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CUVÂNT ÎNAINTE 

Înfăptuirea reformei economice, a tranziţiei la economia de piaţă, se do-
vedeşte un proces complicat, cu un impact social puternic, şocant şi dureros 
pentru majoritatea populaţiei. 

Componenta socială a tranziţiei nu poate fi neglijată sau minimalizată, 
având în vedere tocmai consecinţele grave pe care le-ar avea asupra reuşitei 
reformei. În acest cadru sunt necesare preocupări pentru ca efectele negative 
ale unor măsuri de reformă asupra nivelului de trai şi condiţiilor de existenţă ale 
populaţiei să fie cât mai mici şi, pe de altă parte, pentru soluţionarea probleme-
lor sociale, în concordanţă cu noile condiţii economico-sociale şi cu cerinţele 
construirii şi funcţionării mecanismelor economici de piaţă. 

În ideea de a oferi elemente de fundamentare pentru elaborarea de poli-
tici în acest domeniu, Institutul de Economie Naţională şi-a înscris în programul 
său de cercetare studierea problemelor costului social al reformei. Cercetarea 
îşi propune să contribuie la clarificarea problemelor teoretice, metodologice şi, 
îndeosebi, practice ale evaluării implicaţiilor în plan social ale măsurilor de re-
formă economică şi ale perfecţionării sau reformării sistemului de securitate 
socială. 

Prezentul studiu, rezultat al cercetării din anul 1991, constituie un prim 
pas în abordarea temei şi cuprinde două părţi. Prima este consacrată unor cla-
rificări de natură conceptual-metodologică – bază a abordărilor practice privind 
evaluarea din perspectivă economică a costurilor sociale pe care le presupune 
reforma din ţara noastră. A doua parte se concentrează pe analiza implicaţiilor 
liberalizării preţurilor asupra puterii de cumpărare a veniturilor populaţiei şi pe 
impactul acesteia asupra sărăciei. 

Având în vedere problematica deosebit de vastă şi complexă a costului 
social al tranziţiei la economia de piaţă, dinamismul schimbărilor care se pro-
duc în această perioadă în economie şi în condiţiile de viaţă ale populaţiei, cer-
cetarea continuă cu luarea în considerare a unor aspecte noi şi a evoluţiilor în 
curs. 

 
 

Autorii 
 





CAPITOLUL I 

COSTURILE SOCIALE.  
PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE 

1. Conţinut şi principii metodologice 
Costul social este un subiect relativ nou. În ţările occidentale termenul de 

cost social a apărut în legătură directă cu abordările privind costul creşterii 
economice.1 S-a considerat – pe bună dreptate – că evaluarea costurilor creş-
terii economice nu poate fi limitată la costuri pur economice (inclusiv cele refe-
ritoare la mediul înconjurător sau calitatea produselor). Costurile creşterii trebu-
ie să ia în considerare şi transformările pe care dezvoltarea economică le indu-
ce în plan social. Premisa de la care se porneşte este aceea că, în procesul de 
dezvoltare, pe lângă rezultate pozitive (aşteptate) în plan social apar şi o serie 
de daune sau de evoluţii mai puţin benefice decât cele în care s-a sperat sau 
de la care s-a pornit iniţial. 

În condiţii de evoluţie economico-socială normală, când creşterea eco-
nomică înregistrează ritmuri semnificative şi constant pozitive, îmbunătăţirile în 
condiţiile de viaţă ale populaţiei sunt evidente şi sunt considerate o consecinţă 
firească a dezvoltării. Experienţa postbelică a ţărilor occidentale demonstrează 
acest lucru. Totuşi, şi în aceste condiţii apar fenomene nedorite în plan social: 
distribuţie inechitabilă a veniturilor, şomaj care afectează anumite categorii de 
populaţie, sărăcie, inflaţie etc. Ele necesită supraveghere şi cheltuieli de con-
tracarare. Aceasta se transpune în plan practic prin promovarea unor politici 
sociale orientate spre realizarea unor obiective precise pentru care se utilizea-
ză o serie de măsuri. Aceste politici costă. Pentru ele este necesară alocarea 
de resurse umane, financiare, de organizare şi conducere etc. Este motivul 
pentru care, termenul “cost social” a fost abordat în ultimul timp (când ritmurile 
creşterii economiei s-au redus), în principal în legătură cu cheltuielile mari ce-
rute de realizarea programelor sociale, fiind asociat unor astfel de programe. 

Este binecunoscut faptul că în ţările dezvoltate funcţionează programe 
sociale ample pentru combaterea sărăciei, a şomajului, de ocrotiră a sănătăţii, 
de asigurări sociala, da sprijiniră a familiilor numeroase etc. Prin programe so-
ciala – evident cu particularităţi de la o ţară la alta – s-a urmărit nu numai ate-
nuarea efectelor negative în plan social ale proceselor şi transformărilor din 
economie, ci şi asigurarea unei protecţii sociale la un nivel înalt, a unor catego-
                                                           
1 Malinvand, Edmond, Costs of Economic Growth. Introductory Paper for the Tokyo Congcess 

of tha International Economic Association, August, 1977. 
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rii tot mai mari de populaţie în concordanţă cu progresele ce se înregistrează în 
bunăstarea generală a societăţii. Aceasta a condus la creşterea rapidă a chel-
tuielilor aferente programelor sociale. Este motivul pentru care aceste cheltuieli 
sunt considerate că exprimi costul social ataşat bunăstării.1 

În forma cea mai generală, prin conturi sociale sunt desemnate modifică-
rile ce se înregistrează în condiţiile de existenţă ale populaţiei, respectiv ceea 
ce populaţia trebuie să suporte în anumite perioade de transformări economice 
şi sociale.2 De regula aceste costuri sunt asociate cu modificări nefavorabile în 
nivelul de trai al populaţiei, în structura sociala, respectiv cu daunele pe care 
transformările economice le aduc diferitelor categorii ale populaţiei, inclusiv în 
perioadele caracterizate, în general, prin progres. Acestea ar fi nai mici dacă: 
a) s-ar modifica ritmul şi/sau aria transformărilor din economiei b) dacă ar fi mai 
bine cunoscuta şi controlată evoluţia fenomenelor şi proceselor sociale. 

Este important de subliniat şi de reţinut faptul că parametrii care definesc 
transformările negative în plan social constituie o rezultantă nu numai a evoluţi-
ilor, ajustărilor din sistemul economic, ci şi o ansamblului măsurilor de protecţie 
ce se iau în scopul atenuării (corectării) consecinţelor acestora în plan social. 

Perioada ultimelor decenii poate fi apreciată ca una de schimbări rapide 
în economie şi în structurile sociale şi demografica. Ajustarea structurilor eco-
nomice se realizează cu costuri suportate direct de populaţie sub forma pierde-
rilor de locuri de muncă şi de venit, a devalorizării calificărilor profesionale şi a 
obligaţiei de a se recalifica sau perfecţiona etc., dar şi de societate în ansam-
blu, prin cheltuielile cu resursele aferente unor măsuri orientate spre corecta-
rea unor astfel da fenomene. 

Apariţia, în ţările dezvoltate, a unor dificultăţi în legătură cu finanţarea 
programelor sociale, sesizarea presiunii pe care cheltuielile sociale o exercită 
asupra sistemului economic au atras atenţia asupra costurilor sociale. Acest 
subiect generează numeroase controverse teoretice şi atitudini practice. Ele 
constituie punctul de pornire în multe din demersurile legate de ajustarea politi-
cilor sociale, de adaptare a acestora la noile condiţii. Un accent special se pu-
ne pe ideea potrivit căreia arhitectura programelor sociale poate să constituie 
un teren favorabil valorificării potenţialului societăţii, cheltuielile sociale putând 
fi astfel considerate drept o investiţie, similar investiţiei în capital fizic. Aceasta 
pentru că se apreciază tot mai mult că ajustările structurale din economie pot fi 
facilitate de politici sociale a căror menire nu trebuie limitată la a susţine “pasiv” 
oamenii în condiţiile apariţiei unor riscuri (şomaj, boală etc.). Ele trebuie să se 
                                                           
1 Poullier, Jean-Piere, Le coût du bien être, analyse oompareé des budgets sociaux dans les 

pays de l’OCDE, Futuribles, nr. 17, 1979; Social Policy in Transition. Adjusting to the Needs 
of the 1990’s, United Nations, N.Y. 1989. 

2 Constantinescu, N.N., Costurile sooiale ale tranziţiei la economia de piaţă, Economistul, anul 
II, nr. 136, 1991; Molnar, M., Poenaru, M., Probleme sociale în perioada de tranziţie, Revista 
română de economie, nr. 1, noiembrie 1991. 
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transforme şi să devină un factor care operează într-un mediu dinamic, astfel 
încât să contribuie la obţinerea de rezultate dezirabile în condiţii de eficienţă.1 
În acest context, cel puţin o parte din resursele alocate programelor sociale pot 
fi considerate nu numai cost social, în sensul de cheltuială neproductivă, ci şi 
faptul că ele reflectă un cost al factorului uman. Subiectul comportă o discuţie 
mai largă. Noi însă, în cadrul problematicii de care ne ocupăm şi din motive 
practice considerăm că cheltuielile aferente unei politici sociale trebuie estima-
te şi analizate din perspectiva eforturilor necesare pentru realizarea anumitor 
obiective sociale. 

Aşadar, în principiu, costurile sociale pot fi definite şi puse în evidenţă cu 
ajutorul a două categorii mari de analize şi anume: a) cele referitoare la modifi-
cările negative sau nedorite ce se înregistrează în condiţiile de existenţă ale 
oamenilor în raport cu evoluţiile fireşti sau cu un standard de referinţă (de regu-
lă unul dintr-o etapă anterioară) şi b) cele care privesc costurile necesare com-
baterii efectelor negative ale dezvoltării în plan social sau asociate promovării 
unor politici (programe) ce urmăresc realizarea unor obiective sociale precise. 
Aceste două categorii de analize, doar împreună, dau măsura adevărată a di-
mensiunii costurilor sociale, dar şi a eficienţei acestora. 

O astfel de întreprindere – aşa cum sugerează şi definirea conţinutului 
costului social – este extrem de dificilă şi laborioasă. Pe de o parte, pentru că 
în viaţa reală procesele economice şi sociale sunt intercorelate. Starea socială, 
cu aspectele ei pozitive şi negative constituie, aşa cum am arătat anterior, o 
rezultantă a ansamblului evoluţiilor în plan economic şi deopotrivă a măsurilor 
întreprinse în plan social. Pe de altă parte, nu toate elementele de “cost” pot fi 
cuantificate în indicatori sociali şi economici. Aceasta ar necesita o abordare 
complexă, multidisciplinară, care să surprindă transformările sociale în profun-
zimea lor, inclusiv în plan psihosocial, al relaţiilor interumane. Din acest motiv 
ne vom rezuma la o abordare a temei din perspectivă economică. 

În cadrul primei categorii de analize, evaluările privind modificările nega-
tive sau nedorite în nivelul de trai al populaţiei par, la prima vedere, doar de na-
tură constatativă. Importanţa lor este însă deosebită. Ele permit, pe lângă eva-
luarea gravităţii problemelor din sfera socială şi a cauzelor principale, respectiv 
a influenţei evoluţiilor din sistemul economic sau a unor măsuri în plan social, 
asupra modificării condiţiilor de existenţă ale populaţiei. Un exemplu este rele-
varea consecinţelor creşterii costului vieţii asupra scăderii puterii de cumpărare 
a veniturilor populaţiei, a modului în care aceasta se difuzează în rândul diferi-
telor categorii de populaţie. Este important de subliniat totodată că această ca-
tegorie de analiză privind modificările în condiţiile de viaţă ale populaţiei reflec-
                                                           
1 The Future of Social Protection, OECD, 1988. 
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tă nu numai ceea ce “costă” populaţia, ci şi cât şi cum plăteşte societatea ca 
acest cost să fie atât cât este (cum acţionează de exemplu, măsurile de com-
pensare-indexare pentru atenuarea impactului liberalizării preţurilor). Ea suge-
rează, încotro trebuie îndreptată atenţia, astfel încât efectele negative în plan 
social, ale transformărilor din economie să fie cât mai mici. 

Menţionăm de asemenea faptul că percepţia de către populaţie (ca de 
altfel şi de către puterea publică) a intensităţii fenomenelor negative care afec-
tează condiţiile de existenţă este diferită în funcţie de gradul de satisfacere a 
nevoilor populaţiei. Astfel, în ţările dezvoltate unde nivelul de trai este ridicat, 
efectele negative ale dezvoltării asupra condiţiilor de existenţă (nivelul de trai) 
sunt resimţite în special de anumite categorii ale populaţiei (şomeri, familii mo-
noparentale etc.). Probleme mai mari ridică acele “costuri neeconomice” care 
privesc raporturile sociale, relaţiile interumane etc. Dimpotrivă, în ţările în care 
nivelul general de trai este scăzut (cum este cazul României în această peri-
oadă) efectele negative pe care le presupun transformările din economie sunt 
resimţita de pături largi de populaţie, percepţia – la intensităţi comparabile – a 
deteriorării nivelului de trai fiind mult mai puternică. 

Cea de a doua categorie de analize oferă posibilitatea evaluării costurilor 
pe care le-a solicitat sau le solicită asanarea efectelor negative ale dezvoltării 
în plan social. Experienţa tuturor ţărilor a dovedit că dacă astfel de cheltuieli 
asociate unor programe sociale speciale nu s-ar fi făcut, efectele negative ale 
evoluţiilor economice asupra vieţii oamenilor ar fi fost mult mai mari. De pildă, 
şomajul, consecinţă directă a proceselor de ajustare structurală, a inflaţiei etc. 
Înseamnă, în primul rând, reducerea nivelului de trai al familiilor în componenţa 
cărora există şomeri. Aceasta reprezintă doar cât “plăteşte” şomerul sau fami-
lia sa datorită acestui risc, fără a mai lua în considerare o multitudine de alte 
daune materiale (recalificare, schimbarea locului de muncă, a domiciliului etc.) 
şi psihice. Dacă şomajul n-ar constitui subiect de preocupare socială la nivel 
macro şi n-ar funcţiona un sistem de protecţie a şomerilor prin alocaţii de şo-
maj, măsuri de reconversie profesională, reîncadrare în muncă etc., nivelul de 
trai, situaţia socială a familiilor acestora ar fi mult înrăutăţite. Totodată, şomajul 
ar deveni factor de destabilizare economică prin impactul profund pe care îl are 
asupra sistemului economic şi social. De aceea, şomajul necesită măsuri la ni-
vel macrosocial nu numai pentru protecţia socială a şomerilor (care în sine este 
o problemă inclusiv de cost, de organizare a reconversiei profesionale, de re-
calificare propriu-zisă, de punere de acord a cererii cu oferta de locuri de mun-
că etc.), ci şi pentru crearea de noi locuri de muncă. Toate aceste măsuri cos-
tă; o evaluare a tuturor eforturilor pentru combaterea şi menţinerea acestuia în 
limite rezonabile este absolut necesară. În mod similar se pune problema şi 
pentru alte aspecte ale vieţii sociale. Aceasta impune o analiză detaliată şi de 
profunzime a fiecărei probleme sociale importante ţinând cont de contextul 
concret economic, social şi politic, cu luarea în considerare a factorilor de influ-
enţe, a posibilităţilor de soluţionare. 
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2. Coordonate privind evaluarea costurilor sociale ale reformei  
în România 

2.1. Necesitate şi posibilitate 
Oportunitatea abordării problematicii costului social pentru România este 

indiscutabilă. În primul rând, pentru că tranziţia, reforma se dovedesc dificile, 
cu consecinţe adânci în plan social; până acum, din păcate, cu semn negativ. 
Ele trebuie contracarate pentru a nu deveni noi focare de dezechilibre econo-
mice şi sociale, de tensiuni adverse mersului reformei. În al doilea rând, pentru 
că problematica socială actuală este grea, nivelul de trai al populaţiei este scă-
zut, iar în condiţii de criză problemele în plan social se agravează sensibil. În al 
treilea rând, modul de soluţionare a unor probleme sociale importante (sănăta-
te, pensii etc.) va suferi o serie de modificări în noile condiţii. Astfel de trans-
formări presupun costuri, iar evaluarea acestora (atât cât este posibil) apare de 
o importanţă deosebită, constituind un punct de reper major pentru decizii la 
scară macro. Asemenea evaluări pot oferi informaţii utile privind efectele socia-
le directe şi indirecte ale unor măsuri de reformă economică, precum şi cu pri-
vire la cheltuielile, respectiv resursele necesare soluţionării unor probleme so-
ciale date sau probabile. 

Necesitatea evaluărilor privind costurile sociale derivă esenţialmente 
dintr-o nevoie reală. Practica a demonstrat că nicio măsură importantă nu tre-
buie luată fără a se cunoaşte, cel puţin în coordonatele mari, consecinţele pro-
babile în plan social şi deopotrivă economic: cum se repercutează asupra con-
diţiilor de viaţă şi de muncă ale familiilor şi cum influenţează echilibrele macro-
economicei ce măsuri de contracarare a efectelor negative probabile pot fi lua-
te şi ce resurse antrenează astfel de măsuri; cine plăteşte şi cum se difuzează 
efectele acestor costuri în sistemul economic şi social etc. 

Evident, un obiectiv social poate fi atins pe căi şi în moduri diferite, căro-
ra le corespund eforturi şi costuri diferite. În acest context, se pune problema 
opţiunii pentru modalitatea de realizare cea mai convenabilă, deopotrivă la ni-
velul macro şi microsocial. Legat de acest lucru apare însă o problemă cheie – 
care este ea însăşi un subiect distinct de analiză – şi anume, cine plăteşte, ca-
re sunt contribuabilii şi în ce proporţie. Nu este nicio îndoială că, în esenţă, po-
pulaţia este aceea care plăteşte direct sau indirect prin complexul de instru-
mente care contribuie la crearea şi repartiţia resurselor pentru nivelul de trai, 
pentru alimentarea resurselor necesare unor corecţii în domeniul social. La su-
prafaţă însă, prin modalităţile de organizare şi conducere a societăţii cu ajutorul 
diferitelor pârghii (preţuri, impozite, taxe, dobânzi etc.), costul social apare ca 
fiind suportat nu numai de populaţie (sau de anumite categorii ale acesteia), ci 
şi de stat şi respectiv de firme. În legătură cu acest lucru se desfăşoară dezba-
teri ample, de nuanţe politice diferite referitoare la implicarea diferiţilor factori în 
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realizarea de politici sociale, în special la rolul statului în asigurarea bunăstării 
şi difuzarea acesteia în rândul populaţiei. 

Toata acestea constituia elemente de fundamentare a deciziilor politice, 
oferind factorilor guvernamentali şi agenţilor economici argumente comparative 
în privinţa avantajelor şi dezavantajelor diferitelor soluţii. 

Premisa obligatoria pentru evaluări ale costurilor sociale o constituia o 
analiză amplă şi completa a ştirii sociale. Pentru aceasta asta indispensabilă 
fixarea unor elemente de referinţă astfel încât şi existe termeni de comparaţie. 
Aceştia pot fi: situaţia din alte ţări; standardele dintr-o perioadă anterioară 
(1989 sau 1990, de exemplu); un standard ce poate constitui un punct de por-
nire important în formularea unor obiective sau măsuri viitoare de politică so-
cială (minimul de trai, de exemplu) sau un obiectiv final, dezirabil (un sistem de 
securitate socială modern, comparabil cu cel din unele ţări dezvoltate). 

Condiţie de bază pentru aceasta analiză o constituie existenţa unui sis-
tem informaţional adecvat care să dea posibilitatea unei diagnoze de profunzi-
me, obiective, corecte şi prompte. Din păcate dispunem de relativ puţini indica-
tori ce se calculează sistematic şi aceasta la nivelul agregate – insuficienţi pen-
tru caracterizarea unor aspecte care să permită o evaluare adecvată a stării 
sociale, a costurilor sociale ale unor măsuri deja întreprinse şi a eficacităţii 
acestora. 

O altă premisă importantă este fixarea unor opţiuni privind obiectivele 
sociale importante ce urmează a fi atinse într-un interval de timp, privind moda-
lităţile de  soluţionare a acestora. În această privinţă există o zonă imensă de 
studii şi de analize comparative ale  unor alternative de soluţionare a fiecăreia 
din problemele sociale importante. În acest context, analiza stării sociale, care 
de altfel trebuie făcută permanent pentru semnalarea progreselor şi/sau regre-
selor în plan social, constituie şi punct de plecare pentru găsirea celor mai 
convenabile modalităţi de soluţionare a acestora. 

2.2. Starea socială – privire de ansamblu 
În acest paragraf ne propunem ca, în limita informaţiei disponibile, să 

prezentăm succint principalele caracteristici ale situaţiei sociale actuale în ţara 
noastră. Termenii de comparaţie sunt: pe de o parte situaţia din alte ţări, în 
special ţări europene şi, pe de altă parte, o situaţie anterioară (1989, de exem-
plu) evoluţiilor înregistrate în plan social sub impactul reformei. 

Deşi acest gen de analiză nu poate atinge decât unele aspecte sociale 
pentru care dispunem de date, ea este utilă oferind un reper important privind 
limitele toleranţei degradării vieţii sociale. Aceasta în condiţiile în care distanţa 
care ne separă de alte ţări în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă ale populaţiei, 
este mare, iar criza pe care o traversăm şi transformările din perioada de tran-
ziţie au un impact social puternic. 
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România comparativ cu alte ţări 

Consumul populaţiei constituie una din cele mai cuprinzătoare expresii 
ale gradului de satisfacere a nevoilor populaţiei. Indicatorii cantitativi, de struc-
tură şi calitativi ai consumului populaţiei (în sensul său extins) permit aprecieri 
cu privire la decalajele existente în nivelul de trai al populaţiei din diferite ţări. 
Astfel, consumul populaţiei din ţara noastră, care a cunoscut o înrăutăţire con-
tinuă după anul 1980, a atins în 1989 parametrii care îl situează între cele mai 
scăzute din Europa, inclusiv în comparaţie cu ţările din fostul bloc socialist. 
Această remarcă este valabilă atât pentru consumul de alimente, cât şi pentru 
celelalte categorii de bunuri nealimentare şi de servicii. 

Datele cuprinse în tabelul nr. 1 sunt edificatoare. La alimente de origine 
animală (carne, lapte, unt, ouă) consumul mediu pe locuitor se situează la 
aproximativ 2/3 din cel realizat de ţările dezvoltate şi sub cel realizat de ţările 
vecine, în timp ce consumul de cereale care se ştie, scade pe măsura îmbună-
tăţirii alimentaţiei, este unul din cele mai înalte. Sunt aspecte ce exprimă o sta-
re necorespunzătoare a nutriţiei populaţiei României comparativ cu alte ţări. 
Aspectul calitativ este şi mai grav. El nu poate fi pus în evidenţă cu datele con-
sumului mediu, dar nu este o noutate pentru nimeni faptul că aritmicitatea 
aprovizionării, calitatea proastă a produselor agroalimentare, varietatea sorti-
mentală redusă, modul de prezentare şi de servire sunt probleme de fiecare zi 
cu care omul obişnuit se confruntă permanent, o situaţie similară prezintă şi în-
zestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată necesare unui trai civilizat curent. 
Datele din tabelul nr. 2, demonstrează cu prisosinţă acest lucru; populaţia din 
ţara noastră are un grad mediu de înzestrare la aparate radio, televizoare, fri-
gidere, maşini de spălat, autoturisme, mult sub cel din majoritatea ţărilor luate 
în comparaţie, decalajul fiind de aproximativ 1/1,5–3 (România/Bulgaria) şi 
1/4–10 (Romtala/SUA). 

Tabelul nr. 1 

Consumul mediu anual pe locuitor al principalelor produse alimentare 
Ţara Anul Carne 

şi pro-
duse 

din car-
ne 
kg. 

Peşte 
şi pro-
duse 
din 

peşte
kg. 

Lapte şi 
produse 
din lapte 

l. 

Ouă 
buc. 

Unt 
kg. 

Produse 
din cere-

ale 
kg. 

Cartofi 
kg. 

Legume şi 
produse 
din legu-

me 
kg. 

Fructe şi 
produse 
din fruc-

te 
kg. 

Zahăr şi 
produse 
din za-

hăr 
kg. 

România 1990 59,4 6,61) 144,4 246 2,0 157,31) 59,4 110,8 59,4 27,2 
Bulgaria 1989 77,8 7,72) 195,0 268 3,1 149,02) 32,0 120,0 79,6 34,5 
Cehoslova-
cia 

1989 92,5 5,32) 256,0 336 8,5 113,02) 79,0 77,5 61,5 39,0 

Germania 
(Est) 

1989 99,3 7,22) ... 301 14,6 98,02) 158,0 100,6 78,6 41,5 

Polonia 1989 68,6 6,42) 268,0 194 8,8 119,02) 141,0 116,0 31,2 46,9 
Ungaria 1989 78,13) ... 189,0 350 2,3 108,02) 53,0 155,04) ... 39,0 
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Ţara Anul Carne 
şi pro-
duse 

din car-
ne 
kg. 

Peşte 
şi pro-
duse 
din 

peşte
kg. 

Lapte şi 
produse 
din lapte 

l. 

Ouă 
buc. 

Unt 
kg. 

Produse 
din cere-

ale 
kg. 

Cartofi 
kg. 

Legume şi 
produse 
din legu-

me 
kg. 

Fructe şi 
produse 
din fruc-

te 
kg. 

Zahăr şi 
produse 
din za-

hăr 
kg. 

URSS 1989 62,5 17,52) 193,0 268 7,7 131,02) 98,0 95,0 41,0 42,5 
Belgia-
Luxemburg

1985 101,1 11,8 156,05) 264 ... 77,0 98,0 84,0 75,0 37,7 

Danemarca 1985 83,1 45,6 524,05) 264 ... 74,0 64,0 73,0 53,0 36,2 
Franţa 1985 105,9 17,9 244,05) 312 ... 24,0 75,0 108,0 72,0 34,76) 
Germania 
(Vest) 

1985 99,8 6,4 133,05) 310 ... 77,0 78,0 81,0 109,0 42,0 

Italia 1985 83,8 8,1 167,05) 218 ... 120,0 35,0 152,0 113,0 27,9 
Regatul Unit1985 74,3 15,0 202,05) 270 ... 87,0 110,0 96,0 51,0 37,3 
Spania 1985 74,6 25,4 149,05) 330 ... 83,0 111,0 131,0 135,07) 33,6 
Portugalia 1985 52,4 39,8 74,08) 110 ... 123,0 92,0 134,09) 56,0 29,1 
Austria 1985 90,1 4,9 250,05) 234 ... 71,0 62,0 71,0 101,0 36,7 
Elveţia 1985 86,0 7,0 420,05) 248 ... 69,0 46,0 91,0 111,0 38,5 
Finlanda 1985 67,7 15,9 321,05) 212 ... 77,0 68,0 46,0 61,0 38,2 
Norvegia 1985 51,4 29,1 367,05) 236 ... 74,0 80,0 43,0 66,0 42,4 
SUA 1985 117,5 7,1 204,05) 302 ... 67,0 20,0 99,0 70,0 70,1 
Japonia 1985 38,2 37,2 41,05) 298 ... 108,0 14,0 109,0 37,0 21,1 
Canada 1985 96,5 7,2 209,05) 238 ... 73,0 68,0 84,0 88,0 44,0 
Australia 1985 107,8 8,1 ... 224 ... 60,0 58,0 79,0 94,0 47,8 

Note: 1) 1989; 2) 1988; 3) inclusiv peşte şi produse din peşte; 4) inclusiv fructe şi produse 
din fructe; 5) 1975; 6) 1983; 7) 1984; 8) 1977; 9) 1978. 

Sursa: Starea socială şi economică a României în anul 1990, Anexe, p. XIXI-XIV; Food 
Consumption Statistics 1976-1985, ODCD, Paris, 1988; Rocznik Statyczny, 1989, 
Warszawa, p. 157, 543. 

Tabelul nr. 2 

Înzestrarea populaţiei cu bunuri de folosinţă îndelungată 
- bucăţi la 1.000 locuitori - 

Ţara Anul Aparate radio Televizoare Frigidere Maşini de spălat Autoturisme
România 1990 286 193 175 149 54 
Bulgaria 1988 315 326 313 314 132 
Cehoslovacia 1988 712 450 419 522 190 
Germania de Est 1988 914 489 624 419 214 
Polonia 1988 458 365 361 399 77 
Ungaria 1987 512 414 404 349 153 
URSS 1988 289 310 276 207 53 
Austria 1986 561 436 ... ... 346 
Belgia 1986 757 301 ... ... 341 
Danemarca 1986 956 386 ... ... 306 
Elveţia 1986 834 411 ... ... 414 
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Ţara Anul Aparate radio Televizoare Frigidere Maşini de spălat Autoturisme
Franţa 1986 896 402 ... ... 391 
Germania de Vest 1986 955 379 ... ... 448 
Grecia 1986 408 ... ... ... 137 
Italia 1986 697 255 ... ... 384 
Olanda 1986 893 487 ... ... 341 
Regatul Unit 1986 1157 534 ... ... 340 
Spania 1986 295 322 ... ... 246 
Suedia 1986 875 393 ... ... 389 
SUA 1986 2126 813 ... ... 559 

Sursa: Starea socială şi economică a României în 1990, CNS, mai 1991, p. 18; Statisticeskii 
ejegodnic strancilenov, SEV, 1989, p. 70-71; Anuarul UNESCO, 1988. 

Tabelul nr. 3 

Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei în România şi unele ţări 
Total = 100, din care pentru: Ţara Anul 

Alimente, 
băuturi, 

tutun 

Îmbrăcă-
minte şi 
încălţă-
minte 

Transport 
şi teleco-
municaţii 

Mobilier şi 
aparatură 
casnică 

Locuinţă 
(întreţine-
re, chirie, 
electrici-
tate, ga-

ze) 
România 1990 55,3 15,8 6,1 14,9 
Belgia 1978/1979 22,9 8,1 12,0 8,9 25,0 
Danemarca 1981 22,2 5,3 14,1 6,7 32,9 
Elveţia1) 1989 15,2 5,1 10,5 4,2 17,0 
Finlanda 1989 22,7 5,2 18,5 6,8 16,4 
Germania E. 1988 26,6 10,9 ... 19,3 10,0 
Germania V. 1989 22,9 7,8 14,7 8,3 27,8 
Grecia 1981/1982 35,5 11,5 10,0 8,5 18,4 
Iugoslavia 1988 47,2 9,8 12,6 8,9 8,1 
Japonia 1986 26,8 7,1 9,0 4,0 11,1 
Polonia 1989 45,8 16,9 6,2 ... 12,3 
Regatul Unit2) 1985 27,7 7,3 15,1 7,2 22,5 
Suedia 1986 23,6 7,5 16,1 6,5 25,4 
SUA 1988 18,4 5,8 14,1 2,5 19,7 
Turcia 1978/1979 43,7 14,8 5,5 12,4 12,9 
Ungaria 1989 33,4 6,1 7,5 6,0 16,3 

1) salariaţi. 
2) medie săptămânală. 

Sursa: Economia mondială în cifre, Breviar de statistică internaţională, CSM, iunie 1991, p. 
84-85. 
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Semnificativ este de asemenea, faptul că pe fondal precarităţii consumu-
lui populaţiei în ansamblul său, ponderea cheltuielilor pentru alimente (inclusiv 
autoconsumul) în totalul cheltuielilor de consum ale familiilor este în medie de 
50-70% (49% la familiile de salariaţi şi 67% la familiile de ţărani). În ţările cu 
nivel de trai ridicat, consumul alimentar – care a atins deja faza de saturaţie – 
absoarbe 20-35% din totalul cheltuielilor de consum (tabelul nr. 3). 

În plus, faţă de decalajele mari dintre România şi celelalte ţări în ceea ce 
priveşte indicatorii cantitativi şi structurali ai consumului individual al populaţiei, 
menţionăm că în ţara noastră, mai mult decât în oricare din ţările foste socialis-
te, modul de satisfacere a nevoilor populaţiei a purtat pecetea centralismului 
exagerat şi a politizării, ceea ce a condus la o egalizare în sărăcie a populaţiei. 

O altă imagine de ansamblu privind diferenţele între România şi alte ţări 
în domeniul social oferă datele referitoare la dimensiunea şi ponderea chel-
tuielilor sociale în PIB. 

Considerăm mai întâi necesare şi utile unele precizări legate de evoluţia 
acestor cheltuieli în ţările dezvoltate1 (anexa 1). a) Cheltuielile sociale în ţările 
dezvoltate au crescut foarte rapid după cel de al doilea război mondial. Astfel, 
între 1960 şi 1975 pe ansamblul ţărilor OECD, ritmul mediu anual de creştere a 
cheltuielilor sociale a fost de 6%. Această creştere s-a datorat extinderii gradu-
lui de acoperire a populaţiei cu programe sociale şi, poate mai important, îm-
bunătăţirii gradului de satisfacere a nevoilor populaţiei protejate prin alocaţii 
băneşti (de şomaj, pensii etc.) şi servicii sociale. 

Ea a fost susţinută de o creştere economică rapidă; este de menţionat că 
în acest climat favorabil, cheltuielile sociale au crescut mai rapid decât PIB (în 
termeni reali), astfel că ponderea acestora aproape s-a dublat între 1960 şi 
1975; 

b) În cea de a doua jumătate a anilor ’70, încetinirea ritmului creşterii 
economice, sporirea ratei şomajului şi deficitele bugetare au restricţionat ex-
pansiunea, la aceleaşi dimensiuni ca în anii precedenţi, a cheltuielilor sociale. 
Între 1975 şi 1980, ritmul anual de creştere a cheltuielilor sociale a fost, pe an-
samblul ţărilor OCDE, de circa 4 procente (în termeni reali). Şi în acest interval, 
ritmul de creştere a cheltuielilor sociale a fost mai mare decât cel al PIB, astfel 
că ponderea acestora în PIB a crescut cu două puncte procentuale. Sublinie-
rea cauzelor acestei evoluţii nu este lipsită de importanţă; necesarul de extin-
dere a gradului de acoperire a programelor sociale a fost mai mic (gradul de 
satisfacere a nevoilor sociale fiind în acel moment relativ înalt); scăderea ratei 
de înrolare şcolară (ca urmare a evoluţiilor demografice) a condus la scăderea 
presiunii cheltuielilor cu învăţământul; a scăzut de asemenea, rata de creştere 
a cheltuielilor cu sănătatea; în schimb a crescut şomajul care a antrenat spori-
rea cheltuielilor aferente acestuia, precum şi a celor orientate spre îmbunătăţi-
rea nivelului pensiilor; 

                                                           
1 Trends in Social Expediture, în: The Future of Social Protection, OECD, Paris, 1988. 
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c) După 1980, urmare a recesiunii din 1982-1983 şi a încetinirii în conti-
nuare a creşterii economice, precum şi atingerii unui grad înalt de maturizare a 
programelor sociale, ritmul de creştere a cheltuielilor sociale a scăzut în peri-
oada 1980-1985 la circa 2,5% anual. Astfel în 1985, majoritatea ţărilor OCDE 
au alocat aproximativ un sfert din produsul intern brut pentru programe sociale, 
6 dintre acestea alocând peste 30% din PIB în acest scop. 

În România, ponderea cheltuielilor social-culturale de la bugetul statului 
în PIB este în prezent (1990) cu aproximativ nouă puncte procentuale mai scă-
zută decât ponderea medie a cheltuielilor sociale în PIB din ţările OCDE (anul 
1985) (tabelul nr. 4 şi anexa nr. 2) şi aproximativ jumătate din ponderea cheltu-
ielilor sociale în PIB înregistrată în Belgia, Danemarca, Franţa, Olanda, Suedia. 

Menţionăm faptul că în ţara noastră, în perioada 1960-1985, cheltuielile 
sociale au crescut (în termeni reali) mai mult decât PIB. În perioada 1985-
1990, pe fondul scăderii drastice a PIB (la 89,6%) şi al creşterii cheltuielilor so-
ciale (cu 30% –  în termeni reali) sub impactul unor factori obiectivi (de exem-
plu, creşterea numărului celor care au dreptul la pensie, durata învăţământului 
obligatoriu etc.), ponderea cheltuielilor sociale în PIB a crescut de la 11,1% în 
1985 la 16,0% în 1990. Aceasta nu semnifică – aşa cum pare la prima vedere 
– faptul că a avut loc o înscriere a României în tendinţele înregistrate de ţările 
dezvoltate şi o îmbunătăţire sensibilă a satisfacerii nevoilor populaţiei prin pro-
grame sociale. În acest context, este important de reţinut că în ceea ce priveş-
te nivelul PIB pe locuitor1 decalajul între România şi ţările dezvoltate este de 
1/8-10. Aceasta explică în bună măsură decalajele mari în ceea ce priveşte 
dezvoltarea socială, care ne separă de ţările dezvoltate, cauza existând în 
principal în restricţiile privind accesul la resurse, urmare a nivelului scăzut de 
dezvoltare economică a României. Este motivul pentru care şi cheltuielile afe-
rente fiecăruia din principalele domenii sociale (învăţământ, sănătate, pensii) 
deţin ponderi în PIB corespunzător mai mici (tabelul nr. 5), Astfel, ponderea în 
PIB a cheltuielilor cu învăţământul şi sănătatea în 1990 în ţara noastră era de 
2,7% şi respectiv 2,8% şi jumătate din ponderea aceloraşi categorii de cheltu-
ieli pentru ansamblul ţărilor OCDE în 1985. În ceea ce priveşte pensiile, se re-
marcă apropierea ponderii pe care acestea le deţin în PIB, în România şi în ţă-
rile comparate. Trebuie făcută însă, menţiunea că acesta este capitolul de 
cheltuieli sociale care a înregistrat o creştere puternică în ţara noastră, în spe-
cial sub impactul permisibilităţii pensionării anticipate din 1990. Aceasta a in-
fluenţat sensibil, şi evoluţia recentă a volumului total al cheltuielilor sociale. 
Evident, fiecare din aceste categorii de cheltuieli au variabilele sale interne de 
determinare, între care cele demografice, cele care ţin de accesul populaţiei şi 
de gradul de satisfacere a nevoilor sociale, ocupă un loc aparte. 

                                                           
1 Grigorescu, C, Nivelul dezvoltării economico-sociale a României comparativ cu alte ţări, Pro-

bleme economice, nr. 33/1991, şi Produsul naţional brut pe locuitor – date comparative, în: 
Economia mondială în cifre – breviar de statistică internaţională, CNS, iunie 1991, p. 20. 
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Tabelul nr. 4 

Ponderea cheltuielilor sociale în PIB în România şi unele ţări 
- % - 

 1960 1975 1980 1985 1990 
Româniaa) ... ... 11,5 11,1 16,0 
Australia 9,5 17,6 17,3 18,4  
Austria 17,4 23,4 26,0 28,8  
Belgia ... 28,7 33,9 35,8  
Canada 11,2 20,1 19,5 22,6  
Danemarca 9,0 27,1 35,1 33,9  
Finlanda 14,9 21,9 22,9 22,8  
Franţa 14,4 26,3 30,9 34,2  
Germania 17,1 27,8 26,6 25,8  
Grecia ... 10,0 12,6 19,5  
Irlanda 11,3 22,0 23,8 25,6  
Italia 13,7 20,6 23,7 26,7  
Japonia 7,6 13,7 16,1 16,2  
Olanda 12,8 29,3 31,8 30,7  
Noua Zeelandă 12,7 19,0 22,4 19,8  
Norvegia 11,0 23,2 24,2 23,5  
Portugalia ... ... 17,3 ...  
Spania ... ... 15,6 15,2  
Suedia 15,6 27,4 33,2 32,0b)  
Elveţia 8,2 19,0 19,1 20,5b)  
Regatul Unit 12,4 19,6 20,0 20,9  
SUA 9,9 18,7 18,0 18,2  
Media OCDEc) 12,3 21,9 23,3 24,6  

Note: a) reprezintă ponderea cheltuielilor social-culturale de la bugetul statului în PIB; b) 
1984; c) Exclusiv Portugalia şi Spania – pentru toţi anii; pentru 1960, exclusiv Belgia 
ai Grecia. 

Sursa: The Future of Social Protection, OECD, Paris, 1988, p. 10; Pentru România, calculat 
pe baza datelor din Breviarul statistic al României, CNS, 1991, p. 26 şi 81. 

Informaţii utile privind starea socială a României comparativ cu cea din 
ţările dezvoltate oferă o serie de indicatori de sinteză pentru aspecte importan-
te ale vieţii sociale. Ne vom opri în principal asupra unor indicatori de rezultate 
care reflectă nivelul de dezvoltare a sistemului de securitate socială.1 În absen-
                                                           
1 Securitatea socială în sens larg sau protecţia socială face din 1967, obiectul unor statistici 

speciale publicate de Oficiul de statistică al Comunităţii Europene şi constituie o sursă de in-
formare deosebit de instructivă. Conform acestor statistici cheltuielile de protecţie socială cu-
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ţa sau în completarea acestora vom apela la unii indicatori ataşaţi factorilor ca-
re condiţionează rezultatele într-un domeniu social sau în altul. 

Starea de sănătate a populaţiei, se ştie, este rezultatul unul complex de 
factori: alimentaţie, standardul general de trai, caracteristicile mediului înconju-
rător, educaţia sanitară etc.; ea este deopotrivă efectul direct al dezvoltării ser-
viciilor de îngrijire medicală, al extinderii accesibilităţii populaţiei la altfel de ser-
vicii. Există o largă percepţie a faptului că accesul universal la servicii sanitare 
are drept consecinţă prelungirea duratei de viaţă cu o stare bună de sănătate 
şi cu uşurarea suferinţelor din cauza diferitelor boli. 

În România, comparativ cu ţările dezvoltate, durata medie a vieţii este de 
69,9 ani (1988-1990) pentru ambele sexe, practic neschimbată de la începutul 
deceniului, cu 3-5 ani mai scăzută decât cea calculată pentru majoritatea ţărilor 
dezvoltate (tabelul nr. 6), unde speranţa de viaţă a crescut, inclusiv pentru per-
soanele vârstnice. 

Tabelul nr. 5 

Cheltuielile publice cu principalele programe sociale  
în ţările OCDE în 1985 

- pondere în PIB, % - 
 Educaţie Sănătate Pensii Şomaj 

Australia 5,7 4,9 4,9a) 1,3 
Austria 4,4 5,3 14,5 0,8 
Belgia 7,3 5,3 ... ... 
Canada 5,9 6,4 5,4 3,3 
Danemarca 7,2 5,2 8,5 3,2 
Finlanda 6,2 5,6 7,1a) 0,5a) 

                                                                                                                                                    
prind “toate cheltuielile antrenate de acoperirea daunelor care rezultă pentru individ sau 
menaje la apariţia anumitor riscuri, eventualităţi sau nevoi în măsura în care aceste cheltuieli 
constituie mijloc de intervenţie din partea unui terţ, fără a obţine simultan un echivalent din 
partea beneficiarului”. Riscurile, eventualităţile sau nevoile care permit vărsăminte de prestaţii 
sunt clasificate în unsprezece mari funcţiuni: boală, invaliditate şi infirmitate; accidente de 
muncă şi boli profesionale; bătrâneţe; urmaşi (indemnizaţii de deces şi funeralii; pensii; in-
demnizaţii şi alte prestaţii vărsate supravieţuitorilor în calitate de părinţi ai unei persoane de-
cedate); maternitate; familie; promovarea ocupării (plasare, orientare, modalitate, exclusiv 
costuri directe, de formare profesională); şomaj; locuinţă (prestaţii destinate micşorării costu-
lui de utilizare a locuinţelor pentru menaje cu venituri modeste); diverse. Menţionăm că mai 
pot exista şi alte prestaţii cu această semnificaţie în afara celor enumerate mai sus, care se 
regăsesc în ţările Comunităţii Europene. 
Ansamblul cheltuielilor de protecţie socială este finanţat în principal (dar în proporţii diferite de 
la o ţară la alta) prin cotizaţii asupra venitului din muncă (plătite de patroni, de salariaţi şi coti-
zaţii ale lucrătorilor independenţi) şi prin impozite (produs general al fiscalităţii) sau impozite 
special afectate protecţiei sociale. Vezi Euzéby, A., La protection sociale en Europe de 
l’Ouest. Problèmes et perspectives, Futuribles, nr. 92-93, oct.-nov., 1985. 
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 Educaţie Sănătate Pensii Şomaj 
Franţa 6,1 6,8 12,7 2,8 
Germania 4,4 6,4 11,8 1,5 
Grecia 3,3 4,1 10,7 0,4 
Irlanda 6,4 6,9 5,4 3,6 
Italia 5,9 5,4 15,6 0,8 
Japonia 4,3 4,8 5,3 0,4 
Olanda 5,6 6,5 10,5 3,3 
Noua Zeelandă 4,1 4,4 8,1 0,6 
Norvegia 5,6b) 6,2 8,0a) 0,7a) 
Portugalia 4,4 4,0 7,2 0,3 
Spania 2,2 4,3 8,6 2,1a) 
Suedia 5,9 a) 8,5 11,2 0,7 
Elveţia 5,5 a) 5,4 8,1 a) 0,3 
Regatul Unit 5,0 2,2 6,7 1,8 
SUA 5,3 4,4 7,2 0,4 
TOTAL OCDE 5,3 5,6 8,9 1,8 
România 1985 
                1990 

2,1 
2,7 

2,2 
2,8 

4,9 
7,6 

... 

... 

Note: a) 1984; b) 1980. 

Sursa: The Future of Social Protection, OECD, Paris, 1988, p, 11; Pentru România, calculat 
pe baza datelor din Breviarul statistic al României, CMS, 1991, p. 26, 81. 

Tabelul nr. 6 

Indicatori comparativi privind speranţa de viaţă  
şi mortalitatea în anii 1985-1990 

Speranţa de viaţă la naş-
tere (ani) 

Speranţa de viaţă la 
60 de ani (ani)a) 

Ţara 

Ambele 
sexe 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

Rata brută a 
mortalităţii

% 

Mortalitatea 
infantilă % 

România 69,56b) 66,56b) 72,65b) 15,93c) 18,45c) 10,6f) 26,9f) 
Bulgaria 72,0 69,2 75,0 ... ... 11,6 16,0 
Cehoslovacia 71,2 67,5 75,0 ... ... 11,9 15,0 
Germania (E) 73,6 70,4 76,2 ... ... 12,8 9,0 
Ungaria 70,2 66,5 74,0 ... ... 13,4 20,0 
Polonia 71,5 67,5 75,5 ... ... 9,9 18,0 
Danemarca 75,4 72,6 78,3 17,2 21,6 11,3 7,0 
Norvegia 76,8 73,5 80,2 17,9 22,7 10,6 7,0 
Suedia 77,1 74,2 80,1 18,3 22,7 12,1 6,0 
Regatul Unit 75,3 72,4 78,1 16,5d) 21,0d) 11,8 9,0 
Grecia 75,7 73,5 77,9 ... ... 9,7 17,0 
Italia 75,7 72,4 78,9 ... ... 10,2 11,0 
Spania 76,7 73,6 79,7 ... ... 9,1 10,0 
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Speranţa de viaţă la naş-
tere (ani) 

Speranţa de viaţă la 
60 de ani (ani)a) 

Ţara 

Ambele 
sexe 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

Rata brută a 
mortalităţii

% 

Mortalitatea 
infantilă % 

Iugoslavia 72,1 69,1 75,0 ... ... 9,0 25,0 
Austria 74,4 70,6 77,8 17,0 21,0 12,0 11,0 
Belgia 74,8 71,5 78,1 ... ... 11,8 10,0 
Franţa 75,9 71,9 80,0 17,9 23,0 10,3 8,0 
Germania (V) 75,1 71,6 78,2 16,9d) 21,4d) 10,7 9,0 
Olanda 76,9 73,5 80,2 17,3 22,4 8,7 8,0 
Elveţia 77,1 73,8 80,4 18,6e) 23,3e) 10,1 7,0 
Japonia 78,3 73,4 81,1 19,4 23,2 7,0 5,0 

Note: a) 1985; b) 1988-1990; c) 1988; d) 1984; e) 1986; f)1990. 

Sursa: Breviarul statistic al României, CNS, 1991; Centrul de Statistică Sanitară; World 
Population Prospects, 1990, United Nations, New York, 1991 (s-a utilizat varianta 
medie); The Future of Social Protection, OECD, 1988. 

În ceea ce priveşte rata brută de mortalitate (de 10,6% în 1990) este 
comparabilă cu cea înregistrată de ţările vecine, dar mai mare în ţări ca Grecia, 
Spania, Olanda, Elveţia, Japonia etc. Ea este determinată în bună măsură de 
nivelul mortalităţii infantile, care este una dintre cele mai mari în cadrul ţărilor 
comparate (26,9% în 1989 şi 1990), ca şi de evoluţiile nefavorabile în nivelul 
mortalităţii pe diferite grupe de vârstă. Datele cuprinse în anexa nr. 3 relevă că 
în România într-o perioadă de zece ani (1972-1982), mortalitatea, pentru popu-
laţia în vârstă de 40-69 ani, datorată bolilor cardiovasculare şi coronariene a 
crescut cu până la 50%, în timp ce în ţările occidentale aceasta a scăzut sem-
nificativ, cu aproape 20-40%. 

Diferenţele între România şi alte ţări în ceea ce priveşte starea de sănă-
tate rezultă şi din compararea gradului de accesibilitate a populaţiei. Aceasta 
depinde nu numai de înzestrarea cu cadre de specialitate, dotări spitaliceşti şi 
sanitare (paturi, aparatură etc.), ci şi de modul de finanţare, de organizare şi 
funcţionare a întregului sistem de ocrotire a sănătăţii la nivel naţional şi local 
etc. 

Pensiile reprezintă unul din capitolele cu pondere mare în sistemul de 
securitate socială, determinând costuri sociale care atrag atenţia prin dimensi-
unile şi implicaţiile lor. În ţările OCDE (tabelul nr. 5), ponderea cheltuielilor cu 
pensiile publice în PIB era cuprinsă în anul 1985 între aproximativ 5-6% în 
Australia, Canada, Irlanda, Japonia şi 10-15% în Grecia, Olanda, Suedia, Ger-
mania, Franţa, Austria, Italia. 

În România, cheltuielile cu pensiile deţin o pondere de 7,6% în PIB, o 
cincime din totalul cheltuielilor guvernamentale şi aproape jumătate (47%) din 
cheltuielile de la bugetul statului pentru acţiuni social-culturale. 
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Posibilităţile de efectuare a unor comparaţii internaţionale în domeniul 
pensiilor, îndeosebi în domeniul nivelului de asigurare materială a pensionarilor 
sunt reduse, având în vedere caracteristicile naţionale ale evoluţiilor sistemelor 
de pensionare. Pentru aceasta sunt necesare studii speciale, în vederea cu-
noaşterii parametrilor schemelor de pensionare şi a modalităţilor concrete de 
funcţionare a acestora.1 Există totuşi unele posibilităţi de comparare dar cu 
condiţia să se ţină seama de decalajul între ţări în ceea ce priveşte puterea de 
cumpărare a veniturilor persoanelor asigurate. Între acestea menţionăm: a) 
Gradul de cuprindere a populaţiei supusă riscului de pensionare (bătrâneţe, in-
validitate, urmaş) exprimat de ponderea persoanelor pensionate în totalul per-
soanelor aflate sub incidenţa riscului respectiv. În această privinţă trebuie să 
menţionăm că gradul de cuprindere a populaţiei din ţara noastră în sisteme de 
pensionare a crescut continuu, astfel că în prezent acesta s-a extins practic 
asupra întregii populaţii. Calculat ca raport procentual între numărul total al 
pensionarilor (indiferent de sistemul de pensii la care aceştia sunt afiliaţi) şi po-
pulaţia de peste 60 ani, a rezultat un procent de 99,5%. Indicatorul calculat are 
unele deficienţe în sensul că se ştie că în numărul total al pensionarilor sunt 
incluse persoane şi sub vârsta de 60 ani (femei în special) mai ales ca urmare 
a măsurilor iniţiate în 1990 în legătură cu pensionarea anticipată, fiind în 
schimb omise cele care nu sunt sub incidenţa niciunui sistem de pensionare. 
Mai amintim de asemenea că numărătorul cuprinde şi pe cei aproximativ 1 mi-
lion pensionari din sistemul CAP care practic nu mai funcţionează. În acest fel 
indicatorul “grad de cuprindere a populaţiei în sistemul de pensii” nu permite o 
evaluare corectă a situaţiei din ţara noastră, pe baza căruia să poată fi făcute 
comparaţii cu ţările dezvoltate unde acesta vizează practic toată populaţia 
vârstnică. 

b) Rata de înlocuire a salariului cu pensia, calculată ca pondere a nivelu-
lui mediu al pensiei în salariul mediu permite compararea gradului de asigurare 
materială a pensionarilor din diferite ţări, cu condiţia luării în considerare a pu-
terii de cumpărare a veniturilor. 

Datele de care dispunem pentru ţările dezvoltate sunt relativ vechi (tabe-
lul nr. 7). Ele sunt totuşi utile pentru că arată că, în timp, în toate ţările cuprinse 
în tabel cu excepţia Germaniei, rata de înlocuire a crescut. În 1980, rata de în-
locuire a salariului de către pensie pentru un cuplu (această situaţie o consider 
mai potrivită pentru comparaţia cu România din cauza modelului de ocupare şi 
respectiv de asigurare la bătrâneţe – vezi nota de la tabelul nr. 7) era cuprinsă 
între 47%–49% (Regatul Unit, Canada şi Germania) şi 75–33% (Franţa, Sue-
dia). În România (tabelul nr. 8) rata de înlocuire a salariului de către pensie în 
                                                           
1 O preocupare constantă în ce priveşte compararea sistemelor de securitate socială se mani-

festă în special la nivelul organismelor internaţionale. Menţionăm aici două categorii de lucrări 
care se fac la anumite intervale de timp: Costs of Social Security, lucrare elaborată de OIM 
(cea de a zecea rundă a fost în 1981); Social Protection in the Member States of the 
Community – Situation on July 1st, 1990 and Evolution. 
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1990, este de circa 46% în cazul pensiei medii de asigurări sociale (circa 44% 
în noiembrie 1991). Dacă acesta este etalonul mediu cu care facem compara-
ţia şi se ia în considerare şi diferenţa în ceea ce priveşte puterea de cumpărare 
a pensiilor, se constată că România are o rată scăzută de asigurare materială 
a pensionarilor. Rata de înlocuire cea mai mare (circa 62%) este în cazul pen-
siei pentru limită de vârstă şi vechime integrală, iar cea mai mica pentru pensia 
de urmaş (circa 25%). 

Tabelul nr. 7 

Rata de înlocuire a salariului mediu din industria prelucrătoare 
de către pensia pentru limita de vârstă şi vechime integrală  

în perioada 1960-1980 în unele ţări 
Pensia ca procent din câştigurile anului dinaintea pensionării 

Pentru  un lucrător singur Pentru un cuplu vârstnic1) Ţara 
1960 1975 1977 1978 1979 1980 1960 1975 1977 1978 1979 1980

Austria 67 63 64 65 67 68 67 63 64 65 67 68 
Canada 24 33 33 32 33 34 41 47 47 47 48 49 
Danemarca 31 29 27 28 30 29 45 44 44 48 54 52 
Franţa 41 60 64 67 67 66 56 74 78 79 77 75 
Germania 55 51 54 54 50 49 55 51 54 54 50 49 
Italia 62 61 64 66 66 69 62 61 64 66 66 69 
Japonia 26 37 53 54 54 54 27 39 57 57 57 61 
Olanda 43 43 45 44 44 44 61 61 65 65 65 63 
Suedia 42 57 59 63 68 68 56 73 73 79 79 83 
Elveţia 28 40 39 38 37 37 45 60 59 58 56 55 
Regatul Unit 27 31 28 29 29 31 43 47 43 45 45 47 
SUA 30 38 40 41 41 44 44 58 60 61 62 66 

Note: 1) Cuprinde şi alocaţii suplimentare pentru o persoană dependentă, care în unele ţări 
se acorda, iar în altele nu. În trei din cele douăsprezece ţări cuprinse în tabel (Austria, 
Germania, Italia) astfel de suplimentări nu sunt acordate, deoarece pensiile încă de la 
început au fost concepute să susţină un cuplu; în acest caz, ratele de înlocuire sunt 
aceleaşi cu cele pentru o persoană singură. În alte ţări alocaţiile suplimentare diferă 
în funcţie de metoda de calcul. De exemplu, Elveţia şi SUA asigură un supliment de 
50% la pensia soţului. 

Sursa: Aldrich, B., The Earnings Replacement Rate of Old-Age Benefits in 12 Countries 
1969-1980, Social Security Bulletin, November 1982, pp. 3-11. Citat după Reforming 
Public Pensions, OECD, Paris, 1988; p. 50. 

În perioada actuală în ţara noastră, rata de înlocuire se modifică rapid ca 
urmare a mişcării salariilor, precum şi a pensiilor. Subliniem că ea constituie un 
punct important de reper în demersurile politice de ajustare a sistemului de 
pensionare în funcţie de nevoi şi de contextul nou al dezvoltării economice şi 
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sociale, ca şi în dimensionarea costurilor sociale cu pensiile atunci când se 
urmăreşte menţinerea sau creşterea ratei de înlocuire. 

Tabelul nr. 8 

Rata de înlocuire a salariului net  
de către diferite pensii de asigurări sociale*) 

 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Pensia de asigurări sociale 

a) 
b) 

46,0 
43,3 

56,6 
44,8 

45,7  
45,3 

45,9 
45,6

46,6 
45,4

48,2 
46,4 46,5

A. Pentru muncă depusă şi limită de vârstă 
a) 
b) 

53,3  
50,2 

65,6  
52,1 

53,2  
52,7 

53,4 
53,1

54,2 
52,8

56,5 
54,4 52,8

– cu vechime integrală 
a) 
b) 

63,2  
59,6 

79,4  
62,8 

64,1  
63,5 

64,5 
64,1

65,4 
63,8

68,4 
65,8 62,8

B. Pentru pierderea capacităţii de muncă 
a) 
b) 

45,2  
42,5 

55,7  
44,1 

44,5  
44,0 

44,3 
44,0

44,7 
43,6

44,0 
42,3 41,9

C. De urmaş 
a) 
b) 

27,2  
25,6 

30,6  
24,4 

24,3  
24,1 

24,0 
23,9

23,9 
23,3

23,3 
22,4 25,4

Note: x) calculat ca pondere a pensiei medii în salariul mediu; 
a) faţă de nivelul salariului din anul anterior; 
b) faţă de nivelul salariului din anul curent. 

Sursa: Calculat pe baza datelor din: Anuarul statistic al României 1991, p. 132; Anuarul sta-
tistic al României 1990, p. 123; Breviarul statistic al României 1991, p. 23-25. 

c) Vârsta de pensionare constituie un alt element de judecată în aprecie-
rea statutului social al pensionarilor din diferite ţâri. Posibilităţile de interpretare 
a acestui parametru depind însă şi de situaţia reală a nivelului general de trai al 
populaţiei, precum şi de situaţia de pe piaţa muncii. Retragerea din activitate în 
condiţiile unui nivel de trai înalt la o vârstă relativ mai scăzută poate fi interpre-
tată ca un aspect pozitiv. Dimpotrivă, dacă aceasta se realizează în condiţiile 
unui nivel de trai scăzut şi în condiţiile în care statutul social al pensionarilor se 
deteriorează continuu, acest fapt poate fi considerat ca o involuţie a stării soci-
ale. 

În România, vârsta de pensionare este cu circa 5 ani mai scăzută decât 
în cele mai multe ţări dezvoltate (tabelul nr. 9). Menţionăm însă că şi speranţa 
de viaţă la vârsta de 60 ani este mai scăzută cu 3-5 ani în România comparativ 
cu alte ţări. 
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Din punctul de vedere al costului social se înţelege că retragerea din ac-
tivitate la o vârstă relativ mai scăzută (avem în vedere de asemenea, prevede-
rile privind pensionarea anticipată) înseamnă sarcini mai mari pentru sistemul 
de asigurări sociale în condiţiile în care numărul contribuabililor (ieşiţi de pe pi-
aţa muncii) se reduce cu contingentul respectiv. 

Legătura dintre vârsta de pensionare şi cheltuielile pe care le presupune 
funcţionarea sistemului de pensii este relativ simplu de dedus. Ea este demon-
strată şi de ultimele evoluţii din ţara noastră în legătură cu pensionarea antici-
pată (în prima parte a anului 1990), la 55 ani bărbaţii şi 50 ani femeile cu res-
pectarea condiţiilor de vechime în activitate. Urmare a acestei măsuri, numărul 
pensionarilor a crescut substanţial. (Creşterea numărului de pensionari pentru 
limită de vârstă şi vechime în muncă în trim. I 1991 faţă de trim. I 1990 a fost 
de peste o jumătate de milion persoane). 

În scopul acoperirii cheltuielilor mari solicitate de creşterea numărului de 
pensionari, precum şi de corecţiile în nivelul pensiilor cerute de creşterea cos-
tului vieţii, a fost necesară creşterea cotei contribuţiei pentru asigurări sociale 
aferente salariaţilor. 

Este de reţinut că în ţările dezvoltate, unde vârsta de pensionare este în 
majoritatea cazurilor de 65 ani pentru ambele sexe, se apreciază că în ultima 
perioadă (dinaintea anului 1985), pe fondul unui nivel de trai îmbunătăţit – a 
avut loc o tendinţă de scădere a nivelului vârstei efective de pensionare1, în 
special în cazul bărbaţilor. Motivele acestui declin sunt asociate cu îmbunătăţi-
rea nivelului pensiei, cu şomajul de lungă durată, cu capacitatea de economisi-
re a veniturilor personale etc. De altfel, se observă că în ţările în care rata de 
înlocuire a salariului prin pensie este relativ mică – vârsta medie la retragerea 
efectivă din activitate (în condiţiile unei legislaţii flexibile) este mai mare decât 
cea legală (cazul Japoniei, Portugaliei). 

Presiunea costurilor ataşate pensiilor face din vârsta de pensionare un 
subiect de interes major în ţările dezvoltate. S-a estimat de exemplu, că o creş-
tere a vârstei de pensionare cu un an (de la 65 la 66 ani) ar reduce cheltuielile 
cu pensiile cu aproximativ 10-15 procente. 

Aşadar problema vârstei de pensionare constituie un punct de reper im-
portant nu numai în legătură cu aprecierea comparativă a situaţiei sociale a 
pensionarilor, ci şi cu evoluţiile legate de costurile sociale pe care le presupun 
modificarea vârstei de pensionare, flexibilizarea condiţiilor de retragere din ac-
tivitate. 

Am relevat doar câteva din principalele repere privind diferenţele în ceea 
ce priveşte starea socială din România şi în unele ţări dezvoltate. Completarea 
imaginii României necesită extinderea analizelor comparative şi la alte aspecte 
ale vieţii sociale: condiţii de muncă, de locuit, nivelul, distribuţia şi calitatea in-
frastructurii sociale etc., cunoaşterea în profunzime a experienţei şi particulari-
tăţilor managementului social din diferite ţări. 

                                                           
1 The Future of Social Protection, OECD, 1988, p. 36. 
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Vârsta de pensionare (pentru limita de vârstă) în România şi unele ţări 
Vârsta legală Vârsta medie la pensionare Ţara 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 
România 62 57 ... ... 
Australia 65 60 ... ... 
Austria 65 60 61,3 58,6 
Belgia 65 60 63,3 60,7 
Canada 65 65 65,1 65,1 
Danemarca 67 67 ... ... 
Finlanda 65 65 65,1 64,9 
Franţa 60 60 62,4 
Germania 65 65 62,0 60,8 
Grecia 65 60 ... ... 
Islanda 67 67 ... ... 
Irlanda 66 66 ... ... 
Italia 60 55 ... ... 
Japonia 60 55 62,3 60,6 
Luxemburg 65 65 60,6 63,0 
Olanda 65 65 ... ... 
Noua Zeelandă 60 60 ... ... 
Norvegia 67 67 ... ... 
Portugalia 65 62 66,0 63,8 
Spania 65 65 63,9 
Suedia 65 65 ... ... 
Elveţia 65 62 ... ... 
Regatul Unit 65 60 65,4 60,4 
SUA 65 65 63,5 63,3 

Sursa: The Future of Social Protection, OECD, 1988, p. 36. Pentru România reglementările 
legale. 

Evoluţii recente în România 
În anii 1990 şi 1991 au fost luate şi au operat o serie de măsuri de re-

formă economică cu un impact social pronunţat. În scopul contracarării unora 
dintre efectele negative în plan social ale reformei s-au iniţiat măsuri de “pro-
tecţie socială”.1 Analiza din perspectivă economică, a modificărilor din sfera 
socială înregistrate în această perioadă au menirea pe de o parte, să evalueze 
impactul social şi respectiv costul social al măsurilor din domeniul economic şi, 

                                                           
1 Termenul “protecţie socială” este utilizat în ţara noastră pentru a desemna cel mai adesea 

măsurile curente, cu acţiune imediată de contracarare a unei părţi din efectele negative, în 
plan social, ale evoluţiilor economice. Este vorba în principal de ajutorul de şomaj, de măsuri-
le de compensare-indexare a veniturilor băneşti etc. În literatura de specialitate termenul are 
un înţeles mai profund (vezi nota de la punctul 7). 
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pe de altă parte, să sesizeze problemele sociale majore pe care le are Româ-
nia şi de care este necesar să se ţină seama pe întreg parcursul reformei. În 
legătură cu acest ultim aspect suntem de părere că orice măsură de reformă 
economică importantă trebuie precedată de cunoaşterea şi evaluarea efectelor 
sociale probabile în scopul unei mai bune racordări a transformărilor economi-
ce la cerinţele socialului şi, deopotrivă, pentru găsirea celor mai convenabile 
modalităţi – la nivel macro şi micro – de soluţionare a problemelor sociale din 
ţara noastră. 

Evoluţiile în sfera socială şi cauzele acestora în anii 1990 şi 1991 nu sunt 
uşor de surprins. În primul rând, datorită unui sistem informaţional insuficient 
de elaborat. În general dispunem de relativ puţini indicatori şi aceştia la nivel 
de medie naţională (detaliaţi parţial la nivel judeţean sau pe categorii sociopro-
fesionale) care nu reflectă fenomenele şi procesele sociale în profunzimea lor. 
În plus, nu sunt acoperite cu informaţii decât anumite domenii sociale pentru 
care sunt posibile analize parţiale sau secvenţiale. În al doilea rând, deformări-
le din viaţa socială, moştenite, care au ieşit la suprafaţă şi s-au derulat rapid în 
această perioadă s-au suprapus cu efectele măsurilor de reformă, astfel încât, 
este dificil de apreciat cu precizie căror cauze se datorează fenomenele nega-
tive ce se resimt în plan social şi ce înseamnă soluţionarea acestora din punc-
tul de vedere al costului. 

Ne vom opri pe scurt numai la două aspecte pe care le considerăm sem-
nificative pentru evoluţia socială a României în această perioadă în strânsă le-
gătură cu reforma: puterea de cumpărare a veniturilor populaţiei şi şomajul. 
Facem precizarea că fiecare aspect necesită o analiză de profunzime pentru 
găsirea unor soluţii convenabile. Momentul cu care se face comparaţia este de 
regulă, anul 1989. 

Modificările în puterea de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei 
înglobează efectul direct al măsurilor privind preţurile, salariile, pensiile, alocaţi-
ile pentru copii, sistemul de compensare-indexare. În acest paragraf ne limităm 
doar la relevarea unor aspecte mai generale, această problemă fiind tratată 
mai umplu într-un capitol distinct. 

După o perioadă de relaxare şi acordare mai mult sau mai puţin justificat 
a unor drepturi băneşti, îndeosebi salariale, au crescut veniturile băneşti ale 
populaţiei, în anul 1990 acestea fiind în medie cu 25% mai mari decât în 1989. 
Veniturile din salarii au crescut în aceeaşi perioadă cu 17%. În prima parte a 
anului 1990 s-au înregistrat şi unele îmbunătăţiri în aprovizionarea populaţiei în 
special din ajutoare externe, precum şi urmare a unor importuri de alimente 
şi/sau a limitării exporturilor  de alimente. Este importantă această subliniere 
deoarece menţinerea – în anul 1989 – a consumului populaţiei în termeni com-
parabili cu cel din unul 1989 s-a realizat ca urmare a resurselor atrase1 şi nu a 

                                                           
1 În anul 1996 s-au importat în plus faţă de 1989; 610,5 mii tone porumb (în anul precedent, nu 

a fost import de porumb); 421 mii tone şroturi; ovăz; făină de peşte; zahăr rafinat (+50,5 mii 
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menţinerii (sau creşterii) producţiei interne de bunuri şi servicii de consum. În 
1990, producţia industrială a scăzut faţă de 1989 cu 20%, iar pe primele nouă 
luni ale acestui an faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut aceasta a 
continuat să scadă cu 17%. S-au rupt astfel legăturile fireşti între rezultate pe 
de o parte, şi recompense salariale sau de altă natură sau care s-au constituit 
în resurse pentru consum, pe de altă parte. 

Modificările sensibile – în sens negativ – în nivelul de trai al populaţiei s-
au făcut simţite în urma primei măsuri de anvergură legată de reformă, liberali-
zarea preţurilor. Cunoscând până acum trei momente de vârf: noiembrie 1990, 
aprilie 1991 şi iulie 1991, la care se adaugă cel de al patrulea legat de unifica-
rea cursurilor de schimb valutar (11 noiembrie 1991), liberalizarea preţurilor a 
avut un impact direct asupra puterii de cumpărare a veniturilor. După calculele 
noastre, în septembrie 1991 faţă de octombrie 1990, puterea de cumpărare a 
salariului mediu a scăzut cu aproape 20%, a pensiei medii de asigurări sociale 
cu aproape 40%. Pentru o interpretare corectă a acestor cifre trebuie avut în 
vedere faptul că nevoile de consum ale populaţiei sunt acoperite, în medie, la 
un nivel scăzut, că acestea se satisfac în cadrul familiei (gospodăriei); legat de 
acest ultim aspect menţionăm capacitatea scăzută a salariului şi a pensiei (la 
nivel mediu) de a susţine cheltuielile necesare unui trai decent1 ' în special 
pentru familiile numeroase sau pentru cele în care există un singur aducător de 
venit). 

Ca şi la cazul altor indicatori sociali, şi în cazul veniturilor media ascunde 
foarte multe situaţii particulare, o mare diversitate a gradului de accesibilitate a 
populaţiei la resursele de existenţă. La nivel de familie, mărimea venitului ce 
revine pe o persoană depinde de o gamă largă de condiţii economice – de 
ocupare, de câştig din muncă sau din alte grupe –; de mărimea şi structura fa-
miliei. Deşi nu dispunem de date, observarea realităţii relevă în plus faţă de ce-
le menţionate anterior, prezenţa unui fenomen de polarizare a puterii de cum-
părare a veniturilor, o stratificare şi o diferenţiere substanţială între marea ma-
să a populaţiei care sărăceşte tot mai mult şi o mică parte a populaţiei care a 
reuşit să acumuleze exagerat, pe căi mai mult sau mai puţin licite. 

Această afirmaţie poate fi susţinută de următoarele. La finele anului 1989 
marea masă a salariaţilor era grupată pe scala salariilor, în jurul mediei sau 
sub nivelul acesteia. Erodarea puterii de cumpărare a veniturilor a fost resimţită 
de majoritatea familiilor de salariaţi, îndeosebi a celor cu mai mulţi copii şi de 
pensionari, ca şi de alte categorii de populaţie. Categoria pensionarilor a fost 
cel mai mult expusă riscului inflaţiei. Din totalul de 3,6 milioane pensionari, 

                                                                                                                                                    
tone); carne (+106 mii tone); peşte şi produse din peşte (14,7 mii tone); ulei comestibil (+27,5 
mii tone); unt (+10,3 mii tone): brânzeturi (+12,7 mii tone); fructe citrice (+42,8 mii tone); măs-
line (+12,8 mii tone). Sursa: Starea socială şi economică a României în 1990, CNS, 1991, p. 
52. 

1 Molnar, M.; Poenaru, M., Minimul de trai (pragul de sărăcie) în România, Oeconomica, nr. 2 şi 
3/1991. 
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aproximativ jumătate aveau încă din 1990 un nivel al pensiei medii lunare sub 
ceea ce a fost estimat ca reprezentând cheltuieli minime necesare. Compensa-
rea şi indexarea a fost îndreptată exclusiv spre salarii şi pensii de asigurări so-
ciale de stat, ulterior fiind avute în vedere alocaţiile şi bursele; consumatoare 
este însă întreaga populaţie. Categorii mari de populaţie au rămas în afara pro-
tecţiei în faţa inflaţiei (foştii pensionari CAP de exemplu – aproape 1 milion 
persoane – care n-au mai obţinut nici pensia, din cauza disfuncţionalităţii casei 
proprii de pensii). Dacă la aceasta adăugăm şi modul în care a avut loc mişca-
rea veniturilor băneşti ale populaţiei prin liberalizarea salariilor sub influenţa 
creşterii preţurilor se poate deduce cu uşurinţă că procesul de stratificare a po-
pulaţiei spre cele două extreme – săraci şi bogaţi – în sensul pe care-l au 
aceşti termeni la noi în acest moment, este o realitate. Despre o clasă de mij-
loc, definită prin prisma nivelului de trai, nici nu se poate pune problema. 

Şomajul este cel de al doilea aspect în peisajul social care poate fi con-
siderat drept cost social al reformei în ţara noastră. Efect al transformărilor 
structurale, al blocajelor economice şi nu în ultimul rând al inflaţiei, şomajul a 
devenit un fenomen real, a cărui creştere în perioada imediat următoare pare 
inevitabilă. 

Ultimele date de care dispunem, arată că la 1 octombrie 1991, numărul 
şomerilor din evidenţele Ministerului Muncii şi Proiecţiei Sociale, era de 
260490, din oare 184000 persoane beneficiau de ajutor de şomaj. Această ci-
fră nu exprimă realitatea. Ea nu cuprinde ceea ce este cunoscut la noi ca fiind 
şomaj tehnic, respectiv pe toţi cei obligaţi să-şi întrerupă activitatea din motive 
tehnice şi economice (de aprovizionare cu materii prime, energie, de adaptare 
structurală) şi plătiţi cu 50-60% din salariu. Semnalele în legătură cu acest fe-
nomen par îngrijorătoare, el putând căpăta proporţii nu numai ca urmare a 
creşterii costurilor, a inflaţiei, ci şi a ajustărilor structurale şi înaintării procesului 
de privatizare. 

Implicaţiile pe care şomajul – a cărui creştere este iminentă – le are asu-
pra degradării condiţiilor de existenţă ale multor familii de salariaţi coroborate 
cu influenţa inflaţiei şi a altor factori asupra scăderii puterii de cumpărare a tu-
turor categoriilor de populaţie, atrag atenţia în primul rând, asupra gradului de 
toleranţă al acestei scăderi, având în vedere că populaţia României are în 
comparaţie cu populaţia din alte ţări un nivel de trai scăzut. 

O apreciere legată de acest fapt, acţionează asupra grijii necesare pen-
tru ca măsurile de reformă să nu conducă la consecinţe sociale atât de grave 
încât să compromită mersul normal spre economia de piaţă. Conştientizarea 
acestui pericol este importantă având în vedere consecinţele sociale negative 
ale unificării cursurilor de schimb valutar, ale modificărilor structurale care vor 
determina creşterea şomajului, ale reducerii în viitorul apropiat a subvenţiilor 
pentru consum, ale creşterii în continuare a preţurilor. În al doilea rând, agrava-
rea problemelor sociale în condiţiile specifice din ţara noastră, impun eforturi 
sporite, la nivel societal, de atenuare a tensiunilor sociale şi de menţinere – în 
limite tolerabile – a coordonatelor care definesc condiţiile normale de viaţă. 
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Anexa nr. 1 

Creşterea cheltuielilor sociale, (în termeni reali) în ţările OECD 
- procente pe ana) - 

 1960-1975 1975-1980 1980-1985 
Australia 8,1 1,9 3,9 
Austria 3,5 4,8 2,9 
Belgia ... 5,0 2,2 
Canada 7,6 2,0 4,0 
Danemarca 8,8 8,4 1,8 
Flalenda 5,6 4,1 1,4 
Franţa 7,3 5,5 3,2 
Germania 4,8 2,0 0,7 
Grecia ... 7,6 8,2 
Irlanda 7,2 5,1 3,5 
Italia 5,5 3,9 2,8 
Japonia 8,5 8,2 3,2 
Olanda 6,4 4,0 2,2 
Noua Zeelandă 4,0 2,0 1,0 
Norvegia 8,3 6,8 3,8 
Spania ... ... 1,1 
Suedia 5,9 3,3 0,1 b) 
Elveţia 8,1 1,4 1,8b) 
Regatul Unit 3,9 2,0 1,9 
SUA 6,5 2,0 2,7 
Media OCDE 6,5 c) 4,2 2,6 

Note: a) Cheltuielile în preţuri constante au fost determinate prin deflatarea datelor exprima-
te în preţuri curente cu ajutorul deflatorului PIB. 

b) 1984. 
c) În media OCDE nu sunt incluse: Belgia, Grecia şi Spania. 

Sursa: The Future of Social Protection, Paris, 1988, p. 11. 
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Anexa nr. 2 

Tabelul nr. l. Produsul intern brut şi cheltuielile social-culturale  
de la bugetul statului în perioada 1980-1990, în România 

- preţuri curente - 
 1980 1985 1989 1990 

PIB (mld. lei) 616,9 817,4 798,0 844,0 
Cheltuieli guvernamentale (mld. lei) ... 375,5 341,1 310,3a) 
Cheltuieli pentru acţiuni social-culturale (mil. lei) 
TOTAL 70977,5 90412,4 107953,1 135598,2
din care pentru: 
– învăţământ 17691,2 17344,9 16648,9 23131,6 
– sănătate 14235,3 17869,4 18975,2 23500,4 
– pensiia) 26727,9 40075,7 49231,0 63833,9 

Notă: a) includ şi pensii şi ajutoare IOVR, militari şi alte persoane, asistenţă socială şi aloca-
ţii pentru fondul de acţiuni sociale. 

Sursa: Breviarul statistic al României, CNS, 1991, p. 26 şi 81. 

Tabelul nr. 2. Ponderea cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale  
în PID si în cheltuielile guvernamentale 

- % - 
1980 1985 1989 1990  

PIB CG PIB CG PIB CG PIB CG
Cheltuieli pentru acţiuni social-culturale de la bugetul 
statului 11,5    ... 11,124,113,531,616,043,0
TOTAL 
învăţământ 2,9 ... 2,1 4,6 2,1 4,9 2,7 7,5
sănătate 2,3 ... 2,2 4,8 2,4 5,6 2,8 7,6
pensii 4,3 ... 4,9 10,7 6,2 14,4 7,6 20,6

Notă: Calculat conform datelor din tabelul nr. l. 

Tabelul nr. 3. Indicele de inflaţie al PIB şi evoluţia cheltuielilor sociale*) 
 1985/ 1980 1989/1980 1990/1980 1990/1985

PIB – preţuri curente, % 132,5 130,6 136,8 103,2 
PIB – preţuri constante, % 116,8 113,0 104,7 89,6 
Indicele de inflaţie al PIB, % 113,4 115,6 130,7 115,2 
Cheltuieli social-culturale, preţuri curente, % 127,4 152,1 190,8 149,8 
Cheltuieli social-culturale, preţuri constante, % 112,3 131,6 145,9 130,0 

*) În termeni reali, calculat pe baza indicelui de inflaţie al PIB. 

Sursa: Calculat pe baza datelor din Breviarul statistic, CNS, 1991, p. 26 şi 81. 
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Anexa nr. 3 

Modificarea procentuală a ratei de mortalitate pentru populaţia  
în vârstă 40-69 ani în România şi unele ţări 

Boli cardio-
vasculare 

Boli coronari-
ene 

Boli cerebro-
vasculare 

Alte cauze

Ţara Perioada bărbaţi femei bărbaţi femei bărbaţi femei băr-
baţi 

fe-
mei

Japonia 1972-
1982 

-36,4 -41,8 -21,6 -34,5 -51,4 -50,9 -24,8 -32,0

Australia 1971-
1981 

-32,1 -39,2 -32,6 -35,6 -38,6 -47,3 -23,5 -27,1

SUA 1970-
1980 

-28,4 -30,4 -35,8 -38,7 -44,7 -42,4 -20,4 -18,4

Canada 1972-
1982 

-25,8 -26,7 -27,8 -25,8 -37,8 -37,1 -15,7 -15,5

Belgia 1971-
1981 

-24,7 -26,8 -27,7 -29,8 -30,8 -37,7 -16,7 -17,6

Noua Zeelan-
dă 

1971-
1981 

-22,8 -22,5 -22,9 -17,1 -30,3 -34,7 -14,3 -10,5

Franţa 1971-
1981 

-22,7 -35,1 -8,2 -24,6 -37,1 -42,3 -13,2 -21,0

Finlanda 1970-
1980 

-19,6 -40,2 -13,1 -23,1 -32,6 -47,1 -18,4 -27,8

Anglia 1972-
1982 

-16,7 -19,6 -11,5 -7,1 -30,6 -28,1 -16,6 -11,4

Olanda 1972-
1982 

-16,1 -23,3 -20,0 -21,1 -25,8 -28,1 -13,0 -17,2

Germania V. 1972-
1982 

-11,2 -21,9 -5,8 -7,2 -28,8 -32,3 -14,7 -19,5

Elveţia 1971-
1981 

-11,2 -32,6 -0,2 -10,1 -31,6 -40,7 -15,1 -22,6

Norvegia 1972-
1982 

-10,1 -25,4 -5,2 -10,7 -40,3 -42,1 -6,3 -12,0

Italia 1970-
1980 

-8,9 -27,8 +1,0 -19,9 -20,0 -28,3 -8,6 -19,6

Danemarca 1972-
1983 

-8,2 -17,4 -9,4 -10,9 -2,1 -30,8 -5,4 -5,7

Austria 1972-
1982 

-7,4 -20,6 -0,1 -17,2 -26,2 -29,7 -12,1 -16,3

Irlanda de 
Nord 

1971-
1981 

-7,3 -12,3 -1,0 +12,8 -28,6 -37,6 -7,5 -5,5

Suedia 1972-
1982 

-2,5 -20,1 +0,7 -19,4 -21,2 -24,3 -5,6 -12,3

Cehoslovacia 1972-
1982 

+12,0 +2,4 +8,8 +3,1 -1,2 -8,4 +6,0 -2,3
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Boli cardio-
vasculare 

Boli coronari-
ene 

Boli cerebro-
vasculare 

Alte cauze

Ţara Perioada bărbaţi femei bărbaţi femei bărbaţi femei băr-
baţi 

fe-
mei

România 1972-
1982 

+15,7 -2,7 +53,1 +50,4 +5,3 -6,3 +11,0 -2,7

Iugoslavia 1971-
1981 

+23,5 +13,2 +34,8 +12,7 +6,6 -2,3 -1,6 -9,3

Polonia 1970-
1980 

+31,3 -7,8 +58,0 +43,4 +62,2 +36,8 +15,8 -0,8

Ungaria 1972-
1982 

+33,0 +3,0 +37,6 +5,7 +59,1 +23,2 +30,9 +9,5

Bulgaria 1972-
1982 

+34,1 +3,6 +20,4 -11,1 +23,6 +1,6 +13,0 -2,4

Sursa: Reprodus după Karsky J., Some Selected Informations – Usful for Health Promotion, 
Praphylasis and Health Service Management. Materialul a fost prezentat la Conferin-
ţa OMS, Geneva, aprilie 1991. 



CAPITOLUL II 

EVALUĂRI PRIVIND COSTUL SOCIAL  
AL LIBERALIZĂRII PREŢURILOR 

1. Liberalizarea preţurilor, inflaţia şi costul social al reformei 
economice 

Liberalizarea preţurilor reprezintă una din componentele fundamentale 
ale reformei economice. Importanţa ei pentru constituirea mecanismului eco-
nomiei de piaţă este de necontestat, formarea liberă a preţurilor, sub acţiunea 
cererii şi ofertei, fiind o axiomă a funcţionării eficiente a economiei, elementul 
central al mecanismului pieţei şi premisă esenţială a alocării eficiente a resur-
selor, a orientării producţiei spre satisfacerea nevoilor societăţii. 

Necesitatea liberalizării preţurilor nu este pusă în discuţie de nimeni. Ea 
a fost amplu argumentată în literatura din ţara noastră; argumente în favoarea 
ei transpar, de altfel, încă din dezbaterile consacrate preţurilor în ultimele două-
trei decenii din numeroasele critici privind vechiul sistem de preţuri, distorsiuni-
le din cadrul lui şi responsabilitatea lui privind disfuncţionalităţile şi ineficienta 
din economia naţională. 

Datorită condiţiilor în care se înfăptuieşte tranziţia la economia de piaţă 
în ţara noastră, schimbarea mecanismului de formare a preţurilor, în sensul li-
beralizării acesteia, se dovedeşte, însă, a nu fi deloc simplă şi uşoară; dimpo-
trivă, în timp ce efectele sale benefice întârzie să se facă simţite, consecinţele 
sale negative, legate îndeosebi de inflaţie, iau amploare. Urmare a liberalizării 
preţurilor, începută în noiembrie 1990 şi realizată în câteva etape (noiembrie 
1990, aprilie, iulie şi noiembrie 1991), nivelul preţurilor a înregistrat creşteri 
foarte mari, începând de la dublare la unele produse, ajungând la creşteri de 5-
10 ori la alte produse şi servicii. Într-un an nivelul general al preţurilor a înregis-
trat o creştere de 3,5 ori, cu o rată medie-lunară de peste 11%. Conform esti-
mărilor, indicele general de creştere a preţurilor depăşeşte până la sfârşitul 
anului 440%. În prezent ne aflăm în faţa unui nou val al creşterilor de preţuri. 

Creşterea puternică a preţurilor înregistrată în urma liberalizării acestora 
nu are drept cauză liberalizarea în sine. Ea este determinată de acţiune simul-
tană a unui complex de factori care ţin de starea economiei şi condiţiile în care 
se realizează procesul de liberalizare. 

În primul rând, faptul că liberalizarea preţurilor a fost declanşată şi are 
loc în condiţiile unor puternice dezechilibre între cerere şi ofertă pe piaţa bunu-
rilor şi serviciilor de consum, dar şi pe piaţa materiilor prime, materialelor, 
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energiei, a produselor intermediare şi de capital. Or, se cunoaşte că, dacă pe 
piaţă cererea este mai mare decât oferta, aceasta determină în mod logic o 
mişcare în sus a preţurilor spre nivelul de echilibru, iar un deficit mare şi cu pu-
ţine şanse de a fi redus pe calea sporirii fizice a ofertei (el fiind, dimpotrivă, mă-
rit prin scăderea în proporţii îngrijorătoare a producţiei, aşa cum se întâmplă la 
noi) generează creşteri mari, fără limită, ale preţurilor. 

Cu privire la proporţiile dezechilibrului înregistrat în anul 1990 în ţara 
noastră este relevantă creşterea volumului disponibilităţilor băneşti ale popula-
ţiei, acumulări care, alături de economiile propriu-zise ale gospodăriilor, cuprind 
şi volumul cererii solvabile nesatisfăcute. Creşterea soldului disponibilităţilor 
băneşti ale populaţiei a fost în anul 1990 de 65,5 miliarde lei,  ceea ce, raportat 
la volumul total al cumpărărilor de bunuri şi servicii realizat în acelaşi an, re-
prezintă 15%. Volumul total al disponibilităţilor băneşti acumulate în timp a fost 
de 342,4 mld. lei, egal cu 80% din volumul total al cumpărărilor. Chiar dacă nu 
erau în întregime destinate cumpărării de bunuri, aceste disponibilităţi au creat 
o presiune deosebită pe piaţă. Această presiune s-a amplificat în condiţiile de-
clanşării creşterii preţurilor, gospodăriile fiind interesate în cheltuirea cât mai 
grabnică a economiilor şi nu în păstrarea lor. Aceasta a însemnat generaliza-
rea deficitului, extinderea lui şi la categorii de produse pentru care exista un 
echilibru între cerere şi ofertă. 

Măsura în care disponibilităţile băneşti reprezintă cerere nesatisfăcută, 
exercitând presiune asupra pieţei şi determinând creşterea preţurilor, rezultă şi 
din gradul relativ scăzut de satisfacere a nevoilor de consum ale populaţiei din 
ţara noastră, din nivelul scăzut al consumului de bunuri şi servicii şi al dotării 
gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată. Există, de altfel, şi informaţii 
privind dorinţa şi intenţia cumpărării de bunuri de folosinţă îndelungată. Con-
form unei anchete efectuate de Comisia Naţională pentru Statistică asupra do-
tării gospodăriilor, două treimi din numărul total al gospodăriilor cuprinse în 
eşantion doreau să achiziţioneze în anul 1991 unul sau mai malte bunuri de fo-
losinţă îndelungată, o mare parte din gospodarii dispunând integral sau parţial 
de sumele necesare.1 

La un volum mare şi în creştere al cererii solvabile, oferta de bunuri de 
consum a scăzut în 1990 şi mai ales în 1991, urmare a reducerii producţiei in-
terne şi a importurilor.2 Aceasta a contribuit la creşterea continuă a preţurilor la 

                                                           
1 Înzestrarea cu unele bunuri de folosinţă îndelungată a familiilor de salariaţi, ţărani şi pensio-

nari cuprinse în eşantionul bugetelor de familie – anchetă organizată la sfârşitul anului 1990, 
Comisia Naţională pentru Statistică, Informaţii statistice operative, nr. 3, aprilie 1991. 

2 Conform informaţiilor oferite de Comisia Naţională pentru Statistică faţă de perioada 1.I. – 
30.X.1990, livrările din producţia internă către fondul pieţei au fost în primele 10 luni ale anului 
1991 mai mici cu: 30% la carne şi conserve din carne, 27% la preparate din carne, 23% la 
lapte de consum, 26% la brânzeturi şi 22% la unt, 14% la pâine, 65% la zahăr, 48% la cartofi 
şi legume, 42% la confecţii, textile, 31% la detergenţi, 49% la săpun, 53% la medicamente. 
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toate produsele şi serviciile (cu excepţia celor protejate), creştere deosebit de 
mare la produsele caracterizate prin deficit cronic (cartofi, brânzeturi, aparate 
electrocasnice, articole de menaj, materiale de construcţii, autoturisme). Creş-
terea de preţuri a avut loc atât în mod direct la produsele aflate în coşul de 
consum al gospodăriilor, cât şi prin creşterea ponderii sortimentale mai scumpe 
din producţia internă şi foarte scumpe din import. De asemenea, în absenţa 
unui control eficient asupra disciplinei pieţei, deficitul de produse a făcut posibi-
lă şi o creştere cu caracter speculativ a preţurilor. 

Lipsind consumatorul de capacitatea de a se opune creărilor de preţuri 
dictate de producători şi distribuitori, existenţa şi amplificarea deficitului pe pia-
ţa bunurilor şi serviciilor fost şi rămâne unul din factorii generatori ai inflaţiei. 

Influenţa lui se conjugă cu acţiunea unui alt factor deosebit de important: 
situaţia de monopol în domeniul producţiei şi distribuirii bunurilor şi serviciilor, 
inexistenţa, practic, a concurenţei pe piaţă. Aceasta întăreşte posibilitatea de a 
dicta preţurile, oferită producătorului de existenţa deficitului de produse, posibi-
litatea de a transfera, prin preţuri, în sarcina consumatorului tot plusul de chel-
tuieli generat de lipsa de eficienţă. Absenţa concurenţei, cu efectul pe care îl 
are asupra mecanismului de formare a preţurilor, constituie astfel un factor 
destimulativ pentru eforturile de îmbunătăţire a eficienţei economice. Aceasta 
se întâmplă nu numai în cazul producătorilor de bunuri şi servicii, ci şi în reţele-
le de distribuire, cunoscut fiind că în acest domeniu are de-a face cu o conser-
vare sau chiar înmulţire a verigilor intermediare, cu efect catastrofal asupra 
evoluţiei preţurilor finale. 

Acest factor este în parte responsabil pentru faptul că liberalizarea preţu-
rilor nu a determinat o revigorare a producţiei, o sporire a producţiei de bunuri 
deficitare, care ar fi creat baza reală de reducere a dezechilibrului pe piaţă; de 
menţionat că dezechilibrul a fost într-o oarecare măsură micşorat prin scăde-
rea capacităţii de cumpărare a populaţiei, deci prin scăderea cererii solvabile. 
Desigur, lipsa de elasticitate a producţiei la creşterea preţurilor are şi alte cau-
ze, care ţin, în principal, de dificultăţile întâmpinate de întreprinderi în aprovizi-
onare, de incapacitatea acestora de a se adapta rapid la condiţiile pieţei, de a-
şi modifica operativ structura sortimentală şi calitatea producţiei, de a depăşi 
dificultăţile pe care însăşi creşterea preţurilor le-a determinat prin sporirea ver-
tiginoasă a costurilor de producţie şi apariţia blocajelor financiare. 

Un factor deosebit de important în generarea inflaţiei, în condiţiile libera-
lizării preţurilor, a fost modificarea cursului leului în raport cu dolarul şi alte mo-
nede, în sensul unei puternice reduceri, asociată cu alinierea preţurilor interne 
ale materiilor prime, materialelor şi energiei la preţurile externe. Aceasta a de-
terminat la finele anului 1990 o creştere de 2-3,5 ori a preţurilor cu ridicata la 
materiile prime de bază din ţară şi din import. În condiţiile înaltei energo şi ma-
                                                                                                                                                    

În aceeaşi perioadă importurile au scăzut cu 32% la zahăr, 82% la carne de vită, 74% la con-
serve de carne, 70% la conserve de peşte. (Economia României în luna octombrie 1991, Bu-
letin statistic de informare publică al Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 10/l991). 
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terial intensivităţi a economiei noastre, precum şi a puternicei ei dependenţe de 
importul de materii prime şi energie, această creştere s-a transferat în întregul 
sistem de preţuri, multiplicându-se. Astfel într-un an, după liberalizarea majori-
tăţii preţurilor de consum, nivelul general al acestora a crescut de peste 3,5 ori, 
şi, evident creşterea ar fi fost mult mai mare dacă nu erau menţinute nemodifi-
cate preţurile cu amănuntul şi tarifele la energie electrică, energie termică, ga-
ze naturale, lemne de foc, abonamente pentru transportul de călători etc., asu-
pra cărora modificarea preţurilor la materiile prime de bază are o influenţă pu-
ternică şi imediată. 

Devalorizarea de trei ori a leului în raport cu dolarul, urmare a unificării, 
în luna noiembrie, a cursului valutar, se află la originea unui nou val de creşte-
re a preţurilor, care, conform experienţei anterioare, ar putea conduce la o no-
uă triplare a nivelului general al preţurilor. Aceasta înseamnă că în cursul anu-
lui 1992 (mai devreme sau mai târziu, în funcţie de măsura în care guvernul va 
reuşi să controleze procesul inflaţionist), costul vieţii ar putea să ajungă de 
peste zece ori mai mare decât în 1990. Situaţia devine şi mai grea în condiţiile 
în care cursul leului va continua să scadă, aşa cum de altfel au apărut primele 
semne. 

Presiunea exercitată de acest factor, prin costuri, asupra preţurilor este 
deosebit de puternică în prezent, iar capacitatea unităţilor economice da a o 
contracara prin reducerea consumurilor specifice (aşa cum ar fi normal, de alt-
fel) este scăzută. Şi întrucât în ceea ce priveşte deficitul de pe piaţă şi situaţia 
de monopol al producătorilor nu s-au petrecut schimbări pozitive remarcabile, 
probabilitatea ca întreprinderile să caute ieşirea din impas prin creşterea în 
continuare a preţurilor este foarte mare. 

În fine, o influenţă deloc neglijabilă asupra evoluţiei preţurilor a avut core-
laţia venituri-preţuri, prin mecanismul constituit al spiralei inflaţioniste salarii-
preţuri. Întâi au fost creşterile mari de venituri în cursul anului 1990 (veniturile 
băneşti ale populaţiei au crescut cu 25%), care, în condiţiile scăderii producţiei 
şi productivităţii muncii (produsul intern brut a scăzut cu 7,9%, iar produsul in-
tern brut pe o persoană ocupată cu 9,2%)1, au contribuit, pe de o parte, la 
creşterea costurilor şi, pe de altă parte, la accentuarea dezechilibrului pe piaţa 
bunurilor şi serviciilor, mărind astfel potenţialul inflaţionist deja acumulat în ul-
timii 5-6 ani. 

Creşterile mari de preţuri care au urmat după liberalizare au atras după 
ele, sub diferite forme, creşteri importante ale veniturilor nominale, în primul 
rând, ale salariilor. Astfel, etapele succesive de liberalizare a preţurilor au fost 
însoţite de compensarea parţială a creşterilor la preţurile de consum (noiem-
brie 1990 şi aprilie-mai 1991) sau de indexarea veniturilor (iulie-septembrie şi 
octombrie 1991). Volumul compensaţiilor, calculate ca sumă fixă, a reprezentat 

                                                           
1 În industrie, producţia marfă şi productivitatea muncii au scăzut în anul 1990 cu 20%, în timp 

ce salariul mediu nominal net a crescut cu 8”%. 
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22% (în noiembrie 1990) şi 40% (în aprilie-mai 1991) faţă de salariul mediu re-
alizat în luna octombrie 1990, iar indexările au vizat creşteri cu 13,34% (în sep-
tembrie 1991) şi 12,5% (în noiembrie 1991) ale salariilor. Conform unor calcule 
estimative afectul cumulat al compensărilor şi indexărilor se concretizează într-
un spor al fondului lunar brut de salarii de aproximativ 35 miliarde lei în noiem-
brie 1991 faţă de octombrie 1990. Creşteri importante de salarii, motivate în 
principal tot de necesitatea acoperirii pierderilor datorate inflaţiei, s-au realizat 
sub presiunea mişcărilor revendicative (cu deosebire în unele sectoare ale 
economiei), precum şi cu ocazia negocierii salariilor. Sporul total al fondului lu-
nar de salarii reprezintă astfel aproape 70 mld. lei, creşterea fondului lunar de 
salarii fiind de peste trei ori. Dacă avem în vedere că la acesta se adaugă un 
spor al contribuţiilor pentru asigurări sociale şi şomaj de peste 20 miliarde lei 
lunar (care au înregistrat o creştere de şase ori), avem imaginea presiunii pe 
care cheltuielile salariale au exercitat-o asupra costurilor şi preţurilor, în condiţi-
ile în care producţia a scăzut1. 

Influenţa corelaţiei venituri-preţuri asupra evoluţiei preţurilor se manifestă 
şi pe alt plan. Astfel, necesitatea sporirii încasărilor bugetelor de asigurări soci-
ale şi ale bugetului de stat, pentru a face faţă cheltuielilor suplimentare genera-
te de creşterea compensatorie a pensiilor şi alocaţiilor familiale, precum şi de 
creşterea salariilor lucrătorilor din serviciile publice, acţionează în direcţia creş-
terii preţurilor prin mărirea cuantumului cotizaţiilor şi impozitelor plătite de 
agenţii economici. 

Menţinerea în perspectivă a unui raport cât mai redus posibil între creşte-
rea veniturilor şi cea a preţurilor va contribui, fără îndoială, pe termen mai lung, 
la frânarea procesului inflaţionist. În perioada imediat următoare, însă, acţiunea 
celorlalţi factori generatori sau favorizanţi ai inflaţiei va determina, după pă-
rerea noastră, creşteri mari de preţuri a căror dimensiune ar putea pune sub 
semnal întrebării capacitatea şi disponibilitatea populaţiei de a suporta diferen-
ţele între creşterea veniturilor şi cea a preţurilor, posibilitatea respectării corela-
ţiei venituri-preţuri necesară stabilizării economiei. 

La aceasta contribuie şi o anumită psihoză a inflaţiei, care marchează 
evoluţia preţurilor şi corelaţia venituri-preţuri şi care se manifestă prin exacer-
barea cererii de consum, prin strădania consumatorilor de a obţine anticipat 
venituri acoperitoare pentru creşterile de preţuri şi prin tendinţa producătorilor 
de a cuprinde în creşterile de preţuri, de asemenea anticipat, cheltuielile supli-
mentare legate de creşterea salariilor şi a preţurilor la produsele din amonte. 
Acestea accelerează evoluţia pe spirală inflaţionistă. 

Un efect similar are, după părerea noastră, compensarea sau indexarea 
anticipată practicate în ţara noastră în principalele etape ale liberalizării preţuri-
lor. Menită să atenueze îngrijorarea şi nemulţumirea populaţiei la debutul fiecă-

                                                           
1 În octombrie 1991 producţia industrială a reprezentat 82,7% din producţia lunii octombrie 

1990. 
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rui nou val de creştere a preţurilor şi fundamentată pe prognoze ale creşterii 
preţurilor, compensarea-indexarea anticipată a aruncat pe piaţă, cantităţi su-
plimentare de bani de dimensiuni deloc neglijabile şi fără acoperire în cantita-
tea de bunuri de consum existente pe piaţă, cu deosebire la cele necesare 
acoperirii nevoilor fundamentale (compensaţia acordată pentru creşterea preţu-
lui laptelui, de exemplu, întreţine sau măreşte cererea solvabilă neacoperită, în 
condiţiile în care oferta de lapte, şi aşa insuficientă, scade foarte mult). Menţio-
năm, de asemenea, că creşterile de preţuri nu se reflectă, decât cu unele ex-
cepţii, imediat în cheltuielile de consum ale gospodăriilor; populaţi amână, în 
măsura posibilului, cumpărarea bunurilor scumpite sau cumpără în avans, îna-
inte de scumpire, cantităţile necesare consumului pentru o anumită perioadă. 
În schimb, sumele acordate drept compensaţii sunt cuprinse imediat în cheltu-
ielile de producţie ale agenţilor economici şi în cheltuielile bugetare, accelerând 
astfel evoluţia pe spirala inflaţionistă. 

Inflaţia, creşterea de dimensiuni fără precedent şi necontrolată a preţuri-
lor este cea mai importantă dintre urmările liberalizării preţurilor, având conse-
cinţe dintre cele mai grele asupra nivelului de trai al populaţiei, dar şi asupra 
dezvoltării economiei naţionale, micşorând posibilităţile de oprire a declinului 
producţiei şi şansele de relansare a creşterii. 

Analiza procesului inflaţionist în curs relevă, fără îndoială, faptul că libe-
ralizarea În sine nu este cauza de fond a creşterii preţurilor. În esenţă, aceasta 
este determinată de situaţia economiei, de gravele dezechilibre care o caracte-
rizează şi nivelul scăzut al eficienţei economice. Realizată în lipsa condiţiilor de 
funcţionare a pieţei, în lipsa concurenţei, liberalizarea preţurilor a reprezentat 
măsura care a deschis posibilitatea creşterii preţurilor, transformând inflaţia po-
tenţială în inflaţie efectivă. Cu alte cuvinte, în explozia preţurilor, liberalizarea a 
reprezentat numai detonatorul, explozibilul fiind, în parte, acumulat dinainte şi, 
în parte, adăugat pe parcurs. Nu este mai puţin adevărat că şi procesul de libe-
ralizare, prin modul de înfăptuire, este responsabil pentru dimensiunea şi con-
secinţele economice şi sociale ale inflaţiei. Acestea au fost în mod evident de-
terminate de alegerea momentului liberalizării, de lipsa de realism în evaluarea 
condiţiilor şi şanselor de succes ale acesteia, de amploarea şi viteza de reali-
zare, de succesiunea în timp şi corelarea cu alte componente ale reformei, de 
insuficienta pregătire a măsurilor de protecţie a populaţiei. 

În evaluarea inflaţiei şi a consecinţelor sale este însă imposibil de disoci-
at partea datorată procesului de liberalizare – modului de realizare şi erorilor 
acestui proces – de partea determinată de cauzele de fond, propriu-zise ale in-
flaţiei, de partea care reprezintă efectul altor măsuri de reformă, cum sunt libe-
ralizarea salariilor, privatizarea, unificarea cursului valutar, liberalizarea relaţii-
lor comerciale externe etc., precum şi de consecinţele disfuncţionalităţilor în 
sistemul economic, ale lipsei de disciplină şi control. Din acest motiv, ne vom 
ocupa de efectele sociale ale inflaţiei, ca element al costului social al reformei 
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economice, pe care îl vom denumi cost social al liberalizării preţurilor, fără a 
pierde însă din vedere determinarea sa multiplă, complexă. 

2. Costul social al liberalizării preţurilor. Concept şi posibilităţi 
de evaluare 

Costul social al liberalizării preţurilor poate fi definit într-un sens restrâns 
prin scăderea nivelului de trai determinată de creşterea costului vieţii. Într-un 
sens mai larg în costul social pot fi cuprinse şi alte efecte sociale negative ale 
inflaţiei cum sunt: şomajul (în măsura în care el derivă din dificultăţile pe care 
unităţile economice le întâmpină din cauza creşterii preţurilor inputurilor şi a 
cheltuielilor salariale), polarizarea societăţii, înflorirea speculei, precum şi o se-
rie de efecte pe plan psihosocial: sentimentele de frustrare, şocul determinat 
de creşterea bruscă şi de proporţii fără precedent a preţurilor la toate catego-
riile de bunuri şi servicii, teama pentru ziua de mâine, demotivarea în muncă şi, 
poate unul din cele mai grave efecte, pierderea încrederii în reformă, în posibi-
litatea unor transformări cu rezultate pozitive în domeniul economiei. 

Din considerente de ordin practic, operaţional şi având în vedere datele 
şi informaţiile disponibile, ne-am axat analiza pe costul social al liberalizării pre-
ţurilor definit în sens restrâns. Principalii indicatori utilizaţi în măsurarea şi ana-
liza influenţei modificării preţurilor asupra nivelului de trai sunt cei ai veniturilor. 
Acestea constituie, din perspectiva acestei analize, dimensiunea cea mai ex-
presivă a nivelului de, trai, întrucât reflectă în mod sintetic resursele de care 
dispun familiile pentru acoperirea nevoilor lor, iar capacitatea lor de cumpărare 
se află nemijlocit sub incidenţa evoluţiei preţurilor. Totodată, protecţia populaţi-
ei împotriva deteriorării nivelului de trai datorită inflaţiei se realizează în princi-
pal,1 tot prin intermediul veniturilor, prin adăugarea la venituri a unor compen-
saţii sau prin indexarea veniturilor. 

Influenţa liberalizării preţurilor asupra nivelului de trai este astfel eviden-
ţiată prin analiza evoluţiei puterii de cumpărare a diferitelor categorii de venituri 
– salarii, pensii, alocaţii, venituri totale ale unei familii – determinată de acţiu-
nea conjugată a creşterilor de preţuri şi a creşterii nominale a acestor venituri, 
precum şi a pierderilor suportate prin reducerea puterii de cumpărare a acelo-
raşi categorii de venituri. De asemenea, am avut în vedere faptul că, încă îna-
inte de liberalizarea preţurilor, existau importante categorii de populaţie care 
trăiau sub pragul de sărăcie, iar dispersia veniturilor era relativ scăzută, astfel 
încât creşterea mare a costului vieţii a determinat în mod evident sărăcirea în 
masă a populaţiei. Pentru a evidenţia dimensiunile acestui proces, definitoriu 
pentru evoluţia nivelului de trai al populaţiei din ţara noastră în ultimul an, am 
raportat nivelul veniturilor obţinute de diferite categorii de familii la cheltuielile 
minime necesare, judecând evoluţia veniturilor şi din perspectiva gradului de 
                                                           
1 Pentru unele categorii de populaţie, îndeosebi pentru cei mai săraci, există şi posibilitatea uti-

lizării unor ajutoare în natură, cum este, de pildă, aşa-numita supă a săracilor. 
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acoperire a minimului de trai, a înrăutăţirii (sau îmbunătăţirii) situaţiei familiilor 
în raport cu pragul de sărăcie. 

Imaginea evoluţiei nivelului de trai sub influenţa creşterii preţurilor trebuie 
completată de analiza consumului populaţiei, a cheltuielilor de consum, a cum-
părărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, ca şi a disponibilităţilor băneşti ale 
populaţiei. Datele necesare unei asemenea analize au fost însă numai parţial 
disponibile până în momentul încheierii acestei etape de elaborare a lucrării, 
astfel încât analiza va fi efectuată în anul următor. Din observarea datelor exis-
tente, care se referă la evoluţiile din prima parte a anului 1991, se remarcă fap-
tul că efectele inflaţiei asupra cheltuielilor şi consumului se manifestă cu oare-
care întârziere, scăderea acestora din urmă nefiind nici pe departe pe măsura 
scăderii puterii de cumpărare a veniturilor. Influenţa creşterilor de preţuri asu-
pra consumului a fost marcată de existenţa unui volum relativ mare al disponi-
bilităţilor băneşti şi de particularităţile comportamentului consumatorilor în peri-
oadele de creştere accelerată a preţurilor şi în condiţiile liberalizării succesive a 
preţurilor pentru diferite grupe de produse şi servicii, ceea ce a făcut ca abţine-
rea de la cumpărarea unor produse cu preţuri mărite să fie compensată de 
cumpărarea în avans, peste necesităţile curente, a produselor care urmau să 
intre sub incidenţa liberalizării preţurilor în perioada următoare. 

Interesantă şi aparent contradictorie este şi evoluţia disponibilităţilor bă-
neşti ale populaţiei al căror volum a continuat să crească, deşi valoarea lor rea-
lă a scăzut mult (cu 40% în septembrie 1991 faţă de decembrie 1990). Această 
creştere este, pe de o parte, urmarea acumulării unui volum mare de resurse 
băneşti la dispoziţia unor categorii restrânse de populaţie – a acelora care au 
profitat de inflaţie – şi, pe de altă parte, a strădaniei unora dintre familii de a-şi 
păstra un anumit volum al economiilor acumulate în timp, ca mijloc de autopro-
tecţie în faţa riscurilor pe care le induce evoluţia viitoare a economiei (a şoma-
jului, în special) sau a altor riscuri cum este boala. Restrângerea ofertei de bu-
nuri şi servicii de consum sau restructurarea ei în direcţia unor sortimente foar-
te scumpe, inaccesibile practic majorităţii populaţiei, constituie, de asemenea, 
o explicaţie pentru evoluţia disponibilităţilor băneşti ale unora dintre familii. În 
aceste condiţii, creşterea disponibilităţilor băneşti ale populaţiei, pusă în evi-
denţă atât de balanţa veniturilor şi cheltuielilor băneşti ale populaţiei, cât şi de 
cercetarea selectivă a bugetelor de familie, nu reprezintă, după părerea noas-
tră, un fapt care contrazice concluziile privind scăderea nivelului, general de 
trai al populaţiei din ţara noastră şi sărăcirea în masă a acesteia. 

O menţiune se impune în legătură cu sfera de cuprindere a analizei. Da-
torită particularităţilor formării veniturilor ţăranilor, indicatorii care caracterizea-
ză evoluţia acestora se calculează numai anual, astfel încât încă nu am dispus 
de datele necesare analizei evoluţiei lor în perioada care a urmat liberalizării 
preţurilor. Totodată, modificările care au intervenit în ultimii doi ani în structura 
acestor venituri fac imposibile orice fel de estimări privind nivelul acestora. Din 
acest motiv, în actuala fază a elaborării lucrării nu am putut extinde analiza in-
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fluenţei creşterilor de preţuri asupra nivelului de trai al ţăranilor şi pensionarilor 
CAP. 

Cercetarea evoluţiei nivelului de trai al acestor categorii de populaţie în 
condiţiile actuale este însă indispensabilă, întrucât este evident că, dincolo de 
unele îmbunătăţiri care au intervenit în situaţia ţăranilor sub aspectul cantităţii 
de produse de care dispun şi al preţurilor la care pot să le valorifice, evoluţiile 
înregistrate în ultimul an de preţurile de consum au diminuat brutal şi puterea 
de cumpărare a veniturilor realizate de familiile ţărăneşti, agravând cu deosebi-
re situaţia familiilor numeroase, a celor vârstnice, ca şi a celor care locuiesc în 
zone sărace (cu pământ slab productiv, departe de pieţele de desfacere etc.)1 
Deşi constituie o premisă fundamentala pentru autoprotecţia familiilor ţărăneşti 
în faţa inflaţiei, reîmproprietărirea cu pământ nu va soluţiona automat proble-
mele cu care se confruntă aceste familii datorită creşterilor enorme ale preţuri-
lor de consum, dar şi ale preţurilor inputurilor din activitatea de producţie. Vor 
apare, dimpotrivă, probleme noi, îndeosebi în cazul familiilor fără pământ sau 
cu pământ puţin. Nevoia de protecţie socială se pune, astfel, şi în cazul familii-
lor de ţărani. Neglijarea ei în această perioadă deosebit de grea pentru întrea-
ga populaţie reprezintă o profundă inechitate care se adaugă numeroaselor 
nedreptăţi care s-au făcut ţăranilor în regimul trecut. Se impune deci, fără în-
târziere, găsirea unor modalităţi de protecţie socială a ţăranilor (îndeosebi a 
pensionarilor ţărani) în condiţiile actuale ale tranziţiei, iar pentru aceasta este 
absolut, necesară cunoaşterea evoluţiei nivelului lor de trai în această perioa-
dă, identificarea situaţiilor în care se impune intervenţia statului. 

3. Scăderea puterii de cumpărare a veniturilor – componentă  
a costului social al liberalizării preţurilor 

3.1. Sub influenţa creşterilor mari de preţuri produse în urma liberalizării 
preţurilor2, puterea de cumpărare a veniturilor a înregistrat, în anul care a trecut 
de la declanşarea acţiunii de liberalizare, o scădere importantă pentru cea mai 
mare parte a populaţiei. 

Petrecute în valuri succesive, sub impulsul diferitelor etape ale liberaliză-
rii şi amplificate datorită acţiunii multiplicatoare a mecanismului de formară a 
                                                           
1 Aceasta în condiţiile în care nivelul general de trai al ţăranilor era scăzut, veniturile lor medii 

situându-se în anul 1989, sub pragul de sărăcie. În anul 1989 veniturile din agricultură ce re-
vin în medie pe o persoană activă au fost de 1920 lei, sub nivelul salariului minim (2000 lei) şi 
puţin peste 60% din salariul mediu. În anul 1990, ele s-au ridicat la 2740 lei. reprezentând 
80% din salariul mediu. 

2 Comisia Naţională de Statistică a efectuat lunar calculul indicilor preţurilor de consum. După 
părerea noastră, metodologia perfecţionată aplicată la calculul acestor indici este corectă şi 
adecvată urmăririi evoluţiei preţurilor în condiţiile noastre, iar rezultatele sunt veridice. Prezen-
tam în Anexa nr. 1 indicii lunari (cu bază fixă, octombrie 1990 şi în lanţ) ai preţurilor la produ-
sele alimentare, nealimentare şi servicii şi indicele general al preţurilor, aşa cum au fost calcu-
laţi la CNS şi utilizaţi în estimările efectuate în cadrul prezentei lucrări. 
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preţurilor, creşterile de preţuri au imprimat o continuă şi puternică tendinţă de 
scădere a puterii de cumpărare a populaţiei. Astfel, în prima etapă (noiembrie 
1990 – martie 1991), care a cuprins, în principal, acea parte a bunurilor şi ser-
viciilor de consum care nu sunt considerate de strictă necesitate (reprezentând 
aproximativ 40% din cheltuielile de consum ale familiilor de salariaţi),1 nivelul 
general al preţurilor de consum a crescut cu 23,4% în noiembrie, 11,6% în de-
cembrie, 14,8% în ianuarie, 7,0% în februarie şi 6,6% în martie, astfel încât în 
martie acesta era cu 80% mai mare decât în octombrie 1990. Creşterile cele 
mai mari s-au înregistrat la bunuri nealimentare, de 213,5%, din care: 204,5% 
la îmbrăcăminte, 227,8% la încălţăminte, 280,2% la produse de uz casnic, 
286,2% la materiale de construcţii. Creşterea preţurilor la produsele alimentare 
a fost în medie de 161,3%, destul de mare dacă avem în vedere că produsele 
alimentare de bază erau protejate; au avut loc însă creşteri mari de preţuri la 
legume şi conserve din legume (363,1%), fructe (196,5%), produse zaharoase 
(242,5%), băuturi (265,4%), cartofi (145,9%) şi creşteri relativ mai mici la pâine 
(107,2%), carne şi preparate din carne (111,0%), peşte şi produse din peşte 
(106,6%), lapte şi produse lactate (122,9%), ouă (119,6%), preparate din fructe 
(130,4%). Creşterea medie a tarifelor la servicii a fost de 151,5%, rezultată din 
menţinerea constantă a preţurilor la serviciile de consum curent (chirie, energie 
electrică şi termică, abonamente pentru transport) şi creşterea mai mare la ce-
le cu pondere şi frecvenţă mai mică în consum, din care: 163,1% la servicii de 
confecţii, reparaţii şi curăţătorie, 183,0% la reparaţii auto şi articole electrice şi 
electronice, 169,2% la serviciile de igienă şi cosmetică, 199,3% la transport ur-
ban (exclusiv abonamente), 229,8% la transport, pe calea ferată, 187,3% la 
transport rutier, 220,0% la transport aerian, 291,1% la transport fluvial şi 
246,5% la cazarea în hoteluri. 

În cea de-a doua etapă (aprilie-iunie 1991) au fost liberalizate (în limita 
unor plafoane sau indici maximi de creştere) preţurile la produse alimentare, 
medicamente, săpun şi detergenţi, articole pentru copil, cărţi şi rechizite şcola-
re. Aceasta a determinat creşterea nivelului general al preţurilor de consum cu 
26,5% în aprilie, 5,1% în mai şi 2% în iunie; în iunie 1991 indicele general al 
preţurilor faţă de octombrie 1990 era de 244,5%. Preţurile produselor alimenta-
re au crescut în medie cu 58,6% în aprilie (ajungând să fie de peste două ori şi 
jumătate mai mari decât în octombrie 1990), în luna mai înregistrând numai o 
creştere cu 1%, iar în iunie au scăzut uşor. Menţionăm că în aprilie au avut loc 
creşteri mari (de peste două ori) la produsele alimentare ale căror preţuri ai fost 
până atunci menţinute nemodificate, precum şi la cele ale căror preţuri suferi-
seră înainte creşteri mici sau numai la unele alimente (pâine, carne, ulei, peşte, 
conserve din fructe, zahăr). În mai s-a dublat şi preţul cartofilor. În luna iunie s-

                                                           
1 Au fost. menţinute nemodificate chiria, preţurile şi tarifele la energie electrică şi termică, com-

bustibili solizi şi lichizi, abonamente pentru transport, produse alimentare de bază, medica-
mente şi articole pentru copii. 
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au înregistrat unele scăderi da preţuri la produsele de sezon: legume, cartofi, 
ouă. La mărfurile nealimentare preţurile au crescut cu 21,3% (5,4% în aprilie, 
9,2% în mai şi 5,3% în iunie), la această creştere contribuind îndeosebi artico-
lele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articolele chimice, produsele culturale, 
articolele de igienă, cosmetică, medicamentele, precum şi materialele de con-
strucţii. Tarifele la servicii au crescut cu 28,2% (16,1% în aprilie, 6,9% în mai şi 
3,3% în iunie), practic urmare a creşterilor de preţuri la toate grupele de servicii 
(cu excepţia celor protejate). 

Etapa a treia a liberalizării preţurilor, începută în iulie 1991, a însemnat 
abrogarea limitelor maxime stabilite pentru preţurile cu amănuntul ale produse-
lor alimentare (cu excepţia a cinci produse: pâine, zahăr, ulei, lapte şi unt), 
abrogarea indicilor maximi de modificare a preţurilor cu ridicata la unele produ-
se nealimentare, liberalizarea preţurilor cu amănuntul la bunurile de consum 
provenite din import. Aceasta a făcut posibil un nou val de creştere a preţurilor, 
nu atât de abruptă ca în primele luni ale fiecăreia din etapele anterioare, dar 
susţinute în toate lunile care au urmat (cu 9,5% în iulie, 11,2% în august, 7,3% 
în septembrie şi 10,4% în octombrie) astfel încât în octombrie 1991 nivelul pre-
ţurilor să fie în medie cu 44,2% mai mare decât în iunie şi de 3,5 ori mai mare 
decât în octombrie 1990. În aceste patru luni preţurile produselor alimentare au 
crescut din nou cu peste 50%, din care numai în luna august cu 17,2%. Faţă 
de octombrie 1990, nivelul mediu al preţurilor la produsele alimentare a ajuns 
în octombrie 1991 de aproape patru ori mai mare (386,7%) fiind de peste patru 
ori mai mare la carne, peşte, legume, fructe şi conserve din fructe, produse za-
haroase, băuturi alcoolice şi de nouă ori mai mare la cartofi. Preţurile produse-
lor nealimentare au crescut în perioada iulie-octombrie 1991 cu 40%, iar tarife-
le serviciilor cu 35%, creşterea totală înregistrată faţă de octombrie 1990 fiind 
de 361,4% şi, respectiv, 262,6%. 

Conform prognozelor care au stat la baza calculului coeficientului pentru 
ultima indexare (noiembrie 1991), în lunile noiembrie şi decembrie preţurile vor 
creşte cu 25%, astfel încât până la sfârşitul anului nivelul general al preţurilor 
de consum va fi de peste 4,4 ori mai mare decât cel din octombrie 1990. 
Aceasta înseamnă că, în medie, la sfârşitul anului 1991, populaţia poate cum-
păra cu 100 lei ceea ce în octombrie 1990 cumpăra cu 23 lei. 

3.2. Scăderea dramatică a puterii de cumpărare a veniturilor a fost parţial 
acoperită prin compensaţiile acordate cu ocazia primelor două etape ale libera-
lizării preţurilor, prin indexarea în august a pensiilor şi în septembrie şi noiem-
brie a salariilor, pensiilor, alocaţiilor şi ajutoarelor, precum şi prin creşteri ale 
salariilor cu ocazia negocierii acestora sau în urma mişcărilor revendicative.1 
                                                           
1 În anexa nr. 2 (tabelele nr. 1-3) prezentăm evoluţia, lună de lună, a principalelor categorii de 

venituri (salariu, pensie, alocaţii familiale), aşa cum a rezultat în urma unor estimări bazate pe 
datele şi informaţiile disponibile. 
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Astfel, compensaţiile acordate salariaţilor (750 lei lunar) şi pensionarilor 
(400 lei lunar) odată cu prima etapă a liberalizării preţurilor au acoperit practic 
scăderea din luna noiembrie a puterii de cumpărare a veniturilor medii, asigu-
rând pentru prima lună menţinerea salariului şi a pensiei medii reale.1 În cazul 
veniturilor mici (salariul minim, pensia minimă pentru vechime integrală şi pen-
siile pentru vechime incompletă, de invaliditate, urmaş şi ajutorul social) a avut 
loc chiar o creştere a nivelului real. Începând din decembrie 1990 şi până în 
martie 1991 veniturile reale au scăzut continuu pe măsura creşterii preţurilor; 
nivelul real al salariului mediu a scăzut cu 20%, al pensiei medii pentru vechi-
me integrală cu 35% iar al alocaţiei pentru copii cu 40%. 

În aprilie-mai, cu prilejul celei de-a doua etape de liberalizare a preţurilor 
s-au acordat compensaţii într-un cuantum de 2875 lei lunar brut (2100 lei net) 
salariaţilor şi 1470 lei lunar pensionarilor, determinând creşterea cu peste 60% 
a salariului mediu nominal faţă de octombrie 1990 şi cu peste 70% a pensiei 
medii pentru vechime integrală. Aceasta a asigurat creşterea nivelului real al 
tuturor categoriilor de venituri faţă de luna martie, fără a se atinge însă nivelul 
din octombrie 1990 decât la veniturile minime, precum şi la pensiile medii pen-
tru vechime incompletă şi de urmaş (în acest din urmă caz a avut loc o creşte-
re a pensiei medii reale cu peste 50%). Salariul mediu real a atins 90% din ni-
velul realizat în octombrie 1990, iar pensia media pentru vechime integrală 
75%. Au crescut şi alocaţiile familiale, cu 220 lei lunar pentru fiecare copil aflat 
în întreţinere. Suma alocaţiilor pentru doi a crescut cu 88%, iar pentru trei copii 
cu 55%. 

A urmat apoi o nouă perioadă de erodare a veniturilor reale ale salariaţi-
lor şi pensionarilor. Salariul mediu real a ajuns din nou, în august 1991, la 80% 
din nivelul lunii octombrie 1990, iar pensia medie pentru vechime integrală, în 
iulie, la 64% din nivelul lui octombrie 1990. 

Indexarea pensiilor, efectuată în august, a determinat o îmbunătăţire a 
nivelului pensiei medii reale faţă de luna iulie şi apropierea din nou de nivelul 
lunii octombrie 1990 (la 74% în cazul pensiei pentru vechime integrală, 99% în 
cazul pensiei pentru vechime incompletă, 86% la pensia de invaliditate). Fiind 
făcută în sistem regresiv, această indexare a însemnat, pentru pensiile minime 
din fiecare categorie, o nouă depăşire, de proporţii relativ importante, a nivelu-
lui realizat înainte de liberalizare. 

Cele două etape – septembrie şi noiembrie 1991 – ale indexării venituri-
lor au asigurat acoperirea în proporţii tot mai mici a creşterilor de preţuri, astfel 
încât, în condiţiile creşterii susţinute a preţurilor, tendinţa de scădere a venituri-
lor reale s-a accentuat în ultimele luni. 

Conform calculelor noastre (tabelele nr. 1-4), în luna decembrie 1991 sa-
lariul mediu real înregistrează o scădere cu 28% faţă de octombrie 1990, sala-

                                                           
1 Evoluţia veniturilor reale este prezentată în tabelele nr. 1-4, în graficele nr. 1-14 şi în graficele 

nr. 1-14. 
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riul minim cu 35%, pensia medie cu 35% la vechime integrală, 13% la vechime 
incompletă, 25% la invaliditate, şi 5% la ajutorul social, iar alocaţiile familiale cu 
38% pentru doi copii şi 53% pentru trei copii (sau cu 47% şi, respectiv, 56% în 
cazul alocaţiilor cuvenite la prima tranşa de venituri). Pensia minimă pentru ve-
chime integrală este practic la nivelul din octombrie 1990, iar cea pentru ve-
chime incompletă şi invaliditate l-a depăşit cu peste 10%. În ceea ce priveşte 
pensia de urmaş aceasta a depăşit nivelul din octombrie 1990 chiar şi la medie 
(cu 12%), la nivelul minim depăşirea fiind cu 65%. 

Aşadar, cantitatea de bunuri al servicii care poate fi cumpărată de un sa-
lariat plătit la nivel mediu este în decembrie 1991 cu 28% mai mică decât în oc-
tombrie 1990, iar un pensionar care înainte de liberalizarea preţurilor beneficia 
de o pensia medie la vechime integrală (25-30 ani de muncă) îşi vede reduse 
posibilităţile de consum cu mai mult de o treime. De asemenea, ajutorul de ca-
re beneficiază familiile pentru întreţinerea copiilor (prin alocaţii familiale) s-a în-
jumătăţit. 

Tabelul nr. 1 

Evoluţia veniturilor medii reale (în preţurile lunii octombrie 1990) 
- lei lunar - 

Pensia medie 
Alocaţii familiale 
corespunzătoare 
veniturilor medii  Salariul 

mediu pentru 
vechime 
integrală 

pentru ve-
chime in-
completă 

de inva-
liditate

de ur-
maş 

Ajutorul 
social pentru 

doi copii 
pentru 

trei copii 

1990 
oct. 3360 2054 1118 1355 762 684 500 1200 
nov. 3331 1989 1387 1406 983 716 405 972 
dec. 2985 1782 1153 1260 881 642 363 871 
1991 
ian. 2929 1552 1035 1131 791 576 326 782 
febr. 2697 1450 967 1037 739 539 305 731 
martie 2638 1360 907 992 693 505 286 686 
aprilie 3067 1544 1165 1229 1174 606 412 816 
mai 3039 1470 1108 1170 1117 577 392 776 
iunie 3074 1441 1087 1147 1096 566 384 760 
iulie 2980 1316 992 1047 1000 517 351 694 
august 2672 1526 1110 1169 968 672 316 624 
sept. 2773 1654 1204 1268 1049 797 376 708 
oct. 2692 1498 1090 1148 951 722 340 641 
nov. 2704 1505 1095 1153 955 725 347 637 
dec. 2415 1343 978 1030 853 647 310 569 
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Tabelul nr. 2 

Dinamica veniturilor medii reale 
Pensia medie Alocaţii familiale  Salariul 

mediu pentru 
vechime 
integrală 

pentru ve-
chime in-
completă 

de inva-
liditate

de ur-
maş 

Ajutorul 
social pentru 

doi copii 
pentru 

trei copii 

1990 
oct. 100 100 100 100 100 100 100 100 
nov. 99 97 115 105 129 105 81 81 
dec. 89 87 103 94 116 94 73 73 
1991 
ian. 87 76 93 85 104 84 65 65 
febr. 80 71 86 79 97 79 61 61 
martie 79 66 81 74 91 74 57 57 
aprilie 91 75 104 92 154 89 82 68 
mai 90 72 99 88 147 84 78 65 
iunie 91 70 97 86 144 83 77 63 
iulie 89 64 89 78 131 76 70 58 
august 80 74 99 86 127 98 63 52 
sept. 83 81 108 95 138 117 75 59 
oct. 80 73 97 86 125 106 68 53 
nov. 80 73 98 86 125 106 69 53 
dec. 72 65 87 77 112 95 62 47 

Tabelul nr. 3 

Evoluţia veniturilor minime reale (în preţurile lunii octombrie 1990) 
- lei lunar - 

Pensia minimă Alocaţii familiale co-
respunzătoare veni-

turilor medii 

 Salariul 
minim 

pentru ve-
chime in-

tegrală 

pentru ve-
chime in-
completă

de invali-
ditate 

de urmaş pentru doi 
copii 

pentru trei 
copii 

1990 
oct. 2000 1100 800 800 400 670 1510 
nov. 2229 1216 972 972 648 543 1224 
dec. 1997 1089 871 871 581 489 1096 
1991 
ian. 1793 978 782 782 521 426 955 
febr. 1936 914 731 731 487 398 893 
martie 1815 857 665 665 457 373 837 
aprilie 2027 1126 945 945 819 486 951 



 
 

 

48 

Pensia minimă Alocaţii familiale co-
respunzătoare veni-

turilor medii 

 Salariul 
minim 

pentru ve-
chime in-

tegrală 

pentru ve-
chime in-
completă

de invali-
ditate 

de urmaş pentru doi 
copii 

pentru trei 
copii 

mai 2052 1071 946 946 780 463 905 
iunie 2011 1051 928 928 764 454 887 
iulie 1837 959 848 848 698 414 810 
august 1652 1243 1008 1008 751 373 728 
sept. 1747 1348 1093 1093 814 443 831 
oct. 1582 1221 990 990 737 401 753 
nov. 1448 1226 994 994 741 401 737 
dec. 1293 1095 888 888 661 358 658 

Tabelul nr. 4 

Dinamica veniturilor minime reale 
- % - 

Pensia minimă Alocaţii familiale  Salariul 
minim pentru ve-

chime in-
tegrală 

pentru ve-
chime in-
completă

de invali-
ditate 

de urmaş pentru 
2 copii 

pentru 
3 copii 

1990 
oct. 100 100 100 100 100 100 100 
nov. 111 111 122 122 162 81 81 
dec. 100 99 109 109 143 73 73 
1991 
ian. 90 89 98 98 130 64 63 
febr. 97 83 91 91 122 59 59 
martie 91 83 91 83 114 36 55 
aprilie 101 102 118 118 205 73 63 
mai 103 97 118 118 195 69 60 
iunie 101 93 116 116 191 68 59 
iulie 92 87 106 106 175 62 54 
august 83 113 126 126 188 56 48 
sept. 87 123 137 137 203 66 55 
oct. 79 111 123 124 184 60 50 
nov. 72 111 124 124 185 60 49 
dec. 65 100 111 111 165 53 44 
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Tabelul nr. 5 

Evoluţia veniturilor reale ale unei familii compuse din patru persoane 
Venituri medii Venituri minime  

lei lunar % lei lunar % 
1990 
octombrie 7220 100 4670 100 
noiembrie 7066 98 5000 107 
decembrie 6332 88 4480 96 
1991 
ianuarie 6173 85 4022 86 
februarie 5691 79 4267 91 
martie 5554 77 4003 86 
aprilie 6617 92 4540 97 
mai 6543 91 4608 99 
iunie 6601 91 4518 97 
iulie 6380 88 4126 88 
august 5786 83 3972 85 
septembrie 6986 83 3972 85 
octombrie 5786 80 3597 77 
noiembrie 5816 81 3354 72 
decembrie 5193 72 2995 64 

 
3.3. Pentru a avea o imagine cât mai nuanţată asupra scăderii nivelului 

real al veniturilor în condiţiile liberalizării preţurilor, a proporţiei în care măsurile 
de protecţie socială au contribuit la contracararea efectelor inflaţiei, am estimat 
şi contribuţia fiecăruia din cel doi factori – creşterea preţurilor şi creşterea veni-
turilor nominale – în determinarea evoluţiei veniturilor reale.1 Conform calcule-
lor2, creşterile de preţuri ar fi determinat o scădere a salariului mediu real cu 

                                                           
1 Contribuţia celor doi factori la evoluţia veniturilor reale este sugestiv exprimată şi de graficele 

nr. 1-14 în care AB reprezintă nivelul veniturilor în octombrie 1990, AE – evoluţia veniturilor 
reale, AT influenţa preţurilor asupra evoluţiei veniturilor reale (sau cum ar fi evoluat veniturile 
reale dacă nu ar fi avut loc şi creşteri ale veniturilor nominale), iar diferenţa pe verticală între 
AT şi AE – influenţa creşterii veniturilor nominale. Liniile notate cu PS1, PS2, PS3 şi PS4, re-
prezintă pragul de sărăcie calculat în preţurile lunii octombrie 1990 pentru familii compuse din 
una, două, trei şi patru persoane. 

2 Calculele au fost efectuate în termeni reali (în preţurile lunii octombrie 1990), după următoare-
le relaţii: 
– scăderea absolută şi relativă a veniturilor reale datorită creşterilor de preţuri: 

;/V100∆%∆;V
I
V

o
P
VR

P
VRo

p

oP
VR =−=∆

 
– scăderea (creşterea) efectivă, absolută şi relativă, a veniturilor: 
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2601 lei (de la 3360 lei lunar la 759 lei), respectiv cu 77%. Scăderea efectivă a 
fost numai de 945 lei (28%), diferenţa fiind acoperită prin creşterea în termeni 
reali cu 1656 lei (49%) a salariului mediu nominal. Din această creştere 803 lei 
(24%) este rezultatul compensărilor şi indexărilor, iar restul de 853 lei (25%) al 
creşterilor de salarii în urma negocierilor şi a mişcărilor revendicative.1  

 

Graficul nr. 1. Evoluţia salariului mediu real 

                                                                                                                                                    

;/V100∆%∆;V
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n
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– modificarea absolută şi relativă a veniturilor reale datorită creşterii veniturilor nominale: 

;/V100∆%∆;
I

V-V
o

V
VR

V
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p

onV
VR ==∆

 
unde: Vo şi Vn reprezintă nivelurile nominale ale veniturilor (salarii, pensii, alocaţii) în octom-
brie 1990 şi decembrie 1991. 
Ip – indicele general al preţurilor de consum în decembrie 1991 faţă de octombrie 1990.  

În graficele care ilustrează evoluţia veniturilor reale (1-14) 
P
VR∆

este reprezentat de segmen-

tul BT, VR∆
 – de segmentul BE, iar 

V
VR∆

 de segmentul ET. 
1 În graficul 1, AC reprezintă evoluţia nivelului real al acelei părţi, a salariului mediu obţinută prin 

adăugare la nivelul din octombrie 1990 a sumelor rezultate în urma compensaţiilor şi indexări-
lor. Segmentul ET măsoară volumul real al compensaţiilor şi indexărilor, iar EC volumul real 
al celorlalte creşteri ala salariului mediu. 
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Graficul nr. 2. Evoluţia salariului minim real 

 

Graficul nr. 3. Evoluţia pensiei medii reale pentru vechime integrală 

 

Graficul nr. 4. Evoluţia pensiei minime reale pentru vechime integrală 
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Graficul nr. 5. Evoluţia pensiei medii reale pentru vechime incompletă 

 

Graficul nr. 6. Evoluţia pensiei medii reale pentru invaliditate 

lei 
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Graficul nr. 7. Evoluţia pensiei minime reale pentru vechime 
incompletă şi pentru invaliditate 

 

Graficul nr. 8. Evoluţia pensiei medii reale (urmaş) 

 

Graficul nr. 9. Evoluţia pensiei minime reale (urmaşi) 
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Graficul nr. 10. Evoluţia nivelului real al ajutorului social 

 

Graficul nr. 11. Evoluţia nivelului real  
al alocaţiilor familiale pentru doi copii 

 

Graficul nr. 12. Evoluţia nivelului real  
al alocaţiilor familiale pentru trei copii 



 

 

55 

 

Graficul nr. 13. Evoluţia veniturilor reale ale unei familii  
compuse din patru persoane (două salarii medii + alocaţii) 

 

Graficul nr. 14. Evoluţia veniturilor reale ale unei familii  
compuse din patru persoane (două salarii minime + alocaţii) 

Pe principalele categorii de venituri, influenţa creşterilor de preţuri şi ale 
veniturilor nominale asupra veniturilor reale este prezentată în tabelul nr. 6. 
Analiza datelor cuprinse în tabel evidenţiază următoarele: 

a) În raport cu, creşterea deosebit de mare a preţurilor (de 4,4 ori) care 
ar fi determinat scăderea puterii de cumpărare la mai puţin de un sfert (23%) 
din nivelul atins în octombrie 1990, scăderea veniturilor reale este mult atenua-
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tă, urmare a creşterii veniturilor nominale, care a acoperit mai mult de jumătate 
din creşterile de preţuri. 

b) Pensia medie reală (pentru vechime integrală) a scăzut în proporţie 
mai mare decât salariul mediu. Aceasta datorită faptului că salariaţii (cu deo-
sebire anumite categorii ale acestora) se pot constitui în grupuri de presiune 
care pot impune majorarea salariilor peste creşterile stabilite cu ocazia com-
pensărilor şi indexărilor.1 În cazul salariului mediu acestea din urmă ar fi acope-
rit numai 24% din cei 77% scădere datorată preţurilor astfel încât fără alte creş-
teri de salarii, salariul mediu real ar fi scăzut cu 53%. 

c) A avut loc o diminuare mult mai accentuată a salariului minim real 
comparativ cu cel mediu, creşterea salariului minim nominal fiind, ca şi în cazul 
pensiilor, numai efectul compensărilor şi indexărilor. 

d) Compensaţiile în sumă fixă acordate în mod egal tuturor pensionarilor 
au asigurat creşteri relativ mai mari ale pensiilor mici, care au compensat într-o 
proporţie mai mare, decât în cazul pensiei pentru vechime integrală, scăderea 
puterii de cumpărare a pensiei medii pentru vechime incompletă, de invalidita-
te, ajutor social, determinând chiar creşterea cu 12% a valorii reale a pensiei 
medii de urmaş. 

e) Compensaţiile şi indexarea din august au favorizat, de asemenea, 
pensiile mici din cadrul fiecărei categorii de pensii, ceea ce a asigurat nedimi-
nuarea nivelului real al pensiei minime pentru vechime integrală şi creşterea 
pensiei minime reale la celelalte categorii (pentru vechime incompletă, urmaş, 
invaliditate). 

Tabelul nr. 6 

Modificarea (creşterea sau scăderea) veniturilor reale  
în decembrie 1991 faţă de octombrie 1990 

Diferenţe determinate 
de creşterea preţuri-

lor 

Diferenţe determinate de 
creşterea veniturilor no-

minale 

Diferenţe 
efective 

 

lei lunar % lei lunar % lei lunar % 
Salariul mediu -2601 -77 1656 49 -945 -28 
Pensia medie 
– vechime integrală -1590 -77 879 42 -711 -35 
– vechime incompletă -858 -77 718 64 -140 -13 
– invaliditate (gr. II) -1018 -77 713 54 -305 -23 
– urmaş -585 -77 676 89 91 15 

                                                           
1 În unele ramuri ale economiei naţionale influenţa acestui factor este foarte puternică. Astfel, în 

timp ce salariul mediu brut era în septembrie 1991 de 11.024 lei lunar la nivelul economiei na-
ţionale, în industria energiei electrice el s-a ridicat la 20.073 lei, în transportul feroviar la 
17.894 lei, în industria minieră la 14.048 lei. În schimb, în industria uşoară, el reprezenta nu-
mai 8.913 lei. 
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Diferenţe determinate 
de creşterea preţuri-

lor 

Diferenţe determinate de 
creşterea veniturilor no-

minale 

Diferenţe 
efective 

 

lei lunar % lei lunar % lei lunar % 
– ajutor social -525 -77 488 72 -37 -5 
Alocaţii familiale 
– doi copii -383 -77 193 39 -190 -38 
– trei copii -920 -77 289 24 -613 -53 
Veniturile medii ale unei 
familii compuse din patru 
persoane -5582 -77 3511 49 -2027 -28 
Salariul minim -1534 -77 827 42 -707 -35 
Pensia minimă 
– vechime integrală -850 -77 845 77 -5 - 
– vechime incompletă -614 -77 702 88 88 11 
– invaliditate (gr. II) -614 -77 702 88 88 11 
– urma -307 -77 568 142 261 65 
Veniturile minime ale unei 
familii compuse din patru 
persoane -3582 -77 1907 41 -1675 -36 

 
3.4. Scăderea veniturilor reale reprezintă, de fapt, o pierdere de venituri 

suferită de o categorie de populaţie sau alta de la o perioadă la alta. Însumarea 
pierderilor care au intervenit în fiecare lună faţă de octombrie 1990 oferă o mă-
sură a pierderilor totale de venituri pe care le-a determinat liberalizarea pre-
ţurilor, o expresie a costului social a reformei. Proporţiile diferite ale pierderilor 
suferite de diferite categorii de populaţie exprimă o măsură a distribuţiei acestui 
cost social. 

Dacă ne referim la salariul mediu, pierderile totale înregistrate de un sa-
lariat plătit la nivel mediu, calculate ca sumă a diferenţelor lunare între salariul 
mediu real şi salariul mediu al lunii octombrie 1990, se ridică la 7044 lei (în pre-
ţurile lunii octombrie 1990), ceea ce reprezintă 15% din veniturile totale pe care 
le-ar fi realizat la un nivel constant al salariului real. Creşterile de preţuri ar fi 
determinat pierderi de 25.160 lei, adică 53% din veniturile totale. Acestea au 
fost compensate până la 38% (adică 18.116 lei) prin creşterile salariului nomi-
nal, din care până la 20% prin compensaţii şi indexări şi 18% datorită celorlalte 
componente ale creşterii salariului mediu. Menţionăm că în preţurile lunii de-
cembrie 1991 pierderile totale din salariul mediu însumează pe parcursul celor 
14 luni 31.000 lei. În cazul unei familii compuse în patru persoane pierderile se 
ridică la 45.600 lei, ceea ce recalculat în preţurile lunii decembrie 1991 repre-
zintă 70.000 lei. 

Estimările pierderilor care au urmat liberalizarea preţurilor, efectuate pen-
tru principalele categorii de venituri sunt prezentate în tabelul nr. 7. Ele sunt 
ilustrate şi în graficele nr. 1-14 de suprafaţa haşurată cuprinsă în interiorul poli-
gonalul ABE pentru pierderile efective şi de suprafaţa poligonului AET pentru 
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acea parte din pierderile determinate de preţuri care a fost compensată prin 
creşterea veniturilor nominale. 

Se remarcă diferenţa mare între proporţiile pierderilor suferite la pensia 
medie pentru vechime integrală şi la salariul mediu, un pensionar din această 
categorie pierzând în medie în urma liberalizării preţurilor un sfert din veniturile 
sale, faţă de 15% cât au pierdut în medie salariaţii. Aceasta pentru că dinamica 
pensiilor nominale nu a ţinut pasul cu cea a salariilor. De altfel, pierderile din 
pensia medie sunt şi în sumă absolută mai mari decât cele aferente salariului 
mediu. Sunt vizibile în schimb rezultatele eforturilor făcute pentru a preveni 
scăderea puterii de cumpărare a pensiilor mici şi chiar de a îmbunătăţi situaţia 
unor categorii de pensionari. 

Tabelul nr. 7 

Pierderi de venit în perioada octombrie 1990-decembrie 1991 
Pierderi datorate 

creşterii preţurilor
Pierderi compensate prin 

creşterea veniturilor nomi-
nale 

Pierderi 
efective 

 

lei % lei % lei % 
Salariul mediu -25160 -53 18116 38 -7044 -15 
Pensia medie 
– vechime integrală -15669 -53 8343 28 -7326 -25 
– vechime incompletă -8372 -53 7898 50 -474 -3 
– invaliditate (gr. II) -9991 -53 7508 40 -2483 -13 
– urmaş -5706 -53 9299 77 2582 24 
– ajutor social -5122 -53 4353 45 -769 -8 
Alocaţii familiale 
– doi copii -3741 -53 1664 23 -2087 -30 
– trei copii -8984 -53 2450 14 -6534 -39 
Veniturile medii ale unei fa-
milii compuse din patru per-
soane -54067 -53 38451 38 -15616 -15 
Salariul minim -14982 -53 12402 44 -2580 -9 
Pensia minimă 
– vechime integrală -8190 -53 8196 53 6 - 
– vechime incompletă -5992 -53 7503 66 1511 13 
– invaliditate (gr. II) -5992 -53 7503 66 1511 13 
– urma -2995 -53 6854 122 3859 69 
Veniturile minime ale unei 
familii compuse din patru 
persoane -34973 -53 26785 41 -8188 -12 

 
Pierderile totale înregistrate la salariul minim sunt de proporţii mai mici 

decât cele aferente salariului mediu, pentru că, la nivelul la care s-au acordat 
compensaţiile, scăderea puterii de cumpărare a salariului minim a fost practic 
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integral acoperită cu ocazia primelor două etape ale liberalizării preţurilor; sala-
riul minim real s-a deteriorat începând cu cea de-a treia etapă a liberalizării, 
datorită faptului că scăderea puterii de cumpărare nu a mai fost decât parţial 
acoperită prin indexarea veniturilor. Această diminuare din ultima perioadă a 
salariului minim real este reflectată mult mai pregnant de diferenţa între nivelu-
rile acestuia din decembrie 1991 şi octombrie 1990 (tabelul nr. 6), care nu re-
flectă corelaţia preţuri-salarii din interiorul perioadei. De altfel, proporţiile diferite 
în care creşterile veniturilor nominale au acoperit scăderea puterii de cumpăra-
re (tabelul nr. 6) şi pierderile de venituri (tabelul nr. 7), în general mai mari în al 
doilea caz decât în primul, indică faptul că în cursul perioadei şi mai ales în 
prima parte a ei a fost asigurat un grad mai mare de protecţie a veniturilor, iar 
situaţia în acest domeniu s-a înrăutăţit spre sfârşitul perioadei, în special pen-
tru veniturile a căror evoluţie este legată numai de indexare. 

3.5. Ce înseamnă aceste scăderi ale veniturilor reale ale populaţiei? Cum 
poate fi apreciată dimensiunea lor? Sunt ele prea mari sau sunt acceptabile? 

Răspunsul la aceste întrebări nu este deloc simplu, pentru că scăderea 
veniturilor trebuie judecată cel puţin din două puncte de vedere şi anume: al 
echilibrului economic şi al nivelului de trai al populaţiei, cu exigenţe privind evo-
luţia veniturilor în bună măsură contradictorii. 

Astfel, dacă avem în vedere declinul puternic înregistrat de producţia na-
ţională în anii 1990 şi 1991, scăderea veniturilor reale este normală, firească, 
mai alea că scăderea volumului producţiei nu pare să fie un fenomen întâmplă-
tor, accidental, instalându-se ca tendinţă, pe termen mai lung, continuare şi 
amplificare a evoluţiei din anii 1988 şi 1989. Amintim aici numai faptul că în 
1990 produsul intern brut a scăzut cu 7,9%, producţia marfă industrială cu 
19,8%, producţia globală agricolă cu 2,9%, producţia de construcţii-montaj cu 
38% şi valoarea mărfurilor transportate cu 21,6%, productivitatea muncii în in-
dustrie cu 20%, în construcţii-montaj cu 24,2%, în transportul feroviar ou 
20,9%, iar în transportul auto cu 9,4%. În anul 1991 declinul a continuat. Con-
form datelor pe primele zace luni ale anului, producţia industrială a scăzut (faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 1990) cu 17,6% (producţia lunii octombrie repre-
zentând numai 63,8% din media lunară a anului 1989). Dacă avem în vedere 
că în aceeaşi perioadă vânzările de mărfuri cu amănuntul au scăzut cu 27,2%, 
prestările de servicii cu 9% şi investiţiile cu 20,7%, avem temei să apreciem că 
şi PIB a înregistrat scăderi importante. În aceste condiţii şi având în vedere că 
în anul 1990 s-a înregistrat o creştere importantă a veniturilor reale (cu 18% a 
veniturilor reale totale, cu 4,6% a salariului mediu real, cu 7% a pensiei medii 
reale şi cu 11% a veniturilor medii reale din agricultură), o scădere accentuată 
a veniturilor reale în 1991 era practic inevitabilă şi ea s-a produs prin interme-
diul preţurilor care au înregistrat evoluţiile cunoscute1 şi prin compensarea nu-
mai parţială a scăderii puterii de cumpărare. 

                                                           
1 Este adevărat că creşterile mari de preţuri nu au derivat, decât poate într-o foarte mică măsu-

ră, din scăderea producţiei; ele sunt, în primul rând, consecinţă a nivelului scăzut al producţiei 
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Din păcate nu dispunem de datele necesare efectuării unei comparaţii ri-
guroase a evoluţiei veniturilor reale cu cea a productivităţii muncii, pentru a ve-
dea dacă scăderea veniturilor reale şi creşterea veniturilor nominale s-au înca-
drat prin dimensiunile lor în exigenţele echilibrului economic. Comparând evo-
luţia veniturilor reale în perioada noiembrie 1990 – octombrie 1991 (în principal 
a salariului şi pensiei medii) cu indicele volumului producţiei industriale, calcu-
lat pentru acelaşi interval de timp, se poate aprecia că, pe ansamblul perioadei, 
creşterea veniturilor nominale nu a depăşit-o pe cea necesară compensării, la 
un nivel permis de dezvoltare economică, a creşterilor de preţuri: indicele pro-
ducţiei industriale (82,4%) este mai mare decât indicele salariului mediu real 
(80,1%), al pensiei medii pentru vechime integrală (73%) şi al alocaţiei pentru 
copii (68%). Dacă, însă, comparaţia se face pe ultimii doi ani, atunci este evi-
dent că nicio categorie de venituri nu a scăzut atât da mult cât producţia indus-
trială (cu 40%). Prin urmare, în anul care a trecut de la debutul liberalizării pre-
ţurilor, diminuarea substanţială a veniturilor reale, realizată prin compensarea 
numai în proporţie de 50-65% a scăderii puterii de cumpărare, nu a reuşit să 
atenueze presiunea inflaţionistă, determinată în prima parte a anului 1990 de 
creşterea mare a veniturilor, în totală discordanţă cu căderea înregistrată de 
volumul producţiei. Astfel, compensaţiile şi creşterile de salarii determinate de 
acţiunea grupurilor de presiune pe piaţa muncii au întreţinut inflaţia din direcţia 
cererii şi au amplificat presiunea exercitată prin costuri asupra preţurilor (sub 
acţiunea conjugată a alinierii preţurilor materiilor prime de bază şi energiei la 
preţurile pieţei mondiale şi a devalorizării leului în raport cu dolarul). Conside-
răm însă că, deşi controlul corelaţiei venituri-preţuri are o importanţă incontes-
tabilă în controlul procesului inflaţionist, el nu este hotărâtor pentru stoparea 
creşterii preţurilor; aceasta în condiţiile în care scăderea cursului valutar este 
deosebit de mare (de aproape patru ori în 1990 şi de trei ori la sfârşitul anului 
1991). A exagera rolul controlului veniturilor, călcând prea apăsat pe pedala 
frânei, în condiţiile în care ceilalţi factori generatori şi favorizanţi ai inflaţiei se 
află într-o mai mică măsura sub control, va avea efecte dezastruoase asupra 
puterii de cumpărare a populaţiei şi, prin restrângerea şi restructurarea cererii 
de consum, asupra producţiei, în special în acele domenii care nu răspund ne-
voilor primare ale populaţiei, dar sunt de importanţă hotărâtoare în asigurarea 
unui anumit standard de civilizaţie (bunuri şi servicii culturale, de igienă, bunuri 
de folosinţă îndelungată etc.). 

4. Sărăcia şi costul social al liberalizării preţurilor 
Pentru aprecierea dimensiunii şi gravităţii scăderii veniturilor din perspec-

tiva nivelului de trai, pragul de sărăcie reprezintă un reper esenţial. Analiza 
evoluţiei veniturilor în raport cu acest prag permite relevarea amplorii procesu-
                                                                                                                                                    

comparativ cu nevoile şi a diferenţelor mari de productivitate faţă de ţările dezvoltate, factori 
care au influenţat puternic asupra preţurilor odată cu liberalizarea şi prin devalorizarea leului. 
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lui de sărăcire a populaţiei şi a distribuţiei acestuia asupra diferitelor categorii 
ale populaţiei, oferind totodată posibilitatea identificării categoriilor de populaţie 
cele mai defavorizate de mişcarea preţurilor şi veniturilor în urma liberalizării 
preţurilor, a categoriilor de populaţie care necesită măsuri speciale de protecţie 
pentru a putea supravieţui în contextul unei scăderi a puterii de cumpărare de 
proporţiile celei cu care se confruntă în prezent ţara. 

Pragul de sărăcie sau minimul de trai reprezintă cheltuielile minime ne-
cesare pentru asigurarea unui trai decent în condiţiile actuale oferite de dezvol-
tarea economiei naţionale şi ale nivelului general de trai atins de populaţia din 
ţara noastră. El a fost calculat prin metoda normativă în mod analitic, în preţuri-
le şi tarifele valabile până în luna octombrie 1990. pentru familii de salariaţi şi 
pensionari de diferite dimensiuni1 şi actualizat în preţurile fiecărei luni, prin în-
mulţirea cheltuielilor pentru produse alimentare, nealimentare şi servicii cu in-
dicele mediu lunar de creştere a preţurilor aferent fiecărei categorii de cheltu-
ieli. Estimările nivelurilor pragului de sărăcie aferente fiecărei luni pe principale-
le categorii de familii sunt prezentate în anexa nr. 3. 

Pentru a avea o imagine asupra nivelului relativ al pragului de sărăcie 
menţionăm că în preţurile lunii octombrie 1990, cheltuielile minime estimate ca 
necesare pe o persoană dintr-o familie compusă din patru persoane (1300 lei 
lunar) reprezentau 43% din produsul intern brut/locuitor, 52% din veniturile to-
tale/locuitor şi 38% din salariul mediu nominal net din anul 1990. De aseme-
nea, cheltuielile minime estimate ca necesare pentru o persoană dintr-o familie 
de pensionar compusă din două persoane (1000 lei) reprezentau 63% din pen-
sia medie de asigurări sociale şi 47% din pensia medie pentru vechime integra-
lă. Cheltuielile minime estimate pentru o persoană dintr-o familie de salariaţi se 
ridică totodată la 75% din cheltuielile medii pe o persoană din familiile de sala-
riaţi cuprinse în cercetarea selectivă a bugetelor de familie; în cazul familiilor 
de pensionari acest raport reprezintă 60%. 

Comparând veniturile diferitelor categorii de familii cu cheltuielile minime 
necesare (tabelele nr. 8 şi 9, anexa nr. 4 şi graficele nr. 15-32), rezultă urmă-
toarele: 

a) Liberalizarea preţurilor a început în condiţiile existenţei unor probleme 
destul de grave de acoperire a minimului de trai, întrucât încă înainte de libera-
lizare existau categorii importante de populaţie care trăiau sub pragul de sără-
cie sau în apropierea acestuia: familii care dispuneau de salarii sau pensii mici, 
apropiate de cele minime; familii care dispuneau de un singur salariu sau pen-
sie (chiar la nivel mediu); familii cu mai mulţi copil; beneficiarii de pensii pentru 
vechime incompletă, de invaliditate, de urmaş şi de ajutor social. Gradul de 
acoperire a cheltuielilor minime necesare este considerabil mai scăzut în cazul 
familiilor la care factorii defavorizanţi se cumulează, ceea ce se întâmplă destul 

                                                           
1 Poenaru, Maria; Molnar, Maria, Minimul de trai (pragul de sărăcie) în România, Institutul de 

Economie Naţională, 1990. 
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de frecvent. Astfel, în timp ce în cazul unei familii compuse din două persoane 
care beneficiază de două salarii la nivel mediu veniturile erau duble faţă de 
cheltuielile minime (217%), în cazul unei familii compuse din şase persoane 
veniturile medii depăşeau cheltuielile minime numai cu 12%, dacă familia dis-
punea de două salarii, acoperind numai 70% din minim dacă dispunea de un 
singur salariu la nivel mediu şi 56% dacă acesta era la nivel minim. 

Veniturile minime puteau asigura acoperirea cheltuielilor minime numai 
în cazul familiilor de salariaţi compuse din una, două şi trei persoane, dacă 
dispuneau de două salarii, precum şi în cazul familiilor de pensionari care be-
neficiau de două pensii pentru vechime integrală. 

Un salariu mediu putea să asigure numai cheltuielile minime ale unor 
familii compuse din una sau două persoane. 

Gradul relativ scăzut de depăşire a minimului de trai de către veniturile 
medii ale familiilor constituie un indiciu evident asupra vulnerabilităţii majorităţii 
populaţiei în faţa acţiunii brutale a creşterilor mari de preţuri asupra posibilităţi-
lor de acoperire a nevoilor minime. El trebuia, de altfel, să fie avut în vedere în 
fundamentarea acţiunii de liberalizare a preţurilor, a ritmului de realizare a 
acesteia şi în gândirea măsurilor de protecţie socială. 

Tabelul nr. 8 

Gradul de acoperire a cheltuielilor minime  
necesare de către veniturile medii 

Diferenţe între venituri şi 
cheltuieli lei/lunar 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor % 

 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

Familii de salariaţi compuse din: 
- o persoană 1400 2820 510 184 138 103 
- două persoane       
- un salariat 245 - 2410 -12000 109 81 60 
- doi salariaţi 3305 7750 6000 217 162 120 
- trei persoane       
- un salariat - 410 - 6200 -22000 90 65 49 
- doi salariaţi 2590 4700 2000 174 127 95 
- patru persoane       
- un salariat -1300 -10210 -32000 75 54 40 
- doi salariaţi 2060 593 -12700 140 103 76 
- cinci persoane       
- un salariat -1600 -13510 -40000 74 50 37 
- doi salariaţi 1760 - 2710 -21000 129 90 67 
- şase persoane       
- un salariat -2250 -17145 -50000 69 45 33 
- doi salariaţi 1110 - 6345 -31000 116 80 59 
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Diferenţe între venituri şi 
cheltuieli lei/lunar 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor % 

 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană       
- pensie pentru vechime integrală 845 785 -1800 170 115 85 
- pensie pentru vechime incompletă -90 -830 -4600 92 115 85 
- pensie pentru invaliditate 125 -600 -4200 110 88 66 
- pensie de urmaş -445 -1365 -5600 63 73 54 
- ajutor social -525 -2295 -7200 57 56 41 
- două persoane       
- o pensie pentru vechime integrală 32 -2865 -10500 102 67 50 
- o pensie pentru vechime incompletă -905 -4480 -13300 55 48 37 
- două pensii pentru vechime integrală 2086 3075 - 203 135 100 
- o pensie pentru vechime integrală şi 
o pensie pentru vechime incompletă 1150 1460 -2800 157 117 87 
- două pensii pentru vechime incom-
pletă 215 -155 -5600 111 98 73 
- patru persoane (un pensionar de 
invaliditate, un salariat şi doi copii) 35 -5650 -23800 101 75 44 

Tabelul nr. 9 

Gradul de acoperire a cheltuielilor minime necesare  
de către veniturile minime 

Diferenţe între venituri şi 
cheltuieli lei/lunar 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor % 

 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

Familii de salariaţi compuse din: 
- o persoană 205 -1800 -6780 112 76 61 
- două persoane       
- un salariat -956 -7030 -20000 66 44 36 
- doi salariaţi 915 -1490 -9000 132 88 70 
- trei persoane       
- un salariat -1690 -11100 -30000 58 37 30 
- doi salariaţi 310 -5240 18000 108 70 57 
- patru persoane       
- un salariat -2490 -14565 -39400 52 33 26 
- doi salariaţi -490 -9135 -28000 91 59 48 
- cinci persoane       
- un salariat -2650 -18080 -47400 57 66 26 
- doi salariaţi -650 -12250 -36000 89 54 44 
- şase persoane       
- un salariat -3240 -21515 -57000 56 31 24 
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Diferenţe între venituri şi 
cheltuieli lei/lunar 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor % 

 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

oct. 
1990 

dec. 
1991 

oct. 
1992 

- doi salariaţi -1140 -15685 -45000 84 50 40 
Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană       
- pensie pentru vechime integrală -110 -315 -3700 91 94 70 
- pensie pentru vechime incompletă -410 -1230 -5300 66 76 57 
- pensie pentru invaliditate -410 -1230 -5300 66 76 57 
- pensie de urmaş -810 -2230 7100 33 57 42 
- două persoane       
- o pensie pentru vechime integrală -920 -3965 -12400 54 55 41 
- o pensie pentru vechime incompletă -1220 -4880 -14000 40 45 33 
- două pensii pentru vechime integrală 180 880 -3800 109 110 82 
- o pensie pentru vechime integrală şi 
o pensie pentru vechime incompletă -120 -35 -5400 94 100 74 
- două pensii pentru vechime incom-
pletă -420 -955 -7000 79 89 67 
- patru persoane (un pensionar de 
invaliditate, un salariat şi doi copii) -1690 -11035 -32510 67 51 39 

 
 

 

Graficul nr. 15. Evoluţia veniturilor unei familii compuse din o persoană 
SM = salariul mediu net 
Sm = salariul minim net 
PS = pragul de sărăcie (cheltuielile de consum minime necesare) 
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Graficul nr. 16. Evoluţia veniturilor unei familii  

de salariaţi compuse din două persoane 
1 SM = un salariu mediu net 
2 SM = două salarii medii nete 
1 Sm = un salariu minim net 
2 Sm = două salarii minime nete 

 
Graficul nr. 17. Evoluţia veniturilor (salarii şi alocaţii familiale) 

unei familii de salariaţi compuse din trei persoane 
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Graficul nr. 18. Evoluţia veniturilor unei familii 

de salariaţi compuse din patru persoane 

 
Graficul nr. 19. Evoluţia veniturilor unei familii 

de salariaţi compuse din cinci persoane 
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Graficul nr. 20. Evoluţia veniturilor unei familii  

de salariaţi compuse din şase persoane 

 
Graficul nr. 21. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din o persoană (pensie pentru vechime integrală) 

PM = pensie medie; Pm = pensie minimă 
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Graficul nr. 22. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din două persoane (pensie pentru vechime integrală) 

1 PM şi 1 Pm = o pensie; 2 PM şi 2 Pm = două pensii 

 

Graficul nr. 23. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din o persoană (pensie pentru vechime incompletă) 
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Graficul nr. 24. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din două persoane (pensie pentru vechime incompletă) 

 

Graficul nr. 25. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din o persoană (pensie de urmaş) 



 
 

 

70 

 

Graficul nr. 26. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din două persoane (o pensie pentru vechime  

integrală şi o pensie pentru vechime incompletă) 

 

Graficul nr. 27. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din o persoană (ajutor social) 
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Graficul nr. 28. Evoluţia veniturilor unei familii de pensionari  
compuse din patru persoane (pensie de invaliditate şi un salariu) 

 

Graficul nr. 29. Veniturile minime (Vm) şi medii (M) ale familiilor  
de salariaţi compuse din 1-6 persoane în octombrie 1990 
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Graficul nr. 30. Veniturile minime şi medii ale familiilor  

de salariaţi compuse din 1-6 persoane în mai 1991 

 
Graficul nr. 31. Veniturile minime şi medii ale familiilor  

de salariaţi compuse din 1-6 persoane în decembrie 1991 
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Graficul nr. 32. Veniturile minime şi medii ale familiilor  
de salariaţi compuse din 1-6 persoane în octombrie 1992 

 
b) Urmare a creşterilor mari de preţuri, numai parţial compensate, în de-

cembrie 1991 gradul de acoperire a cheltuielilor minime a scăzut în proporţii 
mari aproape la toate categoriile de populaţie. Astfel, conform calculelor noas-
tre, în cazul familiilor de salariaţi gradul de acoperire a scăzut cu 25-45%, scă-
derea fiind mai mare la familiile care dispun de venituri minime decât la cele cu 
venituri situate la nivel mediu şi cu atât mai mare cu cât familiile sunt mai nu-
meroase. Ca urmare, salariul minim nu mai asigură acoperirea cheltuielilor mi-
nime necesare pentru niciuna dintre tipurile de familii de salariaţi (nici pentru o 
persoană singură), gradul de acoperire a acestor cheltuieli variind între 88% în 
cazul familiilor compuse din două persoane care beneficiază de două salarii şi 
50% în cazul familiilor compuse din şase persoane, dacă beneficiază de două 
salarii, respectiv, 31% dacă beneficiază de un singur salariu. 
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La nivelul salariului mediu au căzut sub pragul de sărăcie şi familiile 
compuse din două persoane dacă beneficiază de un singur salariu, iar la două 
salarii familiile compuse din cinci şi şase persoane. O familie cu doi copii, în 
care ambii părinţi lucrează şi câştigă la nivelul salariului mediu, trăieşte la nive-
lul pragului de sărăcie. Dacă familia beneficiază de un singur salariu mediu, 
veniturile sale (salariu şi alocaţii pentru copii) acoperă numai cheltuielile mini-
me necesare pentru consumul alimentar, pe care familia trebuie să-l diminueze 
pentru a putea efectua plata unor servicii obligatorii (chirie, energie electrică şi 
termică, transport) sau cumpărarea unor bunuri nealimentare indispensabile 
igienei sau îngrijirii sănătăţii. Un salariu mediu împreună cu alocaţiile acoperă 
numai 87 şi, respectiv, 78% din nevoile minime de consum alimentar ale fami-
liilor cu trei şi patru copii. 

Creşterea considerabilă a diferenţelor relative negative între venituri şi 
cheltuielile minime în cazul familiilor aflate într-o situaţie nefavorabilă încă îna-
inte de liberalizarea preţurilor, aducerea sub minimul de trai a noi categorii de 
familii, ca şi apropierea considerabilă de pragul de sărăcie a altora aflate înain-
te într-o situaţie relativ bună atestă existenţa unui evident proces de sărăcire a 
populaţiei. Din păcate, mai puternic lovite sunt familiile aflate deja într-o situaţie 
dificilă (familiile cu salarii mici, cu un singur salariu şi cele cu mulţi copii), pe 
care creşterea preţurilor le aduce în imposibilitatea de a-şi acoperi, din venituri-
le disponibile, la un nivel acceptabil, nevoile fiziologice (de alimentaţie, locuin-
ţă, îmbrăcăminte). Agravarea mai accentuată a situaţiei familiilor cu copii este 
şi urmarea scăderii mai puternice a puterii de cumpărare a alocaţiilor familiale 
decât a salariilor. Acestea nu acoperă în prezent decât o mică parte din cheltu-
ielile minime pe care familiile trebuie să le facă pentru întreţinerea copiilor: 15% 
la un copil, 14% la doi copil şi 18% la trei şi patru copil. În octombrie 1990 alo-
caţiile acopereau, respectiv 19, 21 şi 36% din cheltuielile minime necesare în-
treţinerii copiilor. Gradul de acoperire a acestor cheltuieli este mai mare dacă 
avem în vedere că, pe lângă alocaţii, familiile beneficiază şi de reducerea cu 
20% a impozitului pe salarii. Acest avantaj bănesc exista, sub o altă formă, şi 
înainte de introducerea reducerii de impozit şi anume: persoanele fără copii 
erau obligate la plata unei contribuţii, într-un cuantum relativ mare, la acelaşi 
nivel al salariului aceasta echivala cu un plus de venituri la familiile cu copii 
comparativ cu cele fără copii. Însumând alocaţiile familiale cu acest plus de 
venituri, precum şi cu suma rezultată din reducerea de impozit, gradul de aco-
perire a nevoilor minime ale copiilor este mai mare, dar marchează o evidentă 
scădere faţă de situaţia lin octombrie 1990 (tabelul nr. 10), iar scăderea este 
mult mai mare la doi, trei şi patru copii. Se remarcă, de asemenea, că familiile 
cu un singur copil sunt net avantajate, prin sistemul combinat alocaţii-scutire de 
impozit, comparativ cu familiile cu mai mulţi copii; de asemenea, familiile cu doi 
salariaţi în comparaţie cu cele în care există un singur salariat. Prin urmară, cei 
care au nevoie de mai multă protecţie beneficiază de mai puţină; din acest 
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punct de vedere, alocaţiile familiale şi reducerea de impozit nu constituie un 
sistem echitabil de protecţie a familiilor cu copii. 

Asocierea alocaţiilor familiale cu reducerea de impozit a fost pusă în dis-
cuţie şi sub un alt aspect. Astfel, experţii Băncii Mondiale consideră că utiliza-
rea lor concomitentă constituie o risipă de resurse pentru condiţiile ţării noas-
tre, întrucât suma veniturilor de care beneficiază familiile cu copii din cele două 
surse, raportată la salariul mediu, este foarte mare, mai mare decât în ţările 
dezvoltate. În consecinţă, ei propun fie renunţarea la alocaţiile familiale şi dife-
renţierea reducerii de impozit în funcţie de numărul de copii, fie renunţarea la 
reducere de impozit. Se pare că acest punct de vedere a avut o oarecare influ-
enţă în gândirea modului de compensare a scăderii puterii de cumpărare a 
alocaţiilor, scăderea determinată de creşterea preţurilor fiind compensată nu-
mai în proporţie de 50% în cazul familiilor cu doi copil şi 30% în cazul familiilor 
cu trei copii. 

Tabelul nr. 10 

Gradul de acoperire prin alocaţii familiale a cheltuielilor  
minime necesare întreţinerii copiilor 
 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii 

Cheltuieli minime necesare, lei/lună     
– octombrie 1990 1186 2345 3342 4341 
– decembrie 1991 5096 9809 14255 18703 
Alocaţii familiale, lei/lună     
– octombrie 1990 230 500 1200 1550 
– decembrie 1991 760 1370 2515 3325 
Alocaţii familiale şi reduceri de impozit, lei/lună     
– familii care beneficiază de un salariu mediu     
– octombrie 1990  800 1500 1850 
– decembrie 1991  2030 3175 3985 
– familii care beneficiază de două salarii medii     
– octombrie 1990  1100 1800 2150 
– decembrie 1991  2690 3835 4645 
Gradul de acoperire a cheltuielilor minime, %      
– Din alocaţii familiale     
– octombrie 1990 19 21 36 36 
– decembrie 1991 15 14 18 18 
– Din alocaţii familiale şi reducere de impozit – 
familii care beneficiază de  un salariu 

    

– octombrie 1990 45 34 45 43 
– decembrie 1991 28 21 22 21 
– familii care beneficiază de două salarii     
– octombrie 1990 70 47 54 50 
– decembrie 1991 41 27 27 25 
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După părerea noastră, obiecţia adusă acestui sistem este numai parţial 
îndreptăţită. Argumentul că suma alocaţiilor şi reducerii de impozit este foarte 
mare, judecată în raport cu salariul mediu şi comparativ cu ţările dezvoltate, 
este fals. Că suma nu este mare se vede din comparaţia cu cheltuielile minime 
necesare întreţinerii copiilor şi mai ales din gradul scăzut de acoperire a chel-
tuielilor minime necesare familiilor cu copii, din faptul că familiile cu doi şi mai 
mulţi copil se plasează la nivelul pragului de sărăcie şi sub el, chiar atunci când 
salariile de care beneficiază sunt la nivelul mediu. Raportul relativ mare între 
alocaţii-reducere de impozit şi salariu rezultă nu din dimensiunea prea mare a 
numărătorului, cât din cuantumul prea mic al numitorului, adică al salariului 
mediu. Spre deosebire de ţările dezvoltate, unde chiar salariul minim asigură 
întreţinerea unei familii compuse din 4-5 peroane, în ţara noastră, în prezent, 
salariul mediu depăşeşte numai cu 40% cheltuielile minime necesare unei sin-
gure persoane, acoperind numai în proporţie de 80% cheltuielile minime nece-
sare unei familii compuse din două persoane. În aceste condiţii suma venituri-
lor de care familiile cu copil beneficiază din alocaţii şi reducere de impozit nu 
este nicidecum atât de mare încât să se poată considera că prilejuieşte risipă 
de resurse. Pentru majoritatea familiilor cu copii ea acoperă parţial – şi într-o 
proporţie destul de mică – un gol în resursele strict necesare asigurării unui trai 
decent. 

Sistemul trebuie regândit însă în ideea unei repartiţii mai echitabile a 
avantajelor relative pe care le creează şi a pierderilor pe care liberalizarea pre-
ţurilor le induce, în mod inevitabil, în veniturile populaţiei. Asigurarea unei pro-
tecţii mai eficiente şi echitabile pentru familiile cu copii impune creşterea cu 
prioritate în viitor (cu prilejul indexărilor) a alocaţiilor cuvenite pentru doi, trei şi 
mai mulţi copil. Resursele necesare ar putea fi asigurate, cel puţin parţial, prin 
creşterea mai modestă a locaţiilor pentru un singur copil (sau chiar renunţarea 
la acordarea alocaţiei pentru un singur copil în condiţiile menţinerii reducerii de 
impozit), precum şi prin renunţarea la reducerea de impozit în cazul familiilor 
care nu mai au în întreţinere copii. Menţionăm că potrivit calculelor noastre, 
pentru acoperirea minimului de trai al familiilor cu copii cel puţin în proporţie de 
80%, salariul minim ar fi trebuit să fie, în decembrie 1991, cel puţin cu 50% mai 
mare, iar alocaţiile pentru doi şi trei copil cel puţin duble faţă de nivelul actual. 

3) Analiza datelor prezentate în tabelele nr. 8 şi 9 evidenţiază cu claritate 
un accentuat proces de sărăcire a familiilor de pensionari. Remarcăm scăde-
rea mare (cu o treime) a gradului mediu de acoperire a cheltuielilor minime de 
consum de către pensiile pentru vechime integrală, apropierea pensiilor mari 
din această categorie de pragul de sărăcie, în condiţiile în care pensiile mici s-
au menţinut la nivelul acestui prag. Astfel, gradul de acoperire de către pensia 
medie pentru vechime integrală a cheltuielilor minime de consun ale unui pen-
sionar singur a scăzut de la 170% în octombrie 1990 la 115% în decembrie 
1991; în cazul unei familii compuse din două persoane care beneficiază de do-
uă pensii medii pentru vechime integrală, gradul de acoperire a scăzut de la 



 

 

77 

203 la 135%. De asemenea, dacă în octombrie 1990 o pensie medie pentru 
vechime integrală acoperea cheltuielile minime ale unei familii compuse din 
două persoane, în decembrie 1991 ea pute a acoperi numai două treimi din 
aceste cheltuieli. 

Creşterea relativ mai mare a pensiilor mici a contribuit la evitarea unei 
scăderi de proporţii la fel de mari a gradului de acoperire a cheltuielilor minime 
necesare şi chiar la îmbunătăţirea acestuia în unele cazuri (pensia medie de 
urmaş şi toate categoriile de pensii minime). Aceste pensii continuă, cu toate 
acestea, să plaseze familiile beneficiare sub pragul de sărăcie, la distanţă des-
tul de mare pentru a pune probleme în legătură cu asigurarea mijloacelor ne-
cesare supravieţuirii. 

Conform calculelor noastre (tabelele nr. 8 şi 9), situaţia cea mai grea o 
au familiile compuse din două persoane care trăiesc dintr-o singură pensie 
(aceasta abia putând să asigure, chiar la nivel mediu, cheltuielile pentru con-
sumul alimentar), beneficiarii de pensii de urmaş, de ajutor social, precum şi 
familiile de pensionari cu copii, chiar dacă în familie există şi un salariat. 

Comparând datele privind gradul de acoperire a cheltuielilor minime ne-
cesare (tabelul nr. 8), se poate constata faptul că,  în medie, situaţia familiilor 
de pensionari (avem în vedere în special pensionarii cu vechime integrală care 
reprezintă peste jumătate din numărul total al pensionarilor de asigurări sociale 
de stat) este mai proastă decât a familiilor de salariaţi fără copii, dar este mai 
bună decât aceea a familiilor cu doi, trei sau mai mulţi copii. La nivelul venituri-
lor minime (tabelul nr. 9) situaţia pensionarilor este vizibil mai bună chiar decât 
aceea a salariaţilor fără copii. considerăm, prin urmare, că în viitor indexarea 
pensiilor trebuie să urmărească îmbunătăţirea raportului între pensia medie şi 
salariul mediu şi să se evite indexarea regresivă. În alocarea resurselor nece-
sare acestei indexări, în faţa ei capătă prioritate îmbunătăţirea nivelului alocaţii-
lor familiale. 

Raportarea le pragul de sărăcie ridică probleme deosebit de dificile, 
practic de nesurmontat, pentru indexarea veniturilor. Ele derivă din nivelul de 
trei relativ scăzut al populaţiei din ţara noastră şi din proporţiile inflaţiei. În ţările 
dezvoltate şi la niveluri rezonabile ale inflaţiei, indexarea veniturilor cu coefici-
enţi care reprezintă numai o parte din creşterea preţurilor, nu determină, în ge-
neral, scăderi ale nivelului de trai insuportabile pentru majoritatea populaţiei, iar 
protecţia grupurilor defavorizate se poate realiza, prin mijloace speciale, fără 
dificultăţi, de ordin financiar, deosebit de mari. Deşi este greu acceptată de po-
pulaţie, politica de austeritate promovată în vederea stabilizării poate avea mai 
mari şanse de succes, fără a determina convulsii sociale şi fără a atenta la po-
sibilităţile de supravieţuire ale unor mase mari de populaţie. În ţara noastră, în-
să, la startul liberalizării preţurilor nivelul de trai al majorităţii populaţiei era rela-
tiv scăzut şi existau categorii de populaţie cu venituri sub cele necesare asigu-
rării minimului necesar de trai, iar creşterile de preţuri au căpătat proporţii deo-
sebit de mari. În aceste condiţii, compensarea parţială a scăderii puterii de 
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cumpărare a afectat puternic nivelul de trai al populaţiei, conducând la sărăci-
rea în masă a acesteia. Mai grav este faptul că mişcarea ascendentă a preţuri-
lor nu s-a terminat; dimpotrivă, s-a accelerat în ultimul timp, ameninţând să 
erodeze în continuare puterea de cumpărare. 

Pentru a estima efectele aplicării în continuare a  unui coeficient de inde-
xare reprezentând jumătate din creşterea preţurilor, în condiţiile creşterii aces-
tora în proporţii similare celor anterioare, am calculat gradul de acoperire, în 
octombrie 1992, a cheltuielilor minime necesare ale aceloraşi tipuri de familii 
(tabelele nr. 8 şi 9). În calculele pe care le-am efectuat am avut în vedere ipo-
teza unei noi triplări a nivelului general al preţurilor, căreia îi corespunde, con-
form cheii de indexare discutate o dublare a veniturilor. 

Rezultatele calculelor oferă imaginea unei scăderi a gradului de acoperi-
re a cheltuielilor minime de consum de proporţii practic insuportabile pentru 
mare parte a populaţiei. Astfel, veniturile minime vor putea asigura acoperirea 
cheltuielilor familiilor de salariaţi în proporţii cuprinse între 24% şi 70%, iar ale 
familiilor de pensionari între 39 şi 82%. Veniturile medii vor depăşi pragul de 
sărăcie numai în cazul unei familii fără copii compuse din două persoane (cu 
20%), situându-se la nivelul pragului în cazul unei persoane singure sau a unei 
familii compuse din trei persoane (doi salariaţi şi un copil). În cazul unei familii 
cu doi sau patru copii, chiar dacă amândoi părinţii lucrează şi câştigă două sa-
larii de mărime medie, veniturile lor acoperă numai 75%, respectiv 60% din 
cheltuielile minime. Un singur salariu mediu poate acoperi numai 40% şi res-
pectiv 33% din minimul unor familii cu doi şi patru copii, iar în condiţiile noastre 
va fi tot mai greu ca cel de-al doilea părinte să-şi găsească loc de muncă pen-
tru a mări veniturile familiei. Pentru pensionari situaţia devine la fel de gravă. 
Singura categorie de pensie care la nivel mediu va putea acoperi cheltuielile 
minime va fi pensia pentru vechime integrală de muncă în cazul unei familii 
compuse din două persoane care dispune de două pensii medii; o singură 
pensie acoperă numai 50% din aceste cheltuieli. 

La creşterile de preţuri care se prefigurează pentru anul 1992 şi la situa-
ţia în care a ajuns până în prezent puterea de cumpărare a veniturilor, utiliza-
rea sistemului de indexare adoptat se dovedeşte catastrofală pentru evoluţia 
nivelului de trai al populaţiei, conducând la sărăcirea majorităţii populaţiei şi 
aducând categoriile defavorizate ale populaţiei în situaţia de a nu-şi putea aco-
peri nevoile primare. 

Menţinerea acestui sistem de indexare este posibilă, după părerea noas-
tră, numai în condiţiile în care se reuşeşte un control al creşterilor de preţuri, 
care să permită scăderea ratei inflaţiei şi evitarea şocurilor. Este totodată impe-
rios necesară constituirea unui sistem de ajutoare speciale, băneşti sau în na-
tură, care să fie acordate familiilor aflate în situaţii deosebit de grele. 
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Anexa nr. l 
Indicii lunari al preţurilor de consum al populaţiei 

octombrie 1990 = 100 luna anterioară = 100  
Total 

general 
Produse 
alimen-

tare 

Mărfuri 
neali-

mentare

Servicii Total 
general

Produse 
alimen-

tare 

Mărfuri 
neali-

mentare 

Servicii 

1990 
nov. 123,4 120,4 124,7 127,0 123,4 120,4 124,7 127,0 
dec. 137,7 126,5 159,4 128,3 111,6 105,1 128,2 101,0 
1991 
ian. 158,1 137,3 188,9 137,5 114,8 108,5 118,1 107,2 
febr. 169,2 142,9 206,3 147,0 107,0 104,1 109,2 106,9 
mart. 180,4 161,3 213,5 151,5 106,6 112,9 103,5 103,l 
apr. 228,2 255,8 225,0 175,9 126,5 158,6 105,4 116,1 
mai 239,8 258,4 245,8 188,0 105,l 101,0 109,2 106,9 
iunie 244,5 254,1 258,9 194,2 102,0 98,3 105,3 103,3 
iulie 267,7 281,6 283,7 205,l 109,5 110,8 109,6 105,6 
aug. 297,6 330,0 301,1 222,3 111,2 117,2 106,l 108,4 
sept. 319,4 352,9 323,6 240,0 107,3 106,9 107,5 108,0 
oct. 352,6 386,7 361,4 262,6 110,4 109,6 111,7 109,4 
Sursa: Buletin statistic de preţuri al Comisiei Naţionale de Statistică, nr. 3, aprilie 1991 şi 

nr.12, noiembrie 1991. 
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Anexa nr. 2 
Tabelul nr. 1. Evoluţia salariului mediu şi minim net 

(inclusiv compensaţiile) (estimări) 
Salariul mediu Salariul minim  

lei lunar % lei lunar % 
1990 
oct. 3360 100 2000 100 
nov. 4110 122 2750 138 
dec. 4110 122 2750 138 
1991 
ian. 4630 138 2750 138 
febr. 4564 136 3275 164 
mart. 4759 142 3275 164 
apr. 6998 208 4625 231 
mai 7288 217 4920 246 
iunie 7516 224 4920 246 
iulie 7977 237 4920 246 
aug. 7953 237 4920 246 
sept. 8858 264 5580 279 
oct. 9492 282 5580 279 
nov. 10680 318 5775 289 
dec. 10680 318 5775 289 
Sursa: Estimări pe baza datelor din: Buletinul de informare publică al Comisiei Naţionale 

pentru Statistică, nr. 4 şi 10/1991; Noi orientări privind sistemul de salarizare şi pensii, 
Raport prezentat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, Ordinea, an, II, or. 46(64)-12, 14-20 noiembrie 1991; Hotărârea Guvernu-
lui privind salariile în societăţile comerciale; Hotărârile Guvernului nr.1163/1990, 219, 
579 şi 780/1991. 

Tabelul nr. 2 Evoluţia pensiei medii şi minime (estimări) 
Pensia pentru vechime integrală Pensia pentru vechime incompletă 
Pensia medie Pensia minimă Pensia medie Pensia minimă 

 

lei lunar % lei lunar % lei lunar % lei lunar % 
1990 
oct. 2054 100 1100 100 1118 100 800 100 
nov. 2454 119 1500 136 1588 142 1200 150 
dec. 2454 119 1500 136 1588 142 1200 150 
1991 
ian. 2454 119 1500 136 1588 142 1200 150 
febr. 2454 119 1500 136 1588 142 1200 150 
mart. 2454 119 1500 136 1588 142 1200 150 
apr. 3524 172 2570 234 2658 238 2270 284 
mai 3524 172 2570 234 2658 238 2270 284 
iunie 3524 172 2570 234 2658 238 2270 284 
iulie 3524 172 2570 234 2658 238 2270 284 
aug. 4540 221 3700 336 3304 296 3000 375 
sept. 5282 257 4305 391 3844 344 3490 436 



 

 

81 

Pensia pentru vechime integrală Pensia pentru vechime incompletă 
Pensia medie Pensia minimă Pensia medie Pensia minimă 

 

lei lunar % lei lunar % lei lunar % lei lunar % 
oct. 5282 257 4305 391 3844 344 3490 436 
nov. 5942 289 4843 440 4325 387 3926 491 
dec. 5942 289 4843 440 4325 387 3926 491 

(continuare tabel) 
Pensie de invaliditate (gr. II) Pensie de urmaş 

Pensia medie Pensia minimă Pensia medie Pensia minimă
Ajutor social  

lei lu-
nar 

% lei lu-
nar 

% lei lu-
nar 

% lei lu-
nar 

% lei lu-
nar 

% 

1990 
oct. 1335 100 800 100 762 100 400 100 684 100 
nov. 1735 130 1200 150 1213 159 800 200 884 129 
dec. 1735 130 1200 150 1213 159 800 200 884 129 
1991 
ian. 1735 130 1200 150 1213 159 800 200 884 129 
febr. 1735 130 1200 150 1213 159 800 200 884 129 
mart. 1735 130 1200 150 1213 159 800 200 884 129 
apr. 2805 210 2270 284 2680 352 1870 468 1384 202 
mai 2805 210 2270 284 2680 352 1870 468 1384 202 
iunie 2805 210 2270 284 2680 352 1870 468 1384 202 
iulie 2805 210 2270 284 2680 352 1870 468 1384 202 
aug. 3480 261 3000 375 2880 378 2235 559 2000 292 
sept. 4049 303 3490 436 3352 440 2600 650 2545 372 
oct. 4049 303 3490 436 3352 440 2600 650 2545 372 
nov. 4555 341 3926 491 3771 495 2925 731 2863 419 
dec. 4555 341 3926 491 3771 495 2925 731 2863 419 
Sursa: Noi orientări privind sistemul de salarizare şi pensii, Raport prezentat de Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ordinea, an II, nr. 
46(64)-12p 14-20 noiembrie 1991 şi estimări pe baza datelor şi informaţiilor din In-
formaţii statistice operative, seria Populaţie (CMS), nr. 8, iunie 1991 (Pensii) şi Hotă-
rârile Guvernului nr. 1163/1990, 219, 526, 579 şi 780/1991. 

Tabelul nr. 3. Evoluţia alocaţiilor familiale 
Alocaţii pentru familii cu doi copii Alocaţii pentru familii cu trei copii 

Venituri minime Venituri medii Venituri minime Venituri medii 
 

lei lunar % lei lunar % lei lunar % lei lunar % 
1990 
oct. 670 100 500 100 1510 100 1200 100 
nov. 670 100 500 100 1510 100 1200 100 
dec. 670 100 500 100 1510 100 1200 100 
1991 
ian. 670 100 500 100 1510 100 1200 100 
febr. 670 100 500 100 1510 100 1200 100 
mart. 670 100 500 100 1510 100 1200 100 
apr. 1110 166 940 188 2170 144 1860 155 
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Alocaţii pentru familii cu doi copii Alocaţii pentru familii cu trei copii 
Venituri minime Venituri medii Venituri minime Venituri medii 

 

lei lunar % lei lunar % lei lunar % lei lunar % 
mai 1110 166 940 188 2170 144 1860 155 
iunie 1110 166 940 188 2170 144 1860 155 
iulie 1110 166 940 188 2170 144 1860 155 
aug. 1110 166 940 188 2170 144 1860 155 
sept. 1415 211 1200 240 2655 176 2260 188 
oct. 1415 211 1200 240 2655 176 2260 188 
nov. 1585 237 1370 274 1910 193 2515 210 
dec. 1585 237 1370 274 1910 193 2515 210 

Sursa: Decret-lege, nr. 105/1990; Hotărârile Guvernului, nr. 219, 579 şi 780/1991. 
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Anexa nr. 3 
Cheltuielile de consum minime necesare (pragul de sărăcie),  

lei lunar pe familie 
 Bunuri alimen-

tare 
Bunuri neali-

mentare 
Servicii Total 

Familii de salariaţi compuse din o persoană 
1990 
octombrie 725 595 341 1661 
noiembrie 873 742 433 2048 
decembrie 946 985 449 2380 
1991 
ianuarie 995 1124 469 2588 
februarie 1036 1227 501 2764 
martie 1170 1270 517 2957 
aprilie 1856 1339 600 3795 
mai 1877 1462 641 3977 
iunie 1842 1540 663 4045 
iulie 2041 1687 700 4428 
august 2392 1790 758 4940 
septembrie 2557 1925 819 5301 
octombrie 2803 2150 896 5849 
noiembrie 3139 2408 1003 6550 
decembrie 3516 2697 1123 7336 
1992 
octombrie 8400 6450 2700 

17550 
 

Familii de salariaţi compuse din două persoane 
1990 
octombrie 1395 945 476 2816 
noiembrie 1680 1178 605 3463 
decembrie 1820 1564 626 4010 
1991 
ianuarie 1915 1785 654 4354 
februarie 1994 1949 700 4643 
martie 2251 2018 721 4990 
aprilie 3570 2127 837 6534 
mai 3606 2322 895 6823 
iunie 3545 2443 925 6915 
iulie 3899 2670 977 7546 
august 4570 2843 1059 8472 
septembrie 4885 3057 1143 9085 
octombrie 5354 3414 1251 10019 
noiembrie 5996 3824 1401 11221 
decembrie 6716 4283 1569 12568 
1992 
octombrie 16000 10250 3750 30000 
Familii de salariaţi compuse din trei persoane 
1990 
octombrie 2015 1297 690 4002 
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 Bunuri alimen-
tare 

Bunuri neali-
mentare 

Servicii Total 

noiembrie 2426 1617 690 4002 
decembrie 2550 2073 885 5508 
1991 
ianuarie 2767 2366 924 6057 
februarie 2880 2583 988 6452 
martie 3252 2674 1018 6944 
aprilie 5157 2818 1182 9157 
mai 5209 3078 1264 9551 
iunie 5120 3241 1306 9667 
iulie 5673 3552 1379 10604 
august 6649 3769 1495 11913 
septembrie 7107 4051 1615 12773 
octombrie 7790 4526 1766 14082 
noiembrie 8724 5069 1978 15772 
decembrie 9772 5677 2215 17664 
1992 
octombrie 23300 13500 5200 42000 
Familii de salariaţi compuse din patru persoane 
1990 
octombrie 2635 1616 908 5159 
noiembrie 3173 2015 1153 6041 
decembrie 3334 2583 1164 7081 
1991 
ianuarie 3508 2948 1216 7672 
februarie 3652 3219 1300 8171 
martie 4123 3332 1340 8795 
aprilie 6538 3511 1556 11605 
mai 6604 3834 1663 12101 
iunie 6492 4038 1718 12248 
iulie 7193 4425 1814 13432 
august 8430 4695 1967 15092 
septembrie 9011 5047 2124 16182 
octombrie 9877 5638 2324 17839 
noiembrie 11062 6315 2603 19980 
decembrie 12390 7072 2915 22377 
1992 
octombrie 29600 16900 7000 53500 
Familii de salariaţi compuse din cinci persoane 
1990 
octombrie 3255 1887 1016 6158 
noiembrie 3919 2353 1290 7562 
decembrie 4119 3017 1303 8439 
1991 
ianuarie 4333 3442 1361 9136 
februarie 4511 3759 1454 9724 
martie 5093 3890 1500 10483 
aprilie 8077 4100 1741 13918 
mai 8158 4478 1861 14497 
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 Bunuri alimen-
tare 

Bunuri neali-
mentare 

Servicii Total 

iunie 8019 4715 1922 14656 
iulie 8885 5165 2030 16082 
august 10413 5483 2201 18097 
septembrie 11132 5894 5377 19403 
octombrie 12200 6583 2600 21383 
noiembrie 13664 7373 2912 23949 
decembrie 15304 8258 3261 26823 
1992 
octombrie 36600 19600 7800 64000 
Familii de salariaţi compuse din şase persoane 
1990 
octombrie 3785 2158 1124 7157 
noiembrie 4665 2691 1427 8783 
decembrie 4903 3450 1442 9795 
1991 
ianuarie 5158 3936 1505 10599 
februarie 5369 4298 1609 11276 
martie 6062 4449 1659 12170 
aprilie 9614 4689 1926 16229 
mai 9711 5121 2059 16891 
iunie 9546 5392 2127 17065 
iulie 10576 5910 2246 18732 
august 12396 6270 2435 21101 
septembrie 13251 6740 2629 22620 
octombrie 14523 7529 2877 24929 
noiembrie 16266 8432 3222 27920 
decembrie 18218 9444 3609 31271 
1992 
octombrie 43700 22700 8600 75000 
Familii de pensionari compuse din o persoană 
1990 
octombrie 540 404 265 1209 
noiembrie 650 504 337 1491 
decembrie 683 646 340 1669 
1991 
ianuarie 719 737 355 1811 
februarie 748 805 379 1932 
martie 845 833 391 2069 
aprilie 1340 878 454 3672 
mai 1353 959 485 2797 
iunie 1330 1009 501 2840 
iulie 1474 1106 530 3110 
august 1728 1174 574 3476 
septembrie 1847 1262 620 3729 
octombrie 2024 1409 678 4111 
noiembrie 2267 1578 759 4604 
decembrie 2539 1767 851 5157 
1992 6100 4200 2000 12300 
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 Bunuri alimen-
tare 

Bunuri neali-
mentare 

Servicii Total 

octombrie 
Familii de pensionari compuse din două persoane 
1990 
octombrie 1060 630 332 2022 
noiembrie 1276 786 422 2484 
decembrie 1341 1007 426 2774 
1991 
ianuarie 1411 1149 445 3005 
februarie 1469 1255 475 3199 
martie 1658 1299 490 3447 
aprilie 2630 1369 569 4568 
mai 2657 1495 608 4760 
iunie 2611 1574 628 4813 
iulie 2893 1725 663 5281 
august 3391 1830 719 5490 
septembrie 3625 1968 777 6370 
octombrie 3973 2198 850 7021 
noiembrie 4450 2462 952 7864 
decembrie 4984 2757 1066 8807 
1992 
octombrie 11900 6600 2500 21000 
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Anexa nr. 4 

Evoluţia gradului de acoperire a cheltuielilor minime de consum 

Tabelul nr. l. Familii de salariaţi compuse din o persoană 
Diferenţa între venituri şi cheltu-

ielile minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime % 
 

venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 
1990 
octombrie 205 1400 112 184 
noiembrie 570 1760 128 186 
decembrie 235 1430 110 160 
1991 
ianuarie 30 1690 101 165 
februarie 310 1450 111 152 
martie 110 1390 104 147 
aprilie 505 2875 113 176 
mai 740 2960 119 175 
iunie 675 3115 117 177 
iulie 290 3170 107 172 
august -220 2630 96 153 
septembrie 50 3160 101 160 
octombrie -500 3180 91 154 
noiembrie -1010 3610 85 155 
decembrie -1800 2820 76 138 
1992 
octombrie -6800 500 81 103 

Tabelul nr. 2. Familii de salariaţi compuse din două persoane 
Diferenţa între venituri şi cheltuielile 

minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime, % 
venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

1990 
oct. -955 915 245 3305 66 132 109 217 
nov. -850 1765 345 4160 76 151 110 220 
dec. -1395 1220 -200 3610 65 130 95 190 
1991 
ian. -1740 875 -75 4200 60 120 98 197 
febr. -1570 1505 -430 3785 71 132 91 182 
martie -1915 1160 -640 3710 62 123 87 174 
apr. -2235 2065 135 6800 66 132 102 204 
mai -2105 2651 115 7055 69 138 102 203 
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Diferenţa între venituri şi cheltuielile 
minime, lei lunar 

Gradul de acoperire a cheltuielilor 
minime, % 

venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

iunie -2195 2525 245 7405 68 137 104 207 
iulie -2825 1895 55 7655 63 125 101 201 
august -3750 970 -900 6670 56 111 89 179 
sept. -3735 1615 -625 7835 59 118 93 186 
oct. -4670 680 -990 8040 53 107 90 180 
nov. -5680 -140 -1060 9100 49 99 91 181 
dec. -7030 -1490 -2410 7750 44 88 81 162 
1992 
oct. -20000 -9000 -12000 6000 36 70 60 120 

Tabelul nr. 3. Familii de salariaţi compuse din trei persoane 
Diferenţa între venituri şi cheltuielile 

minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime, % 
venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

1990 
oct. -1690 310 -410 2590 58 108 90 174 
nov. -1360 1390 421 4031 69 145 40 191 
dec. -2450 300 -668 2492 56 105 88 153 
1991 
ian. -3000 -250 -1200 3430 51 96 80 157 
febr. -2865 410 -1660 2910 56 106 74 145 
martie -3365 -80 -1950 2810 52 96 72 140 
apr. -4005 620 -1630 3450 56 107 82 160 
mai -4050 920 -1725 5650 58 110 82 159 
iunie -4170 800 -1620 5980 57 108 83 162 
iulie -5100 -130 -2080 5990 52 99 80 156 
august -6400 -1440 -3400 4650 46 88 71 139 
sept. -6460 -830 -3240 5720 49 94 75 145 
oct. -7770 -2135 -3900 5700 45 85 72 140 
nov. -9200 -3350 -4300 6600 42 79 73 142 
dec. -11100 -5240 -6200 4700 37 70 65 127 
1992 
oct. -30000 -18000 -22000 -2000 30 57 49 95 
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Tabelul nr. 4. Familii de salariaţi compuse din patru persoane 
Diferenţa între venituri şi cheltuielile 

minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime, % 
venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

1990 
oct. -2490 -490 -1300 2060 52 90 75 140 
nov. -2620 130 -1430 2680 57 102 76 144 
dec. -3660 -910 -2470 1640 48 87 65 123 
1991 
ian. -4250 -1500 -2540 2090 45 80 67 127 
febr. -4225 -950 -3105 1460 48 88 62 118 
martie -4850 -1575 -3535 1225 45 82 60 114 
apr. -5870 -1245 -3585 3500 49 89 69 130 
mai -6020 -1050 -3785 3590 50 91 69 130 
iunie -6170 -1200 -3710 3890 50 90 70 132 
iulie -7350 -2380 -4420 3650 45 82 67 127 
august -9010 -4040 -6100 1950 40 73 60 113 
sept. -9130 -3495 -6020 2940 44 78 63 118 
oct. -10790 -5155 -7040 2560 40 71 60 114 
nov. -10565 -6735 -7810 2990 37 66 61 115 
dec. -14565 -9135 -10210 593 33 59 54 103 
1992 
oct. -39400 -28000 -32000 -12700 26 48 40 76 

Tabelul nr. 5. Familii de salariaţi compuse din cinci persoane 
Diferenţa între venituri şi cheltuielile 

minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime, % 
venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

1990 
oct. -2650 -650 -1600 1760 57 89 74 129 
nov. -2642 -550 -2250 1860 56 93 70 125 
dec. -4180 -1430 -3130 980 50 83 63 112 
1991 
ian. -4875 -2125 -3305 1325 47 77 64 114 
febr. -4940 -1665 -3960 605 49 83 59 106 
martie -5700 -2425 -4615 -235 46 77 56 102 
apr. -7120 -2500 -4980 2100 49 82 64 115 
mai -7360 -2385 -5260 2115 49 84 64 115 
iunie -7515 -2545 -5195 2405 49 83 65 116 
iulie -8940 -3970 -6150 1920 44 75 62 112 
august -10960 -5985 -8185 -140 39 75 55 99 
sept. -11115 -5480 -8180 780 43 72 58 104 
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Diferenţa între venituri şi cheltuielile 
minime, lei lunar 

Gradul de acoperire a cheltuielilor 
minime, % 

venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

oct. -13095 -7460 -9525 75 39 65 55 100 
nov. -15210 -9380 -10635 165 36 61 56 101 
dec. -18080 -12250 -13510 -2710 33 54 50 90 
1992 
oct. -47400 -36000 -40400 -21000 26 44 37 67 

Tabelul nr. 6. Familii de salariaţi compuse din şase persoane 
Diferenţa între venituri şi cheltuielile 

minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime, % 
venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 

 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

un sala-
riu 

două sa-
larii 

1990 
oct. -3240 -1140 -2250 1110 56 84 69 116 
nov. -4015 -1260 -3125 990 54 86 64 111 
dec. -5025 -2275 -4135 -25 49 77 58 100 
1991 
ian. -5830 -3080 -4420 210 45 71 58 102 
febr. -5980 -2705 -5160 -595 47 76 54 95 
martie -6875 -3600 -5860 -1100 44 70 52 91 
apr. -8705 -4080 -6720 360 46 75 59 102 
mai -9020 -4050 -7085 390 47 76 58 102 
iunie -9195 -4225 -7035 565 46 75 59 103 
iulie -10860 -5890 -8230 -160 42 69 56 99 
august -13230 -8260 -10620 -2570 37 61 50 88 
sept. -13400 -7765 -10675 -1715 41 66 53 92 
oct. -15710 -10075 -12345 -2745 37 60 50 89 
nov. -18165 -12335 -13795 -2995 35 56 51 89 
dec. -21515 -15685 -17145 -6345 31 50 45 80 
1992 
oct. -57000 -45000 -50000 -31000 24 40 33 59 

Tabelul nr. 7. Familii de pensionari compuse din o persoană 
Diferenţa între pensia minimă şi chel-

tuielile minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor 

minime, % 
 

vechime 
integrală 

vechime 
incom-
pletă 

invalidi-
tate gr. II

urmaş vechi-
me in-
tegrală

vechime 
incom-
pletă 

invalidi-
tate gr. II 

urmaş 

1990 
oct. -110 -410 -410 -810 91 66 66 33 
nov. 10 -290 -290 -690 100 80 80 54 
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Diferenţa între pensia minimă şi chel-
tuielile minime, lei lunar 

Gradul de acoperire a cheltuielilor 
minime, % 

 

vechime 
integrală 

vechime 
incom-
pletă 

invalidi-
tate gr. II

urmaş vechi-
me in-
tegrală

vechime 
incom-
pletă 

invalidi-
tate gr. II 

urmaş 

dec. -170 -470 -470 -870 90 72 72 48 
1991 
ian. -310 -610 -610 -1010 83 66 66 44 
febr. -430 -730 -730 -1130 78 62 62 41 
martie -570 -870 -870 -1270 72 58 58 39 
apr. -100 -400 -400 -800 96 85 85 70 
mai -230 -530 -530 -930 92 81 81 67 
iunie -270 -570 -570 -970 90 80 80 66 
iulie -540 -840 -840 -1240 83 73 73 60 
august -325 -475 -475 -1240 106 86 86 64 
sept. -575 -240 -240 -1130 115 94 94 70 
oct. -205 -610 -610 -1500 105 85 85 63 
nov. 240 -680 -680 -1680 105 85 85 64 
dec. -315 -1230 -1230 -2230 94 76 76 57 
1992 
oct. -3700 -5300 -5300 -7100 70 57 57 42 

(continuare) 
Diferenţa între pensia minimă şi cheltu-

ielile minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor mi-

nime, 
% 

 

vechi-
me  in-
tegrală

vechime 
incomple-

tă 

invali-
ditate 
gr. II 

urmaş Ajutor 
social

vechi-
me  in-
tegrală

vechime 
incom-
pletă 

invali-
ditate 
gr. II 

urmaş Ajutor 
social 

1990 
oct. 845 -90 125 -445 -525 170 92 110 63 57 
nov. 965 95 245 -280 -605 165 107 116 81 59 
dec. 785 -80 65 -455 -785 147 95 104 73 53 
1991 
ian. 645 -225 -75 -600 -925 136 88 96 67 49 
febr. 520 -345 -195 -720 -1050 127 82 90 63 46 
martie 385 -480 -335 -855 -1185 119 77 84 59 43 
apr. 850 -15 135 8 -1290 132 99 105 100 52 
mai 725 -140 5 -115 -1415 126 95 100 96 49 
iunie 685 -180 -35 -160 -1455 124 94 99 94 49 
iulie 415 -450 -305 -430 -1725 113 85 90 86 45 
august 1065 -170 5 -595 -1475 131 95 100 83 58 
sept. 1555 115 320 -375 -1185 142 103 82 90 68 
oct. 1180 -225 -50 -750 -1555 129 94 99 82 62 
nov. 1340 -280 -50 -835 -1740 129 94 99 82 62 
dec. 785 -830 -600 -1385 -2295 115 84 88 73 56 
1992 
oct. -1800 -4600 -4200 -5600 -7200 85 63 66 54 41 
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Tabelul nr. 8. Familii de pensionari compuse din două persoane 
Diferenţa între pensia medie şi cheltu-

ielile minime, lei lunar 
Gradul de acoperire a cheltuielilor mi-

nime, % 
o pensie două pensii o pensie două pensii 

 

vechi-
me  in-
tegrală

vechime 
incom-
pletă 

vechi-
me  

inte-
grală 

vechi-
me in-
tegrală 
şi ve-
chime 

in-
comple

tă 

vechi-
me in-
com-
pletă 

vechi-
me  in-
tegrală

vechi-
me in-
com-
pletă 

vechi-
me  in-
tegrală

vechi-
me in-
tegrală 
şi ve-
chime 
incom-
pletă 

vechi-
me in-

comple-
tă 

1990 
oct. 32 -905 2086 1150 215 102 55 203 157 111 
nov. -30 -895 2424 1560 690 99 64 198 163 128 
dec. -320 -1185 2135 1270 400 88 57 177 146 114 
1991 
ian. -550 -1415 1905 1035 170 82 53 163 135 106 
febr. -745 -1610 1710 845 -25 77 50 153 126 99 
martie -995 -1860 1460 595 -270 71 46 142 117 92 
apr. -1045 -1910 2480 1615 750 77 58 154 135 116 
mai -1235 -2100 2290 1420 555 74 56 148 130 112 
iunie -1290 -2155 2235 1370 505 73 55 146 128 110 
iulie -1755 -2625 1765 900 35 67 50 133 117 101 
august -950 -2185 3590 2355 1120 83 60 165 143 120 
sept. -1090 -2525 4195 2755 1320 83 60 166 143 121 
oct. -1740 -3175 3545 2105 665 75 55 150 130 110 
nov. -1920 -3540 4020 2405 785 76 55 151 131 110 
dec. -2865 -4480 3075 1460 -155 67 48 135 117 98 
1992 
oct. -10500 -13300 - -2800 -5600 50 37 100 87 73 

Tabelul nr. 9. Familii de pensionari de invaliditate formate  
din patru persoane (un pensionar, un salariat şi doi copii) 

Diferenţa între venituri şi cheltu-
ielile minime, lei lunar 

Gradul de acoperire a cheltuieli-
lor minime % 

 

venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 
1990 
octombrie -1690 35 67 101 
noiembrie -1420 305 76 105 
decembrie -2460 -735 65 90 
1991 
ianuarie -3050 -805 60 89 
februarie -3025 -1370 63 83 
martie -3650 -1800 58 80 
aprilie -3960 -780 66 93 
mai -3750 -980 69 92 
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Diferenţa între venituri şi cheltu-
ielile minime, lei lunar 

Gradul de acoperire a cheltuieli-
lor minime % 

 

venituri minime venituri medii venituri minime venituri medii 
iunie -3900 -905 68 93 
iulie -5080 -1615 62 88 
august -6010 -2620 60 83 
septembrie -5640 -1375 65 88 
octombrie -7300 -2990 59 83 
noiembrie -8640 -3255 57 84 
decembrie -11035 -5650 51 75 
1992 
octombrie -32500 -23800 39 44 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Lucrarea de faţă reprezintă continuarea unor preocupări mai vechi ale 
colectivului Institutului de Economie Naţională, urmărind valorificarea experien-
ţei şi a rezultatelor obţinute în lucrările anterioare elaborate pe această temă şi 
a activităţii desfăşurate de membrii sectorului “Nivel de trai“ în cadrul unor co-
lective interdepartamentale, constituite în scopul estimării minimului de trai în 
ţara noastră. 

Actualizarea, îmbogăţirea şi îmbunătăţirea evaluărilor privind minimul de 
trai s-a impus ca o cerinţă deosebită a perioadei actuale, cunoaşterea parame-
trilor minimului de trai constituind unul din elementele indispensabile ale con-
cepţiei şi construcţiei sistemului de protecţie socială; cu atât mai mult cu cât 
fenomene inerente tranziţiei la economia de piaţă (inflaţia şi şomajul) amplifică 
problemele sociale acumulate în anii anteriori. 

Studiul s-a concentrat asupra estimării minimului de trai al unei familii de 
salariaţi compusă din patru persoane şi al unei familii de pensionari de asigu-
rări sociale de stat pentru limită de vârstă, compusă din două persoane. Au fost 
de asemenea, abordate o serie de aspecte teoretice şi metodologice privind 
rolul minimului în fundamentarea politicii sociale, conţinutul categoriei de minim 
şi metodologia de determinare a acestuia, menite să faciliteze înţelegerea pa-
rametrilor cantitativi, structurali şi valorici ai minimului şi utilizarea sa corectă în 
practică. 

Cercetarea problematicii minimului de trai a fost îmbogăţită cu evaluări 
privind bugetul minim de consum al unor familii de dimensiuni diferite: 1-6 per-
soane la familiile de salariaţi şi 1-2 persoane în familiile de pensionari pentru 
limită de vârstă, precum şi pentru o familie de pensionari de invaliditate com-
pusă din patru persoane. 

Evaluările privind bugetele minime de consum au fost efectuate în condi-
ţiile preţurilor practicate până la 1 noiembrie 1990 şi au fost indexate cu indicii 
preţurilor de consum pentru anul 1991 şi cu un indice de preţuri estimat pentru 
anul 1992. 

Pornind de la aceste evaluări şi de la comparaţiile efectuate cu veniturile 
ce se constituie la nivelul familiilor care beneficiază de salarii minime şi pensii 
minime, în lucrare sunt prezentate unele din direcţiile de perfecţionare a siste-
mului veniturilor populaţiei vizând asigurarea minimului de trai al diferitelor ca-
tegorii de familii. În acest context au fost făcute evaluări privind salariul minim, 
pensia minimă şi alocaţiile familiale, concepute în ideea de a servi ca element 
de referinţă în elaborarea sistemului de protecţie socială pentru condiţiile ac-
tuale din ţara noastră şi, în acelaşi timp, ca puncte de reflecţie în fundamenta-
rea, din perspectivă socială, a programului de reformă economică. 

Lucrarea a fost orientată spre abordarea celor mai presante probleme 
privind minimul de trai al populaţiei din ţara noastră, cu accente impuse de evo-
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luţia factorilor nivelului de trai în această perioadă. Dintre aceşti factori, declinul 
puternic al producţiei naţionale şi inflaţia se detaşează prin impactul puternic 
asupra dimensiunii minimului de trai şi posibilităţilor de acoperire a acestuia. În 
acest context, evaluarea minimului de trai este de o actualitate stringentă şi de 
mare utilitate pentru cunoaştere şi decizie. Este motivul pentru care acest su-
biect rămâne în continuare în atenţia noastră. 

Rezultatele prezentate în acest studiu – în contextul mai general al con-
statării absenţei consensului specialiştilor privind conţinutul şi, în special, me-
toda de evaluare a minimului de trai (pragului de sărăcie) – reprezintă punctul 
de vedere al autorilor în legătură cu modalitatea de determinare a minimului de 
trai pentru condiţiile actuale din ţara noastră, cu posibilităţile de interpretare şi 
utilizare a estimărilor. 

 
Autorii 



1. MINIMUL DE TRAI – INSTRUMENT AL POLITICII  
SOCIALE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE 

În contextul european, în care nivelul general de bunăstare este foarte 
ridicat, România se confruntă din punct de vedere social cu problemele grave 
ale unui nivel de trai scăzut, caracteristic marii majorităţi a populaţiei. Acestea 
derivă din faptul că, în perioada care a trecut, nevoi fundamentale ale populaţi-
ei (alimentaţie, îmbrăcăminte, căldură, dotarea locuinţei, sănătate etc.) au fost 
neglijate şi chiar ignorate, grupe întregi de populaţie au trăit într-o sărăcie ab-
solută, la nivel de supravieţuire (pensionarii CAP, persoanele în situaţie să 
apeleze la serviciile instituţiilor de asistenţă socială, de exemplu), s-a promovat 
o politică demografică forţată pronatalistă care a condus la creşterea numărului 
de copii tocmai în cazul familiilor cu o situaţie materială grea. Menţionăm şi 
promovarea principiului omogenizării sociale, care a însemnat, de fapt, un pro-
ces de egalizare în sărăcie a oamenilor, lipsind cea mai mare partea populaţiei 
de motivaţia de a munci şi chiar de a trăi. Aceasta în condiţiile adâncirii diferen-
ţelor în nivelul de trai al ţăranilor faţă de cel al populaţiei salariate, precum şi în 
condiţiile constituirii unor categorii de populaţie privilegiate din acest punct de 
vedere. 

Pe fondul unor astfel de probleme sociale grave, a căror soluţionare con-
stituie una din priorităţile perioadei actuale, tranziţia la economia de piaţă indu-
ce inevitabil o serie de riscuri de proporţii mai mari sau mai mici, în existenţa 
umană. Astfel, funcţionarea pieţei muncii, modificarea structurii formelor de 
proprietate, liberalizarea preţurilor, restructurarea economiei naţionale şi modi-
ficarea mecanismului său de funcţionare etc. au pe lângă incontestabile avan-
taje în plan economic şi social, şi unele consecinţe negative, cum sunt: şoma-
jul, inflaţia, scăderea veniturilor şi a puterii de cumpărare a unor categorii de 
populaţie etc. Problemele sociale ale perioadei de tranziţie sunt amplificate, 
într-o anumită măsură, de capacitatea scăzută a unor categorii de populaţie de 
a se adapta noilor condiţii de existenţă. 

În acest context, minimul de trai devine unul dintre cele mai importante şi 
actuale instrumente ale unei politici sociale active, concepută într-o viziune in-
tegratoare, care să cuprindă toate aspectele vieţii umane şi toate categoriile de 
populaţie, vizând minimizarea efectelor sociale nedorite ale proceselor econo-
mice şi evitarea apariţiei unor noi probleme şi tensiuni sociale. Necesitatea de-
osebită pentru etapa actuală a minimului de trai ca instrument al politicii sociale 
este dată de rolul său într-o diagnoză corectă a stării nivelului de trai al popula-
ţiei în toate componentele sale, diagnoză în cadrul căreia un loc aparte trebuie 
să-l ocupe identificarea categoriilor de populaţie aflate în situaţia de sărăcie. 
De menţionat că aceste categorii trebuie să intre cu prioritate în atenţia politicii 
sociale, pentru care trebuie să fie mobilizate resursele adecvate. Această dia-
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gnoză presupune totodată cunoaşterea dimensiunii sărăciei, a cauzelor care 
au condus şi care conduc, în principiu, la o asemenea situaţie, în vederea ale-
gerii celor mai directe şi eficiente căi de acţiune, orientate spre combaterea şi 
prevenirea ei. Minimul de trai funcţionează ca un element de referinţă al politi-
cilor în domeniul ocupării, preţurilor de consum, veniturilor, asigurărilor şi servi-
ciilor sociale etc., al aprecierii eficienţei acestor politici. 

Subliniem că problematica minimului de trai îmbracă în perioada actuală 
în ţara noastră aspecte specifice cu implicaţii asupra metodologiei de determi-
nare şi a modalităţilor de utilizare a acestui instrument în politica socială. Ele 
derivă din starea actuală a economiei şi a nivelului de trai, din amploarea şi 
complexitatea transformărilor pe care le presupune trecerea la economia de 
piaţă, din diferenţele considerabile între condiţiile de viaţă ale populaţiei la star-
tul perioadei de tranziţie şi cele aşteptate la finele acesteia, din modificările ra-
dicale în dimensiunea şi structura resurselor alocate acestui scop şi în meca-
nismul de repartiţie şi utilizare a acestor resurse. Aceasta pentru că, aşa cum 
se va arăta în continuare, minimul de trai (pragul de sărăcie) este o categorie 
strâns legată de condiţiile concrete economice, sociale şi istorice. 



2. CONŢINUTUL CATEGORIEI MINIM DE TRAI 

Noţiunea de minim de trai este utilizată de regulă pentru a desemna ni-
velul de trai minim acceptabil din punct de vedere social sau pragul de să-
răcie – echivalent negativ al minimului social acceptabil. Minimul de trai este o 
categorie rezultată din necesitatea practică a delimitării grupelor de populaţie 
cu o situaţie materială grea, care trebuie să facă obiectul măsurilor de protecţie 
socială, intrând mai puţin în preocupările de ordin teoretic ale ştiinţei economi-
ce. Din acest motiv, în literatura de specialitate, conţinutul minimului de trai es-
te tratat mai mult sub aspectul pragmatic, operaţional. De aici diversitatea defi-
niţiilor şi optica, de regulă, empirică a definirii sale, deficienţele acesteia din 
punctul de vedere al rigurozităţii ştiinţifice, caracterul subiectiv al determinării 
sale. 

Pe fondul existenţei unor diferenţe, mai mult sau mai puţin importante 
privind conţinutul dat minimului de trai, din multitudinea definiţiilor acestuia pa-
re, în ultima perioadă, să rezulte un consens în a considera că minimul de trai 
reprezintă limita inferioară a unui nivel de viaţă acceptabil la un anumit 
grad de dezvoltare a societăţii; nivel apreciat ca satisfăcător, permiţând 
fiecărui membru al societăţii o existenţă decentă, posibilităţi de participa-
re la viaţa colectivităţii din care face parte, şanse de dezvoltare şi pro-
gres. Mai concret, minimul de trai este definit, de regulă, drept cuantumul 
echivalent bugetului de cheltuieli necesar unei familii de o anumită mări-
me şi componenţă pentru procurarea ansamblului de bunuri şi servicii 
esenţiale, care să-i permită atingerea unui nivel de trai apreciat, în gene-
ral, ca fiind satisfăcător1. 

În legătură cu această definire a minimului de trai se impun câteva preci-
zări. Prima se referă la faptul că minimul de trai are un conţinut mult mai bogat 
decât minimul de subzistenţă sau minimul fiziologic. Din acest motiv, în literatu-
ră se utilizează frecvent denumirea de minim social. Precizăm că minimul de 
subzistentă este o categorie utilizată mai mult în lucrările de pionierat în dome-
niu2 şi este practic o noţiune depăşită. Ea are o semnificaţie foarte limitată, 
subzistenţa fiind greu de definit dacă avem în vedere posibilităţile de supravie-
ţuire ale omului. În consecinţă, apare oportună utilizarea minimului de trai în 
accepţiunea sa de minim social, care cuprinde o serie de elemente 
socioistorice, permiţând racordarea sa la condiţiile concrete privind stadiul de 
dezvoltare şi nivelul de trai atins la un moment dat de colectivitate în spaţiul na-
ţional. 

                                                           
1 BIT, Meeting basic needs. Strategies for eradicating mass poverty and unemployment, 

Geneva, 1977. 
2 Rowentree, Seebohrn, Poverty, A study of Town Life, MacMillan, 1901. 
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A doua precizare priveşte caracterul general şi mai puţin operaţional al 
acestei definiţii. Din motive de ordin practic s-a recurs la definiţii care exprimă, 
de fapt, metoda utilizată pentru determinarea minimului de trai sau pragului de 
sărăcie. Astfel, corespunzător metodei normative, minimul de trai este definit 
pornind de la nevoile considerate vitale, iar definirea relativă are în vedere, de 
regulă, comparaţia cu nivelul de trai obişnuit sau raportul faţă de medie. Se 
poate constata că, în timp, cel puţin în cazul ţărilor dezvoltate, unde au existat 
preocupări în acest domeniu, s-a produs o deplasare de la definirea minimului 
de trai pe baze normative spre o definire a sa pe baze relative. Iniţial, definirea 
minimului de trai avea în vedere nevoile vitale (o problemă care la rândul său 
suscită discuţii şi este controversată) şi s-a utilizat, în general, în perioade şi în 
ţări în care gradul de dezvoltare şi nivelul general de trai era mai scăzut. Ulteri-
or, odată cu creşterea nivelului de trai al populaţiei, au sporit dificultăţile utiliză-
rii metodei normative – dificultăţi legate de delimitarea a ceea ce înseamnă ne-
voi vitale şi de selecţia gamei de bunuri şi servicii menite să satisfacă aceste 
nevoi – şi a scăzut gradul de credibilitate a rezultatelor. Aceasta a determinat 
creşterea interesului spre utilizarea metodelor relative de definire şi cuantificare 
a minimului de trai sau a pragului de sărăcie. Cu toate că i se aduc numeroase 
critici (între altele, lipsa unei fundamentări teoretice, faptul că nu ia în conside-
rare decât o dimensiune a nivelului de trai, venitul, de regulă), această modali-
tate de definire a fost îmbrăţişată de o serie de organisme guvernamentale na-
ţionale şi internaţionale, îndeosebi din considerente de operativitate dar şi da-
torită faptului că minimul de trai (pragul de sărăcie) are un caracter relativ şi es-
te specific unui spaţiu naţional. 

Pe cele două orientări principale – normativă şi relativă – se grefează 
numeroase variante de definiţii şi metode de determinare a minimului de trai 
(pragul de sărăcie), practicându-se şi combinaţii între elemente ale celor două 
categorii de metode. Se constată, de asemenea, că ţările au experienţe proprii 
în determinarea minimului de trai, opţiunea pentru o metodă sau alta fiind lega-
tă de adecvarea la contextul economic, social şi chiar cultural, de orientările 
politice şi de raţiuni de ordin informaţional. 

Precizăm, de asemenea, faptul că definiţia minimului de trai exprimă ca-
racterul dinamic şi relativ al acestei categorii. Dinamic, pentru că, în timp, con-
ţinutul şi dimensiunile minimului de trai se modifică odată cu creşterea nivelului 
general de trai. Aceasta îi conferă şi un caracter relativ în raport cu media sau 
cu ceea ce înseamnă un nivel de trai obişnuit la un moment dat, într-o anumită 
colectivitate. Din acest motiv şi datorită faptului că există diferenţe, uneori im-
portante, între ţări în ceea ce priveşte modul de viaţă şi obiceiurile de consum, 
minimul de trai are coordonate specifice spaţiului naţional. Subliniem însă, că 
factorul hotărâtor care determină caracterul dinamic şi relativ al minimului de 
trai este gradul de dezvoltare economico-socială. Acest lucru este uşor de pus 
în evidenţă comparând, de exemplu, minimul de trai al unui locuitor al SUA cu 
cel al unui locuitor din India. Este normal ca nivelul minim acceptabil la un mo-
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ment dat pentru o ţară dezvoltată să fie mai ridicat decât cel mediu sau chiar 
cel caracteristic păturilor cu venituri mai mari dintr-o ţară mai puţin dezvoltată. 

Recunoaşterea caracterului relativ, dinamic al minimului şi necesitatea 
luării sale în considerare în procesul determinării acestuia a condus la adopta-
rea în tot mai mare măsură a metodelor relative, întrucât utilizarea acestor me-
tode implică, prin criteriul de calcul, racordarea automată a minimului la evolu-
ţia nivelului general de trai. Desigur şi metoda normativă poate ţine seama de 
caracterul dinamic, relativ al minimului, prin modificarea în timp, sau diferenţie-
rea în spaţiu a normelor de consum minime. Metoda normativă este însă mult 
mai laborioasă. 

Revenind la diferenţele determinate de modul de viaţă şi obiceiurile de 
consum se pune problema dacă este necesar ca în cadrul unei ţări să fie de-
terminate niveluri minime caracteristice diferitelor categorii de populaţie, res-
pectiv, dacă trebuie să se determine niveluri minime distincte pentru familiile de 
muncitori, intelectuali, ţărani, pensionari etc. 

O asemenea abordare, asociată cu utilizarea metodei normative este ca-
racteristică ţărilor cu un nivel de trai mai scăzut, în care se constată şi diferen-
ţe, uneori semnificative, în condiţiile de viaţă ale diferitelor categorii de popula-
ţie. Ea este justificată de modalităţile şi căile diferite de satisfacere a unor ca-
tegorii de nevoi, precum şi de dimensiunea diferită a unor nevoi cu caracter fi-
ziologic (alimentare, în principal) ale pensionarilor faţă de cele ale familiilor 
compuse din persoane active şi copii. Diferenţierile de acest gen nu trebuie, 
după părerea noastră, absolutizate, întrucât conţinutul şi nivelul minimului de 
trai al diferitelor categorii ale populaţiei nu diferă esenţial. Considerăm, de 
asemenea, că în contextul acestei abordări diferenţiate, aplicarea definiţiei re-
lative, respectiv determinarea minimului corespunzător diferitelor categorii de 
populaţie în funcţie de nivelul mediu al fiecărei categorii, ar fi inechitabilă, pro-
iectând în planul minimului, diferenţele, mai mult sau mai puţin justificate, exis-
tente în realitate1. 

Aşa cum rezultă din experienţa ţărilor dezvoltate, odată cu creşterea ni-
velului general de trai, apare tot mai puţin importantă diferenţierea minimului 
după caracteristici sociodemografice, fiind suficientă, la un moment dat, deter-
minarea unui singur nivel al minimului pentru o familie standard sau o unitate 
de consum. Aceasta pentru că, aşa cum am mai arătat, la minim sistemul ne-
voilor nu se diferenţiază fundamental, iar în condiţiile în care se diversifică po-
sibilităţile de satisfacere a aceleiaşi categorii de nevoi, nu mai apare semnifica-
                                                           
1 În acest context, subliniem că determinarea diferenţiată a minimului pe categorii 

sociodemografice nu trebuie extinsă la categorii tot mai numeroase şi respectiv, mai re-
strânse, deşi fiecare categorie are specificitatea sa, în funcţie de care pentru fiecare tip de 
familie sau chiar individ s-ar putea determina un minim; în plus, se ştie că fiecare individ 
sau grup poate avea o apreciere proprie asupra gradului minim de satisfacere a propriilor 
nevoi. O asemenea abordare este lipsită de sens şi utilitate din punctul de vedere al rolului 
pe care minimul de trai trebuie să-l joace ca instrument al politicii sociale. 
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tivă desemnarea produsului sau serviciului asociat nevoii, ci numai a cheltuielii 
pe care satisfacerea acestei nevoi o presupune. 

Aceste considerente validează, o dată în plus, trecerea la utilizarea în tot 
mai mare măsură a metodei relative, în baza căreia – luându-se în considerare 
un criteriu de referinţă (raportul faţă de medie, structura consumului etc.) – se 
ajunge la o singură valoare a minimului. 

Definiţia generală a minimului pune în evidenţă caracterul subiectiv al 
acestei categorii; aprecierea nivelului satisfăcător sau acceptabil de acoperire 
a nevoilor la minim este imprecisă, presupunând judecăţi marcate de un grad 
mai mic sau mai mare de subiectivism. Nici definiţiile cu caracter operaţional, 
derivate din metodologia de calcul al minimului, care oferă puncte importante 
de sprijin şi elemente cu caracter obiectiv pentru evaluarea minimului, nu ex-
clud componentele de ordin subiectiv din această evaluare. Aceasta, pentru că 
fiecare din cele două categorii de metode presupune opţiuni cu caracter su-
biectiv. Astfel, în cazul metodelor normative, subiectivismul este prezent în se-
lecţia setului de nevoi considerate fundamentale pentru minim, precum şi dato-
rită normelor utilizate – chiar dacă unele dintre acestea sunt rodul unor cerce-
tări ştiinţifice (normele de consum alimentar, de exemplu) sau al aprecierii spe-
cialiştilor – sau datorită necesităţii cuprinderii în calcul a unor elemente pentru 
care nu există posibilităţi de normare. Metodele relative sunt marcate de su-
biectivism prin alegerea criteriului de calcul al minimului, precum şi prin apreci-
erea distanţelor la care se situează minimul în raport cu criteriul adoptat (veni-
tul mediu sau modal, consumul mediu etc.). Însăşi alegerea metodei, care se 
recomandă să fie făcută adecvat la contextul social-istoric concret, implică o 
anumită doză de subiectivism1. 

Dincolo de aceste aspecte, care impun anumite rezerve în legătură cu 
valabilitatea estimărilor privind minimul de trai există, după părerea noastră, 
suficiente elemente care pot să conducă la creşterea gradului de obiectivitate a 
rezultatelor obţinute şi, în consecinţă, la sporirea posibilităţilor de utilizare a 
acestora în gândirea şi acţiunea politică în plan social. Obiectivitatea şi calita-
tea evaluărilor depind în mare măsură de cunoaşterea temeinică a problemati-
cii nivelului de trai, în ansamblul său şi a elementelor sale definitorii, a contex-
tului social, economic şi politic concret. Este deosebit de importantă valorifica-
rea experienţei anterioare în determinarea minimului de trai, alegerea celor mai 
potrivite metode de evaluare, ca şi utilizarea unor instrumente de control (cum 

                                                           
1 Toate aceste elemente, care ţin de caracterul relativ şi subiectiv al minimului sunt tot atâtea 

argumente care demonstrează necesitatea efectuării cu prudenţă a comparaţiilor internaţi-
onale, atât în ceea ce priveşte minimul sau pragul de sărăcie, cât şi numărul şi ponderea 
populaţiei considerată săracă la un moment dat. Astfel de comparaţii sunt puţin relevante 
chiar dacă se utilizează aceeaşi metodă. Aceasta, având în vedere gradul diferit de dez-
voltare economică a ţărilor, diferenţele în nivelul de trai, precum şi aprecierile proprii fiecă-
rei colectivităţi în legătură cu ceea ce este acceptabil la nivel minim. Evaluările naţionale în 
domeniul minimului trebuie judecate în contextul concret istoric al fiecărei ţări. 
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ar fi de exemplu, compararea unor evaluări obţinute prin metode diferite sau 
compararea rezultatelor cu informaţiile obţinute din cercetarea bugetelor de 
familie), precum şi a unor metode auxiliare (anchete) de fundamentare a unor 
opţiuni importante. 

În afara cerinţei ca minimul de trai să fie bine fundamentat şi estimat, uti-
lizarea lui de către un organism guvernamental implică participarea acestuia 
din urmă, fie la stabilirea unora dintre premisele determinării minimului, fie la 
alegerea unei variante care concordă cu opţiunea sa de politică socială. 
Această opţiune este determinată, la rândul său, de evaluarea resurselor dis-
ponibile într-o perioadă dată pentru asigurarea acestui minim în cazul populaţi-
ei aflate în situaţia de sărăcie, în contextul unei politici active de creştere a ni-
velului general de trai, de contracarare a efectelor sociale ale inflaţiei, şomaju-
lui sau ale altor fenomene şi procese care au consecinţe negative asupra nive-
lului şi distribuţiei nivelului de trai. 



3. ESTIMĂRI CU PRIVIRE LA MINIMUL  
DE TRAI ÎN ROMÂNIA 

Preocupările de determinare a minimului de trai în ţara noastră sunt de 
dată relativ recentă. Unele studii care au abordat tangenţial şi problemele mi-
nimului pot fi identificate în perioada interbelică, precum şi în timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial sau imediat după acesta. Ele se referă la unele aspecte 
ale condiţiilor de viaţă ale unor categorii de populaţie defavorizate sau la pro-
bleme ale nivelului de trai în timpul războiului. Studii special consacrate mini-
mului de trai au fost elaborate după anul 1970. Astfel de cercetări au fost efec-
tuate în cadrul unor colective interdepartamentale în anii 1974, 1979 şi 1989 cu 
participarea unor specialişti din cercetare şi instituţii centrale de sinteză. Ele au 
avut drept obiectiv principal determinarea minimului pentru unele categorii de 
familii. În cadrul planului de cercetare al Institutului de Economie Naţională pe 
anul 1981, a fost elaborată o lucrare mai amplă pe această temă, orientată de-
opotrivă spre determinarea minimului de trai pentru mai multe tipuri de familii, 
diferenţiate după caracteristici demoeconomice, spre identificarea problemelor 
acoperirii minimului de trai al diferitelor categorii de populaţie, ca şi spre clarifi-
carea unor aspecte de natură teoretică şi metodologică1. 

3.1. Consideraţii privind alegerea metodei 
Ca şi în celelalte lucrări consacrate minimului de trai elaborate în ţara 

noastră, estimările privind minimul de trai pentru perioada actuală au fost efec-
tuate pe baza metodei normative, metodă pe care o considerăm adecvată ca-
racteristicilor actuale ale nivelului de trai al populaţiei. 

Este adevărat că, aşa cum am mai arătat, în ţările dezvoltate această 
metodă a fost abandonată, fiind depăşită în condiţiile nivelului de trai înalt, în 
ţara noastră utilizarea metodei normative este impusă tocmai de nivelul scăzut 
al consumului şi structura deformată a cheltuielilor de consum ale populaţiei. 
Este cunoscut faptul că, în ultima perioadă, chiar nevoile fundamentale au fost 
satisfăcute pentru marea masă a populaţiei la un nivel scăzut comparativ cu 
nivelurile unanim acceptate ca suficiente pentru un trai sănătos, normal, fără a 
mai lua în considerare comparaţia în acest domeniu cu alte ţări din Europa. În 
acest context, necesitatea obiectivă a satisfacerii prioritare a nevoilor alimenta-
re, în condiţiile unei oferte insuficiente, de slabă calitate şi într-o structură sor-
timentală restrânsă şi ale unor preţuri relativ ridicate, a condus la orientarea 
unei părţi deosebit de mari din bugetul consumatorilor spre consumul alimentar 
(50-70%). La acest factor important de distorsionare a structurii consumului se 
                                                           
1 Nivelul de trai minim în România, Caiet de studiu, nr. 88, Institutul de Economie Naţională, 

Bucureşti, 1982. 
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adaugă necesitatea alocării unei părţi relativ mari din bugetul familiilor pentru 
acoperirea aşa-numitelor cheltuieli obligatorii legate de plata energiei electrice, 
termice, chiriei, transportului etc. Aceasta a însemnat reducerea drastică pen-
tru o parte a populaţiei a posibilităţilor de satisfacere la un nivel corespunzător 
a unor nevoi devenite fundamentale în condiţiile contemporane – nevoi de igie-
nă, de instruire şi cultură, de odihnă etc. Sunt de menţionat, de asemenea, 
dispersia mică a gradului de satisfacere a ansamblului nevoilor familiilor. 

În aceste condiţii, considerăm că determinarea minimului de trai nu poa-
te fi gândită prin metode relative, metode fundamentate, în general, pe legităţi-
le consumului şi aplicabile numai în condiţii socioeconomice normale şi la un 
nivel de bunăstare relativ înalt. Astfel, dacă în ţări ca Franţa, Germania, Aus-
tria, Suedia etc. un nivel minim de trai sau prag de sărăcie stabilit la jumătate 
din venitul (consumul) mediu pe locuitor asigură un nivel de trai suficient, în 
cazul ţării noastre stabilirea minimului la jumătate sau chiar două treimi din ve-
nitul (consumul) mediu nu permite, aşa cum se va vedea în continuare, acope-
rirea la un nivel satisfăcător a nevoilor fundamentale. 

În plus, aplicarea acestei metode ar conduce la construirea unui indicator 
al minimului care ar amplifica, la acest nivel, distorsiunile care caracterizează 
parametrii consumului. Ar fi neinspirat ca un astfel de indicator să fie utilizat ca 
element de referinţă al politicii sociale. 

Cu toate limitele sale, metoda normativă permite explorarea posibili-
tăţilor de a dispune de un minim dezirabil în condiţii social economice re-
strictive, oferind şi imaginea unui conţinut şi a unei structuri a consu-
mului, capabil să asigure satisfacerea nevoilor fundamentale la un nivel 
acceptabil, în ipoteza unui comportament economicos al consumatorilor. 
Această abordare normativă a minimului de trai este cu atât mai necesară în 
condiţiile actuale ale ţării noastre când se pune cu deosebită acuitate problema 
asigurării protecţiei populaţiei în faţa riscurilor pe care le implică tranziţia la 
economia de piaţă; ea poate conferi, totodată, minimului valenţele unui ele-
ment de referinţă pentru opţiunile legate de restructurarea economiei naţionale. 

Presupunând o modalitate analitică de determinare a minimului, metoda 
normativă este capabilă, după părerea noastră, să surprindă şi să ia în consi-
derare în calculul acestui indicator numeroasele fenomene şi procese care in-
fluenţează nivelul de trai prin modificarea consumului şi a comportamentului 
consumatorilor. Este de prevăzut că astfel de modificări pozitive sau negative 
vor avea o frecvenţă mai mare şi o intensitate mai puternică în perioada care 
urmează. Utilizarea metodei normative face posibilă luarea în considerare în 
calcului minimului – calcul care în această perioadă va trebui să se efectueze 
la intervale mai scurte de timp, anual, semestrial sau chiar trimestrial – a creş-
terilor de preţuri, a modificărilor rapoartelor între preţurile diferitelor categorii de 
bunuri şi servicii, precum şi a evoluţiei ofertei. Surprinderea unor astfel de as-
pecte, importante pentru determinarea unui minim adecvat condiţiilor concrete 
ale perioadei pe care o parcurge România în prezent, nu este posibilă cu ajuto-
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rul metodelor relative de calcul, care oferă numai estimări globale ale minimu-
lui, fiind insensibile la modificările de structură şi de distribuţie ale consumului. 

Utilizarea metodei normative ridică o serie de probleme legate de rapor-
tul dintre rezultatele estimărilor privind minimul de trai şi cheltuielile efective de 
consum. Se pune astfel întrebarea dacă minimul de trai determinat prin metoda 
normativă poate depăşi nivelul mediu realizat şi poate atinge valori la care are 
acces o mică parte a populaţiei – cea cu venituri mari. O astfel de întrebare es-
te legată de interpretarea a ceea ce numim minim adecvat sau dezirabil. Aces-
ta este înţeles uneori la noi ca obiectiv spre care să tindă nivelul de trai al ma-
jorităţii populaţiei şi, ca urmare, au fost efectuate calcule care au condus la ni-
veluri ale minimului situate mult peste media realizată în prezent. Înclinaţia 
spre o astfel de interpretare a minimului este firească dacă avem în vedere ni-
velul de trai scăzut realizat în prezent în ţara noastră, aşteptările legate de 
creşterea nivelului de trai, ca şi comparaţiile în acest domeniu cu ţările dezvol-
tate. 

Desigur, nu putem nega utilitatea cognitivă a unei asemenea abordări. 
Nu trebuie să uităm, însă, că minimul de trai este o categorie cu caracter isto-
ric, relativ, naţional. El trebuie, de asemenea, să aibă valenţe operaţionale, să 
fie util în diagnoza nivelului de trai, în special în identificarea categoriilor de po-
pulaţie defavorizate în raport cu nivelul general de trai, ca şi în fundamentarea 
unor măsuri de politică socială. Aceasta presupune ca utilizarea metodei nor-
mative să se facă pe fondul unei raportări permanente la realitate, la nivelurile 
efective ale consumurilor şi cheltuielilor celei mai mari părţi a populaţiei, dar şi 
ale categoriilor de populaţie cu venituri mici. 

Din această perspectivă apreciem că minimul de trai nu trebuie să depă-
şească media cheltuielilor de consum la nivel naţional. El trebuie să se situeze 
astfel la un nivel pe care economia are capacitatea să-l asigure pentru toţi 
membrii societăţii; printr-o distribuţie adecvată a resurselor de care dispune; 
dincolo de acest nivel, gradul de satisfacere a nevoilor diferitelor categorii de 
populaţie poate să fie oricât de înalt, în funcţie de câştiguri şi posibilităţi. Dacă 
minimului de trai nu i se conferă această coordonată, el îşi poate pierde valen-
ţele unui instrument de politică socială, utilizat îndeosebi în procesul repartiţiei. 

O altă întrebare care se poate ridica în legătură cu minimul, cu relaţia 
normativ-relativ avută în vedere la definirea şi calculul acestuia, se referă la 
mişcarea acestui indicator în condiţiile scăderii nivelului general de trai. Este o 
întrebare deosebit de actuală dacă avem în vedere dimensiunile scăderii nive-
lului general de trai şi cauzele acesteia, care amplifică problemele deja acumu-
late în ceea ce priveşte asigurarea minimului de trai al populaţiei. 

În mod normal, aşa cum la creşterea nivelului general de trai dimensiu-
nile minimului urmează o evoluţie ascendentă, odată cu scăderea nivelului de 
trai ar trebui să se aibă în vedere un minim cu parametri diminuaţi. Se impun 
însă unele nuanţări. Astfel, dacă scăderea nivelului general de trai apare ca o 
tendinţă pe termen mai lung, la un moment dat devine necesar ca minimul să 
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fie corelat cu indicatorii nivelului de trai. Pe termen scurt, însă, nu considerăm 
necesară şi nicioportună reevaluarea parametrilor cantitativi ai minimului, cu 
atât mai puţin una efectuată ex-ante. În aceste condiţii, minimul de trai poate fi 
utilizat ca element de referinţă în aprecierea creşterii gradului de sărăcie a po-
pulaţiei, precum şi în determinarea proporţiilor posibile în care poate fi asigura-
tă protecţia populaţiei în faţa acestui risc. Totuşi, în condiţiile diminuării sensibi-
le a nivelului de trai al majorităţii populaţiei, ale scăderii severe a resurselor la 
nivel naţional, se poate recurge la stabilirea unui al doilea nivel, mai scăzut, al 
minimului de trai. Acesta ar putea fi definit ca minim de criză, utilizabil, pe ter-
men scurt, în scopul fundamentării unor măsuri de protecţie socială de urgenţă. 
În opinia noastră, el trebuie să cuprindă cheltuielile minime aferente consu-
mului curent (alimente, servicii obligatorii legate de locuinţă, transport, bunuri şi 
servicii de igienă, sănătate etc.), cheltuielile pentru dotarea locuinţei, pentru 
unele articole vestimentare, pentru călătorii etc. putând fi, în anumite împreju-
rări, amânate pentru o perioadă. O altă modalitate, mai operativă de determina-
re a minimului de criză ar putea consta în stabilirea unei proporţii (de 80%, de 
exemplu) din minimul estimat, apreciată ca fiind obligatoriu şi posibil de acope-
rit în condiţiile date. 

Revenind la problemele metodei menţionăm însă, că în întregul proces 
de determinare a minimului, ne-am confruntat cu dificultatea de a da răspuns 
unor întrebări care pot fi puse din două direcţii diferite. Pe de altă parte, sunt 
întrebările ce se pot ridica de pe poziţia consumatorului, a omului care trebuie 
să asigure traiul său şi al familiei sale cu ajutorul unor venituri la nivelul salariu-
lui minim, pensiei minime, ajutorului de şomaj etc. Din această perspectivă, 
minimul va apare întotdeauna prea scăzut. Pe de altă parte, sunt întrebările pe 
care le pot ridica cei care gospodăresc resursele economiei naţionale, cu deo-
sebire cele care influenţează nivelul de trai al populaţiei, protecţia socială. Ele 
sunt legate de posibilităţile pe care le are economia naţională – cu resursele de 
care dispune – de a acoperi, material şi financiar, un anumit minim pentru în-
treaga populaţie, ţinând seama, în acelaşi timp, că o bună parte a populaţiei 
trăieşte şi are dreptul să trăiască mult peste acest minim. Din această perspec-
tivă, minimul pe care l-am estimat pentru perioada actuală poate fi apreciat ca 
fiind ridicat, dacă este comparat cu valoarea medie a consumului realizat şi 
dacă se au în vedere eforturile care trebuie făcute pentru a asigura creşterea 
veniturilor populaţiei până la nivelul necesar acoperirii minimului. 

Gândit în aceste coordonate, minimul estimat şi prezentat în această lu-
crare apare ca o opţiune, un compromis între dezirabilitate (ca expresie a ce-
rinţelor fireşti ale populaţiei) şi posibilitate (ca expresie a puterii economice a 
ţării în acest moment). Prin urmare, el este criticabil din ambele direcţii şi sus-
ceptibil de îmbunătăţiri. Cunoscându-i limitele, apreciem totuşi că, prin elemen-
tele pe care le conţine, minimul de trai estimat poate reprezenta un punct de 
reper important în multe demersuri de politică socială şi economică. 
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3.2. Precizări metodologice 
Minimul de trai pentru perioada actuală a fost determinat pentru două ti-

puri de familii: 
− o familie de salariaţi, compusă din patru persoane, (soţul şi soţia în 

vârstă de 26-45 ani, un băiat de 10-15 ani şi o fată de 7-9 ani), care 
locuieşte în mediul urban şi ocupă un apartament compus din trei 
camere, cu chirie. 

− o familie de pensionari de asigurări sociale de stat pentru limită 
de vârstă compusă din două persoane, care locuieşte în mediul ur-
ban şi ocupă o garsonieră, cu chirie. 

Într-o fază anterioară a elaborării lucrării (anul 1989) au fost avute în ve-
dere patru tipuri de familii; o familie de salariaţi; o familie de ţărani; o familie de 
pensionari de asigurări sociale de stat şi o familie de pensionari CAP. În favoa-
rea opţiunii de reducere a numărului de tipuri de familii pentru care am deter-
minat minimul pledează două categorii de argumente. 

Este vorba, în primul rând, de faptul că în condiţiile concrete date de 
spaţiul geografic al ţării noastre, de structura sociodemografică şi de repartiţia 
teritorială a populaţiei, nu se justifică diferenţieri în minimul de trai, determinate 
de apartenenţa la o anumită categorie socioprofesională sau de mediul de re-
şedinţă. Evident, deosebirile care există şi se vor menţine în modul de viaţă şi 
modul de satisfacere a unor nevoi, cum sunt cele determinate de condiţiile de 
locuit, de aprovizionare şi de acces la servicii, trebuie să determine diferenţe în 
structura consumului minim şi nu în dimensiunea acestuia. În aceste condiţii 
ne-am oprit la determinarea minimului de trai pentru familiile de salariaţi şi de 
pensionari din mediul urban, al căror nivel de trai realizat până în prezent, este 
în general, mai înalt, comparativ cu cel al familiilor similare din mediul rural, 
considerând că minimul estimat pentru prima categorie de familii este acoperi-
tor şi pentru cea de-a doua. 

Alegerea pentru calculul minimului de trai a celor două tipuri de familii din 
mediul urban – de salariaţi şi de pensionari – se justifică, în al doilea rând, prin 
faptul că, în perioada actuală, marcată de transformări care implică riscuri în 
asigurarea resurselor necesare traiului (şomaj, inflaţie) problemele acoperirii 
cheltuielilor aferente minimului de trai se pun cu mare acuitate pentru populaţia 
urbană. Aceasta îndeosebi pentru faptul că în cazul familiilor urbane proporţia 
cheltuielilor obligatorii, efectuate pentru satisfacerea unor nevoi vitale este mai 
mare. Menţionăm, de asemenea, că pentru familiile din mediul rural, cadrul nou 
creat de desfăşurare a activităţii economice şi de formare a veniturilor a relaxat 
condiţiile de asigurare a veniturilor necesare acoperirii minimului de trai. 

Minimul de trai a fost determinat, în mod analitic, sub forma unor bugete 
de cheltuieli, după cum urmează: 

− a fost stabilit pentru fiecare tip de familie un set de bunuri şi servicii 
necesare satisfacerii nevoilor considerate fundamentale; 
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− s-a calculat, pe baza normelor stabilite de specialişti, consumul minim 
anual, în expresie fizică, din aceste bunuri şi servicii; 

− consumul anual minim a fost evaluat la preţurile practicate înainte de 
liberalizare; 

− pentru unele categorii de bunuri şi servicii, cheltuielile necesare aco-
peririi consumului minim au fost estimate utilizând datele din bugetele 
de familie şi alte lucrări statistice privind consumul populaţiei; 

− volumul total al cheltuielilor, determinat în acest fel a fost actualizat 
utilizându-se indicele de creştere a preţurilor şi tarifelor în anul 1991 
comparativ cu octombrie 1990. 

Calculele au fost efectuate pentru cheltuielile de consum alimentar, nea-
limentar şi servicii pe grupe, iar în cadrul fiecărei grupe pentru principalele ca-
tegorii de bunuri şi servicii. Astfel, pentru bunurile alimentare au fost luate în 
calcul următoarele grupe de alimente: 1) produse din cereale; 2) cartofi; 3) le-
gume şi produse din legume; 4) leguminoase; 5) fructe şi produse din fructe; 6) 
carne şi produse din carne; 7) peşte şi produse din peşte; 8) lapte şi produse 
din lapte; 9) ouă; 10) grăsimi vegetale şi animale; 11) zahăr şi produse din za-
hăr, 12) alte bunuri alimentare. Cantităţile minime estimate ca necesare pentru 
fiecare persoană din componenţa celor două tipuri de familii sunt prezentate în 
anexa nr. 1. Cheltuielile pentru bunuri nealimentare au fost estimate pe urmă-
toarele grupe: 1) îmbrăcăminte şi încălţăminte; 2) articole textile de uz casnic; 
3) mobilă; 4) bunuri de folosinţă îndelungată; 5) veselă, tacâmuri, articole de 
menaj; 6) produse chimice şi alte articole de uz gospodăresc; 7) articole elec-
trice; 8) articole tehnico-sanitare; 9) articole culturale, de papetărie, sport-
turism; 10) medicamente; 11) articole de igienă; 12) scule de uz gospodăresc. 
Serviciile cuprinse în bugetul minim au fost structurate pe următoarele grupe: 
1) servicii de reparare şi întreţinere a îmbrăcămintei şi încălţămintei; 2) servicii 
de igienă personală; 3) servicii de transport; 4) servicii de poştă şi telecomuni-
caţii; 5) servicii de gospodărie comunală şi locativă, de reparaţii pentru locuinţă 
şi bunurile de folosinţă îndelungată; 6) servicii culturale; 7) servicii de tratament 
balnear şi odihnă. Consumul fizic pe principalele bunuri nealimentare şi servi-
cii, care a stat la baza evaluării cheltuielilor minime necesare este cuprins în 
anexele nr. 2-4. 

La baza alcătuirii bugetelor minime de consum stau o serie de premise de 
ordin metodologic care trebuie avute în vedere la aprecierea rezultatelor obţinute. 

Una din premise priveşte faptul că o parte din nevoile familiilor sunt satis-
făcute pe calea consumului de servicii finanţate din fondurile sociale (învăţă-
mânt, sănătate, odihnă etc.) cheltuielile aferente acestui consum nefiind cu-
prinse în bugetul minim al familiilor. Din acest motiv, bugetele minime de chel-
tuieli estimate nu reflectă în totalitate minimul de trai; ele cuprind numai cheltu-
ielile efectuate de familii.1 Evident, în condiţiile modificării modului de satisface-

                                                           
1 Dacă în cazul unor servicii de acest gen nu există posibilitatea evaluării pentru includerea 

lor în bugetul minim, în cazul autoconsumului alimentar, problema se pune în mod diferit; 
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re a acestor nevoi, prin trecerea unor servicii pe seama bugetului familiei, devi-
ne necesară evidenţierea lor ca atare. 

În calculul cheltuielilor minime s-a ţinut seama, de asemenea, de faptul 
că unele nevoi sunt acoperite prin autoconsum de servicii (reparaţii îmbrăcă-
minte, tricotat, reparaţii şi curăţenie în locuinţă etc.). Contravaloarea acestor 
servicii nu a fost cuprinsă în bugetul minim de consum. 

A doua premisă importantă priveşte normele de consum utilizate în de-
terminarea bugetului minim. Astfel, consumul alimentar a fost determinat cu 
ajutorul unor norme calculate pe baza recomandărilor nutriţioniştilor, norme ca-
re corespund cerinţelor unei nutriţii complete, sănătoase şi obiceiurilor de con-
sum ale populaţiei din ţara noastră. În legătură cu utilizarea acestor norme în 
calculul minimului de trai se ridică două probleme, una de ordin principial, a 
doua de ordin practic. Prima problemă priveşte posibilitatea utilizării normelor 
calculate conform recomandărilor nutriţioniştilor (care în cazul unor grupe de 
produse alimentare se situează la nivelul consumului mediu pe locuitor şi chiar 
peste acest nivel, la alte grupe) în determinarea consumului minim, cunoscut 
fiind că în realitate consumul alimentar diferă în funcţie de nivelul veniturilor 
familiilor. Întrebarea este dacă la determinarea minimului nu ar trebui avută în 
vedere o astfel de diferenţiere, adică să fie utilizate norme de consum mai mici 
sau o structură mai puţin echilibrată a consumului. Opţiunea noastră pentru uti-
lizarea nediferenţiată, în determinarea minimului, a normelor calculate conform 
recomandărilor nutriţioniştilor este justificată de caracterul fiziologic al nevoii 
alimentare, de faptul că orice persoană trebuie să-şi satisfacă această nevoie 
la un nivel corespunzător1. 

Cea de-a doua problemă este legată de posibilităţile economiei de a asi-
gura satisfacerea nevoilor alimentare cel puţin la nivelul acestor norme. Pro-
blema se ridică în legătură cu constatarea unor diferenţe mari între normele de 
consum şi consumul efectiv realizat în condiţiile unei oferte insuficiente la 
anumite categorii de alimente. În această situaţie am considerat necesară şi 
oportună, pentru calcul, diminuarea normelor la aceste grupe de alimente şi 
compensarea diferenţei prin majorarea normelor la alte grupe, în aşa fel încât 
consumul total de calorii şi elemente nutritive să rămână la nivelul recomandă-
rilor. Posibilitatea unor asemenea modificări este sugerată de practica substitu-
ţiei în consumul alimentar realizată de populaţie în anumite condiţii. 

În legătură cu normele utilizate pentru determinarea cheltuielilor alimen-
tare în cadrul bugetului minim se impune o precizare valabilă, de altfel, şi în 
                                                                                                                                                    

în primul rând pentru că acesta ocupă o pondere importantă în consumul populaţiei şi, în al 
doilea rând, pentru că el este evidenţiat statistic, fiind înregistrat atât în cheltuielile de con-
sum, cât şi în veniturile familiilor. Această precizare este utilă dacă se are în vedere utiliza-
rea bugetului minim estimat şi pentru familiile din mediul rural. 

1 Menţionăm că, dacă din punct de vedere cantitativ nu se justifică o diferenţiere a consumu-
lui alimentar în raport cu mărimea veniturilor, trebuie avută în vedere inevitabilitatea unei 
diferenţieri în ceea ce priveşte structura sortimentală şi calitativă a acestui consum. 
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cazul altor categorii de bunuri şi servicii. Aceste norme nu trebuie înţelese ca 
instrumente ale unei normări stricto senso a consumului, ci numai ca elemente 
de calcul în determinarea cheltuielilor necesare acoperirii la nivel minim a ne-
voilor. În limita cheltuielilor astfel determinate (la rândul lor utile pentru estima-
rea veniturilor necesare asigurării lor), individul îşi acoperă nevoile de consum, 
în conformitate cu comportamentul de consum, preferinţele sale, strategia de 
viaţă şi condiţiile concrete ale consumului etc. Evident, cheltuielile determinate 
pe baza acestor norme trebuie gândite numai ca limită minimă a cheltuielilor de 
consum alimentar al oricărei familii. 

În cazul bunurilor nealimentare şi serviciilor s-a apelat în general la nor-
me rezultate din aprecierile specialiştilor cu privire la gradul de dotare, frecven-
ţa cumpărărilor sau duratele de funcţionare şi frecvenţa apelului la servicii, 
aprecieri întemeiate pe cunoaşterea parametrilor cantitativi şi calitativi ai con-
sumului populaţiei din ţara noastră, a nivelului mediu şi distribuţiei consumului 
de bunuri nealimentare şi servicii. O sursă importantă de informaţii în acest 
sens ne-a oferit-o cercetarea selectivă a bugetelor de familie. Menţionăm că 
pentru cele mai multe dintre bunurile nealimentare şi servicii s-au avut în vede-
re, în calculul minimului, consumuri fizice mai scăzute decât cele medii; pentru 
altele (articole de igienă, bunuri şi servicii culturale, de exemplu), s-a pornit de 
la necesitatea asigurării unor niveluri mai ridicate decât cele înregistrate în me-
die. 

Cea de-a treia premisă a calculului bugetului minim de consum se referă 
la preţuri. Cunoscut fiind că, în general, consumatorul care dispune de venituri 
mai mici se orientează spre achiziţionarea şi utilizarea unor bunuri şi servicii 
mai ieftine, în estimările noastre privind cheltuielile aferente bunurilor nealimen-
tare şi serviciilor am avut în vedere preţuri şi tarife mai scăzute pentru cea mai 
mare parte a articolelor cuprinse în nomenclator (fără însă a fi alese întotdeau-
na sortimentele cu preţurile cele mai mici). În cazul produselor alimentare au 
fost utilizate preţurile medii de cumpărare, din comerţ şi de pe piaţa ţărăneas-
că, pornind de la realitatea că datorită ofertei deficitare consumatorul se află în 
imposibilitatea de a opta pentru sortimente mai ieftine; la aceasta se adaugă şi 
faptul că, datorită particularităţilor consumului de produse alimentare, cumpără-
rile la aceste produse nu pot fi amânate, ca în cazul unor produse nealimenta-
re, în vederea căutării unor sortimente mai ieftine. 

O altă premisă a determinării cheltuielilor minime de consum este legată 
de decalajul în timp între efectuarea cheltuielilor de cumpărare a bunurilor nea-
limentare (în special a celor de folosinţă îndelungată) şi utilizarea acestor bu-
nuri. În calculul minimului, ca de altfel şi în calculul consumului populaţiei, s-a 
făcut abstracţie de acest decalaj, cheltuielile de cumpărare fiind repartizate pe 
toată durata de utilizare a bunurilor; în acest fel în bugetul minim este cuprinsă 
valoarea anuală (lunară) a consumului de bunuri nealimentare. 

În mod similar, în determinarea bugetului minim s-a făcut abstracţie de 
influenţa ciclului de viaţă a familiei asupra distribuţiei în timp a cumpărărilor şi 



 
 

 

118 

consumului. Astfel, se cunoaşte că, în perioada de început a constituirii unei 
gospodării, cheltuielile legate de dotarea acesteia sunt mai mari, 
concentrându-se pe o perioadă mai scurtă de timp decât cea de utilizare a bu-
nurilor. Acest lucru este însă dificil de reflectat în bugetul minim de consum şi 
de luat în considerare în determinarea veniturilor minime. În consecinţă, soluţia 
adoptată de cuprindere în bugetul minim al cheltuielilor de dotare a gospodăriei 
a fost aceea a repartizării acestor cheltuieli pe întreaga durată de utilizare a 
bunurilor şi înregistrarea cheltuielilor aferente consumului anual. De altfel, 
practica din ţara noastră şi din alte ţări a pus în evidenţă o serie de mecanisme 
de distribuire în timp a eforturilor de dotare iniţială a gospodăriei. Aceasta în 
cazul familiilor active. În cazul familiilor de pensionari, cunoscând faptul că, în 
general, îşi asigură dotarea cu principalele bunuri de folosinţă îndelungată (ce-
le cu o durată mai mare de 15 ani, mobilă de exemplu), în perioada premergă-
toare pensionării, în bugetul minim de consum au fost cuprinse numai cheltuie-
lile aferente dotării cu bunuri care au durate mai mici de utilizare. 

3.3. Rezultate ale estimărilor 
Din calculele efectuate în mod analitic la preţurile în vigoare înainte de li-

beralizare, cheltuielile minime de consum ale familiilor de salariaţi şi pensionari 
se ridică la următoarele niveluri: 

Tabelul nr. 1 

Cheltuieli minime de consum estimate pentru octombrie 1990 
- lei lunar/persoană - 

 Familii de salariaţi Familii de pensionari 
Total 1300  1010  
Produse alimentare 660 530 
Produse nealimentare 410 315 
Servicii 230 165 

 
Pentru a avea o imagine asupra nivelului relativ al minimului menţionăm 

că volumul cheltuielilor minime estimate ca necesare pentru o persoană dintr-o 
familie compusă din patru persoane (1300 lei lunar) reprezenta 43% din produ-
sul intern brut pe locuitor din anul 1990, 52% din veniturile totale pe locuitor şi 
38% din salariul mediu nominal net. De asemenea, cheltuielile minime estimate 
pentru o persoană dintr-o familie de pensionari compusă din două persoane 
(1010 lei lunar) reprezentau 63% din pensia medie de asigurări sociale şi 47% 
din pensia medie pentru vechime integrală. Cheltuielile minime estimate pentru 
o persoană dintr-o familie de salariaţi se ridică la 75% din cheltuielile medii pe 
o persoană din familiile de salariaţi, cuprinse în anul 1950 în cercetarea selec-
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tivă a bugetelor de familie; în cazul familiilor de pensionari acest raport repre-
zintă 60%. 

Pornind de la rezultatele calculelor analitice efectuate pentru familia de 
salariaţi compusă din patru persoane şi pentru familia de pensionari compusă 
din două persoane, s-a determinat bugetul minim de cheltuieli al unor familii de 
dimensiuni diferite. Efectuat pentru o mai bună fundamentare a nivelului venitu-
rilor necesare acoperirii minimului, calculul a avut în vedere faptul că în familii 
compuse dintr-un număr diferit de persoane, volumul cheltuielilor nu reprezintă 
un multiplu al cheltuielilor estimate pentru o persoană. Acesta este influenţat 
de existenţa în consumul gospodăriei a unor bunuri sau servicii al căror volum 
nu este proporţional cu numărul de persoane (mobilă televizor, aparat de radio, 
frigider, servicii de gospodărie comunală şi locativă etc.) ceea ce determină 
unele economii de scară în consumul familiilor de dimensiuni mai mari. 

Tabelul nr. 2 

Cheltuielile minime de consum ale unor familii de dimensiuni diferite 
(octombrie 1990) 

 lei lunar 
pe familie 

lei lunar 
pe persoană 

Familii de salariaţi compuse din:   
- o persoană 1660 1660 
- două persoane 2820 1410 
- trei persoane 4000 1333 
- patru persoane 5200 1300 
- cinci persoane 6160 1232 
- şase persoane  7160 1193 
Familii de pensionari compuse din:   
- o persoană 1200 1200 
- două persoane 2820 1010 

 
Conform calculelor noastre, dacă se consideră drept unitate de consum 

minim, cheltuielile aferente unui bărbat care locuieşte singur (1660 lei lunar), o 
familie compusă din două persoane efectuează cheltuieli ce echivalează cu 1,7 
unităţi de consum (u.c.), o familie compusă din patru persoane – 3,1 u.c., iar o 
familie compusă din şase persoane – 4,3 u.c. Cu alte cuvinte, comparativ cu 
cheltuielile minime necesare unei persoane singure, cheltuielile ce revin în me-
die pe o persoană sunt mai mici cu 15%, în cazul familiilor compuse din patru 
persoane1. Diferenţe similare există şi în cazul pensionarilor, cheltuielile mini-
                                                           
1 Aceste diferenţe derivă din economiile de scară estimate în cazul consumului minim şi nu 

din diferenţieri în consumul fizic al persoanelor cu aceleaşi caracteristici din familii de di-
mensiuni diferite. În realitate, diferenţele sunt mult mai mari: cu 24,78 şi respectiv 140% 
(conform datelor din bugetele de familie); ele sunt influenţate nu numai de economiile de 



 
 

 

120 

me necesare unei persoane singure fiind cu 20% mai mari decât cele care re-
vin în medie, pe o persoană dintr-o familie compusă din două persoane. 

Creşterile mari de preţuri şi tarife înregistrate în urma liberalizării preţuri-
lor au modificat substanţial parametrii valorici ai minimului de trai, acoperirea la 
acelaşi nivel minim a nevoilor fundamentale ale familiilor necesitând cheltuieli 
din ce în ce mai mari. 

Pentru determinarea nivelului cheltuielilor minime necesare în anul 1991, 
valorile estimate pentru luna octombrie 1990 ale cheltuielilor minime au fost 
multiplicate cu indicii preţurilor pentru produsele alimentare, bunurile nealimen-
tare şi servicii, calculaţi lunar de Comisia Naţională pentru Statistică. Utilizarea 
în acest scop a indicilor preţurilor de consum pe cele trei componente ale con-
sumului se justifica, în opinia noastră, prin următoarele argumente: a) dinamica 
accelerată a preţurilor în această perioadă face practic imposibilă recalcularea 
analitică operativă a minimului; b) indicii preţurilor de consum, calculaţi de 
CNS, oferă o imagine asupra evoluţiei costului vieţii valabilă, după părerea 
noastră, şi pentru coşul de consum aferent minimului de trai. 

În ideea de a oferi o imagine asupra influenţei creşterii în continuare, în 
aceleaşi proporţii a preţurilor asupra minimului de trai, asupra coordonatelor 
deteriorării nivelului de trai al populaţiei şi asupra dimensiunii resurselor nece-
sare pentru protecţia în faţa riscului căderii sub pragul de sărăcie, am efectuat 
o estimare a minimului pentru finele anului 1992; calculele au fost efectuate în 
ipoteza că, în anul 1992, nivelul general al preţurilor se va tripla comparativ cu 
cel din octombrie 1991. 

Tabelul nr. 3 

Estimări privind cheltuielile minime de consum în 1991 şi 1992 
- lei lunar/familie - 

 decembrie 
1990 

iunie 
1991 

decembrie 
1991 

octombrie 
1992 

Familii de salariaţi compuse din: 
- o persoană 2380 4045 7350 17500 
- două persoane 4000 6900 12500 30000 
- trei persoane 5500 9700 17700 42000 
- patru persoane 7100 12250 22400 53500 
- cinci persoane 8400 14650 26800 64000 
- şase persoane 9800 17100 31300 75000 
Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană 1670 2840 5150 12000 
- două persoane 2770 4800 8800 21000 

                                                                                                                                                    
scară, ci, în primul rând, de diferenţele în nivelul veniturilor disponibile ce revin pe o per-
soană din familie). 
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4. PROBLEME ALE ASIGURĂRII MINIMULUI DE TRAI 

4.1. Elemente de analiză a gradului de acoperire  
a minimului de trai 

Primul pas în utilizarea estimărilor privind minimul de trai îl constituie de-
terminarea numărului şi ponderii populaţiei care trăieşte sub acest prag, identi-
ficarea categoriilor de populaţie aflate în această situaţie, elemente fundamen-
tale ale unei diagnoze corecte a problemelor sociale. 

Din păcate, determinarea numărului şi ponderii populaţiei aflate sub pra-
gul de sărăcie nu este posibilă în momentul de faţă în ţara noastră, dat fiind 
faptul că sistemul statistic nu oferă informaţiile necesare. Menţionăm că pentru 
o analiză de acest gen sunt indispensabile datele cu privire la distribuţia familii-
lor după mărimea venitului ce revine pe o persoană din familie. Asemenea da-
te, sunt, de regulă, culese în cadrul unor microrecensăminte ale veniturilor, 
efectuate periodic (3-5 ani) pe un eşantion reprezentativ, cuprinzând câteva 
sute de mii de gospodării. O astfel de cercetare statistică nu a fost încă organi-
zată în ţara noastră, deşi preocupări şi propuneri în acest sens au existat. Nici 
statistica financiară, mai precis datele de calcul al impozitului pe veniturile per-
sonale, nu poate fi încă utilizată în ţara noastră în acest scop aşa cum se prac-
tică în unele ţări. 

Unele informaţii cu privire la formarea veniturilor familiilor sunt oferite de 
cercetarea selectivă a bugetelor de familie, care permit şi cunoaşterea distri-
buţiei familiilor cuprinse în eşantionul cercetat după nivelul venitului net ce re-
vine pe o persoană din familie. Eşantionul (compus din mai puţin de 10 mii de 
familii) nu este reprezentativ din acest punct de vedere; datele privind distribu-
ţia după nivelul venitului nu pot fi extinse pentru întreaga populaţie. 

Statistica din ţara noastră oferă date cu privire la distribuţia salariaţilor 
după nivelul salariului realizat şi a pensionarilor după nivelul pensiei. Având în 
vedere însă faptul că nivelul veniturilor ce revin pe o persoană din familie este 
influenţat nu numai de nivelul salariului, pensiei şi al altor venituri, ci şi de nu-
mărul persoanelor aducătoare de venit, precum şi de dimensiunea şi compo-
nenţa familiei, nu este posibilă determinarea, pornind de la informaţiile amintite 
mai sus, a repartiţiei familiilor după nivelul venitului. 

În condiţiile lipsei informaţiilor necesare determinării, chiar şi aproximati-
ve, a numărului şi ponderii populaţiei aflate sub minimul de trai, ne-am orientat 
investigaţiile în direcţia identificării categoriilor de populaţie care s-ar putea afla 
în această situaţie. În acest scop, am făcut o comparaţie între cheltuielile mi-
nime de consum estimate pentru familii de salariaţi şi de pensionari de dimen-
siuni diferite, pe de o parte, şi veniturile familiilor care beneficiază de salarii, 
respectiv pensii minime, pe de altă parte; venituri compuse din salarii şi alte 
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venituri salariale (beneficii, premii etc.), respectiv pensii, alocaţii familiale (alo-
caţii pentru copii, ajutorul pentru mamele cu mulţi copii), inclusiv sumele prove-
nite din compensaţii şi indexări. Comparaţia a fost efectuată pentru octombrie 
1990, iunie şi decembrie 1991, precum şi pentru octombrie 1992, în ipoteza că 
preţurile de consum se vor tripla faţă de octombrie 1991, iar veniturile se vor 
dubla, conform notei de indexare practicate în prezent (tabelele nr. 4 şi 5). 

Studierea datelor cuprinse în tabele sugerează două categorii mari de 
probleme care se pun în legătură cu acoperirea minimului: pe de o parte, cele 
care au existat până la iniţierea măsurilor de liberalizare-majorare a preţurilor 
şi, pe de altă parte, cele care au apărut ca o consecinţă a acestei majorări. 

La familiile de salariaţi, presupunând că în familie există doi salariaţi cu 
un nivel minim al salariului, probleme ale acoperirii minimului existau şi până la 
1 noiembrie 1990 pentru familiile cu doi şi mai mulţi copii. Problema neacoperi-
rii minimului se punea, de altfel, de la un nivel al câştigurilor salariale, cumulate 
ale ambilor soţi, mai mic de 4530 lei lunar (2265 lei pe salariat) în cazul familii-
lor cu doi copii; 4650 lei lunar (2320 lei pe salariat) în cazul familiilor cu trei co-
pii şi 5140 lei lunar (2570 lei pe salariat) în cazul familiilor cu patru copii. În fa-
miliile cu un singur salariat, cu salariul minim de 2000 lei nu poate fi asigurat 
minimul de trai nici măcar pentru două persoane, cu atât mai puţin în cazul fa-
miliilor numeroase, situaţia fiind deosebit de gravă pentru persoanele singure 
cu copii în întreţinere. Astfel, o persoană cu doi copii în întreţinere îşi putea 
acoperi cheltuielile minime numai dacă salariul încasat depăşea 3400 lei. 
Aceste informaţii sugerează câteva din situaţiile în care cheltuielile minime de 
consum nu puteau fi acoperite. Existenţa unor categorii de populaţie aflate 
efectiv în această situaţie este probată de faptul că din eşantionul familiilor de 
salariaţi cuprinse în cercetarea bugetelor aproximativ 40% aveau un nivel al 
cheltuielilor de consum pe membru de familie situat sub nivelul minim al cheltu-
ielilor de consum estimat pentru o familie de salariaţi compusă din patru per-
soane. 

Majorările de preţuri de la sfârşitul anului 1990 şi din anul 1991, chiar în 
condiţiile acordării de compensaţii şi ale indexării, au amplificat diferenţele între 
cheltuielile minime de consum şi veniturile minime ale familiilor cu doi şi mai 
mulţi copii. Astfel, în decembrie 1991, pentru ca o familie cu doi copii să-şi poa-
tă acoperi cheltuielile minime, nivelul salariului minim net ar fi trebuit să fie cel 
puţin de 10.400 lei pentru fiecare din cei doi părinţi; în cazul familiilor cu trei 
copii ar fi fost necesar un nivel al salariului de cel puţin 12000 lei, iar în cazul 
familiilor cu patru copii – 14000 lei. 

Calculele indică o scădere considerabilă a gradului de acoperire a chel-
tuielilor minime estimate din veniturile minime ale familiilor (tabelul nr. 4), astfel 
încât, în decembrie 1991, veniturile formate din salariul minim nu asigurau 
acoperirea cheltuielilor minime pentru niciunul din tipurile de familii, nici măcar 
pentru o singură persoană. Familiile compuse din patru persoane, care au do-
uă salarii minime şi alocaţiile pentru copii, îşi acopereau în octombrie 1990 
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cheltuielile minime în proporţie de 95%, în decembrie 1991 îşi puteau acoperi 
numai 60% din cheltuielile minime, practic numai cheltuielile pentru alimentaţie. 
Un singur salariu minim asigură familiilor respective acoperirea cheltuielilor mi-
nime numai în proporţie de o treime. 

În ipoteza triplării preţurilor şi a dublării salariilor şi alocaţiilor familiale, în 
octombrie 1992 comparativ cu octombrie 1991, gradul de acoperire a cheltuieli-
lor minime scade sub 50% în cazul familiilor compuse din patru persoane care 
beneficiază de două salarii minime şi la un sfert dacă în familie există un singur 
salariat. 

Pentru familiile de pensionari problema acoperirii minimului de trai se 
pune cu deosebită acuitate, în special datorită proporţiei mari a celor care nici 
până la majorările de preţuri nu dispuneau de suficiente resurse pentru a-şi 
asigura minimul de trai. Problema se pune atât la pensionarii de asigurări soci-
ale de stat, cât şi la pensionarii CAP. 

Comparând cheltuielile minime necesare ale unor categorii diferite de 
familii de pensionari de asigurări sociale de stat, cu pensiile minime şi cu alte 
venituri (tabelul nr. 5) se remarcă faptul că, până la 1 noiembrie 1990, singurul 
tip de familie în care pensiile minime acopereau cheltuielile minime de consum 
era cel al familiilor compuse din doi pensionari beneficiari de pensie pentru li-
mită de vârstă şi vechime integrală. Semnificativ este şi faptul că pensia mini-
mă pentru limită de vârstă şi vechime integrală (1100 lei lunar) acoperea numai 
90% din cheltuielile minime ale unui pensionar care locuieşte singur – situaţie 
frecventă de la o anumită vârstă. Acest minim era acoperit numai în proporţie 
de 30-40% în cazul pensiilor minime de invaliditate şi de urmaş şi de 65% în 
cazul pensiei pentru limită de vârstă la vechime incompletă. Situaţii deosebite 
au existat în cazul familiilor de pensionari de invaliditate care au în îngrijire co-
pii; pentru o familie cu doi copii, la nivelul actual al pensiei minime, împreună 
cu un salariu minim (al celui de-al doilea părinte) şi alocaţiile pentru copii, mi-
nimul de trai era acoperit numai în proporţie de 60%. 

Tabelul nr. 4 

Diferenţe între veniturile şi cheltuielile minime  
de consum ale familiilor de salariaţi 

- lei lunar pe familie - 
Venituri Diferenţe între venituri 

şi cheltuieli 
Familii cu un salariat Familii cu doi salariaţi Familii cu 

un salariat 
Familii cu 

doi salariaţi 

 
 
 

Cheltu-
ieli mi-

nime de 
consum 

Salari-
ul 

minim
net 

Aloca-
ţii fa-

miliale

Total Salarii
minime

nete 

Aloca-
ţii fa-

miliale

Total Lei %3) Lei %3) 

octombrie 1990 
Familii compuse din: 
- o persoană 1660 21001) -1352) 1965 21001) -1352) 1965 +305 118 +305 118 
- două persoane 2820 21001) -1352) 1965 41001) -2702) 3930 -855 70 +1110 139 
- trei persoane 4000 21001) 310 2410 42001) 310 4510 -1590 60 +510 113 
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Venituri Diferenţe între venituri 
şi cheltuieli 

Familii cu un salariat Familii cu doi salariaţi Familii cu 
un salariat 

Familii cu 
doi salariaţi 

 
 
 

Cheltu-
ieli mi-

nime de 
consum 

Salari-
ul 

minim
net 

Aloca-
ţii fa-

miliale

Total Salarii
minime

nete 

Aloca-
ţii fa-

miliale

Total Lei %3) Lei %3) 

- patru persoane 5200 21001) 670 2770 42001) 670 4870 -2430 53 -330 94 
- cinci persoane 6160 21001) 1510 3610 42001) 1510 5710 -2550 59 -450 93 
- şase persoane 7160 21001) 2020 4120 42001) 2020 6220 -3040 58 -940 87 
iunie 1991 
Familii compuse din: 
- o persoană 4045 4720 - 4720 4720 - 4720 +675 117 +675 117 
- două persoane 6900 4720 - 4720 9440 - 9440 -2180 68 +2540 137 
- trei persoane 9700 4970 530 5500 9940 530 10470 -4200 57 +770 108 
- patru persoane 12250 4970 1110 6080 9940 1110 11050 -6170 50 -1200 901 
- cinci persoane 14650 4970 2170 7140 9940 2170 12110 -7510 49 -2540 83 
- şase persoane 17100 4970 2900 7870 9940 2900 12840 -9230 46 -4160 75 
Decembrie 1991 
Familii compuse din: 
- o persoană 7350 5540 - 5540 5540 - 5540 -1810 75 -1810 75 
- două persoane 12500 5540 - 5540 11080 - 11080 -6960 44 -1420 89 
- trei persoane 17700 5830 760 6590 11660 760 12420 -11110 37 -5280 70 
- patru persoane 22400 5830 1585 7415 11660 1585 13245 -14985 33 -9155 59 
- cinci persoane 26800 5830 2910 8740 11660 2910 14570 -18060 33 -12230 54 
- şase persoane 31300 5830 3925 9755 11660 3925 15585 -21545 31 -15715 50 
Octombrie 19924) 
Familii compuse din: 
- o persoană 17500 10700 - 10700 10700 - 10700 -6800 61 -6800 61 
- două persoane 30000 10700 - 10700 21400 - 21400 -19300 36 -9600 71 
- trei persoane 42000 11300 1350 12650 22600 1350 23950 -29350 30 -18050 57 
- patru persoane 53500 11300 2800 14100 22600 2800 25400 -39400 26 -28100 47 
- cinci persoane 64000 11300 5800 17100 22600 5800 28400 -46900 27 -35600 44 
- şase persoane 75000 11300 8000 19300 22600 8000 30600 -55700 26 -44400 41 

1) inclusiv alte venituri salariale (premii, beneficii etc.) 

2) contribuţia persoanelor fără copii 

3) gradul de acoperire a cheltuielilor minime 

4) estimări în ipoteza triplării şi dublării veniturilor comparativ cu octombrie 1991. 

La 1 noiembrie 1990 din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat 
42% – peste un milion de persoane – încasau pensii sub 1200lei – cheltuielile 
minime necesare unui pensionar care locuieşte singur. În această situaţie se 
aflau 11% din pensionarii pentru limită de vârstă şi vechime integrală, 70% din 
cei cu vechime incompletă, 50% din pensionarii de invaliditate, 90% din pensi-
onarii de urmaşi şi practic toţi beneficiarii de ajutor social şi de pensii IOVR. 
Urmare a creşterilor mari înregistrate sub impactul măsurilor de compensare şi 
indexare, de pensiile minime, la toate categoriile de pensii şi asigurări sociale 
de stat, gradul de acoperire a cheltuielilor minime necesare nu s-a deteriorat 
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sub influenţa creşterilor mari de preţuri din anul 1991. Dimpotrivă, în cazul 
pensiilor pentru vechime incompletă, de invaliditate şi de urmaş, gradul de 
acoperire a cheltuielilor minime a crescut. Totuşi, familiile care dispun de pensii 
minime rămân în continuare sub pragul de sărăcie, cu excepţia celor cu vechi-
me integrală care se situează la nivelul acestui prag. Conform estimărilor noas-
tre, situaţia se va înrăutăţi şi mai mult dacă preţurile vor continua să crească în 
aceleaşi proporţii, iar pensiile vor fi indexate conform metodologiei practicate în 
prezent. 

Tabelul nr. 5 

Diferenţe între veniturile şi cheltuielile minune  
de consum ale familiilor de pensionari 

- lei lunar pe familie - 
Diferenţe între 

venituri şi cheltuieli 
 Cheltuieli 

minime de 
consum 

Venituri 
minime 

lei %2 
octombrie 1990 
Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană 
- pensie pentru vechime integrală 1200 1100 -100 92 
- pensie pentru vechime incompletă 1200 800 -400 67 
- pensie de invaliditate, gr. 2 1200 800 -400 67 
- pensie de urmaş 1200 400 -800 33 
- două persoane 
- pensie pentru vechime integrală 2020 1100 -880 54 
- pensie pentru vechime incompletă 2020 800 -1220 40 
- două pensii pentru vechime integrală 2020 2200 +180 109 
- o pensie pentru vechime integrală şi o 

pensie pentru vechime incompletă 2020 1900 -120 94 
- două pensii pentru vechime incompletă 2020 1600 -420 79 
- patru persoane (un pensionar de invalida-

te, un salariat şi doi copii) 5200 3570 -1630 69 
iunie 1991 
Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană     
- pensie pentru vechime integrală 2840 2570 -270 90 
- pensie pentru vechime incompletă 2840 2270 -570 80 
- pensie de invaliditate, gr. 2 2840 2270 -570 80 
- pensie de urmaş 2840 1870 -970 66 
- două persoane     
- pensie pentru vechime integrală 4800 2570 -2230 54 
- pensie pentru vechime incompletă 4800 2270 -2530 47 
- două pensii pentru vechime integrală 4800 5140 +340 107 
- o pensie pentru vechime integrală şi o 

pensie pentru vechime incompletă 4800 4840 +40 101 
- două pensii pentru vechime incompletă 4800 4540 -260 95 
- patru persoane (un pensionar de invalida- 12250 8350 -3900 68 
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Diferenţe între 
venituri şi cheltuieli 

 Cheltuieli 
minime de 

consum 

Venituri 
minime 

lei %2 
te, un salariat şi doi copii) 

decembrie 1991 
Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană     
- pensie pentru vechime integrală 5150 4845 -305 94 
- pensie pentru vechime incompletă 5150 3925 -1225 76 
- pensie de invaliditate, gr. 2 5150 3925 -1225 76 
- pensie de urmaş 5150 2925 -2225 57 
- două persoane     
- pensie pentru vechime integrală 8800 4845 -3955 55 
- pensie pentru vechime incompletă 8800 3925 -4875 45 
- două pensii pentru vechime integrală 8800 9690 +890 110 
- o pensie pentru vechime integrală şi o 

pensie pentru vechime incompletă 8800 8770 -30 100 
- două pensii pentru vechime incompletă 8800 7850 -950 89 
- patru persoane (un pensionar de invalida-

te, un salariat şi doi copii) 22400 11340 -11060 51 
octombrie 1992 
Familii de pensionari compuse din: 
- o persoană     
- pensie pentru vechime integrală 12000 8600 -3400 72 
- pensie pentru vechime incompletă 12000 7000 -5000 58 
- pensie de invaliditate, gr. 2 12000 7000 -5000 58 
- pensie de urmaş 12000 5200 -6800 43 
- două persoane     
- pensie pentru vechime integrală 21000 8600 -12400 41 
- pensie pentru vechime incompletă 21000 7000 -14000 33 
- două pensii pentru vechime integrală 21000 17200 -3800 82 
- o pensie pentru vechime integrală şi o 

pensie pentru vechime incompletă 21000 15600 -5400 74 
- două pensii pentru vechime incompletă 21000 14000 -7000 67 
- patru persoane (un pensionar de invalida-

te, un salariat şi doi copii) 53500 21000 -32500 39 

1) estimări în ipoteza triplării preţurilor şi dublării veniturilor comparativ cu octombrie 1991. 

2) gradul de acoperire a cheltuielilor minime. 

4.2. Asigurarea minimului de trai şi perfecţionarea  
repartiţiei veniturilor 

Studiul comparativ al cheltuielilor minime de consum estimate şi al veni-
turilor constituite din salariul minim, pensia minimă, compensaţii şi alocaţii fami-
liale, la nivelul prevăzut de legislaţia actuală, sugerează necesitatea regândirii 
sistemului de repartiţie a veniturilor, astfel încât populaţia să fie protejată în faţa 
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riscului sărăciei. În acest context, pentru acoperirea minimului la parametrii es-
timaţi, am elaborat o variantă de formare a veniturilor necesare familiilor evalu-
ând în acest scop nivelul salariului minim, al pensiei minime şi al alocaţiilor fa-
miliale – instrumente-cheie ale politicii sociale şi repere esenţiale ale sistemului 
de venituri ale populaţiei. 

În gândirea salariului minim, pensiei minime şi alocaţiilor familiale, a 
aportului fiecăruia dintre aceste venituri la formarea veniturilor familiilor, am 
avut în vedere nu numai necesitatea asigurării minimului, ci şi o serie de alte 
criterii, cum sunt: a) posibilitatea realizării unor corelaţii între diferite categorii 
de venituri, corelaţii importante pentru realizarea unei politici sociale coerente 
şi eficiente; b) necesitatea integrării în formă perfecţionată a componentelor ac-
tuale, tradiţionale ale mecanismului de repartiţie a veniturilor, într-o nouă con-
cepţie, adecvată condiţiilor economiei de piaţă, evitându-se perturbări sau răs-
turnări masive în repartiţie, cu consecinţe sociale şi economice imprevizibile; c) 
satisfacerea cerinţelor promovării unei politici familiale şi demografice adecvate 
condiţiilor din tara noastră; d) realizarea funcţiilor de stimulare şi de echilibru 
ale repartiţiei. 

Fiind cunoscut nivelul cheltuielilor minime estimate pentru familiile de sa-
lariaţi şi pensionari, având totodată în vedere ansamblul criteriilor menţionate 
mai sus, în calculul nivelului minim al salariilor, pensiilor şi alocaţiilor am pornit 
de la necesitatea acoperirii integrale a cheltuielilor minime de consum ale fami-
liilor de salariaţi cu doi şi trei copii1 şi ale unui pensionar singur. Menţionăm, de 
asemenea, că, pentru a evidenţia modificările în nivelul veniturilor impuse de 
soluţionarea problemelor de asigurare a minimului generate de creşterea preţu-
rilor, distinct de cele care existau şi înainte de iniţierea măsurilor de liberalizare 
a preţurilor, am procedat mai întâi la o evaluare a veniturilor care ar fi fost ne-
cesare acoperirii minimului de trai până la 1 noiembrie 1990.2 

                                                           
1 În această opţiune am pornit de la ideea că modelul de familie care trebuie stimulat şi spri-

jinit în condiţiile actuale şi viitoare ale ţării noastre, este cel al familiei cu doi şi trei copii. 
Aceasta din mai multe considerente: în primul rând, pentru că, după părerea noastră, pre-
ponderenţa unor astfel de familii asigură reproducţia simplă a populaţiei (conform calcule-
lor specialiştilor, reproducţia simplă a populaţiei presupune un număr mediu de 2,1 copii pe 
familie), realizarea în timp a echilibrului între generaţii, evitându-se prin aceasta apariţia 
unor presiuni demografice, care generează probleme economice şi sociale greu de soluţi-
onat; în al doilea rând datorită faptului că în prezent în ţara noastră predomină familiile fără 
copii sau cu un singur copil alături de cele cu mulţi copii. Existenţa acestora din urmă dato-
rată în bună măsură politicii forţat pronataliste promovate în ultimii 25 de ani, ridică pro-
bleme grele legale de asigurarea la nivelul familiei, a unor condiţii de viaţă decente, de 
constituirea la nivelul societăţii a resurselor necesare sprijinirii lor, cu efecte asupra calităţii 
noilor generaţii. 

2 Alegerea ca element de referinţă a cheltuielilor minime ale unul pensionar singur este justi-
ficată de faptul că această situaţie este frecventă, fiind aproape inevitabilă în cazul pensio-
narilor vârstnici. 
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Principala problemă pe care o ridică formarea veniturilor necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor minime de consum ale familiilor de salariaţi o constituie 
corelaţia între nivelul salariului minim şi alocaţii, aportul fiecăruia dintre aceste 
venituri la formarea veniturilor totale ale familiilor. Cunoscându-se faptul că 
alocaţiile pentru copii nu pot şi, după părerea noastră, nici nu trebuie să acope-
re în întregime costul întreţinerii copiilor nici măcar la nivel minim, se pune pro-
blema proporţiei în care aceste alocaţii trebuie să acopere cheltuielile legate de 
întreţinerea copiilor şi, corelat cu aceasta, problema sferei de cuprindere a sa-
lariului minim. 

O sferă mai largă de acoperire a salariului minim (însemnând acoperirea 
cheltuielilor minime de consum ale persoanei salariate şi cea mai mare parte 
din cheltuielile aferente copiilor) prezintă avantajul că ar potenţa funcţia stimu-
lativă a salariului, punând veniturile familiei în mare măsură în dependenţă de 
muncă. Ea prezintă în schimb dezavantajul că măreşte diferenţele între nivelul 
de trai al familiilor cu copii şi cel al familiilor fără copii,1 constituind un argument 
în decizia cuplurilor de a nu-şi realiza dorinţa de a avea copii. Totodată, o ex-
tindere de proporţii mai mari, a sferei de acoperire a salariului minim2 ar mări 
enorm eforturile financiare legate de plata salariilor, în special datorită efectului 
de propagare pe care îl are stabilirea unui anumit salariu minim asupra întregii 
scale salariate; prin creşterea costurilor salariale aceasta ar generaşi întreţine 
inflaţia, cu consecinţele ei cunoscute. 

Alternativa conceperii salariului minim în aşa fel încât să acopere numai 
cheltuielile minime aferente salariatului presupune un volum extrem de mare al 
alocaţiilor familiale necesare acoperirii minimului de trai al familiilor cu copii. 
Deşi ar asigura un raport mai echitabil între veniturile familiilor cu copii şi ale 
celor fără copii, aceasta prezintă dezavantajul de a crea o puternică presiune 
asupra bugetului de stat. Reprezentând o sursă sigură şi relativ mare de veni-
turi pentru familiile numeroase, cuantumul ridicat al alocaţiilor poate constitui 
un factor destimulativ pentru angajarea în muncă şi un factor de creştere a na-
talităţii pentru categorii de populaţie în cazul cărora nu este de dorit acest lu-
cru. 

Analizând avantajele şi dezavantajele diferitelor alternative de soluţio-
nare a problemei aportului salariului minim şi alocaţiilor familiale la formarea 
veniturilor necesare asigurării minimului de trai şi cunoscând problemele con-
crete ale acoperirii minimului de trai al familiilor, am optat pentru o variantă de 
formare a veniturilor minime necesare care implică atât modificarea salariului 
minim cât şi a sistemului de alocaţii familiale. Astfel, nivelul salariului minim 
necesar a fost dedus din diferenţa între cheltuielile minime ale unei familii cu 
                                                           
1 Astfel, la un salariu minim de 8000 mii lei lunar, salariul ce revine pe o persoană din familia 

cu doi copii este cu 4000 lei mai mic decât în familiile fără copil. La un salariu minim de 
12000 lei, diferenţa creşte la 6000 lei. 

2 S-ar putea avea în vedere şi extinderea acestei sfere prin luarea în considerare a situaţiei 
în care într-o familie există un singur salariat, femeia fiind casnică. 
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doi copii şi nivelul actual al alocaţiilor aferente acestora. Pentru familiile cu trei 
copii, alocaţia pentru cel de al treilea copil a fost determinată ca diferenţă între 
cheltuielile minime şi veniturilor constituite din salariile minime şi alocaţiile cal-
culate pentru familiile cu doi copii, luând în considerare şi ajutorul pentru mame. 

Din calcule, a rezultat că în cazul familiilor cu un singur copil, la nivelul 
calculat al salariului minim, dacă ambii părinţi sunt salariaţi, minimul de trai 
poate fi asigurat fără alocaţia pentru copii. 

În cazul familiilor cu patru copii, problema asigurării minimului este mai 
dificilă, presupunând acordarea unei alocaţii foarte mari pentru cel de-al patru-
lea copil, practic la nivelul cheltuielilor minime necesare pentru întreţinerea 
unui copil. Un asemenea nivel al alocaţiei pentru cel de-al patrulea şi următorii 
copii prezintă nu numai inconvenientul că este deosebit de costisitor, ci şi pe 
acela că el poate deveni destimulativ pentru angajarea în muncă1 şi în acelaşi 
timp un stimulent pentru creşterea natalităţii în familiile numeroase şi sărace2 
După părerea noastră, date fiind particularităţile fenomenului demografic în ţa-
ra noastră şi caracteristicile nivelului de trai al populaţiei în perioada actuală, 
nu este oportună stimularea natalităţii în familiile numeroase şi nici nu ne pu-
tem permite acest lucru. Din acest motiv, şi având în vedere posibilitatea fami-
liei de a decide asupra numărului copiilor şi momentului naşterii lor, conside-
răm că trebuie revizuite alocaţiile acordate pentru al patrulea şi următorii copii 
din familie. Aceasta presupune fie stabilirea unor niveluri descrescătoare, fie 
sistarea alocaţiilor pentru cel de-al patrulea sau al cincilea copil. Se ridică însă 
o problemă, şi anume: efectele politicii demografice promovate în ultimii ani se 
prelungesc în viitor în sensul că o familie care, în virtutea reglementărilor seve-
re privind întreruperea cursului sarcinii, a fost obligată să aducă pe lume patru 
şi cinci copii, trebuie să asigure în continuare creşterea şi îngrijirea acestora. 
Sistarea în acest caz a alocaţiilor cuvenite pentru aceşti copii ar reprezenta un 
act de profundă inechitate. Propunem, prin urmare, acordarea în continuare a 
alocaţiilor pentru familiile care au deja în întreţinere un număr mai mare de co-
pii şi diminuarea cuantumului alocaţiilor sau sistarea acestora pentru al patru-
lea sau al cincilea copil şi următorii în cazul copiilor ce se vor naşte de acum 
înainte. 

O problemă aparte se ridică în legătură cu alocaţia pentru copii în familii-
le monoparentale. În acest caz este necesară acordarea alocaţiei şi pentru un 
singur copil, iar cuantumul alocaţiilor familiale pentru doi şi trei copii să fie mai 
mare decât în cazul familiilor cu ambii părinţi. 

                                                           
1 Aceasta în condiţiile în care, nivelul total al alocaţiilor familiale depăşeşte mărimea salariu-

lui minim. 
2 În cea mai mare parte a acestor familii, copii nu au condiţiile necesare pentru o bună edu-

caţie, pentru un trai decent şi sănătos, iar alocaţiile sunt adesea deturnate de la destinaţia 
lor. Menţionăm de asemenea, că acesta este tipul de familie în care sărăcia se autorepro-
duce. 
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În această lumină am efectuat calculele şi evaluările privind salariul mi-
nim şi alocaţiile familiale necesare pentru asigurarea minimului de trai în anul 
1990 şi 1991. 

Tabelul nr. 6 

Alocaţii familiale necesare acoperirii minimului de trai în anul 1990 
- lei lunar - 

Alocaţii pentru copii  
primul al doilea al treilea al patrulea 

Ajutorul 
pentru 
mame 

Total 

Familii cu: 
- un copil - - - - - - 
- doi copii 200 400 - - - 600 
- trei copii 200 400 650 - 400 1650 
- patru copii (a) 200 400 650 500 400 2150 

(b) 200 400 650 - 400 1650 
Familii monoparentale*) cu: 
- un copil 500 - - - - 500 
- doi copii 500 1100 - - - 1600 
- trei copii 500 1100 650 - 400 2650 
- patru copii (a) 500 1100 650 500 400 3150 

(b) 500 1100 650 - 400 2650 

*) Altele decât familiile care beneficiază de pensiile de urmaş. În cazul familiilor care benefi-
ciază de pensie de urmaş pot fi luate în considerare nivelurile de la familiile cu doi părinţi. 

a) În cazul acordării pentru al patrulea copil a unei alocaţii la nivelul prevăzut de legislaţia în 
vigoare în 1990. 

b) În cazul sistării alocaţiei pentru cel de-al patrulea copil. 

Conform calculelor, veniturile necesare acoperirii minimului de trai în 
anul 1990 sunt următoarele: 

1) salariul minim de 2400 lei lunar; 
2) alocaţii familiale în cuantumurile prezentate în tabelul nr. 6. 
În decembrie 1991, asigurarea minimului de trai al familiilor cu copii ar fi 

presupus un salariu minim brut de 12000 lei şi alocaţii familiale de 3600 lei 
pentru doi copii şi 6000 lei pentru trei copii. Pentru acoperirea minimului de trai 
în proporţie de 80%, cuantumul salariului minim necesar este de 10000 lei iar 
al alocaţiilor familiale de 3000 lei şi, respectiv 5000 lei. 

Estimarea pensiei minime este o problemă relativ mai simplă comparativ 
cu determinarea salariului minim şi a alocaţiilor familiale având în vedere că 
pensia constituie, de regulă, singura sursă de satisfacere a nevoilor de consum 
ale pensionarilor. De alte surse, aşa cum sunt unele venituri din muncă sau 
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ajutoare primite din partea copiilor, nu beneficiază toţi pensionarii şi nu trebuie 
luate în calculul veniturilor necesare acoperirii minimului de trai. 

Conform principiului adoptat, pensia minimă trebuie să asigure acope-
rirea cheltuielilor minime ale unui pensionar singur, indiferent de tipul de pensie 
de care beneficiază. Astfel, pensia minimă necesară în condiţiile anului 1990 
era de 1200 lei lunar, iar în decembrie 1991 de 5200 lei lunar. 

* 
*    * 

Necesitatea asigurării minimului de trai, constituie una din perspectivele 
din care trebuie gândit un sistem coerent de protecţie socială. Pornind de la 
cunoaşterea nevoilor populaţiei şi a mecanismelor de satisfacere a acestora, 
rezultatele prezentate în această lucrare oferă o imagine asupra unora din pa-
rametrii sistemului de protecţie socială, racordată deopotrivă la realitatea soci-
al-economică a perioadei actuale şi la speranţele populaţiei de asigurare a 
condiţiilor necesare unei treceri la economia de piaţă cât mai puţin dureroase 
pe plan social. În acest sens, subliniem necesitatea ca rezultatele estimărilor 
noastre privind salariul minim, pensia minimă şi alocaţiile familiale să fie recep-
tate şi utilizate având în vedere conţinutul acestora şi valoarea lor operaţională, 
indicatorii respectivi reprezentând repere-obiectiv ale protecţiei sociale. 

O altă perspectivă, la fel de importantă, a construcţiei sistemului de pro-
tecţie socială o constituie posibilitatea realizării obiectivelor formulate. Funda-
mentarea, din această perspectivă, a sistemului de protecţie socială presupune 
o analiză complexă, pe de o parte, a resurselor necesare şi, pe de altă parte, a 
implicaţiilor pe care soluţiile de acoperire a minimului necesar le pot avea asu-
pra echilibrului macro şi microeconomic. 

Analiza comparativă pune, după aprecierile noastre, în evidenţă insufi-
cienţa resurselor necesare realizării sistemului de protecţie socială impus de 
cerinţa asigurării minimului de trai. De aici derivă necesitatea gestionării atente 
a evoluţiei veniturilor reale ale diferitelor categorii de populaţie, astfel încât 
efectul transformărilor structurale să fie suportabil şi pentru populaţia săracă, 
precum şi a unei mai bune fundamentări a politicii economice, a deciziilor luate 
în legătură cu trecerea la economia de piaţă şi cu procesul de restructurare a 
economiei; avem în vedere, fundamentarea acestora din punctul de vedere al 
consecinţelor în plan social, la rândul lor cu incidenţă asupra reuşitei reformei 
economice. 
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Anexa nr. 1 

Tabelul nr. 1. Consumul alimentar minim estimat  
pentru o familie de salariaţi şi pensionari 

Salariaţi Pensionari 

Cantităţi medii anuale Cantităţi medii 
anuale UM bărbat 

26-45 
ani 

femeie 
26-45 
ani 

bărbat 
10-15 
ani 

Fată
7-9 
ani 

Cantităţi 
medii 

pe o per-
soană din 

familie 
bărbat fe-

meie 

Cantităţi 
medii 

pe o per-
soană din 

familie 
1. Produse din ce-
reale, în echivalent 
făină kg 156 117 155 71 125 110 110 110 
2. Cartofi kg 112 92 97 47 87 77 77 77 
3. Legume şi produ-
se din legume, în 
echivalent legume 
proaspete kg 137 137 110 64 112 91 91 91 
4. Leguminoase kg 8,3 6,9 5,5 2,7 6 3 3 3 
5. Fructe şi produse 
din fructe, în echiva-
lent fructe proaspete 
kg 55 47 55 39 49 41 41 41 
6. Carne şi produse 
din carne, în echiva-
lent carne kg 62 62 61 31 54 42 42 42 
7. Peşte şi produse 
din peşte, în echiva-
lent peşte kg 3,8 3,8 5,4 3,8 4,2 4 4 4 
8. Lapte şi produse 
din lapte, exclusiv 
unt, în echivalent 
lapte cu 3,5% gră-
sime litri 143 126 245 216 182 180 180 180 
9. Ouă, inclusiv cele 
din produse prelu-
crate bucăţi 195 195 365 195 237 117 117 117 
10. Grăsimi vegetale 
şi animale, greutate 
brută kg 23,7 21,7 19,7 19,7 21,2 15 15 15 
11. Zahăr şi produse 
din zahăr, în echiva-
lent zahăr kg 23,5 19,6 25,4 17,6 21,5 19 19 19 
12. Alte bunuri ali-
mentare         
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Tabelul nr. 2. Consumul alimentar calculat pe baza recomandărilor  
nutriţioniştilor pentru o familie de salariaţi şi pensionari 

Salariaţi Pensionari 

Cantităţi medii anuale Cantităţi me-
dii anuale 

UM băr-
bat 

26-45 
ani 

femeie 
26-45 
ani 

băr-
bat 

10-15 
ani 

Fată
7-9 
ani 

Cantităţi 
medii 

pe o per-
soană 

din fami-
lie 

băr-
bat 

feme-
ie 

Cantităţi 
medii 

pe o per-
soană 

din fami-
lie 

1. Produse din cereale, 
în echivalent făină kg 130 120 153 90 123 110 110 110 
2. Cartofi kg 85 80 85 63 78 70 70 70 
3. Legume şi produse 
din legume, în echiva-
lent legume proaspete 
kg 183 183 210 153 162 155 155 155 
4. Leguminoase kg 6 4 6 3 5 3 3 3 
5. Fructe şi produse din 
fructe, în echivalent 
fructe proaspete kg 85 75 105 95 90 80 80 80 
6. Carne şi produse din 
carne, în echivalent 
carne kg 70 68 70 53 65 58 58 58 
7. Peşte şi produse din 
peşte, în echivalent 
peşte kg 8 8 11 8 9 8 8 8 
8. Lapte şi produse din 
lapte, exclusiv unt, în 
echivalent lapte cu 
3,5% grăsime litri 145 145 280 290 215 180 180 180 
9. Ouă, inclusiv cele 
din produse prelucrate 
bucăţi 260 200 340 320 280 130 130 130 
10. Grăsimi vegetale şi 
animale, greutate brută 
kg 16 15 21 14 17 13 13 13 
11. Zahăr şi produse 
din zahăr, în echivalent 
zahăr kg 24 22 25 22 23 20 20 20 
12. Alte bunuri alimen-
tare         
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Anexa nr. 2 

Consumul anual minim de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte 
 UM Familia de salariaţi Familia de pensionari 

Bărbaţi 
1. Palton buc. 1/10 1/12 
2. Canadiană buc. 1/4 1/6 
3. Costum din ţesătură tip lână buc. 1/4 1/6 
4. Sacou buc. 1/4 1/6 
5. Pantaloni din ţesătură tip lână per. 2/3 1/4 
6. Pantaloni din ţesătură tip bumbac per. 1/2 1/3 
7. Salopete, haine de lucru buc. 2/3 - 
8. Pulovere buc. 1/2 2/5 
9. Jachetă buc. - 1/2 
10. Vestă buc. - 1/3 
11. Cămăşi cu mânecă lungă buc. 5/3 3/3 
12. Cămăşi cu mânecă scurtă buc. 3/4 2/3 
13. Tricouri buc. 1/1 - 
14. Pijamale buc. 2/3 2/3 
15. Ghete, bocanci per. 1/2 1/3 
16. Pantofi – din piele per. 1/3 1/4 

 – din înlocuitori per. 1/2 1/3 
17. Sandale per. 1/1 1/2 
18. Accesorii    
Femei 
1. Palton buc. 1/10 1/12 
2. Scurtă buc. 1/4 - 
3. Pardesiu, impermeabil buc. 1/6 1/10 
4. Costum taior buc. 1/5 1/10 
5. Pantaloni din ţesătură tip lână per. 1/3 1/6 
6. Pantaloni din ţesătură tip bumbac per. 1/4 - 
7. Fustă din ţesătură tip lână buc. 1/2 1/5 
8. Fustă din ţesătură tip bumbac buc. 1/2 1/3 
9. Rochie din ţesătură tip lână buc. 1/3 1/8 
10. Rochie din ţesătură tip bumbac buc. 2/2 1/2 
11. Rochie de casă  buc. 2/3 1/2 
12. Bluză din ţesătură tip bumbac buc. 3/4 2/5 
13. Pulovăr  buc. 2/3 1/3 
14. Jachete  buc.   
15. Compleuri din ţesătură tip bumbac buc. 1/2 - 
16. Haine de lucru  buc. 2/3 - 
17. Cămăşi de noapte, pijamale buc. 3/4 3/4 
18. Ghete, cizme  per. 1/2 1/3 
19. Pantofi – din piele  per. 1/2 1/3 

 – din înlocuitori per. 1/3 1/4 
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 UM Familia de salariaţi Familia de pensionari 
20. Sandale per.  1/1 1/2 
21. Accesorii    
Băiat 14 ani    
1. Înlocuitor palton buc. 1/3  
2. Canadiană  buc. 1/2  
3. Pantaloni din ţesătură tip lână per. 1/1  
4. Pantaloni din ţesătură tip bumbac per. 1/2  
5. Pantaloni scurţi per. 1/1  
6. Cămăşi cu mânecă lungă buc. 2/1  
7. Tricouri buc. 3/2  
8. Pulovere buc. 1/1  
9. Trening  buc. 1/2  
10. Pijamale buc. 1/1  
11. Ghete, cizme per. 1/1  
12. Pantofi per. 1/1  
13. Cizme din cauciuc per. 1/2  
14. Încălţăminte sport per. 2/1  
15. Accesorii    
Fată 9 ani 
1. Înlocuitor palton buc l/3  
2. Bluză de vânt buc. 1/2  
3. Pantaloni din ţesătură tip lână per. 1/1  
4. Pantaloni scurţi per. 1/2  
5. Trening buc. 1/2  
6. Rochiţă din ţesătură tip lână buc. 1/3  
7. Rochiţă din ţesătură tip bumbac buc. 1/1  
8. Fustă din ţesătură tip lână buc. 1/2  
9. Fustă din ţesătură tip bumbac buc. 1/1  
10. Bluză din ţesătură tip bumbac buc. 2/1  
11. Tricouri buc. 3/2  
12. Pulovere buc. 1/2  
13. Pijamale, cămăşi de noapte buc. 1/1  
14. Jachete buc. 1/2  
15. Cizme, ghete per. 1/1  
16. Pantofi per. 1/1  
17. Cizme din cauciuc per. 1/2  
18. Încălţăminte sport per. 2/1  
19. Accesorii    
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Anexa nr. 3 

Consumul anual minim de bunuri nealimentare 
 UM Familia de salariaţi Familia de pensionari 

Articole textile de uz casnic 
1. Covoare, carpete, preşuri buc. 18/15 - 
2. Perdele ml. 12/15 - 
3. Garnituri de pat buc. 6/6 2/6 
4. Perne buc. 4/30 - 
5. Pături din bumbac buc. 3/8 1/8 
6. Plăpumi, pături de lână buc. 3/12 1/12 
7. Cuverturi de pat buc. 3/10 1/10 
8. Prosoape buc. 8/4 6/4 
9. Alte produse textile    
Mobilă 
1. Pat de două persoane buc. 1/20 - 
2. Pat de o persoană buc. 2/20 - 
3. Şifonier buc. 1/20 - 
4. Masă sufragerie buc. 1/20 - 
5. Masă simplă buc. 1/20 - 
6. Scaune tapiţate buc. 6/20 - 
7. Corp bibliotecă buc. 1/20 - 
8. Vitrină buc. 1/20 - 
9. Bucătărie garn. 1/20 - 
10. Divers mobilier    
Bunuri de folosinţă îndelungată 
1. Televizor buc. 1/10 1/10 
2. Radioreceptor buc. 1/10 1/10 
3. Frigider buc. 1/15 - 
4. Fier de călcat buc. 1/5 1/5 
5. Corpuri de iluminat buc. 4/15 - 
6. Maşină aragaz buc. 1/25 - 
7. Maşină de cusut buc. 1/30 - 
8. Maşină de spălat rufe buc. 1/12 1/12 

Note: 1) S-a considerat că familia de salariaţi locuieşte într-un apartament de trei camere, iar 
cea de pensionari într-o garsonieră. 

2) S-a considerat că în dotarea locuinţei de pensionari există mobilierul necesar şi alte 
bunuri de folosinţă îndelungată (frigider, maşină de gătit cu gaze, maşină de cusut) 
achiziţionate în perioada vieţii active şi că acestea nu mai sunt înlocuite. 
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Anexa nr. 4 

Consumul anual minim de servicii (număr de prestaţii) 
 Familia de salariaţi Familia de pensionari 
Servicii de transport 
1. Transport urban   
- abonamente 33/1 - 
- călătorii dus-întors 52/1 52/1 
2. Transport interurban   
- dus-întors pe calea ferată 250-300 km 4/3 2/3 
Servicii de poştă şi telecomunicaţii 
1. Abonamente radio 1/1 1/1 
2. Abonamente TV 1/1 1/1 
3. Convorbiri telefonice   
- urbane 100/1 40/1 
- interurbane 4/1 2/1 
4. Alte servicii po�tale   
Servicii de gospodărie comunală şi locativă, de reparaţii locuinţă şi bunuri de folosin-
ţă îndelungată 
1. Chirie   
- garsonieră - 12/1 
- apartament trei camere 12/1 - 
2. Energie electrică, kwh 500 400 
3. Energie termică, gaze, apă, alte servicii 
comunale   
- garsonieră - 12/1 
- apartament trei camere 12/1 - 
4. Zugrăvit, vopsit, reparaţii locuinţă   
- garsonieră - 1/10 
- apartament trei camere 1/10 - 
5. Reparaţii mobilier, instalaţii sanitare, artico-
le electrocasnice   
Servicii culturale 
1. Spectacole cinematografice 30/1 6/1 
2. Spectacole teatrale, muzicale etc. 4/1 2/1 
3. Manifestări culturale diverse 4/1 2/1 
4. Vizite la muzee 2/1 - 
Servicii de tratament balnear şi odihnă 
1. Bilete de odihnă 4/5 - 
2. Bilete de tratament - 2/5 
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Punct de referinţă al oricărui demers sistematic de praxiologie umanitară, 

problematica grupurilor defavorizate constituie obiectul de cercetare al unui co-
lectiv din institutul nostru. Grupurile asupra cărora se efectuează cercetări, de-
terminate în principal, după criteriul deficitului şi/sau invariaţiei de natură eco-
nomică sau socială sunt: minorii ocrotiţi, handicapaţii, persoanele vârstnice, să-
racii, şomerii. Prezentul studiu se referă la persoanele vârstnice. 

Urmând o finalitate pragmatică, cercetarea şi-a propus să evidenţieze 
principalele coordonate ale unor strategii de schimbare, înlăturare sau amelio-
rare a situaţiilor defavorizante, precum şi enunţarea direcţiilor în cadrul unor 
programe de asistenţă socială pentru restabilirea relaţiilor situaţionale fireşti şi 
un cadru de viaţă normal. 

Pe baza diagnozei calităţii vieţii populaţiei vârstnice din România, la sfâr-
şitul anului 1990 şi având în vedere faptul că realizarea unei politici sociale de 
bună calitate necesită resurse economice importante, autorii şi-au propus: o 
evaluare a acestora în câteva variante a unor posibile programe de asistenţă 
socială, analiza modalităţilor posibile de constituire a fondurilor şi alocare a 
acestora pe principalele obiective şi direcţii de acţiune. 



PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 

Îmbătrânirea umană nu este o preocupare strict ştiinţifică şi filozofică de 
interes academic de dată recentă; ea este, de milenii, în atenţia tuturor celor 
care au fost preocupaţi de soarta lor şi a persoanelor apropiate. Bătrâneţea es-
te o stare, dar şi un proces cu legităţi şi caracteristici proprii care evoluează în 
timp, conferind vârstei a treia1 o specificitate ce decurge din multiplele schim-
bări ce se produc pe plan fizic (morfologic şi fiziologic), pe plan psihosocial, în 
sfera comportamentului, a afectivităţii, a condiţiei şi a atitudinilor, a activităţii şi 
a relaţiilor interpersonale. În raport cu perioada activă, structurile de identitate 
maritală, parentală, profesională şi socială suferă pe parcursul procesului de 
îmbătrânire o serie de transformări, a căror luare în considerare în orice cerce-
tare privind populaţia vârstnică se impune din următoarele motive: 

− îmbătrânirea demografică are implicaţii multiple, îndeosebi pe termen 
mediu şi lung pe plan economic, social, politic. Valorizarea caracteru-
lui pozitiv al acestui proces şi prevenirea, diminuarea sau eliminarea 
efectelor sale negative presupune cunoaşterea acestora, stabilirea 
cauzalităţii şi specificităţii lor la anumite momente în micro sau 
macrogrupuri; 

− orientarea măsurilor şi a mijloacelor de intervenţie în direcţia soluţio-
nării problemelor specifice acestei grupe de populaţie, pe diverse pla-
nuri, reclamă cunoaşterea factorilor obiectivi şi subiectivi care influen-
ţează pozitiv sau negativ diferite aspecte ale vieţii vârstnicilor; 

− pătrunderea, prin evaluarea calităţii vieţii populaţiei vârstnice, în inti-
mitatea proceselor din întregul ciclu de viaţă şi cunoaşterea statusului 
şi rolului în generarea lor poate contribui la elaborarea unor programe 
sociale într-o viziune nouă în care tratarea secvenţială a ciclului de vi-
aţă este înlocuită cu o abordare globală, coerentă.  

                                                           
1 Astăzi nu există o unanimitate a opiniilor referitoare la stadiile bătrâneţii. Cele mai frecvent 

utilizate structuri pentru vârsta a III-a cuprind următoarele grupuri de vârste: a) 65-75 ani 
(considerat stadiul trecerii spre bătrâneţe; b) 75-85 ani (stadiul bătrâneţii medii) şi c) peste 
85 ani, stadiul marii bătrâneţi sau al longevivilor. În funcţie de obiectivele diferitelor studii, 
limita inferioară a primei grupe poate fi considerată însă şi 60 sau 62 ani. Ţinând cont de 
unele condiţii specifice ţării noastre: vârsta de pensionare, opinii ale medicilor privind po-
tenţialul psihobiologic şi capacitatea de muncă a populaţiei, caracterul orientativ al vârstei 
în gruparea populaţiei, vom recurge în analiza la o structură a populaţiei pe următoarele 
grupe: a) 65-69 ani, b) 70-74 ani, c) 75-79 ani, d) 80-84 ani, e) 85 şi peste.  



I. TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ  
DIN ROMÂNIA. IMPLICAŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE 

ALE ÎMBĂTRÂNIRII POPULAŢIEI 

Prin evoluţia sa demografică, populaţia României se înscrie astăzi în 
tendinţele globale privind structurile populaţiei vârstnice. Numărul persoanelor 
în vârstă de 60 de ani şi peste pe plan mondial a crescut de la 202 milioane în 
1950 la peste 600 milioane în ultimii ani, modificându-se şi proporţia acestora 
în totalul populaţiei mondiale. Acesta a ajuns la 18% în ţările dezvoltate faţă de 
numai 6-7% în ţările în curs de dezvoltare.1 Se prevede ca tendinţă dominantă 
în structura pe vârste în perioada până în anul 2025, atât în regiunile dezvolta-
te cât şi în regiunile mai puţin dezvoltate, creşterea absolută şi relativă a popu-
laţiei vârstnice. Numărul bătrânilor va depăşi la acest orizont 1,1 miliarde, rit-
mul mediu anual de creştere fiind estimat la 2,6% faţă de cel pentru populaţia 
totală, de 1,2%. 

În România, populaţia de 60 de ani şi peste reprezenta la 1 iulie 1989, 
15,3% din totalul populaţiei, iar cea de 65 de ani şi peste, 10,1%. În prognozele 
demografice elaborate pentru anul 20032 se estimează că populaţia de peste 
65 de ani va ajunge la aproape 3,2 milioane, cu 36% mai mult decât în prezent. 

Vom încerca în continuare să prezentăm succint consecinţele îmbătrâni-
rii populaţiei cu care se confruntă majoritatea ţărilor în care procesul este pre-
zent. Urmărim prin aceasta conturarea dimensiunilor contextuale economico-
sociale în care se cere plasată analiza calităţii vieţii acestei grupe de populaţie 
şi elaborarea programelor pentru protecţia lor socială în ţara noastră. 

O primă consecinţă a îmbătrânirii demografice constă în creşterea ratei 
de dependenţă3. Acestea obligă la redimensionarea efortului de disponibilizare 
                                                           
1 Economic and Social Implication of Population Aging, Proceedings of the International 

Symposium of Population Structure and Development, Tokyo, 10-12 September 1987, UN. 
1988.  

2 Gheţău, V., Valenţele scenariului demografic, Viitorul social, martie-aprilie 1988. Involuţiile 
demografice din anul 1990 ar putea ridica unele semne de întrebare asupra relevanţei 
prognozele efectuate anterior acestei date. Apreciem însă că declinul natalităţii şi creşte-
rea mortalităţii infantile şi a celei specifice în grupele de vârstă activă sunt de natură să ac-
celereze procesul îmbătrânirii demografice în ţara noastră. Studiile demografice arată că 
deşi fertilitatea are un impact mai mare asupra populaţiei decât mortalitatea, importanţa re-
lativă a mortalităţii va creşte, îndeosebi în ţările dezvoltate. Se apreciază astfel, că în per-
spectiva viitoarelor 5 decenii, creşterea populaţiei vârstnice va fi determinată exclusiv de 
schimbările în mortalitatea specifică.  

3 Rata de dependenţă pentru populaţia totală exprimă raportul între mărimea populaţiei în 
afara vârstei de muncă şi cea în vârstă de muncă. Rata de dependenţă a populaţiei sub 15 
ani este raportul între persoanele sub 15 ani şi numărul persoanelor între 15-19 ani rata de 
dependenţă de 60 ani şi peste este raportul între numărul de persoanelor de peste 60 de 
ani şi numărul de persoane între 15-59 ani. 
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a resurselor necesare asigurării unor condiţii de viaţă civilizată populaţiei vârst-
nice. Pentru perioada 1993-2013, ratele de dependenţă estimate pentru Ro-
mânia sunt prezentate în tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1 

Ratele de dependenţă pentru perioada 1993-2013 
 1993 2003 2013 

Rata de dependenţă: 
- a populaţiei totale 

 
0,60 

 
0,64 

 
0,65 

- a populaţiei de 60 de ani şi peste 0,26 0,29 0,31 
- a populaţiei sub 15 ani  0,34 0,34 0,33 

Sursa: Calculat pe baza datelor de prognoză din articolul citat anterior: Gheţău, V., Valenţele 
scenariului demografic. 

Aceasta impune regândirea încă din actuala etapă a modalităţilor de 
operare a transferurilor de resurse în legătura lor mijlocită sau nemijlocită de 
structurile familiale. 

În societăţile moderne soluţionarea problemei transferurilor se face as-
tăzi în concordanţă cu schimbările din distribuţia pe vârste a populaţiei. Orice 
schimbare a acesteia în sensul creşterii proporţiei celor care datorită localizării 
lor în ciclu de viaţă au nevoi de consum diferite de contribuţia lor la producţie 
creează probleme de transfer. Modalităţile clasice de transfer practicate în ţări-
le cu economie de piaţă sunt următoarele: 

a) transferul de resurse de la o generaţie la alta în cadrul familiei; 
b) transferul de resurse de la o cohortă la alta prin intermediul societăţii, 

realocând resursele prin taxarea (impozitarea) unora în favoarea altora;  
c) transferul de resurse la un individ, dintr-o perioadă a ciclului de viaţă 

în altul, prin intermediul pieţei de capital privat. 
Considerăm că şi în România va interveni inevitabil o modificare a con-

tribuţiei relative a diferiţilor agenţi la socializarea fondurilor. Agentul primar al 
socializării a fost şi va rămâne încă o vreme familia. Pe fondul menţinerii aces-
teia ca structură de sprijin moral-afectivă, relaţia de dependenţă materială între 
familie şi individ se va eroda însă treptat într-o perioadă de timp mai lungă. În 
societăţile cu un nivel înalt de dezvoltare economică şi cu un sistem modern de 
protecţie socială, tendinţa ca populaţia vârstnică să trăiască independent (fie în 
cuplu, fie văduvi) este susţinută printr-un larg sistem de ajutoare în bani şi/sau 
în natură, relaţia dintre familie şi individ fiind înlocuită de relaţia între societate 
şi individ. 

Oricum creşterea cheltuielilor sistemelor de securitate socială determina-
te de îmbătrânirea demografică înseamnă “o povară” financiară pe umerii po-
pulaţiei active, concretizată în contribuţii şi taxe a căror pondere variază în ve-
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niturile populaţiei active, de la o ţară la alta, depăşind în unele cazuri chiar ju-
mătate din venituri (de pildă, Suedia şi Marea Britanie au taxe şi contribuţii la 
sistemul de securitate socială ce depăşesc 50%). Datele prezentate în anexa 
nr. 1 redau pentru ţări dezvoltate mărimea taxelor şi contribuţiilor la securitatea 
socială, pentru 1989, aşa cum au putut fi recalculate din datele disponibile în 
Sistemul Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi din alte surse 
statistice. Considerăm important să prezentăm cheltuielile pentru securitatea 
socială ca pondere în produsul intern brut al acestor ţări şi evoluţia lor în peri-
oada 1960-1989 (tabelul nr. 2). Fără să avem pretenţia rigurozităţii statistice a 
datelor recalculate de noi pentru România, putem aprecia însă ponderea scă-
zută a acestora, ceea ce explică în mare parte calitatea precară a condiţiilor de 
viaţă ale populaţiei vârstnice în ţara noastră. 

Tabelul nr. 2 

Ponderea cheltuielilor de securitate socială în PIB 
Anul Româniax) Canada Franţa RFG Italia Suedia Marea 

Britanie 
SUA 

1960 6,4 9,0 12,5 14,6 11,1 10,7 10,2 6,3 
1965 ... 9,1 14,7 15,7 13,8 13,3 11,0 6,5 
1970 7,9 11,5 14,1 16,0 15,1 18,4 12,9 8,9 
1980 7,3 14,8 15,5 23,0 16,3 31,2 16,9 12,9 
1989 11,3 15,9 17,3 28,0 18,7 34,8 18,0 16,4 

x) Calculat pe baza datelor Anuarului statistic al României pe anul 1990, p. 230 şi 656, ca 
pondere a cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor sociale în venitul naţional. 

Sursa: The costs of the social security, ILO Geneva, 1990. 

Experienţa altor ţări cu privire la asigurarea resurselor de finanţare a 
prestaţiilor sociale în contextul îmbătrânirii populaţiei oferă următoarele soluţii: 
majorarea taxelor şi contribuţiilor populaţiei (salariaţilor, liber profesioniştilor, 
pensionarilor, beneficiarilor de ajutor social şi altor persoane) şi patronatului; 
mărirea contribuţiei statale prin vărsăminte din fonduri publice la bugetul secu-
rităţii sociale, încasări de la organisme cu caracter neguvernamental, stimula-
rea organizaţiilor filantropice prin pârghii economice pentru a favoriza participa-
rea la constituirea resurselor; atragerea la finanţare a unor asociaţii de grup. 

Dintre variabilele macroeconomice ale strategiilor de dezvoltare – con-
sumul, productivitatea, economisirea, investiţiile – primul indicator ne intere-
sează în mod deosebit în contextul temei. În acest domeniu, aspectele indivi-
duale trebuie foarte clar distinse de cele colective. Din punct de vedere indivi-
dual, cadrul teoretic folosit pentru a explica deciziile economice este legat de 
strategia de distribuire optimă a consumului asupra tuturor fazelor ciclului de 
viaţă şi de înclinaţia spre economisire. 
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Sub aspect colectiv, specialiştii au dovedit că îmbătrânirea demografică 
nu influenţează ea însăşi volumul total al consumului1. Unii susţin chiar că re-
ducerea mărimii gospodăriei şi îmbătrânirea membrilor ei declanşează un me-
canism care produce o creştere a consumului total2. În cadrul acestuia, reper-
cusiunile îmbătrânirii demografice se răsfrâng asupra cheltuielilor sociale, pre-
ponderent prin consumul medical, care este de 2 ori mai mare la grupa de po-
pulaţie de 65-70 ani comparativ cu consumul mediu al unei colectivităţi cu dis-
tribuţie normală pe grupe de vârste3.  

Diferenţa creşte exponenţial odată cu vârsta. 
Datele din tabelul nr. 3 ilustrează efectul îmbătrânirii în câteva ţări dez-

voltate în variaţia totală a factorilor care influenţează mărimea resurselor nece-
sare şi care vor determina indiscutabil o creştere a cheltuielilor pentru sănătate 
în viitor. 

Tabelul nr. 3 

Efectele îmbătrânirii demografice în variaţia factorilor demografici  
de influenţă asupra resurselor necesare 

Variaţia totală = 100 
 

Din variaţia factorilor demogra-
fici revine Ţări Din care revine factorilor demografici 

în perioada 1980-2000 1980-2025 
Creşterii popu-

laţiei 
Îmbătrânirii de-

mografice 
Canada 34,7 76,2 41,3 24,7 
Finlanda 12,7 29,9 -0,33 30,3 
Franţa 7,6 18,0 6,7 10,6 
Japonia 29,1 45,1 12,8 28,6 
Marea Britanie 2,9 6,9 -3,8 10,5 
SUA 21,8 62,7 37,0 18,8 

Sursa: Tobal, Leon, Consecinţele demografice şi sociale ale îmbătrânirii, Studiu OMS, New 
York, 1988. 

Pentru România, un calcul identic este dificil de realizat. Am procedat în-
să la o estimare a cheltuielilor pentru sănătate, potrivit unei metodologii de eva-
luare a resurselor necesare pentru satisfacerea nevoilor de sănătate ale popu-
laţiei în structura demografică a anului 20034.  
                                                           
1 Biegel, David E.; Blum, Arthur, Aging and Caregiving - Theory, Research and Policy, Sage 

Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1990.  
2 Olson, L.K., The political economy of aging, New York, Columbia Press, 1982 ş.a.  
3 Laloum, Elaine, Les incidences economiques du vieillisments démografique, Revue 

Française des Affaires Sociales, Suplementary issue, vol. 38, iunie 1984, p. 69-83.  
4 Metode de calcul a fost folosită într-un studiu anterior. A se vedea: Puwak, H., Cu privire la 

utilizarea unor indicatori valorici în aprecierea stării de sănătate a populaţiei, în Lucrările 
Consfătuirii Ştiinţifice de Statistică, Bucureşti, DCS, 1984.  
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A rezultat, astfel, că dacă considerăm variaţia totală a modificărilor de 
structură şi a celor absolute = 100, creşterea influenţei îmbătrânirii populaţiei îi 
vor reveni în viitorii 10 ani, 76% din creşterea necesară a volumului de resurse 
financiare. 

O analiză transversală şi longitudinală a bugetelor de familie efectuate în 
Franţa1 pe o perioadă de 20 de ani arată că luând ca bază consumul unui adult 
= 1, costul vieţii unui om de peste 65 de ani este de 1,09. Dacă contrapunem 
acestei informaţii situaţia reală a cheltuielilor de consum ale cuplului vârstei din 
România vom constata că aceasta se situează cu cca 30% sub cheltuielile 
unui cuplu sub 55 de ani fără copii. 

Există o serie de explicaţii pentru această proporţie, legate de cadrul de-
fectuos de desfăşurare a procentului consumului în ţara noastră. Credem însă 
că scăderea puterii de cumpărare a veniturilor reale (pensia de asigurări socia-
le de stat sau veniturile din muncă ale ţăranilor) în perioada 1980-1990 a de-
terminat nivelul scăzut de satisfacere a nevoilor specifice vârstnicilor. 

A treia consecinţă ce decurge din procesul îmbătrânirii demografice se 
răsfrânge asupra pieţei muncii, prin reducerea flexibilităţii ei. 

Dependenţa demografică nu reflectă relaţiile reale între populaţia activă 
şi non activă, aducând astfel în atenţie problema efectelor pensionării asupra 
economiei şi a surselor de constituire a fondurilor pentru securitate socială în 
cadrul unor scheme de redistribuire compensatorie în favoarea pensionarilor. 

Experienţa Europei vestice şi a SUA relevă tendinţa tot mai accentuat de 
neparticipare a vârstnicilor la piaţa muncii. Unii analişti susţin că neparticiparea 
crescândă a populaţiei vârstnice masculine nu se datorează şomajului, ci ea se 
datorează în cea mai mare parte efectelor combinate ale cuprinderii mai largi 
în scheme de pensionare, pe de o parte şi creşterii alocaţiei pentru pensii, pe 
de altă parte. 

Ideea că noile tehnologii conduc la o restructurare a forţei de muncă şi 
trebuie tratate ca un factor care “împing” populaţia vârstnică să se retragă de 
pe piaţa muncii este mult acreditată în această parte a lumii. În schimb, în alte 
societăţi, cea japoneză şi chineză de pildă – există dorinţa de a munci cât mai 
mult posibil. Argumentul pentru acest tip de comportament nu stă numai în as-
pectele economice, dar şi în cele sociale şi psihologice. 

O bună sănătate şi o speranţă de viaţă a populaţiei vârstnice şi prosperi-
tatea economică sunt condiţiile pentru a realiza dorinţa de a munci, deşi este 
recunoscut şi un efect regresiv al îmbunătăţirii asupra productivităţii2. Pe de al-
tă parte însă, se recunoaşte faptul că scoaterea din activitate a lucrătorilor care 
sunt într-o bună stare fizică şi mentală este pierderea economică şi socială. 

În general, măsurile instituite pe piaţa muncii de pensionare anticipată nu 
au dus în cele mai multe cazuri la realizarea obiectivelor pentru care au fost 
                                                           
1 Ekert-Jaffe, Olivia, Vieillissement et consommation quelques resultes tires des enquets 

francais sur les budgets des menages, Population, nr. 3/1989, p. 662-578.  
2 Hsu, F., Europe and China: Two ways of life, New York, Honry Schumann, 1987, p. 139.  
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lansate; prin efectele destul de puternice pe care le-au generat, disponibiliza-
rea de locuri de muncă a contribuit la o scădere a performanţelor economice, 
iar costurile adiţionale la pregătirea forţei de muncă prin reconversia profesio-
nală au anulat diferenţa de venituri dintre salariu şi pensie. 

În bună măsură, situaţia s-a petrecut la fel şi în ţara noastră în anul 
1990.  

Problema comportă importanţă şi dintr-un alt punct de vedere: statutul 
socioocupaţional din perioada activă este recunoscut că fiind factorul determi-
nat al situaţiei materiale din perioada postactivă. 

Problema prioritară în cadrul programelor sociale ale ţărilor dezvoltate şi 
tot mai frecvent şi în ţările în curs de dezvoltare statutul economic al vârstnici-
lor este abordat îndeosebi în cazul săracilor vârstnici şi al femeilor. Studiile de 
specialitate1 au arătat că deşi în primele, nivelul mediu al veniturilor pe o per-
soană este înalt la categoriile de populaţie ce depăşesc 65 de ani, rata sărăciei 
este cu 50% mai mare decât la populaţia generală. La vârstnicii ce trăiesc sin-
guri, rata sărăciei este de 2-3 ori mai mare decât la cuplurile vârstnice. Din 
rândul femeilor singure provin 60% din numărul bătrânilor săraci, aceasta 
datorându-se în principal marginalizării economice a femeilor vârstnice, proces 
ce se manifestă destul de intens în lumea dezvoltată. În al doilea rând, femeile 
se confruntă cu o dependenţă privată faţă de copii şi rude – părinţi de obicei – 
ceea ce limitează într-un fel posibilităţile lor de integrare economică în societa-
te2. Rezultatele cercetării noastre, asupra cărora vom reveni, prezintă o situaţie 
asemănătoare şi pentru România, ceea ce impune, după părerea noastră, în 
mod obligatoriu, promovarea unor scheme de sprijinire financiară postactivă 
pentru aceste categorii. 

Considerăm că cele prezentate sunt suficiente pentru a convinge asupra 
impactului îmbătrânirii demografice, asupra diferitelor procese socioeconomice, 
culturale, politice. Pentru România, nevoia unor evaluări pertinente se pune din 
două motive: ca act reparator pentru populaţia vârstnică care în virtutea unei 
politici sociale de segregare, declanşare şi excluziune socială a fost mai puter-
nic defavorizată sub aspectul obiectivelor socioumanitare şi, în al doilea rând, 
pentru că prelungirea tendinţelor demografice din anul 1990, fenomen cu totul 
posibil datorită condiţiilor economice, va accentua impactul îmbătrânirii demo-
grafice în plan socioeconomic. 

Răspunsul sistemului economico-social la exigenţele impuse de situaţia 
de fapt, poate fi optimizat numai prin cunoaşterea presiunii reale exercitate 
asupra resurselor instituţionale, economice, financiare, ceea ce credem că este 
obligatoriu de luat în seamă într-o societate a cărei strategie se centrează pe 
om.  
                                                           
1 Dobermann, M., Poverty among elderly, New York, Basic Books, 1981.  
2 În 1980, în ţările CEE, peste 50% din femeile de 50 de ani aveau în grijă un părinte vârst-

nic. În Marea Britanie, ¾ din cei care au în grijă dependenţi erau femei (Fong, Monica S., 
Womans in an aging society, McGraw Hill Company, 1989, p. 275.  
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II. DIAGNOZA CALITĂŢII VIEŢII  
POPULAŢIEI VÂRSTNICE ÎN ROMÂNIA 

1. Proiectarea cercetării 
Abordarea calităţii vieţii populaţiei vârstnice în România a debutat prin 

constituirea schemei operaţionale de cercetare. 
Pentru obţinerea informaţiilor s-a utilizat metoda interviului directiv, prin 

intermediul unui chestionar, construit astfel încât să înregistreze date factuale 
şi de opinie, vizând atât descrierea dimensiunilor definitorii pentru calitatea vie-
ţii populaţiei vârstnice cât şi factori cu rol cauzal în determinarea ei. 

Dimensiunile avute în vedere au fost: 
− modul de locuire; 
− starea de sănătate şi nevoile de asistenţă medico-socială; 
− condiţiile de locuit şi cerinţele specifice asupra habitatului; 
− veniturile, consumul şi puterea de cumpărare; 
− modul de utilizare a timpului; 
− relaţiile sociale; 
− participarea socială, economică, politică; 
− comportamentul faţă de bătrâneţe; 
− dependenţa socială1. 
Acestea au fost transpuse într-un chestionar cuprinzând 70 de întrebări, 

redat în anexa nr. 2. 
Informaţiile pentru diagnoza calităţii vieţii populaţiei vârstnice au fost ob-

ţinute astfel: 
a) pentru vârstnicii neinstituţionalizaţi, prin studierea unui eşantion strati-

ficat tipic optim de 600 persoane în vârstă de 65 de ani şi peste. Stra-
tificarea s-a făcut pe 5 eşantioane de grupă de vârstă (65-69 ani; 70-
74 ani; 75-79 ani; 80-84 ani; 85 ani şi peste) ţinându-se cont pentru 
colectivitatea generală de structurile de vârstă şi sex, în profil teritori-
al. Procedeul de eşantionare şi calculul mărimii grupelor de vârste es-
te prezentat în anexa nr. 3; 

b) pentru populaţia vârstnică instituţionalizată s-a realizat un număr de 
70 de interviuri1, pe baza unui ghid, prezentat în anexa nr. 4; 

                                                           
1 Am definit dependenţa socială a vârstnicului ca fiind incapacitatea sa de a dispune inde-

pendent de modul său de viaţă datorită lipsei sau insuficienţei resurselor sale materiale 
(venituri, locuinţă, dotare) şi/sau ca urmare a unor modificări ale stării sale de sănătate (de 
ordin fizic sau psihic).  
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c) convorbiri realizate cu factori responsabili cu asistenţa socială a popu-
laţiei vârstnice din organe centrale şi instituţii specializate. 

Populaţia investigată provine din 6 judeţe (Teleorman, Alba, Brăila, Iaşi, 
Braşov şi municipiul Bucureşti), selectate din 4 grupe în care au fost împărţite 
cele 41 judeţe ale ţării după următorii indicatori: 

− indicele sintetic al dezvoltării economico-sociale2; 
− densitatea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste; 
− veniturile pe locuitor; 
− cheltuielile de asistenţă socială pe locuitor. 
Pentru grupare s-a folosit metoda rangurilor. Judeţele au fost ierarhizate 

în ordine crescătoare pentru indicatorii de potenţial economic (indicele sintetic 
al dezvoltării economico-sociale, veniturile şi cheltuielile de asistenţă socială) şi 
în ordine descrescătoare după indicatorul demografic. Valorile indicatorilor pe 
baza cărora s-a realizat gruparea sunt prezentate în anexa nr. 5. 

La selecţia persoanelor pe grupe de vârstă, sex şi mediu s-a avut în ve-
dere respectarea unei structuri cât mai apropiate de cea a unităţii teritoriale se-
lectate. 

Înainte de a prezenta rezultatele analizei descriptive şi cauzale a datelor 
culese pentru populaţia vârstnică neinstituţionalizată precum şi concluziile care 
s-au desprins vom reproduce în tabelul nr. 4 variabilele factuale necesare cir-
cumscrierii acesteia. 

Tabelul nr. 4 

Reprezentarea subiecţilor din eşantion  
după principalele variabile factuale (procente) 

1. SEXUL  
- bărbaţi 40,9 
- femei 59,1 
2. OCUPAŢIA DE BAZĂ AVUTĂ  
- agricultor 28,0 
- muncitor 32,8 
- tehnicieni maiştri 6,3 
- funcţionari 13,1 
- intelectuali 9,0 

                                                                                                                                                    
1 Interviurile au fost realizate în municipiul Bucureşti la: Căminul de bătrâni nr. 1 Străuleşti; 

Căminul de pensionari nr. 3 “Darvari”, cu secţia Căminul de bătrâni nr.4 “Vitan-Bârzeşti” şi 
Căminul de bătrâni nr. 5 “Floarea-roşie”, cu secţia “Căminul de bătrâni nr. 6 Progresului”.  

2 Nivelul general de dezvoltare economică a judeţelor pentru anul 1989 a fost determinat 
după o metodologie experimentată la cercetarea dezvoltării în profil teritorial. A se vedea 
Dezvoltarea economică a judeţelor, Institutul de Economie Naţională, Caiet de studiu, nr. 
86/1982).  



 

 

155 

- nu a lucrat 10,8 
3. PREGĂTIRE ŞCOLARĂ   
- fără şcoală 13,0 
- şcoală generală neterminată 38,4 
- şcoală profesională 7,2 
- liceu 14,1 
- şcoală generală 14,3 
- şcoală postliceală 5,2 
- studii superioare 7,8 
4. DOMICILIUL ACTUAL  
- rural 42,3 
- urban  57,7 
5. VÂRSTA  
- 65-69 ani 40,6 
- 70-74 ani 20,6 
- 75-79 ani 22,6 
- peste 80 ani 16,1 
6. STAREA CIVILĂ  
- necăsătorit  2,9 
- căsătorit 47,6 
- văduv 42,8 
- divorţat 4,9 
- separat 1,0 
- concubinaj  0,8 

 
Pentru o descriere cât mai fidelă şi sugestivă a aspectelor prin care am 

operaţionalizat calitatea vieţii persoanelor de 65 ani şi peste, am recurs la ur-
mătoarele tipuri de analiză a datelor: de frecvenţă, factorială, de regresie şi ca-
nonică. Ordonarea categorială atât în baze cantitative cât şi pe ordinul semnifi-
caţiei calitative a fenomenelor înregistrate s-a făcut prin analiză de conţinut. 

Prezentăm în anexa nr. 6 tabelele de frecvenţă (1-18) care respectă mo-
dul de structurare a chestionarului. 

2. Dimensiuni ale calităţii vieţii la populaţia vârstnică  
neinstituţionalizată 

2.1. Adaptarea vârstnicilor la modul de locuire şi la schimbările  
intervenite în viaţa socială 

Problema modului de locuire la vârstnici şi a efectelor acestuia trebuie 
abordate ca unul din determinativele calităţii vieţii la toate structurile eşantionu-
lui, dar îndeosebi la cei singuri şi neintegraţi social. În colectivitatea cercetată, 
32,6% dintre vârstnici locuiau singuri, 17,5% singur la copii sau la alte rude, 
32,8% în cuplu, singuri, 15,7% în cuplu cu copiii sau cu alte rude. 
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Există o proporţie de cca 7% în populaţia investigată care nu are nici co-
pii şi nici alte rude, la care există şi cele mai mari probleme de neadaptare psi-
hosocială.1 La persoanele văduve, divorţate sau care trăiesc separat perioada 
medie de singurătate a fost de 13,3 ani. Deşi mai mult de jumătate sunt singu-
re de mai puţin de 10 ani, media eşantionului a fost influenţată sensibil de pon-
derea relativ mare, de 10% a celor pentru care această perioadă s-a prelungit 
peste 25 de ani. Corelarea cu grupele de vârstă şi sex dovedeşte o legătură 
directă între vârstă şi starea de singurătate, cu impact asupra stării psihice şi 
fizice, asupra relaţiilor sociale şi nu în ultimă instanţă asupra stării de depen-
denţă socială, solitudinea fiind recunoscută ca factor decisiv major. Am încer-
cat să tragem unele concluzii referitoare la modul de adaptare a vârstnicilor la 
condiţia lor de viaţă impusă, pe de o parte de modul de locuire, iar pe de altă 
parte la corelarea cu următoarele variabile: gradul de interes pentru viaţa so-
cială, starea psihică, disponibilitatea de petrecere a timpului liber ori de întreţi-
nere a unor relaţii sociale. Variabilele au fost apreciate, pe baza răspunsurilor 
date de subiecţi cu note de la 0-3, 0-4 şi 0-5, funcţie de răspunsul la întrebările 
din chestionar vizând caracteristicile menţionate, iar totalizarea punctajului a 
reprezentat gradul de adaptare. S-au putut stabili trei grade de adaptare, după 
cum urmează: 

− gradul I, cel mai slab adaptaţi, cuprinzând un punctaj între 0 şi 19; 
− gradul II, adaptare medie, între 20-39 puncte; 
− gradul III, cel mai bine adaptaţi, cuprinde persoanele care au totalizat 

peste 40 de puncte. 

 Tabelul nr. 5 

Gradul de adaptare în funcţie de modul de locuire 
Cu cine locuieşte Gradul de 

adaptare singur cuplu singur la copii cuplu cu copii cu alte persoane 
I 65,5 27,1 18,5 20,5 69,5 
II 24,2 30,3 44,0 20,1 30,5 
III 10,3 42,6 37,5 59,4 - 

 
După această grupare, cei mai puţin adaptaţi se dovedesc bătrânii sin-

guri din grupele de vârstă de peste 75 de ani; la nivel mediu se situează bătrâ-
nii singuri care locuiesc cu copiii şi cel mai bine se situează cuplul vârstnic, ur-

                                                           
1 Adaptarea biopsihosocială a vârstnicului indică capacitatea acestuia de a păstra şi menţine 

avantajele câştigate în timpul propriei sale vieţi şi de a învăţa să trăiască în condiţiile indi-
viduale familiale şi sociale schimbate care apar la bătrâneţe. O bună adaptare la bătrâneţe 
presupune: o bună sănătate, existenţa unui număr de prieteni, plăcerea pentru muncă, 
susţinere şi ajutor, sentimentul de a fi folositor, găsirea mulţumirii în propria familie, senti-
mentul de fericire care depinde de viaţa anterioară (Alston, J.P.; Dredley, Ch., Age, 
ocupation and life satisfaction, The Gerontologist, vol. 13, nr. 1/1973, p. 58).  
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mare firească a climatului relaţional de solidaritate, sprijin moral şi material re-
ciproc. Pe aceste structuri 32,5% din lotul cercetat se prezintă slab adaptaţi, 
33,1% cu adaptare medie şi 34,4% cel mai bine adaptaţi. 

Analiza datelor privind adaptarea în raport cu vârsta a pus în evidenţă 
unele variaţii semnificative, în sensul că la grupele mari de vârste creşte pro-
centul persoanelor slab adaptate, aşa cum se poate constata din tabelul de 
mai jos: 

Tabelul nr. 6 

Gradul de adaptare în funcţie de vârstă 
Gradul de adaptare Grupa de vârstă I II III Total 

65-75 ani 32,2 25,8 42,0 100,0 
75 ani şi peste 40,2 33,8 26,0 100,0 
Total 38,5 33,1 28,4 100,0 

 
Tendinţa de neadaptare a persoanelor vârstnice este mai mare în mediul 

urban, procentul celor slab adaptate la grupa peste 75 ani ajungând la 50%. 

Tabelul nr. 7 

Gradul de adaptare în funcţie de vârsta şi mediul de reşedinţă 
Gradul de adaptare Grupe de vârstă Mediul de reşe-

dinţă I II III Total 
Urban 39,4 30,4 30,2 100,0 65,74 ani 
Rural 29,6 33,4 37,1 100,0 
Urban 45,0 42,5 12,5 100,0 75 ani şi peste  
Rural 45,9 33,3 20,8 100,0 

 
Concluzia care se desprinde constă în faptul că înaintarea în vârstă este 

însoţită de fenomene de insatisfacţii, de nemulţumire, de o scădere a dorinţei 
de viaţă. Este posibil însă ca această situaţie să fie şi o rezultantă a diferitelor 
modificări şi schimbări care au intervenit în viaţa socială în anul 1990 şi care au 
afectat destul de brutal pe vârstnici, dat fiind conservatorismul şi sensibilitatea 
lor.1 Boala, văduvia, neînţelegerile cu copiii, în familiile cărora locuiesc au efec-
te puternice asupra omului vârstnic, acestea fiind accentuate de asocierea şi 

                                                           
1 Această explicaţie este confirmată şi de compararea rezultatelor noastre cu cele prezenta-

te în studiul Adaptarea vârstnicilor la schimbările intervenţiei în viaţa socială la bătrâneţe 
(Autor: Sanda Maria) efectuat în anul 1978 în cadrul Institutului Naţional de Gerontologie. 
Faţă de anul 1978 procentul persoanelor cu grad de adaptabilitate scăzută structurate du-
pă aceleaşi caracteristici a crescut simţitor.  
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cu modificările personale, cu teama şi îngrijorarea pentru propria sa soartă în 
condiţiile economico-sociale actuale. 

Existenţa familiei şi a copiilor în viaţa vârstnicilor reprezintă un suport 
moral pentru depăşirea diferitelor situaţii, contribuind la o mai bună stare psihi-
că şi la menţinerea unui echilibru în viaţa acestora. În general, între rudele care 
se ocupă de bătrâni, copiii se situează pe primul loc, urmaţi fiind de fraţi şi ne-
poţi. Mai bine de 60% dintre vârstnici sunt vizitaţi des de rude, dar reţine aten-
ţia procentul mare, de peste 36%, de vârstnici care sunt rar vizitaţi, ceea ce 
accentuează sentimentul de singurătate, nefericire şi poate şi pe cele de nesi-
guranţă şi teamă. 

Deşi aceste sentimente nu sunt prezente sau sunt prezentate rar la mai 
mult de jumătate din colectivitatea cercetată, ponderea celor care le-au decla-
rat ca fiind des prezente în trăirile lor variază între 34,6 şi 41,6%. Considerăm 
din acest motiv că programele de asistenţă socială pentru vârstnici trebuie să 
se orienteze şi spre strategii specifice de integrare psihosocială care să le con-
fere sentimentul de utilitate în societate. Ne vom baza pe această concluzie în 
promovarea ideii de întărire a structurii familiale ca principal suport de susţine-
re morală şi afectivă a vârstnicilor, asupra căreia vom reveni în capitolul ce va 
aborda direcţiile de acţiune socială în vederea asigurării protective a vârstnici-
lor – dar şi în complementaritatea unor căi şi mijloace ce se pot institui la nivel 
societal pentru o mai bună integrare psihosocială a vârstnicilor. 

2.2. Starea de sănătate şi nevoile de asistenţă medico-sociale 
 Întrebarea 15 din chestionar s-a referit la modul cum îşi percep bătrânii 

sănătatea, ştiut fiind faptul că afectarea acesteia, respectiv boala, influenţează 
întregul echilibru al individului vârstnic: 47,1%din cei chestionaţi au declarat o 
stare a sănătăţii acceptabilă, 39,3% o stare necorespunzătoare şi doar 13,6% 
o stare bună. Această distribuţie este confirmată şi de reapariţia celor din ulti-
mele două grupe după afecţiunea de care suferă, primele trei cauze de morbi-
ditate fiind maladiile cardiovasculare (28,1%), afecţiunile asociate (18,8%) şi 
bolile reumatismale (14,1%). Aşa după cum se poate constata, ponderea celor 
care prezintă afecţiuni cronice este mare. Din acest motiv am considerat util să 
procedăm, în măsura în care informaţiile ne-au permis, la o măsurare a stării 
de sănătate şi a gradului de solicitare a serviciilor medicale.  

Pe baza răspunsurilor la întrebările de la numărul 15 la 23, am elaborat o 
scală de măsurare a sănătăţii, precedată de o analiză cauzală (de regresie şi 
canonică) pentru stabilirea dependenţelor între factori. Pe baza coeficienţilor 
de regresie stabiliţi între variabilele supuse analizei factoriale prezentaţi în 
anexa nr. 7 s-au conturat trei grupe independente de variabile şi anume: 

− factorul 1 (“socioeconomic”); 
− factorul 2 (“medical”); 
− factorul 3 (“deprinderi comportamentale”). 
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În cadrul factorilor, variabilele se grupează astfel: 
 

Factorul 1 Ponderix) Factorul 2 Ponderix) Factorul 3 Ponderix) 

Pregătirea 
şcolară 

0,8 Autopercepţia sănă-
tăţii 

0,8 Frecvenţa activită-
ţilor de loisir 

0,7 

Ocupaţia 0,7 Număr afecţiuni 0,6 Dispoziţia pentru 
muncă 

0,6 

Venitul lunar  0,6 Frecvenţa de consul-
tare a medicului 

0,4 Relaţii în familie  0,4 

x) Calculate prin corelaţii recursive, fiind reţinute numai valorile pozitive. Perechile de variabi-
le au fost stabilite în cadrul fiecărui factor. Ponderile servesc doar la ierarhizarea variabile-
lor. Intensitatea legăturii reflectată de mărimea lor, deşi destul de apropiată de valorile coe-
ficienţilor de corelaţie simplă nu a fost luată în considerare la interpretarea statistică, fiind 
înlocuită cu trei analize de regresie.  

Cu ajutorul coeficienţilor de regresie, am stabilit distribuţia procentuală a 
populaţiei investigate în 5 grupe după starea sănătăţii, prezentate în tabelul nr. 8. 

Tabelul nr. 8  

Distribuţia procentuală a populaţiei după starea de sănătate  
(evaluată pe o scală de măsurare corelativă) 

Starea sănătăţii % 
- funcţionalitate precară 34,0 
- funcţionalitate atenuată 16,9 
- condiţii cronice 18,5 
- condiţii cronice grave 5,7 
- acuze somatice 24,9 

 
Din cele trei analize de regresie (între perechile de factori) a rezultat că 

variabilele care au o influenţă semnificativă asupra stării de sănătate sunt: 
densitatea de locuire (6%), categoria socioprofesională (14%), venitul lunar 
(24%), frecvenţa activităţilor de petrecere a timpului liber (19%), frecvenţa con-
sultului medical (24%), calitatea relaţiilor sociale (4%). 

Considerăm că în aprecierea calităţii vieţii populaţiei vârstnice starea să-
nătăţii ocupă un loc foarte important. În ierarhia trebuinţelor stabilite de vârst-
nici această problemă se plasează pe locul 3, după dorinţa de a avea o situaţie 
materială şi socială superioară celei prezentate precum şi o alimentaţie şi o 
îmbrăcăminte mai bună. Această ierarhie schimbată faţă de cea din ţările dez-
voltate se explică prin gradul redus de satisfacere a nevoilor materiale în ţara 
noastră, în general, şi pentru această categorie, constant dezavantajată sub 
aspectul puterii de cumpărare, a veniturilor, în mod special. 
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Această analiză ne-a confirmat cauze de mult cunoscute şi nerezolvate, 
dar esenţiale pentru asigurarea condiţiilor de îngrijire a sănătăţii: nevoia de 
medicamente în cantitate suficientă (81,5% din cei chestionaţi au răspuns afir-
mativ) şi îmbunătăţirea bazei materiale a sectorului sanitar (44%). În general, 
s-a apreciat că adresabilitatea la medic şi calitatea serviciilor medicale sunt co-
respunzătoare. 

În strânsă legătură cu starea sănătăţii este şi starea fizică a persoanelor 
respective care a fost apreciată de noi prin posibilitate de deplasare şi autoser-
vire în cadrul gospodăriei. Mai puţin de jumătate din persoanele chestionate 
sunt în măsură să-şi facă singure în întregime activităţile gospodăreşti, un sfert 
le acoperă în oarecare măsură, restul fiind dependente de ajutorul altora, parţi-
al (19,3%) sau total (7,7%).  

2.3. Condiţiile de locuit şi cerinţe specifice privind habitatul 
Concluzia generală care s-ar putea desprinde din analiza informaţiilor cu-

lese este că populaţia vârstnică este satisfăcută de condiţiile în care locuieşte, 
dispunând de un grad de conform suficient. Procentul relativ mare al deţinători-
lor de imobile în proprietate (56,1%) se datorează situaţiei din mediul rural1. 
Aceasta deformează întrucâtva şi densitatea de locuire (exprimată ca număr 
de camere/număr de persoane) care este mai mare de 1 la peste 81% din cei 
chestionaţi. În general, populaţia vârstnică locuieşte în case sau vile, proporţia 
celor care locuiesc la bloc (cu chirie sau deţinători ai apartamentelor) nu depă-
şeşte 26%. Faţă de această situaţie facem precizarea că exceptând municipiul 
Bucureşti în judeţele în care s-a efectuat cercetarea, structura formelor de pro-
prietate a fondului locativ, corelată cu vechimea locuirii explică situaţia pozitivă 
a deţinerii de locuinţă şi a dotării cu dependinţe. Există însă vârstnici al căror 
procent care chiar dacă nu reţine atenţia prin mărimea sa, 2,5%, constituie o 
problemă. Ei nu au locuinţe, având statut de tolerat. Dacă luăm în considerare 
pe cei care au declarat că nu se înţeleg cu copiii sau cu rudele, “toleraţii” ar pu-
tea proveni chiar din rândul acestora. 

În ceea ce priveşte dotarea locuinţelor, în proporţie de 90% acestea dis-
pun parţial sau în totalitate de dependinţe în locuinţe, iar gradul de racordare la 

                                                           
1 Datele pentru anul 1990, privind structura familiilor după statutul de ocupare a locuinţei, 

conform anchetei privind locuinţa şi condiţiile de locuit ale populaţiei din România, efectua-
tă de Comisia Naţională de Statistică arată că 63,6% din totalul familiilor ocupă locuinţe ca 
proprietar, 32,6% cu chirie şi 3,8% ca tolerate. În cazul pensionarilor procentele sunt urmă-
toarele: 59,3%, 38,2% şi 2,5%. Între cele două medii diferenţele sunt notabile, ele fiind în-
registrate însă numai pentru salariaţi. Dintre aceştia, 35,6% deţin locuinţe ca proprietari, 
60,7% cu chirie şi 3,7% locuiesc ca toleraţi. În mediul rural, 96,3% dintre locuinţe sunt pro-
prietate, 1,1% cu chirie şi 2,7% dintre familii au statut de tolerat. Din aceeaşi sursă, rezultă 
că în perioada 1981-1990 a scăzut ponderea familiilor deţinătoare de locuinţă şi a crescut 
la toate categoriile de populaţie ponderea familiilor care locuiesc ca tolerate. În cazul 
vârstnicilor, aceasta a crescut de la 1,6 la 2,5%.  
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reţeaua electrică este înalt (97,2%). Nu acelaşi lucru se poate spune despre 
canalizare şi apa curentă şi nici de sursa de încălzire (cu lemne), improprie 
pentru populaţia vârstnică, sub aspectul aprovizionării în ultimii ani, al preţului 
combustibilului şi al modului de exploatare. Dacă avem în vedere din nou am-
plasamentul majoritar al locuinţelor în mediul rural, care nu a beneficiat de cote 
de combustibil lemnos şi respectiv de electricitate, putem aprecia confortul de 
locuire al populaţiei vârstnice de la sate, destul de precar. Datele referitoare la 
oportunităţile locuinţei sunt redate în tabelul nr. 9 al anexei nr. 6. 

Din punctul de vedere al înzestrării locuinţei la populaţia vârstnică, datele 
prelucrate arată o dotare sub cea relevată de cercetarea pe eşantion naţional, 
efectuată pentru diagnoza calităţii vieţii în România, în anul 19901 (tabelul nr. 9).  

Tabelul nr. 9 

Înzestrarea gospodăriei cu bunuri de folosinţă îndelungată 
Produse de folosinţă 

îndelungată 
Eşantion “diagnoza calităţii 

vieţii” 
Eşantion “populaţie 

vârstnică” 
- Frigider 79,2 68,7 
- Maşină de spălat 67,1 51,2 
- Aspirator 55,4 40,1 
- Congelator 19,3 12,8 
- Aparat de radio 86,7 74,4 
- Televizor 88,0 69,7 
- Aparate audio 48,1 14,8 
- Autoturism 25,9 8,3 

 
Corelarea nivelului veniturilor cu gradul de înzestrare arată că între cei 

doi indicatori este o legătură directă. La grupele de venituri sub 1000 lei, 
aceasta se rezumă la dotarea cu mobilier, aparat de radio şi, mai rar, cu televi-
zor şi frigider. Situaţia explică şi ea parţial gradul scăzut de adaptare a vârstni-
cilor la schimbările din viaţa socială, la accentuarea sentimentului de insatisfac-
ţie în raport cu viaţa, la starea lor generală. 

Cu atât mai mult credem că se impune o intervenţie nemijlocită în statu-
tul economic al acestor persoane, printr-un sistem adecvat de sprijin material, 
bănesc sau în natură care ar contribui la conservarea sau ameliorarea acolo 
unde este cazul, a capacităţii lor de a trăi independent, în condiţii civilizate. 

Dacă comparăm însă înzestrarea locuinţei populaţiei vârstnice din mediul 
urban cu cea din mediul rural şi cu nivelurile înregistrate pe total ţară la pensi-
onarii de asigurări sociale, pensionarii CAP şi ţăranii individuali, vom constata 
discrepanţe mari, pe care media pe eşantion le estompează. 

                                                           
1 A se vedea Diagnoza calităţii vieţii (coord. I. Mărginean, Gh. Socol), realizată de ICCV, pu-

blicată în Studii şi cercetări economice, nr. 2/1991.  
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Datele tabelului de mai jos evidenţiază clar această diferenţiere, explica-
bilă prin posibilităţile materiale limitate ale acestora, pe de o parte, de lipsa bu-
nurilor de folosinţă îndelungată de pe piaţă şi a unor facilităţi de achiziţionare a 
acestora (credite de consum) pe de altă parte.  

Tabelul nr. 10 

Gradul de înzestrare cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor 
persoanelor vârstnice cercetate comparativ cu nivelul mediu pe ţară 

Eşantion România 
Urban Rural 

Produse 
Urban Rural 

Pensionari asigu-
rări sociale 

Pensionari 
CAP 

Ţărani indivi-
duali 

Frigider 76,4 23,6 81,2 30,5 18,4 
Maşină de spălat 49,3 11,0 53,5 15,4 15,2 
Aspirator 6,4 0,... 8,2 1,0 1,0 
Congelator 5,9 0,... 6,7 1,2 1,7 
Aparat de radio 80,4 57,0 82,7 68,0 70,7 
Televizor 76,2 24,0 84,0 37,2 48,2 
Aparate audio 36,9 0,... 4,6 0,... 0,... 
Autoturism 13,4 - 4,2 - 1,2 

Sursa: Datele pentru România, conform buletinului Informaţii statistice operative, nr. 3/1991, 
CNS, România. Această analiză poate fi completată cu următoarele informaţii culese 
pe eşantionul naţional pentru bugetele de familie: în general investigarea gospodării-
lor cu bunuri de folosinţă îndelungată s-a făcut în proporţii foarte mici în perioada 
1981-1990 comparativ cu perioada până în 1980, perioadă ce coincide cu scăderea 
producţiei de bunuri de consum destinate pieţei interne şi modificarea structurii de uti-
lizare a veniturilor, în favoarea altor cheltuieli cu caracter obligatoriu sau a diminuării 
veniturilor la populaţia rurală. Concluzia este valabilă pentru toate categoriile socio-
profesionale investigate (salariaţi, ţărani, pensionari). Deşi este firesc ca dotarea 
gospodăriilor vârstnicilor să se fi făcut în perioada activă, din declararea intenţiilor de 
cumpărare rezultă că aceştia ar dori fie o reînnoire, fie o primă dotare cu unele bu-
nuri, dar în mod sigur nici această categorie nu dispune de suma necesară sau, dis-
pune doar parţial (proporţia salariaţilor care declară că nu dispun de sumele necesa-
re sau, dispune doar parţial (proporţia salariaţilor care declară că nu dispun de sume-
le necesare sau dispun doar parţial variază, în funcţie de produs de la 55% la 94%, 
iar la ţărani, între 58 şi 100%). 

2.4. Venituri. Consum. Putere de cumpărare 
Venitul direct al vârstnicului îi asigură într-un anumit fel prestigiul, poziţia 

socială, independenţa sau dependenţa sa materială. 
Venitul mediu pe o persoană, reieşit din calcule a fost de 1359 lei, ceea 

ce reprezintă cca 76% din pensia medie pe economie. A mai fost declarată ca 
venit suplimentar o sumă medie de 135 lei, provenind din diferite activităţi re-



 

 

163 

munerate din munca în agricultură (la 27,6% din cei care realizează venituri 
suplimentare) sau ajutoare de la copii şi rude. 

Veniturile au fost evaluate de persoanele investigate, prin raportarea lor 
la necesităţi astfel: 

− 69,4% le-au apreciat ca insuficiente; 
− 29,6% le-au apreciat suficiente; 
− 0,8 % le-au apreciat peste nevoi; 
− 0,2 % non răspuns. 
Chiar şi în aceste condiţii, 28% dintre vârstnicii chestionaţi ajută material 

alte persoane. 
Considerăm că privitor la nivelul veniturilor se cere extinsă analiza cel 

puţin pe două planuri: al situaţiei existente în România la începutul anului 1990 
şi la măsurile instituite până în prezent. Deşi recunoaştem o oarecare flexibili-
zare a legislaţiei privitoare la pensii şi ajutoarele sociale în cursul anului trecut 
şi în acest an, considerăm că problema asigurării unor venituri suficiente pen-
tru un trai demn, civilizat nu este rezolvată în fond pentru vârstnici cel puţin din 
următoarele considerente: 

− există un număr destul de însemnat de persoane vârstnice lipsite de 
orice sursă de venit, fiind dependente material de descendenţi; 

− o mare parte a pensionarilor se situează prin nivelul veniturilor lor sub 
nivelul minim de trai1. Acordarea unor compensaţii odată cu liberaliza-
rea preţurilor, insuficiente însă pentru menţinerea puterii de cumpăra-
re a populaţiei din categoriile de venituri ce se situează sub medie la 
care şi rata economisirii a fost aproape nulă, întreţine deprecierea în 
continuare a nivelului de trai. 

Starea de defavorizare sub aspectul veniturilor moştenită la începutul 
anului 1990 se explică prin unele cauze, care se menţin încă în bună măsură: 

a) exceptarea de la sistemul asigurărilor sociale a persoanelor vârstnice 
care nu au activat profesional (femei casnice, cu excepţia văduvelor 
pensionarilor pentru limită de vârstă care dobândesc o pensie de ur-
maş în anumite condiţii legale, bătrânii rămaşi fără susţinători legali 
sau abandonaţi, handicapaţii vârstnici, ţăranii cooperatori cu vechime 
mică, majoritatea ţăranilor din zonele necooperativizate ş.a.); 

b) deşi populaţia postactivă beneficiază de pensii sau ajutoare sociale, o 
parte însemnată a acesteia obţine venituri care nu asigură un nivel 
minim de trai. La începutul anului 1990, din totalul populaţiei de 60 de 
ani şi peste, însemnând 3549,5 mii persoane, erau asigurate cu veni-
turi prin sistemul asigurărilor sociale cca 3087 mii persoane, repre-

                                                           
1 Pentru 1990, minimul de trai pentru pensionarii de asigurări sociale de stat a fost stabilit la 

1250 lei. Poenaru, M.; Molnar, M., Minimul de trai în România, în Studii şi cercetări eco-
nomice, nr. 10/1990).  
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zentând aproximativ 87%. După calculele noastre, cca 1600 mii per-
soane1 aveau un venit provenind din pensie sau ajutor social sub 
1000 lei pe lună. Aceasta înseamnă că în prezent 52% din populaţia 
vârstnică a ţării dispune de un venit sigur, dar insuficient pentru asigu-
rarea unor condiţii de viaţă normale, fiind dependentă material de sus-
ţinători sau nevoită să muncească după vârsta legală de pensionare 
pentru completarea resurselor necesare traiului (cazul pensionarilor 
ţărani care nu mai pot munci). 

Luând în considerare şi ratele de activitate la grupele de populaţie în 
vârstă de muncă şi la cele de 60 de ani şi peste, am aproximat numărul per-
soanelor vârstnice care nu sunt asigurate cu venituri, ca urmare a neangajării 
lor vreodată în producţie, deci neavând dreptul la pensie sau ajutor social, la 
cca 352 mii persoane, reprezentând aproape 10% din populaţia vârstnică a ţă-
rii la sfârşitul anului 1990. O parte din persoanele de sex feminin vor dobândi o 
pensie de urmaş, care însă prin înjumătăţirea sumei ce revenea soţului nu va 
depăşi în marea majoritate a cazurilor nivelul minim menţionat. Ne întemeiem 
afirmaţia şi pe mărimea pensiilor medii de urmaş, plătită în 1990.  

Utilizarea veniturilor populaţiei vârstnice prezintă o structură ce atestă un 
consum restrictiv, iar rata de economisire mică limitează orice aspiraţie spre 
satisfacerea unor nevoi mai variate, de tipul tratamentelor balneare, (de altfel 
foarte costisitoare pentru majoritatea vârstnicilor), excursiilor, altor modalităţi 
de diversificare a petrecerii timpului liber. 

Tabelul nr. 11a 

Structura bugetului de consum 
Cheltuieli medii lunare pentru: % din total cheltuieli 

Alimentaţie 53,0 
Băuturi alcoolice 1,5 
Vestimentaţie (îmbrăcăminte şi încălţăminte) 3,5 
Chirie 4,3 
Întreţinere  3,3 
Bunuri gospodăreşti2 5,5 
Sănătate 11,0 
Cheltuieli pentru petrecerea timpului liber 4,1 
Servicii, reparaţii1 5,2 
Economii 7,3 
Alte cheltuieli 4,3 

                                                           
1 Cifra include persoanele din categoria pensionarilor de urmaşi, beneficiari de ajutor social, 

pensionari IOVR gradul II-III, pensionari CAP şi pensionari ţărani din zonele necooperativi-
zate).  

2 Ponderile sunt influenţate de specificul achiziţionării de bunuri şi servicii reclamat de gos-
podăria rurală. 
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Dacă analizăm structura bugetului cheltuielilor de consum vom constata 
că 55% sunt destinate alimentaţiei apreciată însă necorespunzător sub aspect 
calitativ. Pe locurile următoare se situează cheltuielile pentru sănătate, 11% şi 
cheltuielile obligatorii cu locuinţa (chiria şi întreţinerea) 8%. Relevând înclinaţia 
spre un consum restrictiv, cheltuielile se efectuează pentru satisfacerea nevoi-
lor de alimentaţie, locuinţă şi sănătate. Actualizarea acestor posturi de cheltu-
ieli cu indicele preţurilor pe principalele grupe de mărfuri şi din comparaţia cu 
veniturile curente (din pensii şi compensaţii) la sfârşitul anului 1990 şi la 
1.04.1991 rezulta o scădere a puterii de cumpărare a populaţiei vârstnice după 
cele două faze de liberalizare a preţurilor (tabelul nr. 11). 

Dacă până la 1.10.1990, veniturile medii în colectivitatea cercetată depă-
şeau cheltuielile de consum ale populaţiei vârstnice cu 13%, prima fază a libe-
ralizării preţurilor a afectat brutal puterea de cumpărare. Compensaţiile acorda-
te la 1.04. 1991 vor anihila întrucâtva acest efect în ipoteza în care indicele ge-
neral al preţurilor nu va depăşi 210% (comparativ cu luna octombrie 1990).  

Tabelul nr. 11b 

Raportul venituri-cheltuieli-minim de trai 
 Lei Indicii preţurilor de con-

sum 
Valori reactuali-

zate 
TOTAL CHELTUIELI din care: 1200 180,41) 2164 
- cheltuieli alimentare 834 161,41) 1376 
- cheltuieli nealimentare 90 213,51) 192 
- servicii  276 151,41) 418 
Minimul de trai  
- până la 1.10.1990 1000   
- până la 1.04. 1991  1252) 1250 
- după 1.04.1991     
- varianta 1   2103) 2100 
- varianta 2   2303)  2300 
Venitul mediu pe o persoană  
- neindexat  1359  
- compensat la 1.10.1991   1759 
- indexat – compensat la 1.04. 1991    2759 
Cheltuieli de consum după 1.04.1991   2520 
- varianta 1   2880 
- varianta 2    
Raportul dintre venituri şi cheltuieli 
- până la 1.10. 1990  1,13  
- după 1.04.1991  0,81  
- după 1.04.1991    
- varianta 1  1,09  
- varianta 2  0,95  
Raporturile între veniturile populaţiei vârstnice şi minimul de trai 
- până la 1.10.1990  1,35  
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 Lei Indicii preţurilor de con-
sum 

Valori reactuali-
zate 

- după 1.04. 1991    
- varianta 1  1,31  
- varianta 2   1,19  

1) Luna martie 1991 faţă de octombrie 1990 = 100. 

2) La 1.10.1990. 

3) Estimate pe baza cantităţilor consumate conform statisticii bugetelor de consum ale famili-
ilor de pensionari şi anexelor la Hotărârea Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la 
liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială. 

De asemenea, calculele noastre arată o scădere a disponibilităţilor popu-
laţiei în raport cu necesarul pentru asigurarea minimului de trai. Această scă-
dere se poate accentua în condiţiile accentuării inflaţiei. 

Calculele noastre, efectuate pentru pensia minimă reală pentru asigurări 
sociale de stat pentru muncă depusă şi limită de vârstă cu vechime completă 
(care la 31. XII. 1990 era cuprinsă în grupa de venituri nominale de 900-1000 
lei) relevă o creştere, prin majorarea cu 400 lei a acesteia, cu 17% în luna no-
iembrie, după care până în luna martie a avut loc o erodare cu până la 32%. 
Prin compensarea operată la 1.04. 1991 s-a încercat o echilibrare a puterii de 
cumpărare, care s-a situat totuşi la sfârşitul lunii iunie cu 8-10% sub cea a lunii 
noiembrie. Menţinerea puterii de cumpărare a pensionarilor din această cate-
gorie la nivelul celei avute anterior liberalizării preţurilor va fi realizabilă în con-
diţiile operării majorării pensiilor la 1.08.1991 numai în situaţia în care indicele 
preţurilor de consum nu va depăşi o creştere cu 43% faţă de luna iunie 1991, 
ceea ce este greu de crezut, avându-se în vedere nivelurile actuale ale preţuri-
lor produselor alimentare pentru achiziţionarea cărora familiile din această ca-
tegorie de venituri cheltuiesc aproximativ 65-70%. 

Situaţia este identică şi la celelalte categorii de pensii (pentru munca de-
pusă limită de vârstă şi vechime incompletă, pensionarii de invaliditate şi pen-
sionarii de urmaş), care chiar în condiţiile unor venituri lunare sigure şi stabile 
au înregistrat o diminuare a puterii de cumpărare. 

Pensia medie reală de asigurări sociale de stat pentru munca depusă şi 
limita de vârstă a scăzut în perioada noiembrie 1990-iunie 1991 cu 22%, cea 
pentru pierderea capacităţii de muncă cu 17%, iar cea de urmaş cu 15%. 

Trebuie să menţionăm însă faptul că astfel se prezintă situaţia pentru în-
tregul eşantion, dar problema trebuie abordată diferenţiat şi pe grupe de veni-
turi, întrucât aşa cum am arătat anterior un număr mare de persoane vârstnice 
se situează sub nivelul mediu sau chiar al minimului. 

Efectul creşterii preţurilor asupra consumului total a fost evidenţiat prin 
delimitarea influenţei factorilor explicative (vârstă şi preţuri), cu ajutorul unui 
model în care a fost reunite ca variabile: cheltuielile pe unitatea de consum (în 
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preţurile anului 1989), ponderile cheltuielilor pe principalele grupe de bunuri şi 
servicii în bugetul de consum, preţurile relative şi consumul total. 

Modelele sunt de tipul: 

(1) (log) c = a + b (anul) + c (vârsta în 1979) + d log (preţ relativ) + e log 
(consumul total). 

Datele tabelului nr. 12 relevă faptul că exceptând rata economisirii, varia-
ţia relativă anuală a nivelului consumului fizic, de cele mai multe ori în sensul 
scăderii sale a fost determinată de efectul de venit, a cărui creştere sub ritmuri-
le de modificare a preţurilor relative a determinat o degradare structurală a 
consumului. Creşterea cheltuielilor pentru plăţile obligatorii este confirmată de 
valoarea mai mare a lui R2, funcţie de variabila preţ. 

Analiza evoluţiei volumului fizic al consumului în perioada 1979-1989 
conform statisticii bugetelor de familie şi coroborare a rezultatelor acesteia cu 
calculele noastre arată că nevoile globale ale populaţiei vârstnice nu se dimi-
nuează pe măsura înaintării spre vârste mai avansate, ceea ce face ca statutul 
economic dobândit la retragerea din activitatea profesională sau în alte situaţii 
prevăzute de lege să determine nivelul de trai al persoanei pe tot restul vieţii. 

Tabelul nr. 12 

Factorii explicativi ai consumului în perioada 1979-1989 
Efectul variabilelor explicative  Cxxx) 

sau 
Pxxx) 

Anul de obser-
vare (efect ge-

neral) (b) 

Vârsta în 1979 a capului 
de familie (efect dife-
renţial de vârstă) (c) 

Preţ 
relativ 

(d) 

Consum 
total 

R2 

C - 0,013 0,0053 - 1,696 0,9057 0,76 Alimentaţie 
P - 0,012 0,0055 X X 0,96 
C X - 0,005 X 1,28 0,90 Vestimentaţie 
P X - 0,005 X 1,25 0,82 
C - 0,018 - 0,002 X 0,5709 0,87 Locuinţă (chirie) 
P 0,0292 X X 0,1809 0,70 
C 0,0270 0,0121 X 0,4794 0,95 Energie şi com-

bustibil pentru 
locuinţă 

P X 0,0124 0,8114 -0,440 0,98 

C X 0,01  1,43 0,83 Reparaţii 
P - 0,17 0,0077  1,13 0,97 
C X X  6,6 0,72 Rata economisirii
P X X  5,7 0,66 
C X 0,0189  X 0,70 Impozite taxe 
P X 0,021  X 0,80 
C X - 0,007 X 2,15 0,95 Cheltuieli de 

transport P X - 0,006 X 1,46 0,96 
C 0,1393 0,0093 2,8969 0,17251 0,98 Cheltuieli poştă şi 

telecomunicaţii P 0,1333 0,0096 3,6078 X 0,97 
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Efectul variabilelor explicative  Cxxx) 
sau 
Pxxx) 

Anul de obser-
vare (efect ge-

neral) (b) 

Vârsta în 1979 a capului 
de familie (efect dife-
renţial de vârstă) (c) 

Preţ 
relativ 

(d) 

Consum 
total 

R2 

C 0,0968 0,0968  X 0,87 Cheltuieli abo-
namente la presă P 0,0699 0,0699  X 0,84 

x) Nesemnificativi. 

xx) Fără estimări ale elasticităţii preţurilor din cauza colinearităţii. 

xxx) C – este cheltuiala pe unitatea de consum la preţurile anului 1989. 

Întrucât cadrul în care se desfăşoară consumul populaţiei declanşează 
comportamente de consum dintre cele mai diverse, considerăm că ar prezenta 
interes unele consideraţii privitoare la bătrânii solitari. Constatările noastre au 
urmărit să pună în evidenţă modificările induse în comportamentul general, al 
celui de consum în mod special, de condiţiile exterioare procesului de consum, 
respectiv condiţiile de locuit relaţiile de vecinătate ş.a. 

Concepţia edilitară materializată în realizarea unor complexe de blocuri 
cu confort precar, prevăzute cu garsoniere, s-a bazat, într-o etapă anterioară, 
pe corelarea a două necesităţi de principii: 

1. rezolvarea problemei locuinţei pentru categoriile de indivizi solitari (ti-
neri necăsătoriţi, celibatari vârstnici etc.); 

2. integrarea lor socială într-un sens benefic admiţându-se ca ipoteză 
conştiinţa deficitului lor social. În timp, ca urmare a scăderii relative a 
veniturilor, a emergenţei crizei alimentare şi a deteriorărilor relaţiilor 
sociale legate de habitat şi consum, bătrânii solitari au constituit co-
munităţi sociale locative relativ stabile dominând celelalte categorii 
conlocuitoare (tineri, necăsătoriţi) şi impunând un mod de viaţă speci-
fic. El este bazat pe gregaritatea topologică, redusă şi stabilă care se 
aseamănă cu relaţiile de vecinătate rurală, încă existente în noile car-
tiere, explicabilă prin existenţa masivă a generaţiei ’80 de locatari, 
aflaţi la prima generaţie de “urbanizaţi”. În unele situaţii coeziunea de 
interese a bătrânilor este structurată astfel încât se cultivă intoleranţa 
sau segregarea manifestă faţă de locatarii tineri. 

Provenienţa vârstnicilor solitari în aceste blocuri poate fi pusă pe seama: 
1. solitudinii dobândite (când individul a suferit o “ruptură” esenţială, o 

dramă etc., ca divorţul sau o detenţie în măsură să distrugă irevocabil 
vechile sale raporturi, rol-status-uri sociale sau decesul unuia dintre 
soţi); 

2. solitudinii specifice (provocate de cauze care ţin de psihologia indivi-
dului, de anumite incapacităţi financiare ale individului sau de integra-
re socială: celibat din convingere, delicvenţă, alcoolism etc.); 
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3. solitudini admise sau autoatribuite în cazul în care descendenţii se 
debarasează de părinţi sau izolaţionismul impus de persoană ca re-
flex al insatisfacţiei de a fi tolerat de aceştia etc. 

Realitatea “bătrânului consumatorist” rămâne un paradox generic şi o 
aberaţie a epocii pe care am depăşit-o. Ea s-a datorat gravului declin al siste-
mului economico-social, cât şi complexelor mentale subiacente, de satisfacere 
a nevoilor primare de subzistenţă şi asistenţă socială şi s-a reflectat într-o peri-
ferizare difuză sau totală a bătrânilor. Societatea “activă” preocupată de ritmul 
vertiginos al contradicţiilor şi insolubilitatea unor probleme globale a concediat 
problematica vârstnicilor solitari cristalizând o materie aperceptivă 
defavorizantă asupra lor. 

Comportamentul consumatorist al bătrânilor a fost, de aceea, marcat de 
o anumită violenţă, specifică neintegrării şi frustrării de recunoaşterea socială. 
Indivizii care suportă crize de rol status adoptă voluntar comportamente ane-
mice ca forme de protest faţă de indiferenţă sau marginalizare. 

Dacă bătrânii din familiile de descendenţi şi-au asumat încă de la înce-
putul diviziunea săracilor de aprovizionare în condiţiile penuriei unor alimente 
de bază, bătrânii solitari au fost promotorii unui insolit consum voluntarist şi 
substitutiv. Ei au devenit specialişti autoritari în aprovizionare acaparând în 
anumite ore ale zilei spaţiile comerciale, organizatori benevoli ai rândurilor şi 
uneori o sursă de redistribuire –profitabilă – a surplusului de alimente prin re-
vinderea la suprapreţ a produselor către alte categorii de cumpărători. Diferen-
ţa constituia contravaloarea imaginată a timpului pierdut la coadă şi cea utiliza-
tă pentru completarea veniturilor insuficiente sau alimentarea consumului pato-
logic (alcool). 

În măsura în care piaţa va putea asigura, într-o etapă apropiată, un nivel 
satisfăcător al aprovizionării alimentare, susţinut de o politică de preţuri cores-
punzătoare se va estompa şi va dispărea violenţa comportamentului consuma-
torist al băuturilor solitari. 

Câteva dimensiuni – largo senso – al acestui tip de violenţă ar fi preocu-
parea excesivă, febrilitatea, omniscenţa asupra alimentelor şi cantităţilor livra-
te, ubicuitatea la desfacerea alimentelor de interes, spirit întreprinzător şi une-
ori justiţiar. De fapt “coada” induce un comportament scidant, contradictoriu ce 
decurge din psihologia “de joc” a “cozii”, în esenţă o antinomie între dorinţa de 
a fi primul, propensiunea spre obiectul cozii care suferă o idealizare sui-generis 
şi cooperarea impusă de respectarea convenţiei. Astfel, violenţa comportamen-
tală a bătrânilor se susţine latent şi prin psihologia particulară a senectuţii cu 
note dominante de egoism şi autoritarism, căci alături de colectivismul “cozii” – 
o instituţie socială “ipso facto” – se impune în caracterul concurenţial prin care 
bătrânii deveneau nu de puţine ori protagoniştii scandalurilor. 

În aceste condiţii considerăm necesară abordarea soluţionării probleme-
lor privind asigurarea veniturilor, a consumului şi menţinerea puterii de cumpă-
rare a populaţiei vârstnice ca obiectiv social major al perioadei de tranziţie din 
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următoarele motive: populaţia vârstnică nu se poate şi nu mai trebuie să se au-
toprotejeze prin muncă, indiferent de mediul de reşedinţă; nivelul de trai al 
acestei categorii a fost serios depreciat în ultimul deceniu prin păstrarea 
aproape nemodificată a nivelului pensiilor şi a raporturilor între acestea; anula-
rea în perioada anterevoluţionară a unor drepturi în natură de care beneficiau 
pensionarii cu pensii mici şi nerevenirea asupra lor decât în anumite condiţii şi 
limite, insuficient însă pentru o ameliorare a standardului de viaţă al colectivită-
ţii vârstnice în ansamblul ei. 

De fapt, lipsa veniturilor suficiente este apreciată de cei investigaţi ca 
principala cauză de defavorizare în societate. 

2.5. Activităţi casnice şi de petrecere a timpului liber.  
Relaţiile sociale 

Am considerat câţiva indicatori relevanţi pentru tipul de activităţi pe care 
oamenii vârstnici le pot desfăşura, fie că sunt legate de procurarea unor veni-
turi suplimentare, fie de petrecerea timpului liber. Gradul în care oamenii se 
implică în astfel de activităţi, poate spune ceva despre starea de independenţă 
fizică şi de confort psihic prin evitarea marginalizării accentuate. 

Pentru activităţile de ocupare a timpului liber, vom prezenta în tabelul nr. 
13, mediile aritmetice ale alegerilor pe o scală de la 1 la 5 (foarte des = 
1...foarte rar (nu) = 5). Cu cât valoarea mediei este mai aproape de 1 sau de 5, 
înseamnă că respectiva activitate se desfăşoară foarte des sau deloc.  

Tabelul nr. 13 

Mediile aritmetice ale frecvenţelor pe scale de măsurare  
a activităţilor de petrecere a timpului liber, pe medii 

Mediile alegerilor de la 1 (foarte des) la 5 (foarte rar 
sau deloc) 

Activităţi de petrecere a timpului 
liber 

Urban Rural 
Lectura presei sau a unor periodice 2,6 3,3 
Cinematograf 4,5 4,9 
Vizionarea programelor TV 2,5 2,9 
Teatru 4,5 4,8 
Expoziţii, muzee 4,4 4,7 
Lectură 3,2 4,4 
Sport, turism 4,4 4,9 
Spectacolele sportive 4,1 4,3 
Restaurant 4,7 5,0 
Munci suplimentare pentru sporirea 
veniturilor  

 
4,6 

 
4,9 
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Reiese clar că, exceptând vizionarea programelor TV şi a citirii presei, 
celelalte activităţi se desfăşoară cu o frecvenţă foarte redusă, majoritatea 
circumscriindu-se perimetrului casnic. 

În ceea ce priveşte participarea la activităţi în afara propriei gospodării 
prin datele tabelului nr. 14, se constată că, în general, aceste preocupări se se 
concentrează pe cultivarea terenului în jurul casei (locul 1 al acestei preocupări 
se datorează structurii eşantionului), urmată fiind de creşterea nepoţilor, efec-
tuarea de cumpărături pentru rude şi munca în menajul copiilor. În general, di-
ferenţele în gradul de participare la tipurile de activităţi este aproximativ acelaşi 
între bărbaţi şi femei, exceptând munca agricolă şi efectuarea cumpărăturilor, 
preocupări în care persoanele de sex masculin sunt mai active.  

Tabelul nr. 14 

Distribuţia procentuală a populaţiei în funcţie de participarea 
la activităţi utilitare, pe sexex) 

Activităţi Masculin Feminin 
Cultivă teren în jurul casei sau în altă parte 31 20 
Se ocupă (zilnic) de nepoţi  28 26 
Face menajul copiilor (care locuiesc separat) 15 19 
Face menajul altor persoane 5 3 
Face cumpărături altor persoane  26 14 
Face cumpărături pentru rude 5 3 
Desfăşoară în continuare activităţi profesionale 17 4 
Desfăşoară activităţi artistice culturale, ştiinţifice 3 2 
Desfăşoară activităţi sezoniere remunerate  3 2 
x) Procentele însumate depăşesc 100%, întrucât există alegeri multiple. 

Pe baza datelor culese, am încercat o evaluare a rolurilor familiale ale 
vârstnicilor, ţinând cont de importanţa integrării lor prin funcţii a căror exercitare 
necesită nu numai consum de timp şi energie, dar produce satisfacţii şi senti-
mente de utilitate socială, motivându-i pozitiv în această perioadă a ciclului de 
viaţă. Toate au impact pozitiv asupra percepţiei calităţii vieţii lor. Disponibilita-
tea de întreţinere a unor relaţii armonioase în cadrul familiei este dovedită de 
numărul mare al răspunsurilor pozitive (70% din cei investigaţi).  

Restul respondenţilor au semnalat însă şi situaţii conflictuale permanente 
sau temporare cu ceilalţi membri ai familiei. Dacă avem în vedere rezultatele 
altor studii1 care arată că neînţelegerile cu copii şi separarea de aceştia consti-
tuie principalul factor al neadaptării persoanelor vârstnice la condiţia lor de via-
                                                           
1 Sussman, M.B., Relationships of adult children with their parents, în “Social structure and 

the family”, Englewood lifes, Prentice-Hall, 1979.  
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ţă, putem avansa ideea necesităţii reevaluării atitudinii societăţii faţă de bătrâni 
şi promovarea unei educaţii, încă din copilărie, în termenii respectului ce li se 
cuvine. 

De altfel, dorinţa de a se dovedi utili rezultă şi din numărul mare al celor 
care au declarat că: 

− sunt datori să-i ajute pe ceilalţi oameni apropiaţi care nu au atât timp 
liber, 33%; 

− să lucreze în continuare, pentru a nu se simţi izolaţi şi neglijaţi, 24%; 
− să lucreze pentru că au o foarte valoroasă experienţă, 8%. 
Există însă, o proporţie de 31% în eşantionul persoanelor investigate ca-

re au declarat că doresc să se ocupe numai de ei după o viaţă muncită, aspect 
pe care trebuie să-l reţinem cel puţin până la identificarea cauzelor care deter-
mină o asemenea atitudine în sensul atribuirii ei fie caracteristicilor personale, 
comportamentale şi structural-motivaţionale, fie absenţei la nivel societal a 
unor preocupări de valorificare a dorinţei şi disponibilităţii vârstnicilor de a se 
simţi utili. Înclinăm spre acceptarea celei de-a doua grupe de cauze; pe de o 
parte, datorită cadrului general în care se desfăşoară viaţa noastră imposibil de 
ameliorat instantaneu, dar în care populaţia vârstnică cu mici excepţii îşi păs-
trează locul secundar pe care l-a avut pe planul preocupărilor sociale până în 
1990 şi pe de altă parte, avem în vedere răspunsul aproape invariabil al per-
soanelor investigate la una din întrebările chestionarului nostru privind grija so-
cietăţii pentru rezolvarea problemelor pe care le au vârstnicii, 85% din cei inte-
rogaţi au apreciat că “pentru ei societatea nu face nimic sau foarte puţin”. Sen-
timentul de marginalizare la luarea deciziilor în cadrul familiei sau în mediul so-
cial este prezent la jumătate din cei investigaţi, iar 68% percep bătrâneţea ca o 
cauză a îndepărtării lor din viaţa socială, economică, politică, ceea ce accentu-
ează sentimentele de insatisfacţie pe plan material, frustrează şi marginalizea-
ză acea parte a colectivităţii, care dincolo de calitatea de păstrătoare a experi-
enţei de viaţă şi învăţămintelor morale conservă un potenţial de cunoştinţe pro-
fesionale a cărui mobilizare eficace ar constitui poate una din resursele 
noneconomice cele mai uşor valorificabile în contextul economico-social actu-
al. 

Deşi în acest sens legislaţia actuală a creat un cadru favorabil angajării 
pensionarilor, considerăm că cel puţin în activitatea productivă, condiţiile pre-
zente şi viitoare privind ocuparea forţei de muncă vor întreţine o atitudine de 
aşteptare. Pe de altă parte, ritmul lent al diversificării sectorului de servicii în 
care s-ar putea valorifica experienţa multora dintre vârstnici (îndeosebi în ser-
viciile în care forţa de muncă calificată este insuficientă în raport cu schimbările 
care intervin în procesul tranziţiei – avem în vedere serviciile publice, de îngriji-
re şi supraveghere a copiilor, asistenţa socială a diferitelor grupuri de popula-
ţie, inclusiv bătrânii ş.a.) restricţionează instituirea unui climat de favorizare a 
dorinţei de a se face util. 
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Problema activităţii nu poate fi limitată numai la vârstnicii valizi, ea având 
o semnificaţie aparte la nivelul invalizilor şi al vârstnicilor cu capacitate redusă 
de muncă. 

3. Evaluarea calităţii vieţii vârstnicilor instituţionalizaţi 

3.1. Aspecte privind reţeaua de asistenţă socială specializată  
pentru îngrijirea bătrânilor  

În prezent, obligaţia de întreţinere şi îngrijire a vârstnicilor fără posibilităţi 
revine, conform legislaţiei familiei, indiferent de situaţia concretă a acesteia 
(gradul de ocupare al adulţilor, numărul de copii minori ai familiei, veniturile 
acesteia, condiţiile de locuit). Deşi este prevăzută legal şi posibilitatea îngrijirii 
bătrânilor dependenţi material sau bolnavi cronici în căminele pentru bătrâni 
sau căminele spital, aceasta nu se aplică decât în cazuri excepţionale. Astfel, 
s-a ajuns chiar la o subocupare a locurilor existente în instituţiile specializate, 
în condiţiile în care România dispune de o reţea foarte slab dezvoltată de uni-
tăţi specializate în asistenţa bătrânilor. De altfel, după 1938, reţeaua unităţilor 
specializate de acest gen s-a dezvoltat foarte puţin. În anul respectiv, revenea 
1 loc la 94 persoane de 65 ani şi peste, iar la sfârşitul anului 1989, 1 loc la 104 
persoane. La sfârşitul anului 1990, numărul de locuri în unităţi specializate pen-
tru asistenţa socială a vârstnicilor a fost de 6479, din care erau ocupate 4200. 

În aceste instituţii se resimte o lipsă acută de cadre de specialitate şi 
personal de îngrijire, normativele de personal în vigoare neţinând cont de spe-
cificul nevoilor acestora. 

Calitatea condiţiilor de viaţă din aceste instituţii este marcată şi de lipsa 
acută de resurse financiare. Alocaţia zilnică pentru hrană în căminele pentru 
asistaţi vârstnici a fost, în medie până în 1990 de 11 lei pe persoană. În 1990, 
alocaţia zilnică s-a majorat la 23 lei pe zi, iar de la 1.04.1991 la 52 lei pe zi. 
Cheltuielile pentru medicamente au rămas nemodificate, 1-2 lei pe persoană/zi. 
Costul întreţinerii este suportat de către asistat sau de familia acestuia, în pro-
porţii ce depăşesc 70%, intervenţia de la bugetul de stat fiind în anul 1990 de 
2714 lei anual pe o persoană. Cheltuielile totale de la bugetul de stat pentru 
sprijinirea instituţiilor de îngrijire a vârstnicilor au fost în anul 1990 de 114 mili-
oane lei, reprezentând 0,1 % din sumele alocate pentru finanţarea acţiunilor 
social-culturale.  

Prin cantinele de ajutor social cu o capacitate de 7980 locuri s-a asigurat 
de 3 ori pe săptămână o masă caldă bătrânilor neinstituţionalizaţi, beneficiari 
de ajutor social.  

3.2. Rezultatele cercetărilor efectuate în căminele pentru bătrâni 
Analiza datelor factuale pentru grupurile cercetate în cele 3 cămine de 

bătrâni arată că populaţia vârstnică care trăieşte aici este relativ omogenă din 
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punct de vedere al vârstei şi sexului. Paradoxal, în căminele de bătrâni o pon-
dere mare, de 75%, o au femeile. În distribuţia pe grupe de vârste se remarcă 
preponderenţa vârstnicilor de 80 de ani şi peste, explicabilă prin faptul că cei 
cazaţi în cămine trebuie să îndeplinească anumite condiţii: vârsta înaintată, 
posibilităţi materiale reduse, lipsa familiei sau a rudelor, stare de sănătate pre-
cară. De altfel şi solicitarea de internare, după cum o arată cauzele declarate, 
intervine după o perioadă de singurătate destul de lungă. Perioada medie de 
singurătate, cel mai frecvent datorată pierderii celuilalt soţ, este de 22,5 ani. 
88% din persoanele vârstnice nu mai au familie, iar 26% nu au niciun fel de ru-
de fiind determinate să apeleze la aceste instituţii ca urmare a singurătăţii şi 
izolării. 

Rudele apropiate ale vârstnicilor internaţi – în calitate de susţinători legali 
– deţin următoarele procente: copii 22,1%, fraţi 23,4%, nepoţi 26,4%, alte rude 
18,1%. Deci, aproximativ 70% din cei asistaţi au rude în viaţă. 

Motivele internării cel mai frecvent declarate, constau în singurătate 
(68%), stare de sănătate necorespunzătoare care nu permite propria îngrijire 
(55%), lipsa veniturilor (24%), neînţelegeri cu copiii sau alte rude cu care locuia 
(34%), lipsa unei locuinţe proprii sau a unor condiţii acceptabile de locuit în ca-
sa altor rude (19%): 

− 58% din cei contactaţi sunt fără şcoală sau cu şcoală primară neter-
minată, un sfert fiind absolvenţi de liceu. În rândul populaţiei vârstni-
ce, predomină cei provenind din muncitori, iar între femei, casnicele. 
Între aceste două caracteristici şi statusul economic este o legătură 
directă. Distribuţia celor internaţi se prezintă astfel: 

− 13% sunt lipsiţi complet de venituri; 
− 20% aveau la acea dată (octombrie 1990) venituri sub 1000 lei; 
− 45% aveau venituri între 1000 şi 1500 lei; 
− 18% aveau venituri între 1501 şi 2000 lei; 
− 4% aveau venituri peste 2000 lei. 
Nivelul scăzut al veniturilor din care asistaţii mai contribuie şi la costul lu-

nar al întreţinerii lor, (de 3513 lei în trimestrul I al anului 1991), face ca posibili-
tăţile lor financiare de satisfacere a nevoilor de vestimentaţie, petrecere a tim-
pului liber şi chiar de sănătate (prin proceduri suplimentare celor de care bene-
ficiază gratuit în reţeaua de asistenţă sanitară) să fie foarte scăzute. 

În general, asistaţii îşi apreciază ca necorespunzătoare starea sănătăţii. 
Aprecierile privind calitatea asistenţei medicale sunt contradictorii, acuzându-
se lipsa de personal medical suficient pentru o supraveghere permanentă în 
unele cămine sau apreciind pozitiv activitatea cadrelor medicale în altele. Con-
siderăm că această problemă, pe lângă termenii legali de încadrare şi stimula-
re a unui personal medical ce se cere cu o înaltă calificare şi specializare în 
acest domeniu, ridică şi alte aspecte de deontologie medicală asupra cărora 
organele responsabile ar putea reflecta. Ceea ce considerăm însă obligatoriu 
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de rezolvat atât în cazul personalului medical cât şi a celui de îngrijire este ni-
velul salariului pentru munca depusă în aceste unităţi, care trebuie să fie com-
pensatoriu pentru efortul, responsabilitatea şi condiţiile în care ea se desfăşoa-
ră1. 

Din calculele noastre, prezentate în tabelul nr.15 a rezultat că alocaţia 
minimă necesară pentru satisfacerea nevoilor alimentare ale populaţiei vârstni-
ce într-o structură care să asigure zilnic 75 g proteine, 70 g lipide şi 300 g glu-
cide, potrivit normelor raţionale la această grupă de vârstă este de minimum 78 
lei. Menţionăm că prezenţa grupelor de produse menţionate în tabel în hrana 
zilnică asigură cantităţile necesare de factori nutritivi (proteine, vitamine, săruri 
minerale) cu influenţă directă asupra stării de nutriţie şi sănătate. Regimul die-
tetic mai costisitor ar necesita o suplimentare a alocaţiilor. 

Tabelul nr. 15 

Evaluarea costului raţiei alimentare zilnice  
pentru populaţia de 60 ani şi peste 

Produse UM    
Pâine şi produse de panificaţie kg 0,39 20 7,80 
Mălai kg 0,05 9 0,45 
Carne proaspătă kg 0,11 250 27,50 
Preparate din carne kg 0,05 150 7,50 
Peşte şi conserve din peşte  kg 0,013 80 1,05 
Lapte kg 0,37 10 3,70 
Ulei comestibil kg 0,033 40 1,30 
Ouă kg 0,73 3 2,20 
Zahăr kg 0,04 32 1,30 
Cartofi kg 0,19 12 2,30 
Legume-total kg 0,38 50 19 
Fructe-total kg 0,15 30 4,50 
TOTAL CHELTUIELI    78,60 

 
Din analiza răspunsurilor privind aprecierea modului de rezolvare a pro-

blemelor vârstnicilor prin internare în cămin rezultă că se rezolvă, în limitele 
acceptabile nevoia de locuinţă şi de asigurare a hranei. Absenţa condiţiilor 
pentru petrecerea timpului în cadrul căminului creează insatisfacţie şi poate 
constitui una din cauzele care afectează calitatea relaţiilor interpersonale prin 
                                                           
1 Apreciem că dificultatea muncii şi necorelarea nivelului salariului cu aceasta este cauza 

subocupării chiar a posturilor, conform normelor de structură aprobate, asupra cărora s-ar 
putea discuta. Datele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru anul 1990 arată că în 
raport cu acestea numărul mediu scriptic de personal realizat a fost 76% în căminele spital 
pentru adulţi şi bătrâni bolnavi cronici, şi între 80 şi 85% în căminele pentru pensionari şi 
bătrâni. Conform Hotărârii Guvernului nr. 484/1990 salariul personalului de îngrijire a variat 
între 2500-3000 lei pe lună).  
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lipsa de preocupări comune (există unele declaraţii privind consumul exagerat 
de alcool, conflicte până la certuri, violenţe şi bătăi ş.a.). 

Este şi o motivare a dorinţei de a părăsi căminul, repudiată imediat la 
gândul că majoritatea nu au unde să plece. Dat fiind starea precară a sănătăţii 
multor bătrâni, ei nu pot desfăşura niciun fel de activităţi gospodăreşti în cămin, 
ceea ce face şi mai monotonă existenţa. Există însă şi persoane care nu do-
resc să participe la asemenea activităţi, considerând că îngrijirea lor este de 
datoria altora. 

În capitolul final al lucrării vom reveni cu unele propuneri rezultate din 
anchetă privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în aceste instituţii. 



III. EXPERIENŢE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI SOCIALE A POPULAŢIEI VÂRSTNICE 

 Îmbătrânirea demografică a devenit o problemă a lumii întregi, în primul 
rând prin dimensiunile cantitative ale fenomenului. Odată cu îmbătrânirea po-
pulaţiilor ţărilor, în majoritatea acestora au loc schimbări tehnologice profunde 
şi nu în puţine s-au impus grave restricţii economice. În asemenea condiţii, în 
mod firesc problemele populaţiei vârstnice au fost cuprinse în preocupările or-
ganismelor internaţionale1. 

Pentru a face faţă schimbărilor de structură pe vârste a populaţiei con-
ceperea politicilor şi a programelor de asistenţă socială s-a scris într-o aborda-
re globală, regândindu-se ipotezele admise în mod curent în ceea ce priveşte 
durata normală a vieţii active, validitatea unei demarcaţii nete, între munca re-
munerată şi pensii, sistemul de finanţare a formelor de susţinere materială a 
vârstnicilor, tipurile de prestaţii oferite, autonomia persoanelor vârstnice şi rolul 
lor în familie şi societate. 

Principiile esenţiale care au stat la baza elaborării de asistenţă socială s-
au axat pe: conservarea demnităţii persoanelor vârstnice, menţinerea capacită-
ţii lor de a funcţiona social independent, stimularea legăturilor cu familia şi co-
lectivitatea, valorificarea potenţialului lor creativ. 

Literatura de specialitate consultată ne arată o foarte largă şi profundă 
preocupare în mai toate ţările lumii. Vom încerca să prezentăm în sinteză, 
principalele direcţii de acţiune în favoarea populaţiei vârstnice2. 
                                                           
1 Fără să ne propunem un istoric al preocupărilor la acest nivel, considerăm util să menţio-

năm principalele momente din activitatea organizaţiilor ONU, care după părerea noastră 
au circumscris încă de la începutul anilor ’70 cadrul necesar promovării unei politici sociale 
adecvată problemelor specifice ale acestei grupe de populaţie care din păcate nu şi-au mai 
găsit ecou în România după 1980. Între documentele ONU care au fost elaborate ulterior 
Conferinţei Mondiale a Populaţiei din 1974 când s-a insistat asupra necesităţii ca toate gu-
vernele să ţină cont în politicile de dezvoltare de incidenţa evoluţiei efectivelor şi proporţiei 
vârstnicilor în populaţiile lor putem enumera: Rezoluţia 3137 adoptată de Ansamblul mon-
dial asupra îmbătrânirii, în 1973, intitulată “Problema persoanelor vârstnice”; în 1974 a fost 
adoptat “Planul de acţiune mondială asupra populaţiei”; în 1978, prin Rezoluţia 33/52 s-a 
decis organizarea unei conferinţe mondiale pentru vârsta a III-a în 1982 la care să se lan-
seze un program internaţional de acţiune menit să asigure populaţiei vârstnice securitatea 
pe plan economic şi social şi de a crea posibilităţi să contribuie la dezvoltarea naţională. 
An de an, rezoluţiile, seminariile, conferinţele contribuiau la perfecţionarea cadrului de des-
făşurare a acţiunilor la nivel naţional şi internaţional. Pe măsura creşterii intensităţii preo-
cupărilor la diferite niveluri, cele din România erau marcate tot mai vizibil de tendinţa de 
excluziune şi marginalizare a populaţiei vârstnice de la viaţa socială.  

2 Informaţiile au fost preluate din materialele celei de-a 31-a sesiune a Centrului pentru dezvol-
tare socială şi afaceri umanitare de la Viena în care au fost analizate rezultatele anchetei 
efectuate pe bază de chestionar, adresat unui număr de 118 ţări membre ale ONU, organe şi 
instituţii specializate ale ONU, precum şi unor organisme neguvernamentale. (anexa nr. 8).  
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Principalele dimensiuni reţinute de noi în contextul temei de cercetare au 
văzut: sănătatea, alimentaţia, protecţia consumatorului vârstnic, condiţiile de 
locuit şi de mediu, familia, securitatea venitului şi ocuparea. Nivelurile de inter-
venţie la care ne vom referi sunt cel naţional şi cel internaţional. 

Politicile guvernamentale din ţările care au răspuns la ancheta menţio-
nată au drept puncte comune: 

− larga recunoaştere a implicaţiilor socioeconomice ale tendinţelor de 
îmbătrânire. În acest sens se încearcă o punere în valoare a efectelor 
pozitive ce decurg din acest proces, insistându-se pe stimularea 
vârstnicilor în direcţia continuării activităţii, constituind astfel o resursă 
de muncă creativă pentru economia naţională prin experienţa profesi-
onală acumulată. S-a apreciat că această creştere absolută şi relativă 
a vârstnicilor, în condiţiile asigurării cadrului corespunzător de valorifi-
care a potenţialului de sănătate, de muncă şi a disponibilităţii proprii 
de a fi utili se constituie într-o frână a dezvoltării1; 

− recunoaşterea nevoilor de bază ale bătrânilor pentru îngrijirea şi ser-
vicii, pe care le iau în considerare la proiectarea infrastructurii servicii-
lor; 

− efortul de asigurare asistenţei sanitare primare şi asistenţei specifice 
bătrânilor; 

− promovarea iniţiativelor de a-i ajuta pe vârstnici să rămână în locuinţe-
le lor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, asigurarea unor condiţii de lo-
cuit adecvate pentru grupele vulnerabile; 

− sprijinirea familiei ca structură fundamentală de susţinere a populaţiei 
vârstnice, prin suplimentarea resurselor acelora care au în îngrijire bă-
trânii, prin îmbunătăţirea statutului femeilor a cărui modificare a influ-
enţat negativ posibilităţile tradiţionale de acordare a îngrijirilor; 

− asigurarea la nivelul social a unei game diversificate de servicii desti-
nate populaţiei vârstnice (prezentată în tabelul nr. 16); 

− promovarea cooperării între agenţiile guvernului şi organizaţiile negu-
vernamentale în asigurarea condiţiilor pentru continuarea participării 
bătrânilor la activităţile comunitare; 

− asigurarea unor venituri sigure prin promovarea unor scheme cu grad 
de cuprindere cât mai largă a populaţiei, adoptarea unor programe 
pentru asigurarea unor resurse pentru satisfacerea nevoilor minime 
ale tuturor bătrânilor şi adoptarea unor măsuri speciale de protecţie a 
grupurilor vulnerabile în cadrul populaţiei vârstnice: cum sunt cei care 
nu au activat profesional, cei incapabili să muncească, emigranţii; 

                                                           
1 Periodical on aging, 85, vol. 2, nr. 1, Departament of International Economic and Social 

Affaires, ONU, 1988.  
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− eliminarea discriminării pe criterii de vârstă şi sex pe piaţa muncii şi 
sprijinirea celor dornici să se întoarcă la munca anterioară sau în alte 
activităţi; 

− promovarea unor sisteme educaţionale pentru vârsta a III-a; 
− stimularea cercetării ştiinţifice pe probleme ştiinţifice îmbătrânirii şi 

nevoilor acestei grupe de populaţie;  
− preocupări pentru promovarea cadrelor de îngrijire a populaţiei vârst-

nice. 
În anexa nr. 8 prezentăm pe dimensiunile menţionate, frecvenţa cu care 

aceste preocupări se regăsesc în politicile guvernelor din diferite ţări, grupate 
pe regiuni. 

Organismele neguvernamentale contribuie, pe de o parte la identifica-
rea problemelor specifice vârstnicilor, iar pe de altă parte sprijină punerea în 
practică a programelor guvernamentale sau elaborează programe proprii ale 
căror obiective principale sunt: dezvoltarea responsabilităţii faţă de îngrijirea 
bătrânilor, crearea unei atitudini publice favorabile privind rolul familiei în viaţa 
vârstnicului, promovarea ajutorului neoficial pentru economisirea costurilor pu-
blice, dezvoltarea unor sisteme de responsabilităţi neoficiale. 

Se apreciază că organizaţiile neguvernamentale sunt un element-cheie 
în cooperarea naţională şi internaţională pentru punerea în practică a politicilor 
şi programelor de protecţie socială, pentru exercitarea controlului asupra aces-
tora precum şi pentru evaluarea eficienţei lor. 

Organismele benevole şi agenţiile de dezvoltare se implică în soluţio-
narea problemelor vârstnicilor prin: organizarea asistenţei la domiciliu1, stimula-
rea autoasistenţei, colectarea de fonduri, prestarea efectivă a unor lucrări (re-
pararea clădirilor de locuit, efectuarea de lucrări gospodăreşti în locuinţele 
vârstnicilor, confecţionarea de mobilier, îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a.). 

Pe plan internaţional se remarcă dezvoltarea unei reţele instituţionale 
formată din organizaţii ale ONU specializate în acest domeniu (Ansamblul 
mondial privind populaţia vârstnică, Fondul ONU pentru activităţi privind popu-
laţia vârstnică, Fondul cu destinaţie specială al ONU privind populaţia, FNUAP, 
Centrul pentru dezvoltare socială şi afaceri umanitare ş.a.), organizaţii intergu-
vernamentale, asociaţii neguvernamentale între ţări. 

                                                           
1 Asistenţa la domiciliu constă în acordarea ajutorului pentru pregătirea hranei şi pentru ali-

mentarea celor incapabili s-o facă singuri, igienă permanentă, ajutor de urgenţă. Ea cu-
prinde o gamă largă de prestaţii în funcţie de starea vârstnicului (însoţirea bătrânului la 
magazin, medic, în vizite, în concedii ş.a.). În ţările CEE, URSS, China se practică tot mai 
mult sistemul de ajutoare în grup care asigură asistenţa socială în anumite zone ale oraşu-
lui. În foarte multe ţări, aceste organizaţii au instituit sisteme autonome de ajutor de urgen-
ţă la domiciliu.  
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Tabelul nr. 16 

Principalele categorii de servicii destinate  
populaţiei vârstnice din alte ţări 

Categorii de servicii pentru: 
Îngrijirea 
sănătăţii 

Asigurarea condi-
ţiilor de locuit 

Ajutorarea 
familiilor 
care au în 
întreţinere 

bătrâni 

Facilităţi 
sociale 

Oportunităţi 
de ocupare 

Educaţie 
specifică 
vârstei a 

III-a 

Protecţia con-
sumatorului 

vârstnic 

- Instituţii de 
zi (centre, 
clinici spita-
le pentru 
tratamente 
ambulatorii, 
recuperato-
rii şi profi-
lactice); 

- Servicii me-
dicale la 
domiciliu 
pentru îngri-
jirea sănătă-
ţii mentale; 

Unităţi medi-
cale mobile; 

- Terapie fizi-
că; 

- Instituţii 
specializate 
pentru asis-
tenţa vârst-
nicilor 

- Adaptarea con-
strucţiilor la nevoi-
le specifice ale 
bătrânilor, în ge-
neral şi în mod 
special ale celor 
cu invalidităţi 

- Integrarea clădiri-
lor şi apartamen-
telor destinate bă-
trânilor în ansam-
blurile de locuinţe 
pentru celelalte 
categorii de popu-
laţie 

- Promovarea unor 
lucrări de îmbună-
tăţire a gradului 
de confort al locu-
inţelor ocupate de 
bătrâni pentru a 
păstra cadrul 
obişnuit de viaţă 
al acestora; 

- Promovarea finan-
ţării publice a 
construcţiilor de 
locuinţe de diferite 
tipuri pentru bă-
trâni; 

- Coordonarea poli-
ticii în domeniul 
locuirii cu cele re-
feritoare la servi-
ciile comunitare 
(protecţia bătrâni-
lor faţă de traficul 
rutier, asigurarea 
unor mijloace de 
transport adecva-
te). 

- Ajutoare 
financiare 
pentru fami-
lii cu veni-
turi mici ca-
re îşi păs-
trează în în-
treţinere bă-
trânii 

- Servicii so-
ciale gratui-
te sau cu 
plata redu-
să pentru 
întreaga 
familie 

- Credite fără 
dobânzi 
pentru îm-
bunătăţirea 
condiţiilor 
de locuit 

- Facilităţi 
pentru pro-
tejarea sta-
bilităţii fami-
liei (pro-
gram de lu-
cru flexibil, 
distanţa mi-
că a locului 
de muncă 
faţă de do-
miciliu etc.);

- Programe 
educaţiona-
le pentru 
încurajarea 
copiilor de 
a-i îngrijiri 
pe bătrâni. 

- Livrare la 
domiciliu a 
alimentelor

- Efectuarea 
treburilor 
gospodă-
reşti cu 
ajutorul 
unei per-
soane din 
afara fami-
liei. 

Organizarea 
de contac-
te sociale 
permanen-
te (vizite la 
domiciliu, 
reuniuni în 
cluburi, 
convorbiri 
telefonice)

- Servicii de 
însoţire a 
bătrânilor 
de către 
societate 
(spălătorie, 
curăţătorie, 
reparaţii 
etc.). 

 

- Servicii de 
identificare a 
ocupaţiilor 
adecvate 
vârstei, apti-
tudinilor şi 
capacităţii 
de muncă a 
vârstnicilor 

- Preocuparea 
pentru crea-
rea unor noi 
posibilităţi de 
ocupare, de 
recalificare 
în anumite 
genuri de ac-
tivităţi (su-
praveghere 
a bătrânilor 
sau copiilor 
altora, con-
sulting, par-
ticipare la  
ordinea pu-
blică etc.) 

- Efectua-
rea de 
cursuri 
anterior 
pensio-
nării 

- Universi-
tăţi pen-
tru vârsta 
a treia 

- Participa-
rea la 
progra-
me co-
mune de 
cercetare 
a pro-
blemelor 
vârstei a 
treia 

 

- Promovarea 
unor norme şi 
standarde de 
calitate pentru 
alimente, me-
dicamente, 
bunuri indus-
triale de con-
sum, instalaţii 
şi echipamen-
te casnice, 
produse chi-
mice pentru uz 
gospodăresc; 
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La acest nivel, preocuparea principală constă în elaborarea unei strategii 
globale şi a unui program internaţional de acţiune privind îmbătrânirea. De mai 
bine de trei decenii se insistă pe necesitatea revalorizării atitudinii privind îmbă-
trânirea. Dacă în ţările în curs de dezvoltare suferinţele bătrâneţii se atenuează 
prin îngrijirile date de cei apropiaţi la nivelul familiei şi al comunităţii în regiunile 
dezvoltate, persoanele vârstnice beneficiază de securitatea materială şi de ac-
ces la îngrijiri instituţionalizate, dar cu preţul unei marginalizări personale şi so-
ciale. Agravarea recesiunii mondiale pune deja în pericol planurile economice 
şi sociale ale unui număr mare de ţărani. De aceea, aceste organisme reco-
mandă abordarea problemelor persoanelor vârstnice atât într-o optică umanita-
ră cât şi prin prisma dezvoltării economice. Urmare acestora, numeroase ţări 
şi-au reajustat deja programele sociale, sistemele de pensionare, serviciile so-
ciale. 

Redăm în tabelul nr. 17 principalele recomandări ale organismelor speci-
alizate (grupate de noi pe principalele dimensiuni ale calităţii vieţii) pe care le 
apreciem ca deosebit de utile pentru includerea şi urmărirea lor într-un program 
naţional de protecţie socială a vârstnicilor. De asemenea, prezentăm obiective-
le Planului Internaţional de Acţiune privind populaţia vârstnică: 

a) aprofundarea pe plan naţional şi internaţional a efectelor economice 
şi sociale ale îmbătrânirii populaţiei asupra procesului dezvoltării; 

b) promovarea unor politici şi programe care să garanteze securitatea 
socială şi economică a populaţiei vârstnice; să le ofere acestora posi-
bilitatea să contribuie la dezvoltarea, dar şi să beneficieze de avanta-
jele acesteia; 

c) c) formularea unor politici şi opţiuni realiste, posibile, în concordanţă 
cu valorile şi obiectivele naţionale cât şi cu principiile internaţionale 
recunoscute de fiecare stat; 

d) d) să încurajeze dezvoltarea metodelor adecvate de învăţământ, de 
formare a cadrelor de îngrijire a populaţiei vârstnice şi de cercetarea 
problemelor lor specifice pentru a face faţă îmbătrânirii populaţiei 
mondiale; să se faciliteze astfel la nivel internaţional schimbul de 
competenţe şi cunoştinţe în acest domeniu. 

Tabelul nr. 17 
Domenii ale 
calităţii vieţii 

Recomandări 

SĂNĂTATE 1) Protecţia persoanelor vârstnice să depăşească simpla preocupare pen-
tru combaterea bolii, să se ţină cont de interdependenţa factorilor fizici, men-
tali, sociali, spirituali şi ecologici cu acţiune agresivă asupra sănătăţii vârst-
nicilor, îngrijirile trebuie să fie asigurate atât la nivelul societăţii, prin sectorul 
sanitar şi sistemul de asistenţă socială în teritoriu, cât şi de familie; 
2) Accentuarea rolului asistenţei primare în cadrul unei strategii ce urmă-
reşte ca populaţia vârstnică să continue să ducă o viaţă independentă în sâ-
nul familiei; 
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Domenii ale 
calităţii vieţii 

Recomandări 

3) Depistarea precoce şi tratamentul adecvat precum şi instituirea unor 
măsuri de prevenire a instalării incapacităţii totale, invalidante şi bolilor cro-
nice degenerative; 
4) Supravegherea specială a vârstnicilor neadaptaţi la mediu; 
5) Antrenarea persoanelor vârstnice la organizarea serviciilor de sănătate 
şi la funcţionarea lor; 
6) Diversificarea serviciilor de îngrijire în cadrul unei infrastructuri sanitare 
şi sociale deservită de un personal specializat capabil să asigure servicii ge-
riatrice adecvate;  
7) Depistarea stărilor de malnutriţie la vârstnicii săraci;  

ALIMENTAŢIE 1) Asigurarea unor oferte de produse alimentare bogate în factori nutritivi şi 
la preţuri accesibile pentru toate categoriile de venituri (pentru săraci şi de-
favorizaţi); 
2) Repartizarea justă şi echitabilă a alimentelor; 
3) Promovarea unui compartiment alimentar corect; 
4) Desfăşurarea unor cercetări asupra rolului factorilor nutriţionali în proce-
sul îmbătrânirii; 

PROTECŢIA 
CONSUMA-
TORULUI 
VÂRSTNIC 

1) Produsele alimentare, obiectele, instalaţiile şi echipamentele casnice să 
fie conforme cu normele de securitate ţinând cont de vulnerabilitatea per-
soanelor vârstnice;  
2) Asigurarea unei administraţii corecte a medicamentelor, altor produse 
chimice prin instrucţiuni şi publicitate adecvate; 
3) Facilitarea accesului populaţiei vârstnice la medicamente, aparate acus-
tice, ochelari, proteze şi altele, necesare pentru continuarea activităţii şi in-
dependenţa lor; 
4) Sancţionarea practicilor de vânzare menite să exploateze resursele fi-
nanciare ale persoanelor vârstnice;  

CONDIŢII DE 
LOCUIT 

1) Asigurarea de locuinţe convenabile, adaptarea la nevoile specifice ale 
locuinţei, dotărilor, mobilierului şi echipamentului casnic; 
2) Construirea şi repararea din fondurile publice a unor locuinţe pentru 
vârstnici, corespunzând diferitelor situaţii şi grade de autonomie; 
3) Coordonarea politicii privind construcţia de locuinţe cu cea a serviciilor 
comunitare (sociale, sanitare, culturale, de loisir, de comunicaţie); 
4) Crearea unui mediu de locuire format din persoane aparţinând diferitelor 
categorii de vârste; 

FACILITAREA 
OCUPĂRII 
ASIGURAREA 
VENITULUI  
MENŢINEREA 
PUTERII DE 
CUMPĂRARE 

1) Asigurarea unui minim de resurse necesare pentru o viaţă normală; 
2) Minimul de venituri trebuie astfel dimensionat încât să permită satisface-
rea nevoilor esenţiale ale populaţiei vârstnice, independenţa lor materială; 
3) Indexarea veniturilor şi economiilor populaţiei vârstnice pentru menţine-
rea puterii de cumpărare; 
4) Punerea în aplicare a unor sisteme de securitate socială bazate pe prin-
cipiul cuprinderii întregii populaţii vârstnice; acestea să cuprindă şi avantaje 
în natură, ajutoare directe familiilor care îngrijesc bătrâni; 
5) Eliminarea oricăror discriminări pe criterii de vârstă şi sex pe piaţa mun-
cii; protejarea anumitor categorii de vârstnici pe piaţa muncii (cei singuri care 
au dorit să se reintegreze în muncă, cei cu nivel de calificare înaltă care pot 
învăţa tinerii ş.a.); 
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Domenii ale 
calităţii vieţii 

Recomandări 

FAMILIA ŞI 
MEDIUL SO-
CIAL 

1) Promovarea unor politici sociale care să încurajeze menţinerea solidari-
tăţii familiale între generaţii cu concursul tuturor membrilor familiei; 
2) Crearea unor servicii sociale de susţinere a familiei care îngrijeşte per-
soane vârstnice şi sprijin financiar la nevoie; 
3) Încurajarea ajutorului autoasistenţei şi a relaţiilor între populaţia vârstnică 
şi cea mai tânără; 

INFORMARE 
ŞI INSTRUIRE 

1) Crearea unei largi accesibilităţi la instruire, indiferent de vârstă (cluburi 
de zi, universităţi pentru vârsta a treia, ş.a.); 
2) Folosirea mass-mediei ca mijloc de comunicare cu bătrânii prin progra-
me variate şi adecvate specificului lor; 
3) Organizarea de acţiuni în muzee, teatre, operă, centre culturale cu cola-
borarea bătrânilor sau chiar instituţii de sine stătătoare cu această destinaţie. 

 



IV. CONCLUZII ŞI PROPUNERI  
PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII  

POPULAŢIEI VÂRSTNICE DIN ROMÂNIA 

Elaborarea unor programe de asistenţă socială a bătrânilor trebuie să fie 
precedată, după părerea noastră, de precizarea unor principii care să stea la 
baza orientării acţiunilor privind exercitarea funcţiilor politicii sociale în perioada 
actuală. Reuşita unui demers de precizare a acestora credem că depinde în 
principal, de caracterul opţiunilor colectivităţii privind: reevaluarea atitudinilor 
faţă de îmbătrânirea demografică, asumarea responsabilităţilor de către gene-
raţiile active pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale vârstnicilor, promova-
rea măsurilor de protecţie a populaţiei vârstnice ca un obiectiv principal al poli-
ticii sociale şi totodată ca un instrument de politică naţională care poate contri-
bui la maximizarea rolului acestei categorii de populaţie în procesul dezvoltării 
economice şi sociale. 

Principiile ce se au în vedere sunt: 
− recunoaşterea socială a contribuţiei populaţiei vârstnice la procesul 

de dezvoltare economică din ţara noastră, în virtutea căreia dreptul la 
condiţii demne de viaţă se cere asigurat fiecărui bătrân, indiferent de 
mediul său de reşedinţă, de situaţia familială şi de potenţialul de mun-
că pe care îl mai conservă după împlinirea unei anumite vârste;  

− prin politica sa socială, statului îi revine responsabilitatea promovării 
unui model de valorizare a bătrâneţii, de perfecţionare a structurilor şi 
relaţiilor umane, inclusiv a celor familiale pentru a modifica imaginea 
negativă şi devalorizarea bătrâneţii, promovată în ultimele decenii de 
vechiul regim, contrar tradiţiilor de respect şi preţuire ale poporului 
nostru faţă de bătrâni; 

− includerea problemelor populaţiei vârstnice în acţiunea socială, cultu-
rală, economică privind întreaga populaţie, acţiune care trebuie să ai-
bă un caracter global eliminându-se astfel treptat defavorizarea con-
textuală promovată cu bună ştiinţă, care a aruncat cea mai mare par-
te a bătrânilor într-o situaţie precară, într-un deficit existenţial.  

Protecţia socială a populaţiei vârstnice ca unul din obiectivele principale 
ale politicii sociale presupune, după părerea noastră, abordarea întregii pro-
blematici a acestei categorii de populaţie într-un program unitar, naţional, eta-
pizat, cu obiective generale şi specifice pe termen scurt, mediu şi lung. 

Din cercetarea noastră s-au desprins concluzii şi posibile măsuri care ar 
putea contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei vârstnice. Acestea se 
pot grupa astfel: 
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A. Măsuri cu caracter economic, care să aibă în vedere, în principal 
asigurarea independenţei materiale a persoanelor vârstnice, condiţie esenţială 
pentru o viaţă civilizată şi demnă prin: 

− acordarea unui venit minim persoanelor singure, care nu dispun în 
prezent de nicio sursă de venit, precum şi a celor cu venituri mici; 

− instituirea unui sistem unic de asigurări sociale pentru vârstnici – indi-
ferent de mediul de reşedinţă şi de statutul ocupaţional din perioada 
activă – care să funcţioneze pe criteriul contribuţiei (ca durată şi mă-
rime) la constituirea fondurilor de asigurări sociale; 

− corelarea veniturilor mici cu minimul de trai şi urmărirea cu consec-
venţă a asigurării acestuia, într-un orizont de timp rezonabil, pentru 
toată populaţia care se situează în prezent sub acest prag; 

− protejarea puterii de cumpărare prin indexarea pensiilor sau a altor 
forme de venit.1 

Calculele noastre efectuate în vederea evaluării efortului financiar pe ca-
re l-ar impune cuprinderea întregii populaţii vârstnice într-un sistem de asigura-
re cu venituri s-au făcut în mai multe ipoteze de lucru. Prima ipoteză de lucru a 
avut în vedere acordarea unui venit minim persoanelor vârstnice care trăiesc 
singure lipsite de orice sursă de venituri, fiind dependente în prezent de alte 
persoane sau abandonate. 

 Această problemă ar putea fi rezolvată, în mai multe etape: pentru înce-
put, mărimea ajutorului bănesc poate reprezenta un anumit procent din mini-
mul de trai (cel puţin 50%); simultan sau ulterior el poate fi completat cu presta-
ţii în natură, de genul: acordarea unui abonament de masă la cantinele de aju-
tor social sau chiar la cantinele unităţilor economice pentru un număr de bă-
trâni care domiciliază în zona lor, atribuirea de vestimentaţie, de obiecte gos-
podăreşti necesare (mobilier, lenjerie) de către organizaţiile şi asociaţiile cu 
scop lucrativ, de cele filantropice şi chiar de unităţile producătoare de aseme-
nea articole, reduceri la chirie, la tarifele pentru transport, la medicamente, la 
combustibil, prestarea în favoarea lor a unor servicii de reparaţii (în locuinţă, la 
obiectele de uz casnic, la îmbrăcăminte ş.a.) de către grupuri de benevoli (co-
operative sau persoane fizice - adulţi sau elevi)2. 
                                                           
1 Indexarea veniturilor se poate realiza în mai multe feluri, coroborarea lor făcând posibilă, în 

această etapă şi reducerea diferenţelor mari existente între nivelul veniturilor unor grupuri 
de populaţie vârstnică şi nivelul mediu şi maxim al diferitelor forme de venit. Între aceste 
modalităţi menţionăm indexarea la: indicele preţurilor cu amănuntul al bunurilor de con-
sum, indicele salariului mediu naţional, indicele salariului minim, indicele costului vieţii.  

2 Această practică a fost experimentată deja chiar dacă timid, la nivelul Uniunii Pensionarilor 
din România, constituită în februarie 1990 ca organizaţie apolitică de reprezentare şi apă-
rare a intereselor pensionarilor. Prin statului de funcţionare, uniunea îşi propune o serie de 
obiective cum ar fi: menţinerea concordanţei între nivelul pensiilor şi preţuri, colaborarea 
cu organele administraţiei de stat în elaborarea noilor legi, cum sunt: modificarea legislaţiei 
muncii, legea cumulului de funcţii etc., dobândirea autonomiei CARP-urilor unde se menţi-
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Oportunitatea instituirii unor asemenea măsuri reiese şi din răspunsurile 
persoanelor investigate în cadrul anchetei efectuate de noi: peste 93% au 
apreciat că asigurarea cu venituri a celor care nu au pensie şi mărirea pensiilor 
mici ar trebui considerate măsuri guvernamentale prioritare care ar contribui la 
ameliorarea condiţiilor generale de viaţă ale bătrânilor. 

Tabelul nr. 18 

Calculul estimativ al fondurilor necesare pentru asigurarea  
unor venituri minime unor categorii de populaţie vârstnică 

Cheltuieli anuale suplimentare – mld. lei  
Varianta I Varianta II Varianta III 

- Fonduri necesare pentru asigurarea veni-
tului minim  

5,6 4,2 2,1 

- Contravaloarea ajutorului în natură (calcu-
lat la nivelul consumului din bugetele de 
familie pentru pensionari de asigurări so-
ciale de stat)  

3,3 2,4 1,9 

TOTAL 8,9 6,6 4,0 
 
Prin mărimea contravalorii prestaţiilor în natură se poate realiza o apro-

piere de asigurarea acelor condiţii de viaţă minime pentru cei care sunt în pre-
zent dependenţi material de alte persoane. Redăm în tabelul nr. 18 rezultatele 
calculelor noastre efectuate pentru populaţia vârstnică estimată de noi ca 
aflându-se în această situaţie. 

Raportul între ajutorul în bani şi cel în natură poate fi variabil, fiind posibi-
lă înlocuirea treptată a celui din urmă, în funcţie de resursele financiare dispo-
nibile. Nu este lipsită însă de sens menţinerea şi chiar promovarea unui sistem 
de ajutorare a persoanelor vârstnice prin acordarea de bunuri şi prestarea în 
favoarea lor a unor servicii strict necesare, pe care mulţi nu şi le pot asigura fie 
din lipsa mijloacelor sau a stării lor de sănătate. După cum am menţionat popu-
laţia investigată s-a pronunţat aproape în totalitate asupra oportunităţii măsuri-
lor privind asigurarea unor venituri sigure şi suficiente vârstnicilor. În proporţie 
mai mică au fost apreciate şi eventualele propuneri de acordare gratuită a me-
                                                                                                                                                    

ne nejustificat tutela DPMOS la judeţe, înlesniri, gratuităţi şi acces mai larg la cură şi tra-
tamente balneare, reduceri de tarife pentru transport şi chirii, acordarea de ajutoare bă-
neşti, nerambursabile, o serie de activităţi cultural-artistice (organizarea de cluburi ale pen-
sionarilor, excursii în condiţii avantajoase), facilităţi în acordarea buteliilor de aragaz, far-
macii speciale, acordarea asistenţei juridice la solicitarea membrilor uniunii. Din realizările 
obţinute până în prezent au fost menţionate unele facilităţi dobândite pe plan local, cum ar 
fi reducerea costului transportului cu mijloace RATB (nu şi metrou) prin acordarea de abo-
namente lunare la preţul de 90 lei pentru toate liniile, facilităţi pentru tratamente, internări 
gratuite la clinica Institutului de Geriatrie din Bucureşti, acordarea unui număr sporit de bu-
telii de aragaz.  
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dicamentelor (84,9%), reducerea unor plăţi la chirie, întreţinere, combustibil 
(67,9%), gratuitatea transportului în comun (56,7%). 

A doua ipoteză de lucru a urmărit evaluarea fondurilor necesare pentru 
majorarea pensiilor până la limita acoperirii minimului de trai la acele ca-
tegorii de persoane care obţin venituri din pensie sub acest nivel.  

Calculul fondului necesar de pensii la sfârşitul trimestrului I 1991 cores-
punzător acoperirii minimului necesar este ilustrat în tabelul nr. 19.  

Tabelul nr. 19 

Calculul fondurilor necesare pentru acoperirea minimului de trai  
la categoriile de pensionari ce se situau la 31.03.1991 sub această limită 

Fond de pensii (mii lei) Tipul de pensie Pensie medie luna-
ră acordată (lei) Acordat Necesar 

Pensii de asigurări sociale de stat 
- Pensia de urmaş 814 1169106,7 1768958,0 
- Pensia de invaliditate 803 6525,6 10899,6 
- Pensii IOVR – total 670 44241,5 82289,2 
- Ajutoare sociale 694 20857,0 37566,6 

Pensii în sistemul CAP 
- Pensie pentru munca depusă    
- cu vechime integrală 650 41156,8 79021,0 
- cu vechime incompletă 515 1396313,1 3389108 
- Pensie de invaliditate 501 2267,8 5669,5 
- Pensie de urmaş 501 26693,5 66733,7 

Pensii pentru ţăranii cu gospodării individuale  
- Pensii 129 2685,0 27456,0 
Pensii pentru meşteşugarii cooperatori    
- Pensia de urmaş 734 21379,1 36408,5 

Pensii pentru meşteşugarii cu ateliere proprii 
- Pensii pentru munca depusă  860 34344,8 49919,7 
- Pensie de invaliditate  1032 2353,2 2847,1 
- Pensie de urmaş  510 3842,1 9416,9 

 
La nivelul anului 1991 ar urma ca fondul de pensii suplimentar prin care 

să se asigure minimul de trai pensionarilor care se situează sub acest prag s-ar 
cifra la 5,6 miliarde lei, cu cca 25-28% mai mult decât fondurile proiectate a fi 
alocate cu această destinaţie. Această creştere ar putea fi acoperită prin crea-
rea unui sistem concurenţial de pensii, care să funcţioneze pe criteriul contribu-
ţiei voluntare într-un cuantum stabilit obligatoriu pentru obţinerea unui venit mi-
nim şi cu posibilitatea cotizării suplimentare pentru obţinerea unor drepturi adi-
ţionale. Acordarea de compensaţii în sumă fixă odată cu liberalizarea preţurilor 
a menţinut diferenţele între pensionarii de asigurări sociale de stat şi le-a ac-
centuat pe cele între aceştia şi ţărani, mizându-se pe disponibilitatea lor de a 
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munci în propria gospodărie, ceea ce credem că nici nu trebuie să constituie o 
prezumţie. În acest context avem în vedere, în primul rând necesitatea refor-
mării sistemului de pensionare a ţăranilor care asigură o rată de înlocuire a ve-
niturilor băneşti complet nesatisfăcătoare în raport cu cerinţele menţinerii nive-
lului de trai atunci când nu mai sunt întrunite condiţiile de a presta munca în 
gospodăria agricolă proprie. Considerăm că menţinerea sistemului legislativ 
discriminatoriu ce a reglementat asigurările sociale ale ţărănimii şi nerevizuit 
încă în fond dezavantajează, în continuare, această categorie de populaţie prin 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru obţinerea unui tip de pres-
taţie. Cel puţin în această perioadă, până la consolidarea bugetului asigurărilor 
sociale ale ţărănimii se impune sprijinul din partea bugetului central în vederea 
asigurării echilibrului între venituri şi cheltuieli, dar nu sub forma creditării, ci a 
subvenţionării, ca singura modalitate corectă după părerea noastră. Asemănă-
tor practicii internaţionale, treptat se poate institui, în cadrul sistemelor de asi-
gurare cu venituri a alocaţiilor şi ajutoarelor menite să suplimenteze veniturile 
unei familii în care există mai multe persoane în întreţinere (soţi, copii, alţi 
membri ai familiei dependenţi) şi/sau care se adaugă pensiei în situaţia în care 
este dependent de îngrijirile unei persoane străine, precum şi ajutoare pentru 
situaţii speciale (boli grave, tratamente medicale costisitoare, cheltuieli mari 
pentru locuinţă ş.a.). De asemenea, ajutoarele – în bani sau în natură – se pot 
acorda şi familiilor – în funcţie de situaţia lor concretă. 

B. Măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale vârstnicilor, 
atât a celor instituţionalizaţi cât şi a celor neinstituţionalizaţi. Pentru pregătirea 
unei acţiuni la nivel naţional şi/sau local în sensul estimării resurselor necesare 
şi a agenţilor care se pot implica (stat, cooperative, asociaţii, particularii, biseri-
ca) se impune inventarierea fondului de locuinţe, posibilă, dacă nu mai devre-
me, atunci odată cu recensământul populaţiei din 1992 dar, necondiţionat şi 
prioritar pentru vârstnici din unităţile de asistenţă socială1. 

Dincolo de creşterea confortului locuinţelor, s-ar putea recurge şi în ţara 
noastră la practica din alte ţări care înlesneşte convieţuirea tinerilor (singuri sau 
în familie recent constituite cu vârstnicii în blocuri şi cartiere de locuinţă, ceea 
ce favorizează buna vecinătate şi sprijinul lor reciproc, ameliorează fenomenul 
de însingurare al bătrânilor şi transferă asupra tinerilor, întreţinerea clădirilor. 

C. Măsuri pe planul asigurării asistenţei medicale 
Aşa cum a rezultat din studiul nostru, calitatea vieţii populaţiei vârstnice 

prezintă variaţii în raport cu dependenţa socială influenţată la rândul ei de pato-

                                                           
1 Lipsa fondurilor financiare necesare pentru dotarea şi întreţinerea unităţilor de îngrijire a 

vârstnicilor constituie una din cauzele condiţiilor de viaţă precare. Între problemele priorita-
re de rezolvat în instituţiile de acest gen figurează îmbunătăţirea dotării lor tehnice. În anul 
1990, la 43,9% dintre căminele pentru bătrâni se semnalau defecţiuni grave ale instalaţiilor 
sanitare, la 24,9% se semnala existenţa unor dotări insuficiente cu utilaje speciale necesa-
re cantinelor pentru ajutor social, la cca 20% din clădirile în care funcţionau se semnala o 
degradare avansată.  
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logia de vârstă de situaţia materială, de nivelul de instruire, de situaţia familială 
şi de alţi factori. 

Deseori şi nevoi sociale nesatisfăcute (afectivitatea predominant depre-
sivă, determinată de singurătate, izolarea socială, lipsa unor preocupări care 
să dea sentimentul de utilitate) influenţează starea de sănătate fizică şi psihică, 
generând sau sporind astfel nevoile medicale. Prevenirea acestor surse de 
marginalizare trebuie să constituie obiectul serviciilor sociale care să atenueze 
influenţa complexului de factori socioeconomici asupra stării de sănătate, res-
pectiv asupra sistemului medical. 

Trebuie remarcat faptul că cererea de servicii medicale a populaţiei 
vârstnice este condiţionată în mai mici măsuri (ca la celelalte categorii) de in-
stalare a unor boli, iar, existenţa lor la această vârstă constituie motivul unei 
cereri latente, care devine efectivă printr-o agravare sau pluralitate de suferin-
ţe, situaţii ce apar cu înaintarea în vârstă, dar şi cu prezenţa unor modificări în 
sens negativ a condiţiilor de viaţă. Pentru rezolvarea nevoilor de sănătate ale 
populaţiei vârstnice considerăm necesară asigurarea unei asistenţe medicale 
complexe cuprinzând servicii de profilaxie şi curative asigurate atât în sistemul 
ambulatoriu (în unităţi medicale şi la domiciliu), dar şi staţionar (în spitale şi in-
stituţii de rezidenţă). 

Opinia medicilor din colectivul de conducere a Staţiei de Salvare Bucu-
reşti, având în vedere propria experienţă şi cea dobândită din schimburile de 
experienţă cu cadre medicale din alte ţări europene este că actuala stare nesa-
tisfăcătoare privind asistenţa medicală a bătrânilor se datorează organizării ne-
corespunzătoare a serviciilor de acordare a îngrijirii bătrânilor. 

Sugestiile pentru îmbunătăţirea stării actuale de lucru în privinţa persoa-
nelor vârstnice, se referă la necesitatea instruirii la nivel naţional a unui pro-
gram de ocrotire a bătrânilor care să prevadă ca punct de plecare realizarea 
unei evidenţe a tuturor cazurilor cu instituirea de sarcini la nivelul circumscripţi-
ei pentru dispensarizarea tuturor persoanelor vârstnice (asemănător cu siste-
mul de dispensarizare a copiilor sub 1 an). În unităţile sanitare teritoriale ar fi 
necesar să existe măcar o asistentă de ocrotire şi un cadru de asistenţă socia-
lă pentru mai multe circumscripţii sanitare, care să se ocupe în exclusivitate de 
problemele bătrânilor. De asemenea, dată fiind situaţia unor cartiere cu popula-
ţie îmbătrânită sau a blocurilor în care locuiesc aproape în exclusivitate per-
soane vârstnice, s-ar putea institui ajutorul de vecinătate, pentru ajutorul mena-
jer, mici cumpărături, supravegherea respectării tratamentului medical şi even-
tual solicitarea medicului în caz de urgenţă. 

În actuala etapă de concepere şi restructurare a sistemului de ocrotire 
din ţara noastră, credem că s-ar putea avea în vedere şi crearea unor structuri 
mai complexe decât cele menţionate mai sus, de genul instituţiilor de zi (cen-
tre, staţionare, clinici pentru tratament ambulatoriu, recuperator şi profilactice), 
unităţilor medicale mobile, instrumentarea de terapie fizică mobilă. 



 
 

 

190 

D. Măsuri pe plan legislativ  
Din analiza actelor legislative ce stipulează în prezent drepturile de asi-

gurări şi asistenţă socială ale populaţiei postactive se desprind următoarele: 
− absenţa unui cadru coerent de reglementare legislativă a tuturor situa-

ţiilor de viaţă posibile pentru populaţia vârstnică, ceea ce a determinat 
excluderea de la condiţia minimă de protecţie a persoanelor vârstnice 
care nu au avut un statut profesional oficial bătrânii rămaşi fără susţi-
nători legali sau abandonaţi handicapaţi vârstnici, ţărani cooperatori 
cu o vechime mică în muncă (25 de ani vechime1), majoritatea ţărani-
lor din zonele necooperativizate (pentru care perioada minimă de con-
tribuţie pentru obţinerea pensiei era de 30 de ani); 

− inechităţii şi inegalităţii între drepturile obţinute pentru situaţii identice 
ca urmare a practicării unor proceduri legislative necorelate temporal 
şi cauzal (de exemplu: Legea nr. 3/1977, modificată în repetate rân-
duri accentuând anomaliile, ajungându-se astfel la situaţia actuală 
când există 5 contingente de pensionari cu pensii diferite la vechime 
şi pregătire identică sau situaţia pensiei suplimentare care se acordă 
pentru urmaşi în procent de numai 25% ş.a.); 

− menţinerea în vigoare a unor acte normative de obţinere a prestaţiilor 
de asigurări sociale, care în condiţiile economice actuale nu-şi mai 
găsesc oportunitatea (cazul cel mai elocvent constituindu-l menţine-
rea vechimii în muncă şi a nivelului de salariu realizat într-o perioadă 
de 5 ani din ultimii 10 ani, condiţia minimă de vechime pentru obţine-
rea unei pensii ş.a.); 

− modul de aplicare acestei legislaţii a determinat nu rareori o situaţie 
de fapt dezavantajoasă faţă de cea prevăzută de legiuitor (de pildă in-
ternarea cu mare greutate în unităţile de îngrijire a bătrânilor fără veni-
turi, situaţii în care s-ar fi justificat deplin instituţionalizarea sau res-
pectarea prevederii ca cei internaţi în căminele de bătrâni şi pensio-
nari să contribuie cu 50% din pensie pentru întreţinerea lor în institu-
ţii)2. 

Considerăm de aceea necesară revizuirea întregii legislaţii privind pro-
tecţia socială a bătrânilor. Această legislaţie ar trebui să se concretizeze după 
părerea noastră în prevederile unei legi-cadru privind protecţia socială, corelată 
cu prevederile constituţionale şi cu celelalte legi sub incidenţa cărora cade asi-
gurarea acestor drepturi (Legea pensiilor, Legea finanţelor – pentru ajutoare, 
alocaţii şi facilităţi, Legea sănătăţii ş.a.).  

De asemenea, considerăm că pe planul instituţiilor juridice ar trebui crea-
te structuri de sprijinire a bătrânilor pentru cunoaşterea şi obţinerea drepturilor 
pe care mulţi dintre ei nici nu le cunosc. 

                                                           
1 Vechimea în muncă reprezintă totalul anilor în care cooperatorul a lucrat cel puţin 200 zile 

calendaristice.  
2 Conform HCM nr. 454/27.3.1957, cap. 3, art. 9.  



 

 

191 

E. Măsurile pe plan social-umanitar vizează:  
− dezvoltarea unei reţele teritoriale specializate în asistenţa vârstnicilor 

deservită de cadre calificate; 
− crearea unei reţele de instituţii pentru îngrijirea, ajutorarea bătrânilor 

(asigurarea diferitelor tipuri de servicii la domiciliu şi cantine de ajutor 
social, cluburi de zi cu serviciul principal de îngrijire a sănătăţii); 

− alocarea unor fonduri de investiţie pentru îmbunătăţirea bazei mate-
riale a unităţilor existente, corespunzător nevoilor specifice ale vârst-
nicilor; 

− asigurarea protecţiei consumatorului vârstnic începând cu facilitarea 
aprovizionării prin magazine speciale, servire preferenţială în raioane 
speciale cu produse alimentare specifice vârstei, mergând până la 
asigurarea diversităţii şi calităţii sortimentelor, în cadrul unei puteri de 
cumpărare diferenţiate; 

− promovarea iniţiativei de autoasistenţă şi ajutorului de vecinătate; 
− stimularea instituţiilor filantropice (prin pârghii economice: reducere 

sau scutiri de taxe şi impozite, priorităţi la acordarea de autorizaţii 
pentru activităţi cu scop lucrativ sau nelucrativ etc.) în a se implica în 
rezolvarea problemelor vârstnicilor; 

− crearea unor oportunităţi de ocupare pe măsura pregătirii, dorinţei şi a 
capacităţii lor de muncă. Aceasta se poate realiza în activităţile desfă-
şurate anterior, dar poate fi orientată şi spre activităţi de servicii: de 
supraveghere a copiilor în grădiniţe şi scoli (în prezent numărul de 
cadre didactice este insuficient) de consultanţă în domeniul profesio-
nal practicat, în servicii publice (financiare, bancare, administraţiei 
etc.), în general în servicii pentru populaţie al căror grad de dezvoltare 
în România este foarte scăzut ş.a. 

F. Măsuri pe planul cooperării internaţionale constând în stabilirea le-
găturilor permanente cu organismele internaţionale specializate, obţinerea spri-
jinului acestora pentru activităţi privind populaţia vârstnică, aderarea la Planul 
internaţional de acţiune pentru bătrâni şi implementarea sa în România. Ace-
laşi lucru este valabil şi pentru cercetarea ştiinţifică din toate domeniile ce au 
legătură cu populaţia vârstnică (demoeconomia, medicina, psihosociologia 
ş.a.)1. 

Realizarea oricărei politici sociale de calitate necesită fonduri însemnate 
a căror acoperire integrală dintr-o singură sursă, este imposibil de practicat 
                                                           
1 Între asociaţiile internaţionale care s-au dovedit, după informaţiile noastre între cele mai 

perseverente în promovarea obiectivelor privind optimizarea condiţiilor de viaţă ale per-
soanelor vârstnice se numără: Asociaţia internaţională de gerontologie (existentă din 
1948), Federaţia europeană pentru persoanele vârstnice (EURAG, înfiinţată în 1962), Cen-
trul internaţional de gerontologie socială (CIGS, care funcţionează din 1969), Federaţia in-
ternaţională a asociaţiilor persoanelor vârstnice (FIAPA, care a luat fiinţă în 1980).  
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chiar şi în ţările cu un nivel înalt de dezvoltare. Considerăm de aceea că şi în 
ţara noastră orientarea de bază în această direcţie trebuie să o constituie 
complementaritatea surselor de finanţare. Susţinerea financiară a progra-
melor de asistenţă socială pentru bătrâni ar putea fi rezolvată în acest sens, 
prin contribuţie bugetară, prin contribuţia organismelor neguvernamentale de 
tipul asociaţiilor benevole, filantropice, coparticiparea unităţilor economice şi a 
populaţiei.1 

După estimările noastre transpunerea măsurilor menţionate ar necesita 
un efort financiar suplimentar, de cca 15-20 miliarde lei anual, reprezentând o 
creştere a cheltuielilor actuale pentru asigurări şi asistenţă socială de cca 30%. 
Deşi efortul se dovedeşte mare pentru condiţiile actuale considerăm că el poa-
te fi asumat – pe etape, într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă, durata de-
pinzând de o serie de opţiuni, îndeosebi la nivel macroeconomic. 

                                                           
1 Oportunitatea unei asemenea măsuri a fost testată de noi prin chestionar. Jumătate din 

persoanele vârstnice consideră că instituirea unei asemenea măsuri nu ar avea audienţă, 
în momentul actual. Suntem de acord cu faptul că în prezent, poate, măsura nu ar da re-
zultate, dar odată cu îmbunătăţirea nivelului general de trai şi cu promovarea unei atitudini 
favorabile faţă de bătrâni, o anumită parte a populaţiei ar da dovadă de receptivitate.  
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Anexa nr. 1 

Ponderea şi contribuţia la sistemul de securitate socială 
în veniturile populaţiei, în anul 1989 

An Cana-
da 

Franţa RFG Italia Japonia Suedia Marea 
Britanie 

SUA 

Taxe la asigurările 
sociale 

37,5 31,8 32,5 33,6 23,7 49,7 42,2 27,0 

Taxe şi contribuţii la 
asigurările sociale 

43,2 58,0 53,8 51,8 33,9 57,7 51,5 35,6 

Transferuri de alocaţii 16,7 31,9 20,1 24,5 14,1 23,8 16,8 13,6 

Sursa: Calculat pe baza datelor statistice din National Statistical Accounts, UN, New York, 
1987; Stahlberg, Ann-Charlotte, Public Pensions and Private Saving, in Social Insu-
rance, Holland, 1990, p. 239-246, Economic and Social Implications of Population 
Aging, Proceedings of the International Symposium on Population Structure and 
Development, Tokyo, 1987, UN, New York, 1988. 
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Anexa nr. 2 

ACADEMIA ROMÂNĂ 
Institutul Naţional de Cercetări Economice 

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

 

 

 

 

CHESTIONAR 
PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII VIEŢII  

POPULAŢIEI VÂRSTNICE 

 

 

 

 

 

 

 
- 1990 - 
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Stimate domn (doamnă), 

În vederea cunoaşterii reale a situaţiei materiale şi sociale a persoanelor 
în vârstă de peste 65 ani, cu scopul de a identifica unele nevoi şi lipsuri în sa-
tisfacerea acestora precum şi a soluţiilor posibile de îmbunătăţire a situaţiei 
dvs. generale, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii întreprinde o anchetă so-
ciologică pe baza prezentului chestionar. 

Întrucât considerăm că informaţiile şi opiniile dvs. sunt de o mare impor-
tanţă pentru scopurile cercetării noastre vă rugăm să sprijiniţi obţinerea acesto-
ra prin răspunderile oferite operatorilor noştri. 

Vă mulţumim pentru înţelegerea manifestată asigurându-vă că rezultate-
le cercetării se vor materializa în propuneri concrete de îmbunătăţire a situaţiei 
generale a persoanelor vârstnice. 

 
 

Cu deosebită stimă şi urări de sănătate, 
INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 
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1. SEXUL: 1. masculin 2. feminin 
2. VÂRSTA: 1. 65-69 ani  3. 75-79 ani 
 2. 70-74 ani 4. peste 80 ani  
3. DOMICILIUL ACTUAL: 1. rural 2. urban 
4. VECHIMEA LOCUIRII 1. în rural...ani  
 2. în urban...ani  
5. STAREA CIVILĂ:   
1. necăsătorit (celibatar)  4. divorţat de...ani  
2. căsătorit 5. separat (fără divorţ) de...ani  
3. văduv, de...ani 6. concubinaj  
6. PREGĂTIRE SOCIALĂ:   
 1. fără şcoală 5. liceu 
 2. şcoală generală neterminată  6.şcoală postliceală 
 3. şcoală generală (7,8,10 clase)  7. studii superioare  
 4. şcoală profesională  
7. CATEGORIA SOCIOPROFESIONALĂ  
 1. agricultor 4. funcţionar 
 2. muncitor 5. intelectual 
 3. tehnician, maistru 6. nu a lucrat 
8. CU CINE LOCUIŢI ÎN PREZENT  
 1. singur  5. cu soţul/soţia la copii 
 2. singur cu copiii 6. cu soţul/soţia la alte rude 
 3. singur cu alte rude 7. alte situaţii 
 4. cu soţul/soţia ... 
9. RUDELE SE INTERESEAZĂ DE DVS.?  
 1. Da  
 2. Nu (treceţi la întrebarea nr.12)  
 3. Nu am rude   
DACĂ “DA” CONSEMNAŢI ÎN TABELUL URMĂTOR SITUAŢIA DVS. 
Rude În aceeaşi localitate În altă localitate În altă ţară 
Copii 1 2 3 
Fraţi 1 2 3 
Nepoţi 1 2 3 
Alte (care) 1 2 3 
...    
10. DACĂ “DA”, CÂT DE DES VĂ VIZITEAZĂ?  
 Deloc Rar Des 
 1 2 3 
11. ÎN CE CONSTĂ SPRIJINUL LOR?  
 1. simpla vizită 8. servicii şi ajutor gospodăresc  
 2. alimente şi produse alimentare   
 4. bani... 16. altele  
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12. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE LOCUIŢI CU COPIII SAU ALTE RUDE VĂ GOSPODĂRIŢI SEPARAT DE 
ACEŞTIA (CHELTUIELI, GĂTIT, SPĂLAT ş.a.)? 

 1. Da   
 2. Nu   
 3. Nu am copii, rude  

(Treceţi la întrebarea nr. 14)  
  

13. DACĂ “DA”, DIN CE MOTIVE?  
 .............................   
14. CU CÂTE PERSOANE VĂ GOSPODĂRIŢI?  

........... persoane 

STAREA DE SĂNĂTATE ŞI NEVOILE DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ 

15. CUM VĂ APRECIAŢI STAREA DVS. DE SĂNĂTATE? 
Proastă Nici rea, nici bună Bună  

1 2 3  
16. AVÂND ÎN VEDERE STAREA DVS. DE SĂNĂTATE VĂ, PUTEŢI DESFĂŞURA SINGUR 

ACTIVITĂŢIILE GOSPODĂREŞTI (SPĂLATUL RUFELOR, CURĂŢENIE, CUMPĂRĂTURI, MICI 
REPARAŢII ETC.)?  

 1. Da, în întregime 4. Nu obişnuiesc  
 2. Da, într-o anumită măsură 5. Nu pot  
 3. Da, dar mă ajută şi altcineva   
17. DE CE BOLI ŞI/SAU INFIRMITATE SUFERIŢI?  
1. boli (afecţiuni)................................................. 
................................................................................ 
2. infirmitate....................................................... 
.......................................................................... 
3. boală/infirmitate care presupune însoţitor........... 
................................................................... 
18. ÎN ULTIMUL AN AŢI BENEFICIAT DE O FORMĂ SAU ALTA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ?  
1. Nu 4. tratament şi procedură medicală   
2. consult ocazional 5. spitalizare   
3. consult periodic 6. nr. zile spitalizare.......................   
19. VI SE ÎNTÂMPLĂ SĂ AVEŢI SENTIMENTE DE:  
 Deloc Rar Des 
1 nefericire 1 2 3 
2. teamă 1 2 3 
3. singurătate 1 2 3 
4. nesiguranţă  1 2 3 
20. AVÂND ÎN VEDERE SITUAŢIA DVS., GĂSIŢI ÎNŢELEGEREA NECESARĂ ŞI SPRIJINUL CELOR 
DIN JUR?  
 Deloc Puţin Mult 
 1 2 3 
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21. PENTRU ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII DVS., DE CE AVEŢI NEVOIE ÎN MOD SPECIAL?  
  DA NU 
 1. medicamente în cantitate suficientă 1 2 
 2. medici mai bine pregătiţi 1 2 
 3. medici mai atenţi 1 2 
 4. dispensare, policlinici, spitale mai multe 1 2 
 5. control periodic la domiciliu 1 2 
 6. altele...... 1 2 
22. ÎN GENERAL, CARE ESTE RELAŢIA DVS. CU MEDICUL?  
 1. am doctorul meu care mă ascultă  
 2. mă duc la dispensar/ policlinică din obişnuinţă  
 3. chem doctorul numai dacă mă simt foarte rău  
 4. nu mă duc la niciun medic şi la niciun spital  
 5. altele....  
23. CUM AŢI FOST TRATAT(Ă) CÂND AŢI AVUT NEVOIE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ?  
 Corespunzător Necorespunzător Nu am avut nevoie 
 1 2 3 
CONDIŢII DE LOCUIT ŞI CERINŢE ASUPRA HABITATULUI 
24. TIPUL ŞI MODUL DE POSESIUNE AL LOCUINŢEI DVS. 
 Proprietate Chirie Tolerat 
1. Bloc (la parter sau etaj 1-2) 1 2 3 
2. Bloc(la etaje superioare) 1 2 3 
3. Vilă 1 2 3 
4. Casă-curte 1 2 3 
25. DE CÂŢI ANI LOCUIŢI ÎN ACEASTĂ LOCUINŢĂ?  
 De...... ani   
26. CU CÂTE PERSOANE LOCUIŢI?  
 ....... persoane   
27. CE SUPRAFAŢĂ ARE LOCUINŢA DVS. (numai camerele de locuit)?  
 ...... m.p.   
28. DE CÂTE CAMERE BENEFICIAŢI ÎN LOCUINŢA ÎN CARE STAŢI?  
 ...... camere   
29. LOCUINŢA DVS. ARE DEPENDINŢELE CORESPUNZĂTOARE  
 Nu Parţial În totalitate 
 1 2 3 
30. OPORTUNITATEA LOCUINŢEI: 
  DA NU 
 1. apă curentă 1 2 
 2. canalizare 1 2 
 3. electricitate 1 2 
 4. încălzire sobă lemne 1 2 
 5. încălzire sobă gaze 1 2 
 6. termoficare 1 2 
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31. CE NEMULŢUMIRI AVEŢI ÎN LEGĂTURĂ CU LOCUINŢA DVS? 
............................................................................................................... 
............................................................................................................. 
32. DORIŢI SĂ VĂ SCHIMBAŢI ACTUALA LOCUINŢĂ? 
1. Da 2. Nu  
Dacă “Da”, din ce motive? 
.................................................................................................. 
33. DE CE BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ DISPUNEŢI ÎN PREZENT? 
  DA NU 
 1. frigider 1 2 
 2. congelator 1 2 
 3. maşină spălat 1 2 
 4. aspirator praf 1 2 
 5. radio 1 2 
 6.aparat T.V. 1 2 
 7. aparat audio (magnetofon, casetofon, pick-up, boxe etc.) 1 2 
 8. autoturism 1 2 
 9. altele... 1 2 

VENITURI, NEVOI ŞI CONSUM 

34. VENITUL LUNAR PROPRIU (PENSIE, AJUTOR SOCIAL ETC.) 
Este de......................................................lei 
35. AVEŢI ŞI ALTE VENITURI ÎN AFARĂ DE CELE MENŢIONATE MAI SUS? 
1. Da, ele sunt în medie de............. lei pe lună 
2. Nu 
36. Dacă “Da”, de unde provin?  
.................................................................. 
................................................................... 
37. VENITUL LUNAR TOTAL AL GOSPODĂRIEI DVS. ESTE DE....................... LEI  
38. DIN VENITURILE DVS. SUSŢINEŢI SAU AJUTAŢI MATERIAL ALTE PERSOANE ÎN MOD REGULAT?  
 1. nu  8. alte rude  
 2. copii 16. alte persoane vârstnice  
 4. nepoţi 32. alte persoane  
39. ÎN CE MĂSURĂ CONSIDERAŢI CĂ VENITURILE DVS. SUNT SUFICIENTE PENTRU SATISFA-

CEREA NEVOILOR DVS. 
Insuficiente Suficiente Peste nevoile mele 

 1 2 3 
40. DUPĂ PĂREREA DVS. CUM AR PUTEA FI SPRIJINITE DE CĂTRE STAT FAMILIILE CARE AU ÎN 

ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE DEPENDENTE?  
 DA NU 
1. ajutoare băneşti destinate exclusiv îngrijirii acestora 1 2 
2. persoane remunerate care să supravegheze pe cei vârstnici 

acasă, în lipsa celorlalţi membri ai familiei 
1 2 
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3. ajutoare suplimentare în cazul în care se angajează să-şi 
îngrijească acasă persoanele în etate, bolnave  

1 2 

4. apropierea locului de muncă de domiciliu – pentru membrii 
familiilor 

1 2 

5. altele....................................... 1 2 
41. CREDEŢI CĂ POPULAŢIA AR RĂSPUNDE FAVORABIL PROPUNERII DE A CONTRIBUI BENE-

VOL LA UN CONT DESTINAT ÎMBUNĂTĂŢIRII SITUAŢIEI MATERIALE A PERSOANELOR 
VÂRSTNICE?  

Deloc Puţin Mult Nu îmi dau seama 
1 2 3 4 

42. VĂ RUGĂM SĂ APROXIMAŢI ÎN LEI, CÂT DIN TOTALUL VENITURILOR DVS. LUNARE CHELTU-
IŢI PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII DE BUNURI, PRODUSE, SERVICII ETC. 
1. alimentaţie 
2. băuturi alcoolice 
3. îmbrăcăminte, încălţăminte 
4. chirie 
5. întreţinere, curent electric 
6. bunuri gospodăreşti (mobilier, obiecte de uz casnic) 
7. sănătate (medicamente, spitalizare, tratament etc.) 
8. timp liber (spectacole excursii, TV., radio, presă) 
9. servicii, reparaţii (telefon, transport, îngrijire personală) 
10. economii (pentru......................................) 
11. altele....................................................... 

43. CUM APRECIAŢI ALIMENTAŢIA DVS.?  
Necorespunzătoare Corespunzătoare   

1 2   
44. DACĂ ACEASTA ESTE NECORESPUNZĂTOARE, CARE CONSIDERAŢI A FI CAUZELE?  

1. lipsa alimentelor de bază 
2. dificultatea persoanelor vârstnice de a se aproviziona, faţă de restul populaţiei 
3. preţul ridicat al alimentelor faţă de veniturile acestora  
4. comerţul nu este astfel organizat încât să satisfacă cererea de produse alimentare a vârstnicilor 
5. altele................................................................... 

45. CE DORIŢI CEL MAI MULT DINTRE URMĂTOARELE LUCRURI? STABILIŢI O ORDINE A TRE-
BUINŢELOR ÎN ORDINEA IMPORTANŢEI LOR PENTRU DVS.  

 LOCUL  
1. aţi dori să aveţi o situaţie materială şi socială superioară 

celei prezente  
1   2   3   4   5  

2. aţi dori să vă bucuraţi de mai multă consideraţie şi atenţie 
din partea celor din jur (rude, vecini etc.) 

1   2   3   4   5  

3. aţi dori relaţii cât mai apropiate şi calde cu cei din jur (rude, 
vecini etc.) 

1   2   3   4   5  

4. aţi dori condiţii mai bune de locuit şi de îngrijire a sănătăţii 1   2   3   4   5  
5. aţi dori o alimentaţie, o îmbrăcăminte mai bune decât în 

prezent  
1   2   3   4   5  
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UTILIZAREA TIMPULUI 

46. SUNTEŢI DE ACORD CU IDEEA CELOR MAI MULŢI OAMENI CA PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ AU 
MULT TIMP LIBER LA DISPOZIŢIE?  
1. Da 
2. Nu, pentru că............................ 
3. Nu ştiu 

47. CE CONSIDERAŢI CĂ ESTE MAI UTIL SĂ FACĂ PERSOANELE VÂRSTNICE ÎN TIMPUL LIBER? 
1. să se ocupe numai de ei pentru că merită după o viaţă muncită 
2. sunt datori să-i ajute pe ceilalţi oameni apropiaţi care nu au atâta timp liber 
4. să lucreze în continuare pentru a nu se simţi izolaţi şi neglijaţi  
5. să lucreze pentru că au o foarte valoroasă experienţă 
6. altele.......................................................................... 

48. ÎN CE MĂSURĂ PRACTICAŢI ACTIVITĂŢILE URMĂTOARE?  
 Deloc Rar Frecvent 

1. cumpărături, aprovizionare  1 2 3 
2. îngrijire nepoţi 1 2 3 
3. plimbări, excursii, turism 1 2 3 
4. vizite, prieteni, aniversări 1 2 3 
5. spectacole, expoziţii, muzee 1 2 3 
6. restaurant, bar, cafenea, bufet 1 2 3 
7. lectură 1 2 3 
8. cinema 1 2 3 
9. TV, presă, radio 1 2 3 
10. alte pasiuni (care).............. 1 2 3 
11. activitate politică 1 2 3 
12. merg la biserică 1 2 3 
13. alte activităţi.... 1 2 3 

49. FACEŢI APROVIZIONAREA ŞI PENTRU ALTE PERSOANE (RUDE, PRIETENI, ALTELE)?  
1. Da, pentru că.................................... 
2. Nu 

50. DESFĂŞURAŢI O ACTIVITATE REMUNERATĂ?  
1. Da 
2. Nu 

51. DACĂ “DA”, CE FEL DE ACTIVITĂŢI REMUNERATE DESFĂŞURAŢI?  
1. îngrijire şi supraveghere copii 
2. îngrijirea unor persoane sau locuinţe (menaj, curăţenie etc.)  
4. cultiv teren agricol 
5. sezonier, în orice domeniu 
6. îmi continui activitatea profesională unde am lucrat şi înainte 
7. activităţi ştiinţifice, artistice, culturale 
8. nu e cazul 
9. altele, care................................................. 
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52. CE ALTE POSIBILITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER CONSIDERAŢI CĂ AR TREBUI SĂ 
FIE PUSE LA DISPOZIŢIE PERSOANELOR VÂRSTNICE?  
1. locuri amenajate de întâlnire pentru vârstnici (de exemplu, cluburi de zi) 
2. forme de turism pentru vârstnici 
4. universităţi cultural-ştiinţifice 
5. nu ştiu 
6. altele.......................................... 

RELAŢII SOCIALE 
53. CARE CREDEŢI CĂ SUNT MOTIVELE PENTRU CARE PERSOANELE VÂRSTNICE SE SIMT 
DEZAVANTAJATE FAŢĂ DE RESTUL POPULAŢIEI?  

1. nu există defavorizare  
2. pentru că au venituri mai reduse 
4. pentru că nu mai sunt sănătoşi 
5. pentru că au nevoie de îngrijirea cuiva 
6. pentru că sunt “izolaţi” de restul populaţiei 
7. altele............................................................. 

54. CONSIDERAŢI CĂ ÎN PREZENT SOCIETATEA ACORDĂ IMPORTANŢA CUVENITĂ REZOLVĂRII 
PROBLEMELOR PE CARE LE AU VÂRSTNICII?  

Deloc Puţin Mult Nu ştiu 
1 2 3 4 

55. SUNTEŢI DE PĂRERE CA ÎNTR-UN GRUP DE OAMENI CEL MAI BĂTRÂN ARE DREPTUL NA-
TURAL DE A-L CONDUCE?  

În mică măsură relativ În mare măsură Nu ştiu 
1 2 3 4 

56. VĂ SIMŢIŢI EXCLUS DE LA LUAREA DECIZIILOR ÎN CADRUL FAMILIEI SAU AL MEDIULUI SO-
CIAL; CEI TINERI NU ŢIN CONT DE DVS.?  

Deloc Aproximativ Mult Nu îmi dau seama 
1 2 3 4 

57. RELAŢIILE DIN CADRUL FAMILIEI CU CARE LOCUIŢI SUNT: 
1. de armonie 
2. şi de armonie şi conflictuale  
3. conflictuale pentru că:.......................... 
4. locuiesc singur 

58. CUM CONSIDERAŢI SECURITATEA DVS. (ÎN GENERAL, ACASĂ, PE STRADĂ, ÎN LOCALITATE)?  
Scăzută Corespunzătoare Nu îmi dau seama  

1 2 3  
59. ÎN CE RELAŢII VĂ AFLAŢI CU VECINII?  

Proaste Civilizate Bune Nu am relaţii 
1 2 3 3 

60. VĂ AJUTAŢI VECINII ÎN DIVERSE PROBLEME LEGATE DE LOCUINŢĂ, APROVIZIONARE, RE-
LAŢII DE VECINĂTATE ETC.?  

Deloc Câteodată Frecvent Nu pot 
1 2 3 4 
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PROIECŢIA PARTICIPĂRII SOCIALE, ECONOMICE, POLITICE 

61. SUNTEŢI DE PĂRERE CĂ BĂTRÂNEŢEA ÎNSEAMNĂ ÎNDEPĂRTAREA DE VIAŢA SOCIALĂ, 
ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ?  

Deloc Parţial În mare măsură Nu ştiu 
1 2 3 4 

62. DUPĂ PĂREREA DVS. CARE AR TREBUI SĂ FIE VÂRSTA DE PENSIONARE: 
1. pentru bărbaţi........ani 3. nu ştiu   
2. pentru femei.........ani  4. nu ştiu    

63. CONSIDERAŢI CĂ UN VÂRSNIC, CĂRUIA SĂNĂTATEA ÎI PERMITE, AR FI BINE SĂ-ŞI CONTI-
NUE ACTIVITATEA ŞI DUPĂ VÂRSTA DE PENSIONARE?  
1. Da  
2. Nu 
3. Nu ştiu 

64. DACĂ “DA”, CARE CREDEŢI CĂ ESTE CEL MAI POTRIVIT SECTOR DE ACTIVITATE PENTRU 
VÂRSTNICII CARE DORESC SĂ LUCREZE ÎN CONTINUARE?  
1. fiecare poate lucra la vechiul loc de muncă 
2. în domeniul social: în organizaţii de protecţie şi ocrotire socială 
3. la nivel particular: întreprinzători 
4. în domeniul politic 
5. altele......................................................... 

65. CARE DIN URMĂTOARELE MĂSURI AR TREBUI SĂ LE IA STATUL (GUVERNUL), DE URGEN-
ŢĂ, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII SITUAŢIEI GENERALE A CELOR VÂRSTNICI?  

 DA NU 
1. asigurarea cu venituri a celor care nu au pensie 1 2 
2. mărirea pensiilor 1 2 
3. gratuitatea medicamentelor 1 2 
4. gratuitatea transportului în comun 1 2 
5. reducerea la unele plăţi (chirie, întreţinere etc.) 1 2 
6. îmbunătăţirea şi dezvoltarea instituţiilor de asistenţă socială 
(cămine de bătrâni, centre de asistenţă socială etc.) 

1 2 

7. case de odihnă şi tratament, turism în condiţii convenabile 1 2 
8. altele............................... 1 2 
9.nu ştiu............................. 1 2 

OPINIA VÂRSTNICILOR (NEINSTITUŢIONALIZAŢI) PRIVIND CALITATEA INSTITUŢIILOR  
DE ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ A POPULAŢIEI VÂRSTNICE 

66. AŢI VIZITAT VREODATĂ O CASĂ DE PENSIONARI SAU CĂMIN-SPITAL?  
1. Da 
2. Nu 
3. Nu, dar mi s-a povestit. 

67. ÎN VIITOR INTENŢIONAŢI SĂ LOCUIŢI LA O CASĂ DE PENSIONARI? 
1. Nu ştiu 
2. Nu 
3. Mă voi interna numai dacă................ 



 
 

 

204 

68. CREDEŢI CĂ ACESTE INSTITUŢII POT SATISFACE ÎN MOD REAL NEVOILE VÂRSTNICILOR 
DE SĂNĂTATE ŞI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ?  

Deloc Puţin Mult Nu ştiu  
1 2 3 4  

69. CUM APRECIAŢI CĂ ESTE VIAŢA PERSOANELOR INTERNATE ÎN ACESTE INSTITUŢII? 
Nefericită Acceptabilă Fericită Nu ştiu  

1 2 3 4  
70. DE CE CREDEŢI CĂ UNELE PERSOANE VÂRSTNICE AJUNG ÎN ACESTE INSTITUŢII DE ASIS-

TENŢĂ SOCIALĂ?  
1. din cauza lipsei de venituri şi a lipsei de mijloace de subzistenţă 
2. lipsa suportului familial şi izolarea socială 
3. din cauză că societatea nu rezolvă în mod corespunzător problemele vârstnicilor 
4. altele........................................................................................................................... 
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Anexa nr. 3 

Aspecte metodologice şi de calcul privind eşantionul ales  
pentru evaluarea calităţii vieţii populaţiei vârstnice neinstituţionalizate 

Lotul de cercetat a fost stabilit ca un eşantion stratificat tipic optim. El es-
te format din 600 de persoane de 65 ani şi peste, stratificate pe 5 eşantioane 
de grupă de vârstă, nj (j = 1,2,…5). Acestea au fost determinate pe baza urmă-
toarei expresii: 
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(j = 1,2,….s); 
În care n = numărul cazurilor studiate 
Nj = numărul populaţiei în fiecare grupă a populaţiei originare 
sj = abaterea medie pătratică de grupă 
Aprecierea eficienţei sondajului tipic optim s-a făcut prin calcularea dis-

persiei funcţiei de estimaţie,  

∑
=

−

=
s

j
jj xN

N
y

1

1
 

Ea se obţine înlocuind valoarea lui nj (expresia 1) în relaţia de mai jos: 
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Eroarea standard a mediei de sondaj se determină pe baza relaţiei: 
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Prin aplicarea relaţiilor de mai sus la datele privind populaţia vârstnică de 
65 ani şi peste din România a rezultat următoarea structură a eşantionului: 
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Grupa de vârstă Număr subiecţi 
65-69 ani 241 
70-74 ani  122 
75-79 ani 137 
80-84 ani 69 
85 şi peste 31 

 
La o probabilitate de 0,96 rezultă următoarea eroare standard a mediei 

de sondaj: 

( ) )2,73(,552,096,1522,096,1 =∗±≤≤∗±
−−−

xundexxMx  
Eroarea standard a mediei de sondaj se corelează cu eroarea standard a 

diferenţei dintre abaterile medii pătratice de sondaj ale eşantioanelor de grupă, 
ceea ce rezultă din inegalitatea: 
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Şi atestă faptul că mărimile eşantioanelor de grupă constituie estimatori 

corecţi ai populaţiei originare. 
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Anexa nr. 4 

GHID DE INTERVIU 
pentru persoanele vârstnice asistate în instituţii de specialitate 

I. DATE DE IDENTIFICARE 
1. Sex  
2. Vârsta Grupe: 1. 65-69 
 2. 70-74 
 3. 75-80 
 4. 80 +  
3. Stare civilă, grupe: 1. necăsătorit 
 2. căsătorit 
 3. văduv, de câţi ani 
 4. divorţat, de câţi ani 
 5. separat (fără divorţ) de câţi ani 
 6. concubinaj 
4. Pregătire şcolară 1. fără şcoală 
 2. şcoală generală neterminată 
 3. şcoală generală (7,8,10 clase) 
 4. şcoală profesională 
 5. liceu 
 6. şcoală postliceală 
 7. studii superioare 
 8. altele 
5. Categorie socioprofesională 1. agricultor 
 2. muncitor (dacă a lucrat în mediu toxic) 
 3. tehnician, maistru 
 4. funcţionar 
 5. intelectual 
 6. casnică 
 7. fără ocupaţie 
6. Pensie şi/sau alte venituri regulate  
Venituri suplimentare  
Dacă veniturile subiectului acoperă costul  
În caz contrar, cine suportă diferenţa  
7. Vechime – în ani – în instituţia de ocrotire socială 
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8. Rude sau persoane apropiate care se preocupe de situaţia sa 
Unde locuiesc Frecvenţa legăturii 

În aceeaşi loc. Altă loc. Săptăm. Lunar Trim. Rar Nu 
Copii  
Fraţi  
Nepoţi  
Altele (care)   
Nu are  
9. Cu cine a locuit înainte de venirea în cămin-spital? 

1. singur  
2. singur, cu copiii  
3. singur, cu rude apropiate  
4. cu soţul/soţia  
5. cu soţul/soţia la copii  
6. cu soţul/soţia la rude  
7. altele  

10. Cine a fost de părere sau a insistat să 
fie internat?  

 

11. Motivul internării   
 
II. STARE DE SĂNĂTATE 
12. Aprecierea stării generale de sănătate. Dacă a sesizat o evoluţie a ei (Bine – Rău) 
13. Satisfacţia privind condiţiile de asistenţă medicală. Cum apreciază comportamentul per-

sonalului de specialitate şi de deservire: profesional şi afectiv. 

 
III. CONDIŢII DE LOCUIRE 
14. Mediul de locuire anterior  

Tip locuinţă                                    Urban 
Propr. Chirie Tolerat 

Rural 
Propr. Chirie Tolerat 

1. Bloc p + 4  
2. Bloc peste p + 4  
3. Vilă  
4. Casă curte  
15. Aprecierea asupra confortului şi condiţiilor de locuit oferite de instituţie. Nevoi şi propu-

neri 

 
IV. CONSUM 
16. Dacă alimentaţia este suficientă. Nevoi suplimentare. Dacă primeşte alimente de la sus-

ţinători. 
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17. Alte nevoi (îmbrăcăminte, încălţăminte, dulciuri, alcool etc.) şi nivelul satisfacerii lor. Pro-
puneri pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere.  

 
V. RELAŢII SOCIALE 
18. Consideraţi că lumea se preocupă de problemele vârstnicilor? 
19. Căminul pentru vârstnici vă rezolvă problemele (de sănătate, de securitate, de integrare 

socială etc.)?  
- Nivel satisfacţie.  

20. Consideraţi că rolul căminelor pentru persoane vârstnice este acela de a elibera societa-
tea de problemele îngrijirii acestora? 

21. Tipul relaţiilor interpersonale. Conflicte interasistaţi. Conflicte cu personalul. Cauze. 
22. Intenţia de a părăsi instituţia. Motivaţia.  

 
VI. OCUPAŢII ŞI PARTICIPARE 
23. Ce activităţi recreative desfăşoară în instituţie? Satisfacţie. Propuneri. 
24. Intenţia de a desfăşura o activitate practică, productivă, de profit în cadrul căminului. Care? 
25. Intenţia de a desfăşura o activitate practică în afara căminului. Ce fel de activităţi? În ce 

domeniu?  
26. În viitor: persoanele vârstnice vor putea avea îngrijire fără probleme, la domiciliu sau 

consideră că numărul căminelor trebuie să sporească?  
27. Propuneri deosebite.  
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Anexa nr. 5  

Ierarhizarea judeţelor pentru selecţionarea zonelor de investigare 
 Indicele sin-

tetic al dez-
voltării 

economicex) 
rang 

Densita-
teaxx) po-

pulaţiei de 
65 ani şi 

peste 

Rang Venituri 
pe locui-

tor, lei 

Rang Cheltuieli 
pentru asis-
tenţa socială 
pe locuitor, 

lei 

Rang 

România - 101,4 - 13655 - 23 - 
Alba 24 105,2 20 13374 16 40 2 
Arad 12 131,8 2 14270 9 18 23-26 
Argeş 7 99,3 28 13691 12 17 27 
Bacău 21 85,6 34 11556 25 35 5,6 
Bihor 22 111,0 12 13808 11 13 30-35 
Bistriţa-Năsăud 40 93,4 31 11140 26 18 23-26 
Botoşani 39 114,4 7 9082 39 26 12-14 
Braşov 2 77,9 41 18137 3 10 38 
Brăila 8 98,4 29 12697 19 15 29 
Buzău 19 121,7 4 10443 32 8 40-41 
Caraş-Severin 13 103,7 24 14093 10 29 9 
Călăraşi 42 108,6 14 10424 30 13 30-35 
Cluj 15 104,9 22 15273 8 21 18-21 
Constanţa 5 70,8 41 17528 4 21 18-21 
Covasna 18 105,4 19 13559 13 8 40-41 
Dâmboviţa 20 108,1 15 11066 27 11 36-37 
Dolj 25 118,4 6 11920 22 13 30-35 
Galaţi 3 82,7 39 12094 21 9 39 
Giurgiu 41 125,5 3 9684 38 21 18-21 
Gorj 17 102,4 26 12360 20 16 28 
Harghita 34 103,3 25 13548 14 13 30-35 
Hunedoara 9 85,3 35 16514 5 18 23-26 
Ialomiţa 26 105,2 21 10723 29 39 3,4 
Iaşi 16 84,5 37 11578 24 26 12-14 
Maramureş 33 82,2 38 12848 18 24 15-16 
Mehedinţi 29 122,8 5 9885 33 13 30-35 
Mureş 14 108,0 17 13517 15 35 5,6 
Neamţ 23 94,5 30 10475 31 26 12-14 
Olt 10 113,0 10 9805 36 11 36-37 
Prahova 6 104,3 23 15905 6 21 18-21 
Satu Mare 28 92,8 32 13181 17 32 8 
Sălaj 36 114,3 9 9811 35 23 17 
Sibiu 11 87,2 33 15757 7 39 3,4 
Suceava 35 100,0 27 10741 28 24 15-16 
Teleorman 38 138,0 1 8950 40 13 30-35 
Timiş 4 109,5 13 18506 2 27 10-11 



 

 

211 

 Indicele sin-
tetic al dez-

voltării 
economicex) 

rang 

Densita-
teaxx) po-

pulaţiei de 
65 ani şi 

peste 

Rang Venituri 
pe locui-

tor, lei 

Rang Cheltuieli 
pentru asis-
tenţa socială 
pe locuitor, 

lei 

Rang 

Tulcea 30 84,9 36 11779 23 33 7 
Vaslui 37 105,8 18 8515 41 18 23-26 
Vâlcea 32 112,3 11 9789 37 27 10-11 
Vrancea 27 108,5 16 9855 34 19 22 
Bucureşti  1 114,2 8 22311 1 42 1 
x) Calculat pe baza indicatorilor economico-sociali în profil teritorial pentru anul 1989. 
xx) Numărul de persoane de 65 ani şi peste la 1000 locuitori. 
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Anexa nr. 6 

Distribuţia procentuală a populaţiei după unele caracteristici 

Tabelul 1: Modul de locuire  
Cu cine locuieşte în prezent % % 

- singur 32,6 
- singur + copii 14,3 
- singur + alte rude 3,2 
- soţ şi soţie  32,8 
- soţ, soţie + copii 14,5 
- soţ, soţie la alte rude 1,2 
- singur + persoane străine 1,4 
Total 100,0 

Tabelul 2: Frecvenţa contractelor sociale 
Măsura în care primeşte şi face vizite % 

- des 50,9 
- rar 30,0 
- deloc 1,1 
- nu este cazul (nu are rude) 18,0 
Total 100,0 

Tabelul nr. 3: Aprecierea stării de sănătate 
Aprecierea stării de sănătate % 

- bună 13,6 
- nici bună – nici rea 47,1 
- proastă 39,3 
Total 100,0 

Tabelul nr. 4: Gradul de independenţă în desfăşurarea activităţii  
gospodăreşti în funcţie de starea de sănătate 

În ce măsură îşi desfăşoară activităţile gospodăreşti  
având în vedere starea de sănătate 

% 

- în întregime  45,9 
- într-o măsură oarecare 23,6 
- este ajutat 19,3 
- nu obişnuieşte să-şi facă singur 3,0 
- nu poate singur  7,7 
- non răspuns 0,5 
Total 100,0  
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Tabelul nr. 5: Prezenţa/absenţa afecţiunii cronice 
Denumirea afecţiunii sau clasa afecţiunii % 

- nu este cazul 14,0 
- maladii cardio-vasculare 28,1 
- cancer 2,5 
- maladii ale aparatului respiratoriu 4,2 
- afecţiuni hepatice gastrointestinale 9,7 
- reumatism 14,1 
- afecţiuni neurologice 3,3 
- afecţiuni neuropsihice 2,0 
- afecţiuni oftalmologice 3,3 
- afecţiuni asociate (mai mult de 3) 18,8 
Total 100,0 

Tabelul nr. 6: Indicatorii de solicitare şi calitate a serviciilor medicale 
Locul unde are fişă medicală % Care este relaţia cu medicul % 
- dispensar 33,8 - are doctor care-l consultă  19,9 
- policlinică 57,2 - merge la dispensar din obişnuinţă 39,8 
- spital 0,9 - cheamă doctor dacă e foarte rău 27,9 
- nu ar 8,1 - nu merge deloc la medic 11,6 
  - are medic şi merge la dispensar 0,8 
Total 100,0  100,0 

Tabelul nr. 7: Percepţia stării psihice 
 Are sentimentul 

de nefericire 
Are sentimentul 

de teamă 
Are sentimentul 
de singurătate 

Are sentimentul 
de nesiguranţă  

- deloc  32,3 38,3 37,9 35,3 
- rar 26,5 26,6 20,1 25,3 
- des 40,8 34,6 41,7 39,1 
- non răspuns 0,4 0,5 0,3 0,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabelul nr. 8: Tipul locuinţei  
Tipul locuinţei % 

- bloc (parter – etaj II) 9,0 
- bloc (etaje superioare) 23,0 
- vilă 5,0 
- casă – curte 63,0 
Total 100,0 

Tabelul nr. 9: Confortul locuinţei 
Locuinţa posedă % 

- apă curentă 64,2 
- canalizare 56,2 
- electricitate 97,2 
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Locuinţa posedă % 
- încălzire sobă lemne  57,4 
- încălzire sobă gaze 17,8 
- termoficare 27,5 
Total  

Tabelul nr. 10: Gradul de înzestrare cu bunuri de folosinţă îndelungată 
Bunuri de folosinţă îndelungată deţinute în prezent % 

- frigider 68,7 
- congelator 12,8 
- maşină de spălat 51,2 
- aspirator 40,1 
- radio  74,4 
- televizor 69,7 
- aparate audio 14,8 
- autoturism  8,3 

Tabelul nr. 11: Venitul lunar pe o persoană 
Clase de venit lunar pe o persoană % 

- sub 500 lei 4 
- 500-999 lei 24 
- 1.000 – 1.499 lei 37 
- 1.500 – 1.999 lei 25 
- 2.000 lei şi peste 10 
Total 100,0 

Tabelul nr.12: Estimarea veniturilor în raport cu necesităţile 
Consideră veniturile suficiente pentru satisfacerea nevoilor % 

- insuficiente 69,4 
- suficiente 29,6 
- peste nevoi 0,8 
- non răspuns 0,2 
Total 100,0 

Tabelul nr. 13: Tipurile de activitate desfăşurată 
Activităţi utilitare % 

- îngrijire copii 0,83 
- îngrijire alte persoane 0,50 
- cultivă teren agricol 3,33 
- lucrează sezonier 0,83 
- continuă activitatea profesională  0,66 
- diferite activităţi ştiinţifice, artistice, culturale  0,66 
- alte activităţi 3,68 
- nu desfăşoară nicio activitate 89,51 
Total 100,00 
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Tabelul nr. 14: Aprecierea relaţiilor în cadrul familiei în care locuiesc 
Felul relaţiei cu familia în care locuiesc % 

- relaţii armonioase 48,1 
- relaţii armonioase şi uneori conflictuale 18,1 
- conflictuale 2,5 
- locuieşte singur 31,3 

Tabelul nr.15: Tipurile de activitate desfăşurată 
Tipul relaţiilor cu vecinii % Ajutorul între vecini % 

- proaste 3,1 - deloc 12,7 
- civilizate 26,5 - câteodată 47,9 
- bune 70,4 - frecvent 24,5 
  - nu poate 14,6 
  - nonrăspuns 0,3 
 100,0  100,0 

Tabelul nr. 16: Comportamentul populaţiei vârstnice faţă de bătrâneţe  
Bătrâneţea înseamnă îndepărtare de viaţă socială, economică, politică % 

- deloc 9,8 
- parţial 28,0 
- în mare măsură 40,6 
- nu ştiu 21,6 
Total 100,0 

Tabelul nr. 17: Afirmarea atitudinii participative la muncă  
Dacă e bine să-şi continue activitatea după vârsta de pensionare % 

- da 57,0 
- nu 22,0 
- nu ştiu 20,8 
- non răspuns 0,2 
Total 100,0 
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Anexa nr. 7 

Variabilele folosite în analiza factorială a stării de sănătate 

Nr. crt. Nr. item în chestionar Denumirea variabilei Notaţie 
1 15 Autoaprecierea stării de sănătate AS 
2 2 Vârsta V 
3 5 Starea civilă S.C. 
4 7 Număr copii N.C. 
5 6 Pregătire şcolară P.S. 
6 8 Persoane cu care locuieşte P.L. 
7 24 Tipul locuinţei T.L. 
8 14 Densitatea de locuire D.L. 
9 30 Oportunităţile locuinţei L. 

10 16 Măsura mobilităţii M.M. 
11 10 Primeşte vizite P.V. 
12 12 Cu cine se gospodăreşte  F.V. 
13 17 Diagnostice (nr.) Dg. 
14 34 Venitul lunar (grupe) V.L. 
15 37 Venit / persoană (grupe) V/P 
16 48 Frecvenţa activităţilor de loisir A.L. 
17 48 Frecvenţa activităţilor gospodăreşti A.G. 
18 59-60 Relaţii cu vecinii R.V. 
19 57 Relaţii în cadrul familiei  R.V. 
20 51-63 Dispoziţia pentru muncă  D.M. 

 



 

 

217 

Anexa nr. 8 

Măsuri de protecţie socială pentru populaţia vârstnică prevăzute  
de politicile guvernamentale ale ţărilor membre ale ONU 

(conform rezultatelor anchetei efectuată de Centrul pentru Dezvoltare Socială  
şi Afaceri Umanitare de la Viena în rândul ţărilor membre ale ONU)x) 

1. În domeniul ocrotirii sănătăţii: 
Din numărul total al guvernelor apelate 

au răspuns: 
Pozitivxx) 

Tipul de servicii 

(1) (2) (3) 
Negativ Nonrăspuns 

Servicii de sănătate comunitare 61 17 44 29 18 
Centre de îngrijire de zi 42 11 31 51 15 
Staţionare-ambulatorii 54 14 40 34 20 
Spitale de zi 50 14 36 34 24 
Îngrijire la domiciliu 26 15 11 71 11 
Case de bătrâni 59 17 42 30 19 
Facilităţi pentru îngrijirea sănătăţii mentale 63 11 52 22 23 
Unităţi medicale mobile 33 14 19 46 29 
Terapie fizică 62 17 45 31 15 
Facilităţi de îngrijire pe termen lung 49 16 33 41 18 
x) Au fost apelate 108 guverne. 
xx) (1) total; (2) ţări dezvoltate; (3) ţări în curs de dezvoltare. 

2. În domeniul condiţiilor de locuit 
Din numărul total al guvernelor apelate 

au răspuns: 
Pozitiv 

Tipul de servicii 

(1) (2) (3)
Negativ Nonrăspuns 

Forme de ajutor pentru sprijinirea bătrânilor să 
continue să locuiască în propriile case  49 11 38 32 27 
Punerea la dispoziţie a unor locuinţe potrivit statu-
sului şi gradului de mobilitate 19 8 11 63 26 
Ajutor pentru restaurarea şi modernizarea proprii-
lor case 41 10 31 37 28 
Reconstruirea, îmbunătăţirea şi adaptarea caselor 
conform nevoilor bătrânilor 25 5 20 65 18 
Finanţarea publică a construcţiei de locuinţe de 
diferite tipuri pentru bătrâni 41 11 30 38 21 
Coordonarea politicilor în domeniul locuirii cu cele 
referitoare la serviciile comunitare  55 17 38 23 30 
Protecţia construcţiilor deţinute de bătrâni la frig şi 
zgomot 23 10 13 59 26 
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3. Pentru sprijinirea familiilor care au în îngrijire bătrâni: 
Din numărul total al guvernelor apelate au 

răspuns: 
Pozitiv 

Tipul de servicii 

(1) (2) (3) 
Negativ Nonrăspuns 

Ajutoare băneşti pentru familiile cu venituri 
mici 70 18 52 33 5 
Servicii sociale gratuite sau cu plată redusă 
pentru întreaga familie 42 17 25 46 20 
Credite fără dobânzi pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuit 41 16 25 45 22 
Programe educaţionale familiale privind în-
grijirea bătrânilor  57 19 38 33 18 
Programe educaţionale pentru încurajarea 
copiilor de a-i îngriji pe vârstnici 49 18 31 46 13 

4. Prestarea de servicii de către instituţii publice 
Din numărul total al guvernelor apelate au 

răspuns: 
Pozitiv 

Tipul de servicii 

(1) (2) (3) 
Negativ Nonrăspuns 

Livrarea la domiciliu a hranei 18 13 5 67 23 
Ajutoare la treburile casnice 18 15 3 48 42 
Vizite 81 17 64 18 9 
Centre de zi de îngrijire  64 15 49 26 18 
Cluburi 28 15 13 59 21 
Servicii de spălătorie 43 13 30 46 19 
Sistemul de contact telefonic 49 17 32 38 21 
Însoţire (escortare) 59 15 44 32 17 
Servicii juridice 71 17 54 21 16 
Asistenţă financiară 49 11 38 32 27 

5. Oportunităţi de ocupare şi asigurarea veniturilor 
Din numărul total al guvernelor apelate au 

răspuns: 
Pozitiv Negativ Nonrăspuns 

Tipul de servicii 

(1) (2) (3)   
Beneficii în natură 61 15 46 29 18 
Asistenţă directă familiilor  49 14 35 32 27 
Ocupare cu timp parţial  49 13 36 46 13 
Programe de autoasistenţă 57 17 40 33 18 
Promovarea eliberării din muncă înainte de 
termenul legal a voluntarilor care împreună 
cu cadre de specialitate să acorde servicii 
bătrânilor 18 12 6 64 26 
Identificarea ocupaţiilor şi aptitudinilor 
vârstnicilor 36 15 21 56 16 
Flexibilizarea vârstei de pensionare cursuri 
de prepensionare 31 11 20 58 19 
Reducerea graduată a timpului de muncă în 
apropierea vârstei de pensionare pentru cei 
care îngrijesc de bătrâni  24 12 12 68 16 
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INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

COMUNITATEA EUROPEANĂ 
– PIAŢA UNITARĂ ŞI POLITICA SOCIALĂ – 

Programul unei pieţe unitare a Comunităţii europene îşi are şi dimensiu-
nile sale “sociale”. Prin acest termen Comisia Comunităţii Europene defineşte 
planul de uniformizare a măsurilor sociopolitice a ţărilor vest-europene, în pri-
mul rând normele de muncă şi reglementările care prevăd relaţiile dintre pa-
troni şi lucrători. Este evident faptul, că acest domeniu conţine o serie de pro-
bleme şi este grefat de mari contradicţii. Cauzele sunt nu numai diferenţele în 
standardul politicii din anumite ţări şi tradiţiile lor sociopolitice diferite, dar şi o 
serie de condiţii diferite care există pe pieţele forţei de muncă. 

Programul “dimensiunii sociale” a Comunităţii Europene îl formează cinci 
domenii principale. Probleme şi contradicţii relativ mai reduse sunt determinate 
de crearea aşa-numitor “fonduri structurale” ale Comunităţii Europene şi unifi-
carea standardelor în domeniul igienei şi securităţii muncii. Dar greutăţi mai 
mari apar în armonizarea normelor juridice de lucru şi în nivelul protecţiei so-
ciale din anumite ţări. Cele mai mari dispute apar în jurul concepţiei aşa-
numitului dialog social şi în legătură cu aceasta formarea unui statut unitar de 
firmă al “comunităţii europene”. Problema fundamentală la care se ajunge este 
de a stabili un standard comun, la nivelul cel mai inferior, (“unificarea în direcţia 
de jos”) se întâlneşte cu o rezistenţă mare a populaţiei şi în primul rând în ţările 
cu un nivel superior de standard social (unificarea în direcţia în sus – la nivelul 
normelor sociale şi de lucru din Germania sau din Danemarca) înseamnă 
ameninţarea economiei concurenţiale mai puţin decât în ţările avansate ale 
Comunităţii. 

Fondurile, structurale ale Comunităţii Europene servesc pentru a sprijini 
dezvoltarea echilibrată în cadrul social: sarcina lor este de a ajuta la recalifica-
rea şomerilor pe termen lung, asigurarea unui ajutor financiar pentru statele 
comunităţii cu un nivel economic mai redus sau în ultima perioadă cu prioritate 
regiunilor cu o mai mare concentrare de ramuri “vechi”. Statele membre ale 
Comunităţii Europene, în anul 1988, au încercat ca pentru perioada 1988-1992 
aceste fonduri să reprezinte 55 mld. dolari anual. Toate ţările membre au con-
venit asupra necesităţii unificării normelor în domeniul igienei şi securităţii 
muncii. Problema nu constă în unificarea standardului, ci în formele de aplica-
bilitate. Din toate ţările Comunităţii Europene, numai Danemarca şi Anglia au 
un organ guvernamental propriu, care răspunde de aplicarea normelor de igie-
nă şi securitate a muncii. În celelalte ţări această răspundere este împărţită în-
tre organele de stat sau regionale, eventual uniuni de ramură, care au în vede-
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re respectarea indicaţiilor pentru anumite categorii de lucrători sau în anumite 
ramuri ale economiei. De multe ori aceste organe unesc activitatea de supra-
veghere în domeniul igienei şi a securităţii muncii, cu alte funcţii, cu arbitrajul în 
conflictele de muncă, cu referiri la durata programului de lucru, la respectarea 
normelor ecologice şi altele. Diferenţele care există în mecanismele de obser-
vare a respectării indicaţiilor despre igiena şi securitatea muncii duc la teme-
rea, că nu este vorba de o unificare şi în acest domeniu, ca urmare a faptului 
că standardele comune vor fi interpretate şi aplicate diferit. 

Diferenţele dintre anumite ţări ale Comunităţii Europene există şi în alte 
domenii de lucru – juridice – în “elasticitatea” cu care se acceptă, în durata 
săptămânii statutare de lucru (care oscilează între 39 de ore în Franţa şi 48 de 
ore în Irlanda) în posibilităţile regimului elastic de lucru, în numărul zilelor de 
sărbătoare într-un an, în mărimea salariului minim stabilit prin lege, de modul în 
care salariile se adaptează prin indexare la stările inflaţioniste şi altele. În unele 
domenii nu se are în vedere introducerea unor reglementări unificatoare. 

Un exemplu poate fi în primul rând durata programului de lucru – am-
ploarea sa reală (inclusiv, numărul de sărbători plătite), durată care este stabili-
tă prin contracte colective, care de obicei îmbunătăţesc valorile statutare. În al-
te domenii, dimpotrivă, se tinde către standardul social relativ mai uşor: acest 
aspect se referă, de exemplu, la unificarea conţinutului calificărilor şi a cerinţe-
lor profesionale sau la unele programe de recalificare pentru tineri şi pentru 
şomeri. În aceste domenii în mai multe ţări apar disensiuni. 

Comisia Comunităţii Europene a propus pentru acest domeniu un fel de 
cartă socială a societăţii, care urmăreşte să liniştească temerile unor grupări de 
lucrători în faţa evenimentelor sociale prognozate pentru anul 1992. Conţinutul 
lor este o declaraţie a drepturilor asupra protecţiei sociale, a participării la miş-
carea sindicală, o retribuţie egală pentru o muncă egală şi dreptul la informare 
în ceea ce priveşte reorganizarea planurilor întreprinderilor. Carta nu ar trebui 
să aibă forţa legii, însă, conform celor afirmate de Comisia Comunităţii Euro-
pene ar trebui să exercite “o presiune morală” asupra patronilor. Criticele aces-
tui document, care vin din partea politicienilor cu orientare liberală şi a patroni-
lor, exprimă temerile, ca activitatea comisiei să nu se rezume numai la aspectul 
declarativ. 

Problemele referitoare la unificarea normelor juridice de lucru nu rezultă 
însă numai din interpretările politico-economice diferite şi a tradiţiilor sociale. 
Sursa lor este şi în caracterul pieţelor muncii din diferite ţări, în primul rând ca-
pacitatea diferită a unor economii vest-europene de a crea noi locuri de muncă. 
Acest fapt pune în faţa guvernelor probleme diferite în politica angajării forţei 
de muncă. Diferenţele apar nu numai ca urmare a unor ritmuri diferite de dez-
voltare a economiilor, dar şi din “elasticitatea” diferită a forţei de muncă, deci 
din capacitatea şi disponibilitatea de a ieşi în întâmpinarea cererii de forţă de 
muncă în continuă schimbare. 
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În ţările cu o economie avansată printre indicatorii de elasticitate se 
apreciază în primul rând ponderea angajaţilor cu contract de muncă limitat şi 
ponderea persoanelor care activează pe cont propriu. În ultimii ani, primul indi-
cator a crescut mai ales în Anglia, dar a înregistrat o reducere în Italia, RFG şi 
Irlanda. În Comunitatea Europeană ca întreg a oscilat între 24% din forţa de 
muncă în Ţările de Jos şi 5,3% în Italia. Ponderea persoanelor care acţionează 
pe cont propriu în timpul ultimilor zece ani a crescut în Anglia şi în Italia, iar în 
Franţa, RFG şi Ţările de Jos a rămas neschimbată. Clasificarea ţărilor în func-
ţie de elasticitatea forţei de muncă nu este simplă: în timp ce în Anglia ponde-
rea celor cu contract de muncă parţial este mare, în Italia, unde o pătrime din 
forţa de muncă acţionează pe cont propriu, cu contract de muncă parţial, acti-
vează numai 5% din persoane. În Ţările de Jos, unde circa o pătrime din popu-
laţie lucrează cu contract de muncă limitat, numai 3% din forţa de muncă acţi-
onează pe cont propriu. 

Principalele disensiuni în unificarea concepţiilor politice sociale apar însă 
în jurul aşa-numitului dialog social, sau a discuţiilor dintre patroni şi sindicate. 
Din iniţiativa preşedintelui Comisiei Europene, J. Delorse, în anul 1985 au fost 
iniţiate discuţii între reprezentanţii managementului de întreprindere din Europa 
de Vest şi conducătorii organizaţiilor sindicale. Discuţiile au fost întrerupte la 
foarte scurt timp, în momentul în care s-a ajuns la întrebarea, dacă acordurile 
convenite vor avea numai un caracter neformal sau dacă vor deveni o parte 
componentă a directivelor Comunităţii Europene. Discuţiile contradictorii în ju-
rul dialogului social, în ultima perioadă a adus pe prim plan concepţia statutului 
de firmă europeană. Ţările Comunităţii Europene au convenit asupra faptului, 
că acest statut, care ar trebui să fie neobligatoriu, trebuie să faciliteze înfiinţa-
rea unor filiale în străinătate, sau contopirea firmelor din anumite ţări ale comu-
nităţii. Piatra discordei în comisia Comunităţii Europene a devenit însă reco-
mandarea de a include în acest statut şi propuneri de forme de participare a 
lucrătorilor la conducerea întreprinderilor. 

Societăţile, cere ar adopta “statutul european”, conform propunerii comi-
siei Comunităţii Europene ar putea să aleagă între trei forme “de participare la 
conducere” a angajaţilor săi. Una dintre ele este modelul vest-german, care 
porneşte de la participarea lucrătorilor în consiliile de conducere ale întreprin-
derilor, cunoscut cu denumirea Mittbestimmung. Cea de a doua metodă o re-
prezintă modelul franco-belgian, a aşa-numitor consilii de întreprindere, ceea 
ce înseamnă un consiliu ales de lucrători. Cea de a treia formă ar trebui să fie 
modelul britanic, care lasă forma concretă de participare la discuţii a reprezen-
tanţelor sindicatelor şi a conducerii anumitor firme. Conform părerii spe-
cialiştilor Comisiei Europene o astfel de formă de colaborare ar trebui să fie 
deosebit de elastică, încât nici una dintre firmele europene să nu aibă motiv să 
refuze. În acelaşi timp, Comisia Europeană intenţionează, ca ţărilor care au 
adoptat statutul european” să li se ofere o seamă de scutiri de impozite. 
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În cercurile patronilor atitudinea comisiei Europene trezeşte anumite te-
meri. La nivelul politic există disensiuni în primul rând între interpretarea brita-
nică şi poziţia celorlalte state, mai ales în ceea ce priveşte faptul dacă statutul 
de firmă propus poate fi aprobat printr-o notare majoritară (aşa cum propune 
Comisia Europeană) sau trebuie să fie aprobat în unanimitate. Aceasta este o 
problemă cheie, pentru că Anglia nu are speranţe prea mari de a obţine, de 
partea sa, mai mulţi adepţi. 

O mare parte din întreprinderile vest-germane acceptă, în prezent, că în-
tre patroni şi angajaţi ar trebui să existe relaţii ca între adevăraţi parteneri. Pa-
tronii englezi, care în ultimii ani în luptă cu sindicatele au câştigat poziţii suve-
rane, nu vor să piardă la Bruxelles, ceea ce au câştigat acasă. 

 
(Hospodaiske noviniy, nr. 52, 1990) 



INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

INSTRUMENTELE POLITICII SOCIALE 
ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

În domeniul educaţiei şi învăţământului, ca şi în alte domenii, politica so-
cială are, în general, următoarele elemente: Structura: starea existentă, punctul 
de plecare; Obiectivele: punctul de sosire, ceea ce se propune a fi realizat; In-
strumentele: strategiile, mecanismele, căile prin care se pot realiza aceste obi-
ective; Predicţia: şansele de atingere a acestor obiective prin instrumentele 
propuse şi evaluarea urmărilor şi rezultatelor. 

Deoarece celelalte elemente fac obiectul unui studiu mai extins, vom 
aborda aici, pe scurt, câteva obiective şi instrumente. 

În realizarea politicii sociale, clarificarea obiectivelor este absolut nece-
sară. În domeniul educaţiei acestea sunt însă vagi, multiple, contradictorii, cu 
un puternic conţinut afectiv. Cele mai importante sunt: un învăţământ de masă; 
echitatea, calitatea, idealul educaţional umanist, dezvoltarea în dimensiune şi 
complexitate a învăţământului superior; autonomia universitară, realizarea unui 
învăţământ deschis, democratic, a unui nou tip de relaţii interpersonale în edu-
caţie. 

Principalele elemente pentru atingerea acestor obiective ar fi: 
1. Planificarea: deşi în condiţiile economiei de piaţă poate părea desue-

tă, în anumite domenii ea rămâne indispensabilă, mai ales când resursele sunt 
foarte mici în raport cu scopurile propuse, fiind instrumentul de bază al adaptă-
rii mijloacelor la scopuri şi al orientării prospective. 

Planificarea poate întâmpina o serie de dificultăţi, de multe ori fiind posi-
bil ca măsurile luate să nu ducă la scopul propus, apărând complicaţii nepre-
văzute. De exemplu, micşorarea numărului de elevi în clase a dus la apariţia 
problemelor de spaţiu şi la scăderea calităţii prin limitarea competiţiei între co-
pii. De aceea măsurile politicii sociale trebuie să ţină seama de tot complexul 
interrelaţiilor sociale, iar experimentările să se facă prudent, pas cu pas. 

După cum se poate deduce, planificarea realizează programe (curente şi 
de urgenţă; generale şi specifice) pe baza următoarelor criterii propuse: 

− mărirea şi folosirea eficientă a bugetului (material şi financiar);  
− stabilirea priorităţilor;  
− echilibrul între diversitate şi uniformitate, coordonare-flexibilitate, de-

pendenţă-autonomie, autofinanţare-sprijin extern, centralizare-des-
centralizare, schimbare-stabilitate. 
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Planificarea în domeniul politicii sociale trebuie să rămână suplă; pentru 
a fi eficientă ea necesită controlul, dar nu un control rigid, ci unul de rangul II, 
necoercitiv şi opţional. 

În planificare sunt urmăriţi indicatori care reflectă nivelul de dezvoltare a 
învăţământului; cheltuieli pe elev (în cifre absolute şi în procent din GNP), nu-
măr de elevi, număr de studenţi, număr de cadre didactice (total şi procent din 
populaţia ocupată), profesori la suta de elevi (studenţi), salariile profesorilor, 
mărimea clasei, număr de clase absolvite. Maximizarea acestor indicatori su-
gestivi, dar relativi, implică cheltuieli deosebite dar, deşi pare paradoxal, “edu-
caţia ieftină este scumpă”. În privinţa surselor de finanţare este de dorit diversi-
ficarea lor, stimularea contribuţiei instituţiilor şi persoanelor particulare (de 
exemplu, prin scăderea impozitelor), contribuţiei elevilor (printr-un sistem mo-
derat, dar stimulativ de taxe). În general, în societăţile totalitare şi chiar autori-
tare se evită descentralizarea finanţării pentru că astfel grupul dominant ar 
pierde controlul asupra reproducerii sociale. 

Planurile financiare trebuie să ţină seama de diversitatea şcolilor şi să 
favorizeze învăţământul special. 

2. Crearea cadrului legal de acţiune a pieţei în domeniul învăţământului, 
înlăturarea monopolului învăţământului de stat, stimularea concurenţei şi acţiu-
nii legii cererii şi ofertei, diversificarea şi descentralizarea sistemului de învă-
ţământ. În privinţa eficienţei economice a celor două forme de învăţământ (de 
stat şi particular), economistul american J. Buchanan a arătat că: în comunita-
tea A, care taxează pe cetăţeni pentru a asigura educaţia în mod colectiv veni-
turile nominale ale membrilor ei pot fi mai mici, dar cele reale sunt mai mari de-
cât în comunitatea B care nu are învăţământ public. Prin urmare, în învăţămân-
tul de stat cheltuielile totale necesare pentru educaţie sunt mai mici, dar expe-
rimentul nu ne spune nimic în privinţa calităţii învăţământului în cele două co-
munităţi. 

3. Selecţia este un instrument fundamental pentru îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei, care creşte cu cât selectivitatea unei forme de învăţământ este mai 
drastică. Scoală poate fi privită ca un mijloc de repartiţie a tineretului pe cate-
gorii socioprofesionale (şi deci, pe grupe de venituri) de unde interesul de a 
absolvi anumite niveluri şi forme de învăţământ. 

Efectele selecţiei asupra calităţii educaţiei au fost însă contracarate de 
unele urmări în plan social şi psihologic, ceea ce a dus la limitarea ei: reprodu-
cerea inegalităţilor, defavorizarea elevilor din grupurile minoritare, abandonul 
şcolar etc. 

Selecţia este în mod firesc diminuată în cadrul învăţământului obligato-
riu. De aici şi importanţa practică a rezolvării problemei duratei învăţământului 
obligatoriu. Deşi generalizarea liceului are motive întemeiate (necesitatea unor 
cunoştinţe superioare cerute de dezvoltarea tehnologică, reducerea şomajului, 
controlul asupra tinerilor pentru a evita patologia socială) acest lucru nu este 
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posibil atât timp cât simpla mărire a numărului de clase absolvite nu este aco-
perită de achiziţii de cunoştinţe corespunzătoare. 

4. Protecţia socială a tineretului şcolar cuprinde ajutoare financiare pen-
tru elevi şi studenţi şi cheltuieli sociale în natură (burse, scutiri de taxe, facilităţi 
de transport, cazare, alimentaţie, asistenţă medicală, asistenţă socială etc.). 

Protecţia socială a elevilor şi studenţilor trebuie să respecte câteva prin-
cipii generale: realism, utilitate, eficienţă, protecţia drepturilor, protejarea altor 
valori (de exemplu, iniţiativa). 

Protecţia socială se îndreaptă atât către majoritatea populaţiei şcolare 
cât şi către cei neajutoraţi. Ea poate fi structurată în: prima linie – care cuprinde 
neapărat măsuri directe în favoarea celor drastic handicapaţi; a doua linie (indi-
rectă): – măsuri prin care tinerii sunt stimulaţi să acţioneze ei înşişi pentru pro-
pria lor bunăstare printr-un sistem de avantaje, facilităţi, încurajarea iniţiativei şi 
suport material. 

O atenţie specială trebuie acordată protecţiei elevilor şi studenţilor handi-
capaţi, de orice natură ar fi handicapul: intelectual, fizic, emoţional, social sau 
cultural (pentru eliminarea ultimelor două categorii intervin politicile de egaliza-
re a şanselor). 

5. Rezolvarea problematicii educaţionale a grupurilor etnice minoritare. 
Dintre acestea, cele mai interesante (din motive diferite) sunt maghiarii şi romii. 
Minoritatea maghiară dispune de tradiţii educaţionale bine structurate şi susţi-
nute de organizaţii proprii. Romii ridică mari probleme educaţiei (absenteism, 
abandon şcolar) care nu pot fi rezolvate fără a fi corelate cu multiplele proble-
me sociale (sărăcia, delincvenţa, ale acestei minorităţi). 

Politica educaţională faţă de grupurile minoritare trebuie să respecte 
principiile generale democratice ale rezolvării problemei naţionale: aprecierea 
şi înţelegerea reciprocă; cooperarea în instituţiile civile şi economice; coexis-
tenţa paşnică a stilurilor de viaţă, obiceiurilor, limbilor, credinţelor religioase, 
structurilor familiale diferite; autonomia grupului subcultural de a-şi hotărî sin-
gur viitorul atât timp cât nu interferează cu drepturile altui grup. 

Importante în studiul problematicii educaţionale a grupurilor minoritare 
sunt: proporţia în populaţie şi proporţia în populaţia şcolară; gradul de şcolari-
zare; rolul şcolii în integrarea lor socială. 

6. Politica socială faţă de cadrele didactice are aspecte diferite în raport 
cu alte categorii de salariaţi. Profesorul este un personaj cheie al societăţii, nu 
un simplu funcţionar într-un serviciu public. În virtutea complexului platonic, 
profesorii sunt reprezentanţi ai raţionalităţii universale, păstrători ai tradiţiilor 
naţionale aflaţi deasupra claselor sociale, deşi majoritatea lor aparţin clasei de 
mijloc. Între importanţa misiunii lor sociale şi insuficienţa recompenselor se află 
însă o prăpastie de unde nemulţumirea şi frustrarea profesorilor şi re-
vendicările aferente, nu de ordin strict material, ci privind şi calitatea generală a 
educaţiei. 
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Sociologul mexican Ivan Illich afirma: “calitatea vieţii personalului din 
şcoli trebuie să fie o preocupare fundamentală a societăţii”. Aceasta deoarece 
condiţia esenţială a calităţii educaţiei este calitatea profesorilor. Specialişti 
competenţi şi străluciţi pot fi atraşi în învăţământ numai prin avantaje deosebi-
te, în primul rând prin mărirea salariului. 

În afară da pregătirea profesională şi deontologică, cadrele didactice 
sunt interesate în apărarea climatului democratic în învăţământ. Ele cer res-
pectarea drepturilor economice, sociale şi politice, statutul cadrelor didactice 
fiind un simptom al statutului educaţiei într-o societate. Cele mai importante 
drepturi sunt: 

− dreptul la asociere;  
− dreptul de a negocia: orele de munci, salariile, condiţiile de muncă, 

calitatea educaţiei;  
− dreptul la grevă;  
− dreptul la asigurări sociale de grup;  
− securitatea economică şi profesională;  
− apărarea independenţei cadrelor didactice;  
− dreptul la suport legislativ;  
− dreptul de a participa la elaborarea politicii educaţionale;  
− totalitatea drepturilor civile şi umane. 
Concluziile normative prezentate mai sus, valabile pentru ţara noastră 

trebuie precedate în mod firesc de analiza pozitivă a momentului actual al învă-
ţământului românesc. Prerogativele statului totalitar în cultură şi învăţământ au 
fost la fel de puternice ca cele politice şi economice. Acestea, printre altele, au 
dus la o adevărată criză, la grave deficienţe în funcţionarea învăţământului. Nu 
vom face aici inventarul lor, unele fiind vizibile, altele detectabile prin analiza 
statistică sau sondaje de opinie. 

După decembrie 1989, statul a început să se separe nu numai în eco-
nomie (proprietate) dar şi de cultură, eliberând de sub tutelă expresia culturală, 
dar menţinându-şi prerogativele în afara învăţământului. În general s-au făcut 
eforturi de corectare a deficienţelor dar politica socială în domeniul învăţămân-
tului nu a putut evita forme populiste şi nesiguranţa bugetară. Conflictele legate 
de şcoală izbucnite în 1990 şi 1991 sunt un semn sigur al necesităţii schimbării. 

Necesitatea reformei învăţământului e cerută de necesitatea reconstruc-
ţiei societăţii în ansamblu. Crearea economiei de piaţă bazată pe concurenţă, 
iniţiativă, precum şi procesele democratice nu se pot concepe fără un suport 
social alcătuit din cetăţeni educaţi, informaţi, cu discernământ. O societatea 
educată este mai aptă să se mişte în direcţia obiectivelor dorite. Astfel, cheltu-
ielile pentru învăţământ nu mai sunt cheltuieli (un lux pe care nivelul actual al 
societăţii noastre nu şi l-ar putea permite), ci investiţii. 
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Reforma care presupune schimbări materiale, de concepţie şi în relaţiile 
sociale, poate lua forma unor programe, lansate în următoarele direcţii princi-
pale: 

− pregătirea şi salarizarea profesorilor;  
− asistenţă medicală şi psihologică în şcoli;  
− realizarea efectivă a obligativităţii învăţământului general;  
− egalizarea şanselor prin: programe de protecţie socială, programe de 

educaţie compensatorie pentru copiii săraci, programe de asistenţă 
financiară, materială, metodologică pentru şcolile aflate în cartierele 
sărace sau în mediul rural;  

− învăţământul special;  
− depistarea şi pregătirea copiilor foarte dotaţi;  
− învăţământul superior;  
− echivalarea şi finalizarea studiilor în învăţământul particular;  
− cercetarea ştiinţifică;  
− relaţii internaţionale;  
− implicarea şcolii în rezolvarea problemelor sociale ale tinerei generaţii 

(delicvenţa juvenilă, alcoolism, semianalfabetism, sexualitate, contra-
cultură, alienare mediu opresiv, revoltă socială etc.);  

− învăţământul profesional şi tranziţia de la şcoală la muncă. 
Modul în care a fost organizată şi s-a desfăşurat efectiv la noi educaţia a 

făcut această tranziţie foarte dificilă. Pe de o parte s-a creat o “supraeducaţie”, 
o “inflaţie educaţională” prin măsurile de generalizare a liceului şi repartizarea 
în locuri de muncă artificial create unde forţa de muncă era subutilizată. Pe de 
altă parte, lipsa unor deprinderi reale achiziţionate de absolvenţi a făcut ca 
şcoala (în special învăţământul liceal) să înregistreze un eşec în pregătirea ti-
nerilor pentru muncă. De aceea, învăţământul trebuie strâns legat de schimbă-
rile din piaţa muncii, din economie în general. 

Modul în care are loc în societatea noastră tranziţia la economia de piaţă 
ridică învăţământului probleme specifice. Astfel, cel puţin în actuala etapă, pri-
vatizarea a dus la apariţia unor firme multe şi mici care par să fie mai active în 
ocuparea forţei de muncă decât firmele mari. Dar atât nevoile cât şi capitalul 
acestor firme mici nu permit angajarea multor absolvenţi de învăţământ superi-
or şi au tendinţa de a prefera cadre necalificate pentru a-şi economisi fondurile. 

Astfel, dacă înainte de 1990 nu a existat în societatea noastră un raport 
între reuşita şcolară şi cea socială, promovările făcându-se pe alte criterii, nici 
în momentul actual cererea de educaţie a societăţii nu pare să crească, iar 
educaţia, ca valoare, continuă să aibă un rol periferic, de data aceasta în faţa 
avalanşei de valori “capitaliste”. 

 
Georgeta GHEBREA 
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STADIUL ACTUAL ŞI PERSPECTIVELE 
ASISTENŢEI MEDICALE DIN ROMÂNIA 

Structura sistemului de asistenţă medicală existentă în România a avut 
un caracter piramidal a cărei bază au constituit-o serviciile primare de sănătate 
şi în primul rând dispensarele teritoriale. 

Alegerea liberă de către pacient a medicului a fost aproape desfiinţată, 
policlinicile cu plată neputând prelua practic marea masă a îngrijirilor persona-
lizate specifice unui sistem liberal. 

În ce priveşte dezvoltarea serviciilor secundare, prin care s-a asigurat 
asistenţa medicală de specialitate – policlinicile şi spitalele – aceasta nu a fost 
corelată cu dotarea tehnică şi umană corespunzătoare ceea ce a făcut ca teh-
nologiile medicale utilizate să aibă o eficacitate din ce în ce mai redusă faţă de 
nevoile impuse de patologia actuală şi de progresul ştiinţific contemporan. În 
ce priveşte profilaxia – pusă la baza întregului sistem de ocrotire a sănătăţii – 
aceasta şi-a dovedit eficacitatea în ce priveşte controlul bolilor transmisibile, 
dar a fost ineficientă în prevenirea şi combaterea bolilor cronice. 

Carenţele bugetare, stagnarea formării de specialişti, lipsa importurilor, 
dificultăţile în producţia şi aprovizionarea cu medicamente, lipsa de aparatură 
medicală, de instrumente şi materiale sanitare au dus la agravarea bolilor, la 
reducerea anilor potenţiali de viaţă, la degradarea rapidă a calităţii asistenţei 
medicale.  

Nu e plăcut să constaţi că mortalitatea infantilă şi cea a grupei de vârstă 
1-4 ani sunt cele mai mari din Europa sau că în ce priveşte numărul locuitorilor 
ce revin unui medic sau ponderea cheltuielilor pentru sănătate în bugetul de 
stat şi în produsul interior brut, ţara noastră ocupă ultimul loc din Europa. De 
aceea, analiza statistică a unora din principalii indicatori care evaluează asis-
tenţa medicală are atât scopul de a “fixa” locul României în Europa, văzând 
drumul parcurs, cât şi de a estima ceea ce va trebui să facem pentru a ne pu-
tea compara – din acest punct de vedere – cu celelalte ţări europene. 

Numărul locuitorilor ce revin unui medic a scăzut de la 788 în 1960 la 
555 în 1990 (astfel că raportând numărul medicilor la totalul populaţiei rezultă o 
creştere de la 12,7 la 18 medici ce revin la zece mii de locuitori) cu variaţii cu-
prinse între 719 (m. Bucureşti) şi 1.386 (j. Olt), adică un raport de defavorizare 
de 1,93 între aceste valori extreme. Cu acest nivel România este de 1,4 ori mai 
defavorizată faţă de nivelul mediu european (396) şi de 1,35 ori faţă de cel din 
ţările foste socialiste (409), ocupând ultimul loc din cele 20 ţări europene pen-
tru care au fost culese datele. 
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Numărul locuitorilor ce revin unui medic stomatolog a scăzut de la 
11.318 în 1960 la 3.455 în 1996 (adică de la 0,9 la 2,9 medici la zece mii de 
locuitori, deci o creştere de 3,22 ori a acestui raport dintr-un interval de 30 ani.) 
cu variaţii cuprinse între 2.728 (j. Timiş) şi 7.097 (j. Vaslui) acesta din urmă fi-
ind de 2,6 ori mai defavorizat decât primul. Cu acest nivel România ocupă ulti-
mul loc din cele 18 ţări europene pentru care au fost culese datele, fiind de 
1,87 ori mai defavorizată faţă de media europeană (1.741) şi 1,56 ori faţă de 
media corespunzătoare ţărilor foste socialiste (2.087). 

Numărul locuitorilor ce revin unui farmacist a scăzut foarte puţin, de la 
3.836 în 1960 la 3691 în prezent (de la 2,607 la 2,709 farmacişti ce revin la ze-
ce mii de locuitori, adică o creştere cu doar 3,92), cu valorile extreme de 2.780 
(m. Bucureşti) şi 7.206 (j. Vaslui), adică un raport de defavorizare de 2,6. 

Cu cei 3.691 locuitori ce revin unui farmacist, România este de 1,56 ori 
mai defavorizată faţă de nivelul mediu european (2.369) şi de 1,26 ori faţă de 
nivelul din ţările foste socialiste (2.918). 

Numărul locuitorilor ce revin unui cadru mediu sanitar a scăzut de la 303 
în 1960 la 175,9 în prezent sau, altfel exprimat, de la 33 cadre medii sanitare 
ce reveneau în 1960 la zece mii de locuitori la 56,85 în prezent (adică o creşte-
re cu 72,3% în cele trei decenii), variaţiile teritoriale fiind cuprinse între 153 (j. 
Mureş) şi 335 (j. Călăraşi), adică un raport de defavorizare de 2,2. Sub acest 
aspect asigurarea populaţiei din România este uşor mai ridicată (2,9%) decât 
media europeană (181), dar mai scăzută (11,3%) decât cea din ţările foste so-
cialiste (158), ţara noastră situându-se exact pe locul median (8) din cele 15 
ţări europene pentru care existau date. 

Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în bugetul de stat şi în produsul in-
terior brut. Dacă în 1960 ponderea cheltuielilor pentru sănătate reprezenta 
5,33% din bugetul de stat, în 1990 ea era de 7,56% în timp ce, ponderea aces-
tor cheltuieli în PIB a fost de 2,3 în 1980 şi 2,8 în 1990. 

Faţă de un nivel mediu european de 6,2% şi de un nivel mediu aferent 
ţărilor foste socialiste de 4,7% din PIB, ponderea alocată sănătăţii de România 
este de 2,2 şi respectiv 1,7 ori mai mică. 

Mortalitatea generală exprimată prin numărul deceselor înregistrate la 
mia de locuitori a crescut în România de la 8,7 în 1960 la 10,6 în 1990 (cu 
21,8%). În acelaşi interval numărul născuţilor vii ce reveneau la mia de locuitori 
a scăzut de la 19,1 la 13,6 ambele fenomene influenţând sporul natural al po-
pulaţiei în sensul reducerii sale de la 10,4 la 3 la mia de locuitori. Cu 10,6 de-
cese la mia de locuitori România se află pe locul 16 din 25 ţări europene, me-
dia europeană fiind de 10,1 decese, iar cea din ţările foste socialiste de 11,2. 

Mortalitatea infantilă – exprimată statistic prin decesele sub un an înre-
gistrate la mia de născuţi vii – a cunoscut niveluri foarte ridicate în ţara noastră 
cu toate că ele au scăzut “spectaculos” de la 75 decese la mia de născuţi vii în 
1960 la 40 decese în 1970, 29 în 1980 şi 26,9 în 1990, acest nivel situându-ne 
pe ultimul loc din această tristă ierarhie a ţărilor europene. Din păcate şansele 
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de depăşire a vârstei de un an ale unui copil născut acum în România sunt de 
2,37 ori mai reduse decât media europeană (11,37 decese sub un an la mia de 
născuţi vii) şi de 1,53 ori mai reduse decât ale unui copil născut într-una din ţă-
rile foste socialiste. E drept că, din păcate, acestui indicator nu i se poate asi-
gura o “reducere planificată” – aşa cum este posibilă în asigurarea resurselor 
umane – dar trebuie semnalat faptul că dacă s-ar realiza anual o reducere de 
5% ne-ar trebui 9 şi respectiv 18 ani pentru a ajunge la nivelul actual al indica-
torului înregistrat în ţările foste socialiste şi respectiv în Europa, iar printr-o di-
minuare anuală de 10% am avea nevoie de 5 şi respectiv 9 ani pentru a ajunge 
la cele două niveluri. 

Durata medie de viaţă a crescut în România de la aproape 66 ani în 
1961 (65,96) la 69,56 ani în 1988-1990, nivel cu care ne situăm pe penultimul 
loc din 27 ţări europene, media europeană fiind de 74,56 ani adică cu 5 ani mai 
ridicată, în timp ce în ţările foste socialiste nivelul acestui indicator a fost de 
71,04 ani. 

Ritmul mediu anual de creştere a disponibilului de medici, medici stoma-
tologi, farmacişti şi cadre medii sanitare este de 5%. 

Alături de necesitatea creşterii gradului de asigurare a populaţiei cu per-
sonal medical la un nivel apropiat mediei europene şi de cea a diminuării dras-
tice a nivelului mortalităţii infantile, serviciului de sănătate îi revin ca principale 
obiective ale perioadei următoare: 

− dezvoltarea serviciilor preventive;  
− introducerea şi dezvoltarea unor forme noi de asistenţă ambulatorie: 

cabinete particulare, clinici de diagnostic, asistenţă cu plată, libera 
alegere a mediului;  

− asigurarea echităţii în prestaţiile serviciilor de sănătate;  
− dezvoltarea serviciilor de asistenţă de urgenţă;  
− asigurarea aparaturii medicale, instrumentelor şi materialelor sanitare, 

a medicamentelor;  
− atragerea de noi surse de finanţare a ocrotirii sănătăţii;  
− dezvoltarea unui sistem de evaluare a calităţii asistenţei medicale. 

Disponibilul de medici, medici stomatologi, 
farmacişti şi cadre medii sanitare 

Nivel de asigurare din: Număr ani necesari 
atingerii nivelului 
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1. Număr locuitori ce 
revin unui medic  788 555 396 409 403 7 7 7 
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Nivel de asigurare din: Număr ani necesari 
atingerii nivelului 

 

Ro-
mânia 
1960 

Ro-
mânia 
1990 

Eu-
ropa

Ţările 
foste 
socia-
liste 

Dorit 
pentru 

Ro-
mânia

Dorit* 
pentru 
Româ-

nia 

Din ţări-
le foste 
socia-
liste 

Din 
Eu-
ropa 

2. Număr medici ce re-
vin la 100.000 locuitori 12,7 18,0 25,2 24,5 24,8    
3. Număr locuitori ce 
revin unui medic sto-
matolog 11.318 3.455 1.741 2.087 2.703 4 9 13 
4. Număr medici sto-
matologi ce revin la 
10.000 locuitori 0,9 2,9 5,74 4,79 3,7    
5. Număr locuitori ce 
revin unui farmacist 3.836 3.691 2.369 2.918 3.030 4 4 9 
6. Număr farmacişti ce 
revin la 10.000 locuitori 2,6 2, 71 4, 22 3, 43 3, 3    
7. Număr locuitori ce 
revin unui cadru me-
diu sanitar 303 175,9 181 158 147,7 3 2 - 
8. Număr cadre medii 
sanitare ce revin la 
10.000 locuitori 33 56,85 55,25 63,29 67,7    

* Necesarul dorit pentru satisfacerea mulţumitoare a nevoilor pentru sănătate a fost estimat 
de Ministerul Sănătăţii (“Modernizarea asistenţei medicale în condiţiile existenţei economi-
ei de piaţă”): 
– 24,8 medici la zece mii de locuitori, adică o creştere cu 37% a numărului acestora (în 

condiţiile în care populaţia ar rămâne la un nivel constant), ceea ce ar presupune o creş-
tere anuală de 5-7% pentru următorii 5-7 ani; 

– 3,7 medici stomatologi la zece mii de locuitori adică o creştere a numărului acestora cu 
19,4% (o creştere anuală de 5% ar presupune patru ani până la atingerea nivelului). 
Dacă s-ar încerca o apropiere de nivelurile actuale din ţările foste socialiste sau din ţări-
le europene ar fi necesară o creştere de 54% şi respectiv 85% (adică la un ritm mediu 
anual de creştere de 5% ar fi necesari 9 şi respectiv 13 ani); 

– 3,3 farmacişti la zece mii de locuitori ceea ce presupune o creştere cu 17,9% a număru-
lui acestora adică, cu un ritm mediu anual de creştere de 5% ar fi necesară o perioadă 
de patru ani pentru a ajunge la nivelul dorit, precum şi la cel din ţările foste socialiste şi 
nouă ani pentru a ajunge la actuala medie europeană; 

– 67, 7 cadre medii sanitare la zece mii de locuitori, adică o creştere cu 19%, posibilă într-
un interval de trei ani (pentru un ritm de creştere anuală de 5%). 

Întrucât aceste creşteri pot avea loc, în principal, pe seama mărimii numărului de absol-
venţi, la numărul de ani necesari acestor niveluri trebuie adăugaţi şi cei şase ani de facul-
tate. 

dr. Andrei NOVAK 
 



INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

DESPRE O VIITOARE REFORMĂ A SISTEMULUI DE 
PENSII ÎN GERMANIA: MOTIVE, STRATEGII, EFECTE 

În prezent, în Germania s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte ne-
cesitatea unei reforme în domeniul asigurărilor sociale pentru pensii, prevăzută 
a se realiza în anul 1992. Deşi acest consens există, asupra orientărilor refor-
mei, instrumentelor cu care aceasta se va realiza şi gradului ei de cuprindere 
se discută încă. 

Pentru început, trebuie să remarcăm faptul că prin luarea în discuţie a 
necesităţii unei reforme în domeniul pensiilor, Germania se integrează comuni-
tăţii de state europene cu o economie puternic dezvoltată, preocupată însă şi 
de creşterea costului social datorită îmbătrânirii demografice. Nu numai consi-
derente economice, ci şi de ordin politic sunt tot mai des invocate în gândirea 
unor strategii pe termen lung privind securitatea socială a vârstnicilor. În fapt, 
discuţiile privind necesitatea reformei pensiilor au avut un substrat politic, atât 
în SUA, cât şi în RF Germania la sfârşitul anului 1989, fiind legate îndeosebi de 
rolul pe care trebuia să-l aibă statul în contextul economico-social actual în 
permanentă schimbare. 

Motivele care justifică necesitatea reformei ar fi următoarele: 
a) efectele rezultate din modificările structurii economice şi demografice 

asupra sistemului de asigurare a pensiilor;  
b) accentuarea unor efecte (economice) care se presupune că se vor 

accentua în viitor, odată cu creşterea ponderii populaţiei vârstnice. 
Pe lângă problemele financiare care rezultă din dezechilibrele existente 

pe piaţa muncii, discuţiile despre reformă au evidenţiat înainte de toate în ca-
drul modificărilor structurale: 

− tendinţele în evoluţia populaţiei, şi anume creşterea absolută reală a 
populaţiei vârstnice, modificarea structurii familiei şi a bugetului de 
consum;  

− schimbări în structura ciclului de viaţă (între faza activă şi cea 
postactivă) care sunt legate de modificarea comportamentului ocupa-
ţional, care poate antrena modificări ale structurii economice şi de 
ocupare. În nici un caz discuţia nu se limitează la modificările demo-
grafice, ci accentul se pune pe consecinţele economice rezultând din 
modificarea structurii demografice şi modul în care pot fi “compensa-
te” prin evoluţia economică viitoare, avându-se în vedere situaţia fi-
nanciară actuală. 
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Determinantă pentru situaţia financiară legată de plata pensiilor nu este 
proporţia vârstnicilor, ci proporţia pensionarilor, respectiv raportul între pensio-
nari şi contribuabili. Cei doi indicatori se deosebesc la numărător prin “densita-
tea” pensionarilor (măsurată ca frecvenţă relativă a beneficiarilor de pensie în 
populaţia vârstnică), iar la numitor prin “densitatea” asiguraţilor. Aceste densi-
tăţi s-au modificat în timp, în primul rând sub influenţa ocupării, dar şi prin mo-
dificarea drepturilor de pensii (de exemplu: extinderea sferei celor asiguraţi). 

Nu pot fi ignorate nici modificările intervenite în ciclul de viaţă: perioada 
de instruire s-a prelungit, perioada activă s-a scurtat prin prepensionare, iar 
speranţa de viaţă a crescut atât absolut, în raport cu perioada activă, cât şi cu 
întregul ciclu de viaţă. Acestea au determinat o creştere mai puternică a pon-
derii bătrânilor şi respectiv a pensionarilor faţă de cea normală rezultată din 
procesul de îmbătrânire demografică. 

Scăderii puternice a ocupării persoanelor mai în vârstă, condiţionată de 
anumite reglementări sociale impuse de unele evoluţii nefavorabile pe piaţa 
muncii îi corespunde o creştere a ratei de activitate a femeilor căsătorite de 
vârstă mijlocie. 

La fundamentarea măsurilor financiare privind asigurările de pensii, cât şi 
pentru soluţionarea unor probleme în domeniul politicii de repartiţie a venituri-
lor, nu sunt însă suficiente numai informaţiile despre rata de activitate. Pe lân-
gă acestea sunt indispensabile informaţiile privind durata muncii şi salarizarea. 
Ocuparea înaltă a femeilor căsătorite se realizează pe fondul activităţii lor pres-
tate cu timp parţial, care în general, echivalează cu o reducere a salariului me-
diu brut. 

Ocuparea nu este însă sinonimă cu obligaţia de asigurare, care este în-
să hotărâtoare pentru plata cotizaţiilor. Modificarea structurii de ocupare, res-
pectiv ponderea autonomiilor şi funcţionarilor în populaţia ocupată, este impor-
tantă pentru realizarea unei proporţii suficiente a asiguraţilor în raport cu popu-
laţia activă şi cu beneficiarii de pensii. 

Modificarea structurii pe vârste, sexe şi nivele de calificare prin integra-
rea pe piaţa muncii a femeilor antrenează şi schimbări ale mărimii şi structurii 
salariului, în general în sensul diminuării salariului mediu şi implicit a con-
tribuţiei pentru pensii, şi mai departe o limitare a resurselor financiare necesare 
pentru plata pensiilor, afectând şi nivelul mediu al acestora. 

Schimbările ce intervin în modul de viaţă (rata în scădere a nupţialităţii, 
creşterea divorţurilor şi a numărului cuplurilor libere) au consecinţe asupra 
structurii bugetelor, iar pentru perspectivă nu este de ignorat necesitatea asigu-
rării cu venituri a unui număr din ce în ce mai mare de vârstnici care vor trăi 
singuri, făcând astfel necesară, poate, o altă configuraţie a sistemului de asigu-
rare pentru populaţia vârstnică. 

Toate aceste evoluţii au făcut ca în scenariile privind evoluţia situaţiei fi-
nanciare a caselor de asigurări pentru pensii să se menţioneze că pentru a fa-
ce faţă solicitării crescânde a sistemului de protecţie a populaţiei vârstnice, în 
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perspectiva viitoarelor trei decenii este necesară o dublare a contribuţiei asigu-
raţilor. 

Pentru a preveni orientările extreme constând fie într-o “politică de înca-
sări masive pentru a cheltui mult”, fie într-o “politică de cheltuieli exagerate a 
unor încasări destul de împovărătoare”, s-a considerat necesară elaborarea 
unor variante acceptabile constând în principal din măsuri de corecţie atât a în-
casărilor cât şi a cheltuielilor. 

În ceea ce priveşte strategia reformei, sunt în discuţie mai multe variante. 
În prima variantă se are în vedere menţinerea structurilor sistemului ac-

tual, prin care după cum se ştie, se asigură o protecţie confortabilă vârstnicilor 
printr-un nivel al pensiilor care depăşeşte cu mult ajutorul social, garantând 
pensionarilor acelaşi nivel al bunăstării lor din perioada vieţii active. În această 
variantă se menţine determinarea nivelului pensiilor funcţie de salariul realizat 
în perioada activă şi de mărimea contribuţiei la asigurările sociale. Măsurile 
preconizate vizează o cât mai echitabilă repartizare a eforturilor financiare între 
stat, contribuabili (persoane individuale şi agenţi economici), structurile organi-
zaţionale şi relaţionale în cadrul sistemului actual păstrându-se. 

O a doua variantă, faţă de care s-a manifestat un larg consens politic, 
constă în adaptarea “mecanismelor de reglare” ale evoluţiei nivelului pensiilor 
în raport cu veniturile nete şi nu cu cele brute, aşa cum se practică în prezent. 

În faţa pericolului de reducere a nivelului pensiilor ca urmare a creşterii 
costului întreţinerii unei populaţii vârstnice din ce în ce mai numeroase, şi deci, 
apropierea veniturilor acestora de ajutorul social, respectiv chiar de pragul să-
răciei, propunerile de reformă militează pentru garantarea unui venit minim la 
nivelul pensiei minime de stat şi nu al ajutorului social acordat în afara oricărei 
legături cu munca prestată şi veniturile realizate în perioada activă. Realizarea 
unui asemenea grad de protecţie a populaţiei vârstnice aduce în discuţie pro-
blema atragerii în sistemul de finanţare a asigurărilor sociale şi a unei părţi a 
economiilor personale. Oricum, pentru condiţiile concrete ale RFG, de câţiva 
ani se discută deja despre atragerea şi a altor sisteme cu disponibilităţi de ca-
pital care să sprijine derularea financiară a asigurărilor sociale. O modalitate de 
incitare a acestora la coparticipare are în vedere acordarea unor condiţii avan-
tajoase privind impozitarea fondurilor acestora. 

În contextul mecanismelor noi propuse pentru stabilirea nivelului pensiilor 
în funcţie de veniturile nete se pune şi problema vârstei de pensionare. Deşi se 
recunoaşte faptul că o pensionare anterioară vârstei legale de pensionare, pre-
văzută la 65 ani pentru bărbaţi şi 62 de ani pentru femei, începând cu anul 
20011 grevează sistemul asigurărilor din punct de vedere financiar, nu se pre-
vede o restrângere a acestor facilităţi, considerând că reţinerea a 3,6% pe an 
din pensia cuvenită intervine în mod satisfăcător în echilibrarea efortului finan-

                                                           
1 Cu excepţia invalizilor pentru care limita de vârstă va fi de 60 ani. 



 

 

243 

ciar suplimentar1. Pentru realizarea acestui echilibru se prevede acordarea şi a 
unui spor suplimentar de 6% pe an pentru cei care se pensionează după vâr-
sta legală de pensionare, dar mărimea sa este considerată de specialişti prea 
mică pentru a incita la prelungirea activităţii. Oricum, experienţa SUA unde vâr-
sta de pensionare a fost fixată printr-o lege din 1983 la 67 ani este privită cu 
rezerve, derivând din situaţia pe piaţa muncii care este apreciată şi pentru 
Germania, ca inoportună pentru aplicarea unei asemenea măsuri. De altfel, le-
giferarea unei asemenea măsuri trebuie să fie precedată de evaluări ale stării 
generale de sănătate a populaţiei ocupate, a morbidităţii şi invalidităţii profesi-
onale, a raportului dintre timpul profesional şi cel extraprofesional, precum şi a 
consecinţelor asupra veniturilor prin retragerea din activitate la momente diferi-
te. Se au în vedere nu numai reţinerile sau adaosurile băneşti, ci şi consecinţe-
le ce ar decurge prin impozitarea veniturilor din muncă în alte sectoare sau 
chiar din economia subterană, obţinerea altor venituri (ajutorul de locuit) ş.a. 

Într-un fel, prelungirea vârstei de pensionare pentru femei se explică prin 
acordarea începând cu anul 1992 a încă doi ani pentru creşterea copiilor. În 
cazul în care femeia îşi întrerupe activitatea pentru creşterea mai multor copii, 
al doilea şi al treilea an din perioada de întrerupere pentru primul copil se iau în 
calculul vechimii pentru pensie. 

Prin modificarea vârstei de pensionare se anticipează însă şi unele efec-
te nedorite ca de pildă recurgerea celor care vor cădea sub incidenţa acestei 
măsuri la o pensie pentru incapacitate de muncă (cca. 50% din cei din grupele 
de vârstă între 62 ani şi 65 ani), precum şi o creştere, aproximativ de aceleaşi 
proporţii a celor care solicită prepensionarea. 

Una din orientările politicii sociale a cărei rezolvare se urmăreşte şi prin 
reforma pensiilor propusă pentru 1992 priveşte combaterea sărăciei în rânduri-
le populaţiei vârstnice, motiv pentru care se preconizează o integrare treptată, 
dar sistematică a garantării pentru populaţia vârstnică a unor venituri suficiente 
prin sistemul de asigurări pentru pensii. Există însă şi o altă orientare şi anume 
combaterea sărăciei la această categorie de populaţie prin mijloacele asisten-
ţei sociale în câmpul căreia s-ar impune noi reglementări şi stimulente pentru 
întreţinerea vârstnicilor în familie, revederea plafoanelor ajutorului social la toţi 
beneficiarii, inclusiv la pensionarii care beneficiază de prestaţii de asistenţă so-
cială. 

O altă cale de combatere a sărăciei în rândurile bătrânilor, luată în discu-
ţie, constă în asigurarea individuală a bărbaţilor şi a femeilor. Dacă printr-o de-
cizie politică se va ajunge la desfiinţarea pensiei de urmaş, punerea în aplicare 
a măsurilor de protecţie individuală va necesita o creştere însemnată a resur-
selor bugetelor publice, dincolo de aspectele de ordin moral ce vor apare, în 
principal între tineri şi vârstnici, între vârstnicii cu urmaşi şi cei fără. 

                                                           
1 Până acum prepensionarea nu atrăgea o diminuare a pensiei. 
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Măsurile de autonomizare a garanţiilor materiale pentru bărbaţii şi femei-
le vârstnice li se asociază orientările de dezvoltare a unor prestaţii sociale des-
tinate bătrânilor care să vină în sprijinul familiilor căreia îi aparţin şi care le 
poartă de grijă, paralel cu preluarea în comun a riscurilor şi a responsabilităţii 
pentru buna lor îngrijire atât de familie cât şi de anumite instituţii. 

Reforma în domeniul pensiilor preconizată pentru anul 1992 conţine, du-
pă părerea autorului suficiente elemente noi de susţinere a transparenţei politi-
cii sociale active promovate de Germania faţă de populaţia vârstnică, securita-
tea socială fiind considerată înainte de toate un factor esenţial al menţinerii pă-
cii sociale, pentru care eforturi financiare impuse de schimbările pe plan demo-
grafic, economic şi familial sunt o cerinţă, dar şi o garanţie a bunăstării. 

 
dr. Hildegard PUWAK 

 



INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

DELINCVENŢA JUVENILĂ. 
CAUZE, FACTORI ŞI DIRECŢII DE PREVENIRE 

Unul dintre aspectele sociale care s-au manifestat pregnant în perioada 
ce a urmat revoluţiei din decembrie, este delincventa juvenilă. 

Amplificarea fenomenului de devianţă penală îşi găseşte explicaţia, pe 
de o parte, prin apariţia efectelor negative ale procesului de liberalizare a con-
vingerilor şi ideilor majorităţii tinerilor care, în procesul de formare a personali-
tăţii lor întâlneau în anii trecuţi, numeroase situaţii de frustrare, determinate de 
impunerea autoritară a unor modele conformiste, de lipsa creativităţii şi limita-
rea libertăţii conduitei, pe de altă parte, este ştiut faptul că, în perioada de criză 
socială (războaie, revoluţii), societatea se află într-o stare de derută normativă, 
care generează fenomene de anomie prin suspendarea funcţionalităţii unora 
dintre vechile norme şi slăbirea autorităţii controlului exercitat de instituţii spe-
cializate în aplicarea de sancţiuni celor care încalcă legile. La toate acestea se 
poate adăuga precizarea că tendinţa de a cunoaşte şi explica acest fenomen 
în perioada trecută, se izbea de statistici penale nereale sau neaccesibile cer-
cetătorilor, de cenzura bine integrată în mecanismul represiv, constituit anume 
pentru a da o imagine falsă realităţii sociale româneşti. 

Desigur şi în prezent este greu de înfăţişat adevărata dimensiune a 
acestui fenomen, consemnând numai cifre înregistrate în statisticile poliţiei, 
deoarece delincvenţa prezintă forme diferite în funcţie de săvârşirea, descope-
rirea şi sancţionarea faptelor antisociale, deci există diferenţă între delincvenţa 
reală, cea descoperită şi cea judecată. 

Dar, ce este delincvenţa juvenilă? 
Pentru a nu intra în capcana ambiguităţii, în care se pătrunde uşor atunci 

când se încearcă definirea delincvenţei juvenile, ambiguitate datorată eteroge-
nităţii conduitelor delincvente (care cuprinde seria unor fapte, de la distracţia 
involuntară, la asasinat), vom defini delincvenţa juvenilă deoarece ne permite 
să facem distincţia clară între conduita care încalcă norma juridică şi compor-
tamentul normal, care se conformează normei. Din această perspectivă, delin-
cvenţa juvenilă cuprinde ansamblul de acţiuni şi fapte ale căror autori au vârsta 
de până la 16 ani şi care, încălcând regulile de drept sunt pasibili de sancţiuni; 
severitatea acestor sancţiuni creşte în funcţie de gravitatea faptei comise şi cir-
cumstanţele în care s-a produs. 

Pentru a surprinde însă complexitatea fenomenului delincvenţei juvenile, 
trebuie să depăşim cadrul strict juridic şi să analizăm condiţiile sociale în care 
trăiesc minorii, care săvârşesc fapte condamnabile social şi juridic. În acest 
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gen de analiză se impune desprinderea factorilor care generează conduite de-
viante şi delincvenţe, factori pe care îi ordonăm după cum urmează: 

1. Factori psihici care explică starea concretă a personalităţii şi evoluţia 
ei. Labilitatea psihică, impulsivitatea, izolarea, frustrarea frecventă, traumatis-
mele psihice din copilărie pot da naştere unor forme comportamentale (de ori-
ce fel brutale, agresive), ale căror efecte pot perturba grav individul şi relaţiile 
sale cu ceilalţi. La această categorie nu trebuie neglijate însuşirile psihice ale 
tinerilor (mai ales cele temperamentale şi caracteriale), caracteristicile psihofi-
ziologice ale etapei adolescenţei, fără să dramatizăm “criza” adolescenţei şi de 
asemenea, antecedentele psihice existente în familie: boli psihice şi anomalii 
comportamentale. În lucrarea “Probleme de psihologie judiciară”, Tiberiu Bog-
dan1, încerca să surprindă cele mai frecvente particularităţi psihice ale delin-
cvenţilor, dintre care, în acest context amintim;  

2. Factori sociali (socioeconomici) şi culturali care se pot grupa la nivel 
micro şi macrosocial. În majoritatea cazurilor tinerii delincvenţi provin din familii 
caracterizate printr-un nivel economic scăzut, condiţii precare de locuinţă şi 
confort, familii cu statut ocupaţional modest, nivel scăzut de instrucţie, lipsite 
adeseori de coeziune, care nu reuşesc să asigure o socializare şi educaţie 
adecvate. De asemenea la nivel social general pot avea loc procese sociale 
care influenţează delincvenţa; conflictele sociale şi culturale, respingerea unor 
modele culturale, valori impuse autoritar sau prezentate neadecvat, traversarea 
unor crize economice, tipul relaţiilor umane, modalităţile de socializare în diferi-
te institute specializate, favorizează apariţia unor vizibile forme de devianţă, 
determină apariţia unor manifestări delincvente. 

Rezultanta socială a acestei întrepătrunderi factoriale poate fi; un tânăr 
inadaptat şcolar şi profesional, neintegrat în familie şi societate, având carenţe 
educative, înclinat spre parazitism şi atras spre grupuri marginale, cu compor-
tament şi trăsături specifice. 

3. Factori cauzali care, fără să determine cu necesitate un comportament 
delincvent, îl condiţionează întâmplător. Este vorba de diferite situaţii concrete, 
care favorizează comiterea unor fapte condamnabile: consum de alcool, con-
flicte ocazionale, complicitate cu alte persoane, lipsa de control sau existenţa 
unui control inadecvat din partea organelor specializate în acest sens. 

Importanţa cercetărilor etiologice în acest domeniu ne determină să nu 
privim simplist stabilirea cauzelor; complexitatea cauzală, circumstanţele parti-
culare în care se produc delictele tinerilor fac imposibilă reducerea explicaţiei 
doar la câteva cauze generale, considerate a fi mai importante. Ni se pare for-
ţată tendinţa unor studii din domeniul delincventei de a elabora clasificări de 
cauze şi trăsături, care să permită distincţia netă între delincvent şi 
nedelincvent. 

                                                           
1 Bogdan, Tiberiu, Probleme de psihologie judiciară, Ed. Ştiinţifică, Cluj, 1973. 
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Din toate acestea rezultă şi necesitatea studiului interdisciplinar: psiholo-
gic, psihiatric, sociologic, pedagogic şi juridic, în abordarea etiologică a delin-
cvenţei juvenile. 

Dacă explicarea apariţiei manifestărilor delincvente este realizată de cele 
mai multe ori cu succes pe baza mecanismelor etiologice, predicţia unor astfel 
de manifestări este dificil de realizat şi uşor de combătut. Extrapolările de la ac-
te de predelincvenţă la delincvenţă sau aplicarea de ipoteze şi teorii care nu 
vor fi validate empiric sunt modalităţi predictive, ce pot deveni nu numai nerea-
le, dar şi periculoase pentru evoluţia socială şi morală a tinerilor. Cu toate 
acestea, atenţionarea factorilor implicaţi în procesul socializant şi educării tine-
rilor, atunci când sunt întâlnite situaţii ce cumulează: absenteism şcolar, vaga-
bondaj, agresiuni fizice, conflicte cu familia poate preveni apariţia unei conduite 
delincvente structurale. 

Din această perspectivă a predicţiei şi prevenirii delincvenţei juvenile, se 
impune elaborarea unor programe de politică socială, care se situează în pla-
nul tratării şi al celui de prevenire a delincvenţei. Ajungând aici trebuie făcută 
precizarea legată de necesitatea ca drumul de la stabilirea cauzelor care de-
termină apariţia delincvenţei, la enunţarea unor măsuri, care ţin de politica so-
cială în acest domeniu să fie parcurs cu obiectivitate ştiinţifică. Există cercetări 
care arată cum politica socială în materie de delincvenţă juvenilă, sprijinită pe 
noţiuni eronate, sau care nu ţine seama de practica socială determinată de un 
anumit tip de comportament delincvent, conduce la “criminalizarea” deviaţiei, 
constituind cauza unor ample probleme sociale.1 

Nu ne vom referi la nenumăratele modalităţi de tratare şi prevenire a de-
lincvenţei juvenile, care ţin de psihoterapie sau socioterapie (terapia de grup), 
ci numai la acele elemente care, incluse într-un cadru general al politicii socia-
le, pot influenţa de la acest nivel, diminuarea fenomenului delincvenţă, în pre-
zent în societatea noastră. 

Este vorba de enunţarea unor măsuri influenţate de o perspectivă etiolo-
gică mai amplă, care vizează: 

a) elaborarea unei legislaţii juvenile, care trebuie să permită integrarea 
tinerilor în viaţa socială; 

b) stimularea economică a familiilor cu dificultăţi financiare şi care au în 
întreţinere copii minori, ţinând seama de rolul fundamental al familiei 
în socializarea tinerilor; 

c) reînfiinţarea serviciului de asistenţă socială, deosebit de necesar pen-
tru protecţia familiei şi adolescentului care ridică probleme de adapta-
re socială şi pentru stabilirea legăturii între familie şi şcoală. Practic, 
asistentul social devine “interpretul” şcolii pentru familie şi al familiei 
pentru şcoală; 

                                                           
1 Wilkms, L., Social seriance, Tanstock, London, 1964. 
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d) reorganizarea organelor specializate în controlul social (poliţie, justi-
ţie, procuratură). 

Într-un text eminescian publicat în “Timpul” (1880) şi intitulat “Rezultate 
ale uzurii în România”, găsim o afirmaţie care se păstrează în actualitate: “Să-
răcia, reaua alimentare, locuinţa rea, nu pot decât să aibă influenţă asupra mo-
ralităţii... Mizeria explică şi imoralitatea crescândă....” Păstrând aceste gânduri, 
dar lărgindu-le sfera putem spune că este deosebit de importantă analiza con-
textului social în care apare şi evoluează fenomenele sociale patologice. Acest 
context amplu este reprezentat astăzi, în societatea românească de încercări 
de a restructura viaţa economică, de conflicte sociale şi culturale, decizii politi-
ce; toate influenţând pozitiv şi negativ diferitele aspecte sociale, printre care şi 
delincvenţa juvenilă. 

 
Margareta FLESNER 

 



INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA INDICATORII 
UTILIZABILI PENTRU EXPRIMAREA INTENSITĂŢII 

FENOMENULUI INFLAŢIONIST ÎN ROMÂNIA 

Situaţia actuali şi cea viitoare a economiei româneşti ridică în faţa cerce-
tării ştiinţifice cu profil economic şi a unor organisme de stat interne, ca pe o 
problemă principală de preocupări, studierea fenomenului inflaţionist, fenomen 
generat de anumite cauze, cu efecte pe multiple planuri şi mai ales asupra ni-
velului de trai al populaţiei autohtone. 

Colectivul format din cercetători de la Institutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii şi de la Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare, căruia i s-a ce-
rut să analizeze diversele aspecte referitoare la metodologia de determinare a 
ratei inflaţiei, indicator extrem de important pentru elaborarea unei politici eco-
nomice şi sociale raţionale, supune atenţiei specialiştilor o serie de concluzii şi 
anume: 

1. Apreciem că, în sensul cel mai cuprinzător, inflaţia poate fi definită ca 
un fenomen de reglare, pe cale monetară, a tensiunilor ce se exercită într-un 
ansamblu socioeconomic şi se caracterizează prin urcarea nivelului general al 
preţurilor şi, deci, prin deprecierea monedei: deprecierea, care este o primă 
dezarticulare, reprezintă şi o tensiune între valoarea oficială a monedei şi va-
loarea reală a acesteia. 

2. Inflaţia poate fi privită sub două aspecte: 
a) ca stare; 
b) ca proces. 

a) Inflaţia, ca stare, este un fenomen pur monetar, explicabil prin deze-
chilibru activ dintre masa bănească1 aflată în circulaţie la un moment dat şi 
cantitatea de bani care ar fi necesară în acel moment dacă preţurile şi tarifele 
s-ar menţine la nivelul anterior (prin dezechilibru activ trebuie înţeles exceden-
tul masei monetare efective peste ceea ce ar fi necesar în condiţiile menţinerii 
nivelului anterior al preţurilor şi tarifelor). 

b) Inflaţia, ca proces, depăşeşte sfera monetară şi constituie un fenomen 
complex, la a cărui determinare contribuie cauze multiple, între, care: dezechi-
librul dintre cererea şi oferta de mărfuri, apărut ca urmare a încălcării unor co-
relaţii dintre creşterea veniturilor populaţiei şi a cantităţii de mărfuri şi servicii de 

                                                           
1 În sensul cel mai cuprinzător, “masa bănească” include, pe lângă banii în numerar aflaţi la 

diverse persoane fizice şi juridice, banii de cont (moneda scriptică), depunerile la CEC, la 
casele de ajutor reciproc, la instituţii de credit etc. 
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pe piaţă, nivelul ridicat al cheltuielilor publice, evoluţia preţurilor mondiale, 
acordarea de credite în exces (în special de credite pentru consum) ş.a. 

3. Simptomul cel mai clar şi cel mai cunoscut de manifestare a inflaţiei 
este creşterea generalizată a preţurilor. Urcarea preţurilor uneia sau a mai mul-
tor mărfuri, fie acestea şi produse foarte solicitate (cum ar fi benzina şi carnea 
de vită), nu înseamnă inflaţie, după cum nu poate fi vorba de inflaţie nici atunci 
când urcarea preţurilor este efectul ridicării calităţii produselor şi serviciilor. 

4. Fenomenul inflaţionist este însoţit de o serie de tensiuni paralele, între 
care: insuficienţa ofertei; aplicarea, da către ofertanţi, de preţuri şi tarife greu 
de suportat de masa mare a consumatorilor; exercitarea de presiuni din partea 
salariaţilor asupra patronatului pentru creşterea salariilor; înrăutăţirea cursului 
de schimb; manifestarea de neîncredere faţă de moneda naţională ş.a. 

5. Inflaţia este pusă în evidenţă de următoarele fenomene: 
− are loc urcarea generală a preţurilor şi tarifelor (în cazul inflaţiei galo-

pante creşterea preţurilor şi tarifelor depăşeşte 20%); această urcare 
este considerată barometrul principal al inflaţiei;  

− se observă o ruptură între cerere şi ofertă pe piaţa mărfurilor şi servi-
ciilor;  

− se produce distorsiunea dintre fluxul monetar (masa monetară în cir-
culaţie) şi fluxurile materiale reale (bunuri şi servicii) pe piaţa internă; 

− se accentuează deficitul bugetar al statului, pentru a cărui acoperire 
se recurge la emisiune suplimentară de monedă, emisiune nejustifica-
tă de cerinţele pieţei de capital;  

− moneda naţională pierde din valoare în raport cu alte monede; 
− se constată o accelerare a vitezei de circulaţie a banilor; 
− în opinia publică se extinde sentimental de nesiguranţă, de neîncre-

dere în moneda naţională, iar deţinătorii de capital devin tot mai pru-
denţi în investirea acestuia. 

6. În literatura economică de specialitate, pornindu-se de la cauza pre-
cumpănitoare care provoacă şi susţine fenomenal inflaţionist, se menţionează 
două genuri de inflaţie: inflaţie prin cerere şi inflaţie prin costuri, de fiecare dată 
ambele genuri suprapunându-se. 

• Inflaţia prin cerere decurge din ruptura dintre oferta dominată de o 
anumită rigiditate şi cererea care, în anumite perioade, creşte mai mult decât 
proporţional faţă de ofertă;  

• Inflaţia prin costuri rezultă din efectul creşterii sarcinilor salariale, con-
secinţă a revendicărilor sociale, dar şi din cauza sporirii cheltuielilor materiale 
şi a unor cheltuieli dictate de concurenţă – publicitate, inovaţii tehnice şi co-
merciale etc. Datorită legăturilor de afaceri dintre agenţii economici, orice mări-
re de salarii, de costuri şi în ultimă instanţă de preţuri la nivelul unor agenţi 
economici se propagă provocând “unde de şoc” la nivelul economiei naţionale. 
În cadrul acestui proces, relaţia salarii-preţuri, preţuri-salarii este cea care se 
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constituie, în condiţiile unor schimbări mari şi repetate, generatorul principal al 
spiralei inflaţioniste. 

7. Cunoaşterea amplorii fenomenului inflaţionist este necesară adoptării 
de măsuri în mai multe domenii, între care: cel al protecţiei sociale, al politicii 
monetare, de credite, al protecţiei sistemului economic naţional faţă de tendin-
ţele inflaţioniste din alte ţări ş.a. 

8. Pentru măsurarea intensităţii acestui fenomen în diverse perioade de 
timp (lună, trimestru, unul sau mai mulţi ani) sunt folosiţi o serie de indicatori şi 
mai ales indicele preţurilor de consum al populaţiei, indicele preţurilor cu ridica-
ta şi deflatorul produsului naţional (intern) brut (PNB). Cel mai utilizat este indi-
cele preţurilor de consum al populaţiei, iar cel mai cuprinzător este deflatorul 
produsului naţional (intern) brut. Spre deosebire de deflatorul PNB, indicele 
preţurilor de consum al populaţiei se poate calcula pentru orice perioadă de 
timp mai mică de un an şi, fiind folosit în majoritatea ţărilor lumii, permite com-
paraţii internaţionale. 

Ca orice indice, rata inflaţiei (care exprimă intensitatea procesului inflaţi-
onist) se exprimă în procente şi se determină prin diminuarea cu 100 a indicilor 
menţionaţi. 

9. Fiecare din cei trei indicatori menţionaţi mai sus sunt calculaţi, de insti-
tuţii guvernamentale (în principal de organele centrale de statistică), pe baza 
preţurilor, acestea constituind categoria economică în care se manifestă cel 
mai vizibil fenomenul inflaţionist. În cazul indicilor preţurilor (de consum şi cu 
ridicata) se realizează reducerea, la medie, a variatelor preţuri întâlnite la ace-
laşi sortiment. Operaţiunea este dificilă şi nu poate evita elementele arbitrare. 
Dacă preţurile ar evolua, toate, în aceeaşi proporţie, ar fi eliminată orice ambi-
guitate. În realitate lucrurile stau cu totul altfel. 

10. Determinarea indicelui preţurilor de consum al populaţiei presupune 
o serie de operaţiuni prealabile (deosebit de importante şi cu rol major în sur-
prinderea corectă a fenomenului real) şi anume: stabilirea nomenclatorului de 
mărfuri alimentare, nealimentare şi de servicii destinate populaţiei, ale căror 
preţuri trebuie urmărite; stabilirea nomenclatorului localităţilor şi punctelor unde 
se realizează culegerea de date referitoare la preţuri şi la tarife; calcularea coe-
ficienţilor de ponderare a diverselor sortimente sau produse1 (aceştia 
stabilindu-se în funcţie de poziţia deţinută în bugetul de familie, în PNB sau în 
alt indicator sintetic-agregat). 

11. Formulele utilizate pentru determinarea indicelui preţurilor de consum 
al populaţiei sunt următoarele: 

• formula Laspeyres (cea mai utilizată2), potrivit căreia: 
                                                           
1 Aceşti coeficienţi, care exprimă poziţia ocupată, sub aspect valoric, de diversele produse, 

sortimente, servicii în structura agregatului avut în vedere, se determină pentru anul de 
bază sau pentru anul curent. 

2 Printre ţările care-l utilizează se înscriu Canada, Franţa, Germania, Spania, SUA, Suedia 
ş.a. 
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în care: 
Ip1/0 = indicele agregat al preţurilor; 
p1 = preţul din perioada curentă;  
p0 = preţul din perioada bază;  
q0 = cantitatea (de mărfuri şi servicii) din perioada de bază. 
Şi întrucât se operează cu coeficienţi de ponderare, formula da mai sus 

devine: 
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în care: 
Cp = reprezintă coeficientul de ponderare a sortimentelor sau a produse-

lor (determinat pe baza structurii cheltuielilor de consum ale popu-
laţiei din perioada de bază) 

• formula Paasche, după care: 
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şi introducând coeficientul de ponderare (de această dată ţinând seama de 
structura aceloraşi genuri da cheltuieli în perioada curentă), formula capătă 
aceeaşi înfăţişare cu cea menţionată anterior. 

Dacă formala lui Laspeyres reflectă creşterea sau scăderea cantităţii de 
bani necesare în perioada curentă pentru a cumpăra acelaşi “coş” de produse 
şi de servicii din perioada de bază, cea a lui Paasche indică mărirea sau dimi-
nuarea sumei de bani ce ar fi fost necesară în perioada de bază pentru a cum-
păra “coşul” actual de produse şi de servicii. 

Fiecare din cele două formule conţine plusuri şi minusuri. 
Utilizarea primeia prezintă următoarele avantaje: permite menţinerea 

aceluiaşi “coş” de mărfuri şi servicii, datele noi necesare fiind numai cele care 
se referă la preţurile şi tarifele perioadei curente şi ca urmare asigură operativi-
tate ridicată în determinarea indicelui; oferă posibilitatea măsurării modificărilor 
survenite pe o perioadă mai îndelungată (chiar de mai mulţi ani ca urmare a 
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trecerii cu uşurinţă de la indicii în lanţ la cei cu bază fixă şi invers) în suma des-
tinată procurării mărfurilor şi serviciilor din “coşul” de consum al populaţiei. Vi-
ciul principal al indicelui calculat după formala Laspeyers constă în aceea că 
nu reflectă modificările ce intervin în cheltuielile de consum ca efect al substitu-
irii unora din mărfurile (serviciile) la care creşterea de preţuri este mai greu ac-
ceptată de populaţie şi de aceea apar situaţii când indicele este supraevaluat. 

Formula Paasche ia în considerare modificarea cheltuielilor în funcţie de 
“coşul” actual de mărfuri şi servicii la care recurge populaţia pentru consumul 
său, dar datorită procesului de substituire subevaluează arestarea preţurilor 
(tarifelor), în general; indicele calculat pe baza acestei formale prezintă dificul-
tăţi în analiza evoluţiei fenomenului pe mai mult de doi ani. 

În practica ţărilor dezvoltate, determinarea indicelui preţurilor şi tarifelor 
s-a impus ca o metodă principală de cercetare a fenomenelor inflaţioniste dar 
nu în mod exclusivist, ci în cadrul unui sistem întreg de indicatori, între care şi 
cei care urmează. 

12. Indicele preţurilor producătorilor (cu ridicata) este fundamental diferit 
de indicele general al preţurilor de consum. În primul rând, indicele preţurilor cu 
ridicata nu ia în considerare nici un serviciu şi nu porneşte de la preţurile achi-
tate de familii pentru mărfurile achiziţionate; în al doilea rând se au în vedere 
preţurile la care circulă produsele între firmele producătoare şi la care se efec-
tuează marile tranzacţii (vânzările-cumpărările între firmele de afaceri). 

Din practica internaţională rezultă că pentru determinarea acestui indice 
se foloseşte formula Laspeyres. 

Preţurile se pot colecta lunar, trimestrial sau anual (uzuală este colecta-
rea lunară) de la firme, prin returnarea chestionarelor pregătite în acest scop 
de organul central de statistică. Iniţial se stabileşte un eşantion de firme produ-
cătoare, grupate astfel: producători agricoli, firme industriale producătoare de 
mărfuri alimentare, firme industriale producătoare de mărfuri nealimentare (din 
cele destinate populaţiei). 

Întrucât cei doi indici prezentaţi mai sus reflectă schimbările de preţuri 
(tarife) la o parte (este adevărat foarte mare) iar nu la întreaga masă a mărfuri-
lor şi serviciilor, există opinii potrivit cărora aceştia nu pot sta la baza măsurării 
inflaţiei. 

13. Deflatorul PNB (sau PIB) (denumit şi indicele implicit al preţurilor) nu 
este cunoscut de publicul larg dar este preferat, în analize, de o mare parte din 
economişti, fiind considerat ca soluţia cea mai bună pentru măsurarea inflaţiei; 
se calculează prin raportarea PNB din anul curent la acelaşi PNB calculat în 
preţurile anului de bază. În cadrul acestui indice pot fi calculaţi separat 
deflatorii componentelor PNB, respectiv deflatorul pentru consumul final şi cel 
pentru investiţii brute1. Acest indicator poate fi mai puternic distorsionat decât 

                                                           
1 În afara celor arătate, deflatorul PNB (PIB) se dovedeşte mai concludent comparativ cu 

indicele preţurilor de consum şi prin aceea că include schimbările preţurilor de consum la 
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ceilalţi doi, menţionaţi mai înainte, de schimbările calitative, având în vedere că 
PNB cuprinde şi mărfurile care devin capital şi care, aşa cum arată realitatea, 
sunt mult mai sensibile la schimbările de ordin tehnologic. De aceea se recurge 
la deflatarea fiecărei componente cu ajutorul unui indice de tip Paasche. 

14. Pentru comensurarea fenomenului inflaţionist literatura de specialita-
te străină prezintă şi alte soluţii, derivate, în general, din cele menţionate sau 
din teoria cantitativă (a banilor în circulaţie). 

Iată câteva din acestea: 
• Indicatorul de determinare a puterii de cumpărare a banilor, care este 

bazat pe formula: 
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în care: 
Pc = puterea de cumpărare; 
Ip = indicele general al preţurilor de consum 
Acest indicator este utilizat, de fapt, în determinarea nivelului veniturilor 

reale ale populaţiei şi a evoluţiei acestor venituri (indice). 
• Raportul dintre diferenţa apărută în anul curent faţă de anul de bază 
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• Intensitatea procesului inflaţionist poate fi determinată pornind şi de la 
masa monetară în circulaţie şi PNB. Raportând PNB ce revine la o 
unitate monetară sau numărul de unităţi monetare ce revin la o unita-
te (valorică) de PNB în anul de bază, la mărimile similare din anul de 
calcul (curent) se poate stabili rata inflaţiei sau, utilizând un raport in-
vers, gradul de depreciere a monedei. 

Formula care se utilizează pentru determinarea ratei inflaţiei este urmă-
toarea: 
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întreaga masă a consumatorilor (în timp ce indicele preţurilor de consum are în vedere, în 
principal, pe cei care îşi au reşedinţa în medial urban). 
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în care: 
Ri = rata inflaţiei; 
y0 = masa monetară în circulaţie în anul de bază;  
y0 = masa monetară în circulaţie în anul de calcul. 
Rata inflaţiei poate fi determinată şi ca o diferenţă între rata de creştere a 

masei monetare în anul avut în vedere şi rata creşterii economice în acelaşi an 
pe baza formalei: 

Ri = m – g, 
în care: 

Ri = rata inflaţiei; 
m = rata creşterii masei monetare în circulaţie;  
g = rata creşterii economice. 
15. Aşa cum se poate observa, oricare din formalele prezentate nu ţine 

seama de schimbările de preţuri ce pot surveni ca urmare a modificării calităţii 
diverselor produse şi sortimente. Dacă în cazul înrăutăţirii calităţii, menţinerea 
preţurilor vechi echivalează în fapt, cu o scumpire a mărfurilor, în situaţia în ca-
re are loc ridicarea calităţii, creşterea preţurilor (în anumite limite desigur) nu 
înseamnă scumpire. Acest ultim aspect, normal în evoluţia producţiei, a impus, 
mai ales atunci când inflaţia este urmărită pe o perioadă mai mare (de câţiva 
ani), utilizarea unor coeficienţi de corecţie a efectului calităţii asupra măririi pre-
ţurilor. 

16. În ţara noastră, Comisia Naţională pentru Statistică, exprimă feno-
menul inflaţionist cu ajutorul indicelui preţurilor de consum al populaţiei, folo-
sind formula Laspeyres, şi al deflatorul produsului intern brut (PIB). 

Datele pentru calcularea indicelui general al preţurilor de consum sunt 
culese pe baza a 3 nomenclatoare stabilite dinainte, folosindu-se selecţia con-
centrată (dirijată)1. 

Nomenclatorul (coşul) mărfurilor (alimentare şi nealimentare) şi al servici-
ilor pentru care se culeg date, respectiv preţuri şi tarife, este constituit din: 44 
grupe (din care, 18 alimentare, 9 nealimentare şi 17 servicii), 84 de subgrupe 
(33 alimentare, 27 nealimentare şi 24 servicii), 251 produse (95 alimentare, 
110 nealimentare şi 46 de servicii) şi 2551 sortimente2 (714 alimentare, 1471 
nealimentare şi 366 servicii). 
                                                           
1 Întocmirea celor trei nomenclatoare şi mai ales a celui care cuprinde mărfurile şi serviciile 

este problema capitală; de acesta depinde, în cea mai mare măsură, gradul de relevanţă 
al indicelui determinat; deoarece într-un asemenea nomenclator nu pot fi incluse toate 
produsele şi mai ales toate sortimentele, reţinerea celor ce participă la asigurarea condiţii-
lor de viaţă şi sunt solicitate de populaţie, impune multă rigoare şi discernământ. 

2 Prin acest număr, relativ mare, de sortimente (mult mai mare comparativ cu cel din alte 
ţări; în Franţa, de pildă, se utilizează un nomenclator de circa 1000 de sortimente) s-a ur-
mărit atenuarea efectului unor lipsuri existente pe plan zonal în structura ofertei şi, deci, o 
oglindire cât mai fidelă a cheltuielilor populaţiei pentru satisfacerea nevoilor de consum. 
Este de menţionat că o parte din produse şi servicii ca, de exemplu, lemne de foc, gaz me-
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În alegerea acestora s-a pornit de la analiza bugetelor de familie şi de la 
concluziile trase pe baza informării asupra desfacerilor de mărfuri cu amănun-
tul. La stabilirea nomenclatorului mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut seama de 
frecvenţa şi de ponderea acestora în consumul populaţiei. Prin utilizarea selec-
ţiei concentrate (dirijate) au fost reţinute mărfurile şi serviciile cu frecvenţă ma-
re în consumul populaţiei şi cu pondere ridicată în cadrul fiecărei grupe. 

Detalierea grupelor şi subgrupelor într-un număr mare de produse şi sor-
timente are avantajul asigurării unei omogenităţi, ceea ce a permis ca fiecare 
colectivitate de selecţie să cuprindă un număr relativ mic de sortimente, cu un 
grad ridicat de reprezentativitate. 

Nomenclatorul localităţilor a fost elaborat avându-se în vedere, între alte-
le: numărul de locuitori; forţa de atracţie faţă de locuitorii zonei în care este 
amplasată localitatea; volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul şi al pres-
tărilor de servicii; gradul de cuprindere a sortimentelor incluse în nomenclatorul 
de mărfuri şi servicii ş.a. Pentru cercetarea preţurilor şi tarifelor a fost ales un 
număr reprezentativ de centre urbane, în acestea derulându-se circa 80% din 
volumul desfacerilor de mărfuri la nivelul întregii ţări. 

Nomenclatorul de culegere a informaţiilor cu privire la preţuri şi tarife, 
respectiv eşantionul punctelor de vânzare a mărfurilor cu amănuntul şi al unită-
ţilor prestatoare de servicii, sunt selectate în funcţie de volumul vânzărilor sau 
al prestaţiilor1. În faza actuală, deoarece – sub aspectul volumului – punctele 
de vânzare şi cele prestatoare de servicii îşi schimbă poziţia, nomenclatorul 
acestora nu este fix; fiecărui anchetator îi este precizată numai raza teritorială 
în care acţionează nu şi punctele de culegere a informaţiilor2; în acest fel se 
îmbină rigoarea cu capacitatea de observaţie a anchetatorilor. 

Trebuie subliniat faptul că informaţiile culese de la asemenea puncte se 
referă la preţurile de desfacere ale mărfurilor efectiv vândute, respectiv la tari-
fele serviciilor efectiv prestate.  

17. La calculul indicelui general al preţurilor de consum, coeficientul de 
ponderare utilizat a fost determinat pe baza structurii cheltuielilor ce revin pe o 
familie (din perioada de bază), aşa cum rezultă acestea din bugetele de fami-
lie; soluţia adoptată nu implică cunoaşterea consumului fizic al diverselor măr-
furi şi servicii. Deoarece numărul de sortimente este de 2551, coeficienţii de 
ponderare au fost stabiliţi la structura de 10.000 (prodecimile). 

18. Procesul de determinare a indicelui general al preţurilor presupune, 
mai întâi, stabilirea indicilor individuali (pe fiecare sortiment) pe baza preţurilor 

                                                                                                                                                    
tan, energie electrică, transportul pe calea ferată, aerian, naval ş.a., se urmăresc direct de 
Comisia Naţională pentru Statistică. Colectivitatea din care a-a făcut selecţia este de circa 
2 milioane de sortotipodimensiuni. 

1 Vânzările de produse agricole sunt urmărite în pieţe din 95 de localităţi urbane; târgurile cu 
mărfuri de ocazie (talciocurile), bâlciurile sau locurile în care se fac schimburi între produ-
cătorii agricoli şi magazinele în valută au fost excluse. 

2 În ţările cu economie dezvoltată, punctele de vânzare sunt selectate aleator, ţinându-se 
seama de volumul desfacerilor. 
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comunicate de la judeţe, ponderate cu coeficienţii determinaţi diferenţiat atât 
pe total (salariaţi, ţărani şi pensionari), cât şi pe fiecare categorie în parte, după 
care se realizează calcularea valorii medii care participă la elaborarea indicelui 
atât la nivel intermediar (produs, subgrupă; respectiv grupă de produse), cât şi 
pe categorii de cheltuieli şi pe total. Ca urmare, în final, indicele general al pre-
ţurilor de consum este o medie ponderată a indicilor individuali (elementari). 

19. Datorită fluctuării relativ rapide a factorilor care determină cheltuielile 
populaţiei, culegerea de informaţii cu privire la preţuri se face săptămânal, ce-
ea ce înseamnă o frecvenţă mult mai mare decât în alte ţări (în cele în care 
economia de piaţă are o istorie îndelungată, observaţiile se fac în funcţie de 
momentele în care apar modificări în cheltuielile populaţiei). Reducerea frec-
venţei observaţiilor va fi posibilă în măsura în care în ţara noastră va avea loc 
echilibrarea între cerere şi ofertă de mărfuri şi servicii de pe piaţa internă. 

20. În condiţiile în care au loc schimbări însemnate în comportamentul 
consumatorilor faţă de diverse mărfuri şi servicii ca urmare a presiunii exercita-
te de majorarea substanţială a preţurilor şi tarifelor asupra veniturilor populaţiei, 
pentru determinarea indicelui general al preţurilor de consum este indicată şi 
chiar obligatorie utilizarea, cu anumită periodicitate, a formulei Paasche. 
Această cerinţă decurge din faptul că are loc un proces intens de substituire a 
produselor şi serviciilor, ceea ce duce la modificări însemnate în structura “co-
şului” de mărfuri şi servicii intrate în consumul populaţiei; ca urmare, “coşul” din 
perioada de bază, care constituie un element esenţial în calcularea indicelui 
Laspeyres, este depăşit de situaţia actuală. 

21. Deflatorul produsului intern brut (PIB) se calculează atât pentru an-
samblul PIB, cât şi separat, pentru două din componentele acestuia – consu-
mul final şi acumularea brută a capitalului. 

22. Întrucât, datorită interdependenţei dintre economia naţională şi cele-
lalte economii ale lumii, inflaţia pe plan intern şi în principal cea galopantă se 
manifestă şi prin înrăutăţirea cursului de schimb (al celui realizat prin tranzacţii-
le zilnice cu caracter de bursă) al monedei naţionale în raport cu dolarul şi cu 
alte valute, cursul respectiv poate fi considerat – în anumite limite – un indica-
tor al fenomenului inflaţionist1. Ca urmare, prin raportarea cursului de schimb 
din perioada curentă la cel dintr-o perioadă anterioară se obţine un indice care 
exprimă într-o anumită formă, rata inflaţiei. Pentru a fi eliminate situaţiile con-
juncturale favorabile sau nefavorabile unei anumite valute (dolarului SUA, de 
exemplu) se poate recurge la compararea puterii de cumpărare a monedei na-
ţionale în raport cu o monedă convenţională2 de tipul DST (drepturi speciale de 
tragere3) sau ECU (European Currency Units)1.  
                                                           
1 Modificarea nefavorabilă a cursului leului în raport cu diverse valute indică clar deprecierea 

monedei naţionale. 
2 A se vedea articolul Metode statistice de cercetare a inflaţiei, publicat de Alexandru 

Radocea şi Vasile Bogdan în Revista română de statistică, nr. 2-3/1991. 
3 Unitate monetară etalon calculată zilnic, cu începere din 1971, de Fondul Monetar Interna-
ţional pe baza unui coş de valute. 
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23. Mutaţiile care au loc în ţara noastră, pe multiple planuri, vor impune 
modificări în modul de surprindere a unor cheltuieli în bugetul de familie. Între 
altele, se impune a se avea în vedere trecerea în proprietate privată a locuinţe-
lor de stat (cu consecinţe mari, pe planul modificării structurii cheltuielilor fiecă-
rei familii), schimbările în domeniul asistenţei medicale ca efect al înfiinţării de 
cabinete medicale şi spitale particulare, plata de taxe şcolare, în special în în-
văţământul superior ş.a. Totodată, creşterea numărului de firme particulare, 
paralel cu restrângerea numărului celor de stat şi cooperatiste, va determina o 
mărire a numărului de agenţi economici, ceea ce va impune şi modificarea 
eşantionului de puncte pentru culegerea de informaţii referitoare la preţuri şi 
tarife. 

24. Din activitatea de culegere a informaţiilor rezultă o serie de concluzii 
referitoare în special la perfecţionarea nomenclatorului de produse şi sortimen-
te. Între altele, se impun: prezentarea unui număr mai mare de caracteristici 
tehnice (în cazul mărfurilor industriale) pentru a putea găsi uşor corespondenţi 
pentru sortimentele nominalizate dar inexistente în anumite zone (centre urba-
ne, respectiv municipii), delimitarea unor sortimente după caracteristici care să 
permită recunoaşterea mai uşoară a acestora de personalul din unităţile co-
merciale, utilizarea de unităţi de măsură des întâlnite în exprimarea cantitativă 
a diverselor produse ş.a. 

25. Pentru soluţionarea, la un nivel corespunzător, a multiplelor probleme 
ce apar în determinarea indicelui inflaţiei ca urmare a profundelor schimbări ca-
re au loc în perioada tranziţiei la economia de piaţă, este necesar să se asigu-
re o colaborare permanentă între specialiştii Comisiei Naţionale pentru Statisti-
că, cercetătorii ştiinţifici din institutele de cercetare cu preocupări în domeniul 
preţurilor şi nivelului de trai, precum şi cu unele din cadrele didactice din învă-
ţământul economic superior. 

 
Material elaborat de Gheorghe BARBU 
cu colaborarea următorilor cercetători: 

Marius LEFTER 
Bogdan IATAN 

Ovidiu DIMBEAN 
Claudia BURTESCU 

Anca CIOBANU 

                                                                                                                                                    
1 Unitate monetară de calcul utilizabilă, în prezent, la nivelul Comunităţii Economice Europe-

ne. 
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I. PROBLEME BUGETARE 

În opinia unor economişti din ţările est şi central – europene, bugetul sta-
tului, în perioada de trecere la economia de piaţă, trebuie să îndeplinească trei 
funcţii, şi anume: de alocare, distribuţie şi stabilizare. 

Importanţa funcţiei de alocare a bugetului statului derivă din inexistenţa 
unei pieţe dezvoltate în fazele iniţiale ale reformei. Totuşi, trebuie menţionat că, 
şi în condiţiile unei pieţe dezvoltate, bugetul statului îndeplineşte funcţia de 
alocare, dar în proporţii mai reduse. În acest sens, se apreciază că, în condiţiile 
unei funcţionări mai bune a pieţei, este mai puţin necesar să se aloce centrali-
zat mijloacele prin bugetul statului şi invers. În practică, piaţa nu funcţionează 
atât de perfect, chiar şi într-o economie dezvoltată, încât să-i poată lăsa în în-
tregime funcţia de alocare a unor importante resurse economice, mai ales pen-
tru acele nevoi publice. 

Funcţia de distribuţie a bugetului constă, dacă ţinem seama de unele 
consideraţii, în modul de acoperire a cheltuielilor băneşti de la diferiţii subiecţi, 
precum şi în redistribuirea (repartizarea) optimă a veniturilor între buget şi su-
biecţi. Apoi, se mai are în vedere repartizarea optimă a veniturilor bugetare în-
tre diverşi subiecţi, adică între agenţii economici din diferite ramuri şi sectoare 
din economie, precum şi între diferitele categorii sociale. Deci, se realizează o 
redistribuire a veniturilor bugetare la câteva niveluri ale economiei. 

Funcţia de stabilizare a bugetului într-o economie de tranziţie constă 
în sprijinirea potenţială a unor corecţii, care trebuie efectuate ca urmare a acţi-
onării anumitor mecanisme macroeconomice, cum ar fi: preţurile, moneda, ba-
lanţa de plăţi; asemenea corecţii ar fi necesare în vederea unei relansări eco-
nomice. Pot exista situaţii, în anumite etape, când cheltuielile pot creşte atât de 
mult încât resursele existente să nu fie suficiente pentru acoperirea acestora, 
iar modurile de stabilire trebuie să acţioneze pentru atenuarea acestor situaţii 
sau, în anumite etape, veniturile mai mari ale bugetului nu ar trebui să fie înso-
ţite automat de cheltuieli mai mari, ci resursele respective să fie depuse în re-
zerva bugetară pentru sprijinirea activităţii economice într-o perioadă următoare. 

Structura de bază a bugetului statului o formează latura de venituri şi la-
tura de cheltuieli. Compararea internaţională, mai ales a structurii cheltuielilor, 
este dificilă deoarece în fiecare ţară se foloseşte oarecum un alt mod de deli-
mitare al acestora (deşi există tendinţa de unificare), cât şi pentru faptul că unii 
subiecţi sunt, într-o ţară complet dependenţi de buget, iar în alta, doar parţial – 
de exemplu – învăţământul, ocrotirea sănătăţii, cultura etc. 

Structura veniturilor bugetare are o cu totul altă logică decât a cheltuieli-
lor. Structura de bază a veniturilor reflectă fazele în care sunt impuşi diverşi 
plătitori (producţia şi consumul) şi ai căror purtători sunt agenţii economici şi 
populaţia.  
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În acest context, vom prezenta analiza structurii bugetului statului în Ce-
hoslovacia şi Polonia, precum şi în alte ţări cu economie dezvoltată, la nivelul 
anilor 1989, 1990 şi 1991. 

1. În ceea ce priveşte întocmirea bugetului de stat al CEHOSLOVACIEI 
pe anul 1991, s-a ţinut seama de orientările politicii financiare pentru anul res-
pectiv în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării. De aceea, 
punctul de pornire în elaborarea bugetului l-a constituit evoluţia probabilă a 
creşterii economice, gradul de ocupare a forţei de muncă, nivelul inflaţiei şi 
evoluţia relaţiilor cu străinătatea, bugetul fiind corelat cu toate aceste elemente. 

Un factor important care a determinat modul de elaborare a bugetului de 
stat cehoslovac a fost declanşarea sub toate laturile a reformei economice (li-
beralizarea preţurilor, convertibilitatea internă a coroanei, privatizarea, modifi-
cările în sistemul de impunere al I.C.M.), precum şi efectele sociale ce decurg 
din acest proces, toate aspectele respective influenţând intens calea de gos-
podărire financiară. 

Ca o orientare generală, politica bugetară a Cehoslovaciei pe anul 1991 
a urmărit trei scopuri: 

a/ să se acţioneze asupra transformării economiei cehoslovace; această 
tendinţă s-a reflectat într-o serie de măsuri al căror sens a fost cel de a reduce 
rolul statului în economie şi a spori importanţa diferiţilor subiecţi economici. În 
mod concret, este vorba de următoarele: 

− reducerea şi modificarea poverii impozitelor pentru agenţii economici 
astfel cotele de impozitare la majoritatea agenţilor care investesc s-au 
redus de la 65% din profit, cât era înainte, la 55%; 

− limitarea subvenţiilor în sfera întreprinderilor (subvenţiile pentru între-
prinderi s-au redus în anul 1991, comparativ cu 1990). Totuşi, prin 
buget s-a sprijinit dezvoltarea iniţiativei particulare. 

În general, tendinţa este de reducere a ponderii cheltuielilor bugetului 
public în PNB, astfel că, pentru anul 1991 această scădere a fost prevăzută cu 
circa 4%, adică de la 58,4% în 1990 la 53,9% în 1991; 

b/ să se blocheze procesul inflaţionist în economia cehoslovacă, adică 
să se împiedice desfăşurarea spiralei inflaţioniste. Aceasta a determinat, în 
practică, aplicarea consecventă a politicii financiare restrictive. Orientarea iniţi-
ală, în acest scop, a fost propunerea de realizare a unui excedent bugetar de 
circa 12 miliarde coroane. Această măsură restrictivă n-a reuşit, deoarece ar fi 
fost prea puternică şi de aceea organele legislative au aprobat pentru anul 
1991 un excedent bugetar de numai 8 miliarde coroane, ceea ce reprezintă 
circa 2% din cheltuielile globale bugetare şi circa 1% din PIB; 

c/ să se asigure în bugetul public resursele corespunzătoare pentru re-
ţeaua de protecţie socială, în scopul suportării cât mai uşor de către populaţie 
a diferitelor zguduiri ce pot apare ca urmare a declanşării pe scară largă a re-
formei economice. Astfel, cheltuielile totale, fără caracter de investiţii, destinate 
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populaţiei au crescut cu 60 miliarde coroane, adică cu circa 30% în 1991, 
comparativ cu 19901. 

O imagine de ansamblu a modificărilor în structura cheltuielilor bugetului 
public în Cehoslovacia, în concordanţă cu principalele orientări ale politicii fi-
nanciare, este prezentată în tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1 

Ponderea diferitelor grupe de cheltuieli în cheltuielile  
globale ale bugetului public din Cehoslovacia – anul 1991 

Ponderea în totalul cheltuieli-
lor bugetare a grupelor de 

cheltuieli (%) 

Grupele de cheltuieli 

Pe anul 1990 Pe anul 1991 
- transferuri şi alte cheltuieli pentru populaţie 46,9 57,1 
- subvenţii acordate întreprinderilor 18,3 11,9 
- cheltuieli pentru investiţii acordate organizaţiilor 

bugetare şi alte transferuri pt. investiţii 
9,6 7,8 

- cheltuieli publice ale statului  25,2 0,7 
- rezerve - - 

 
Din tabel rezultă creşterea ponderii cheltuielilor bugetare în favoarea po-

pulaţiei, în timp ce ponderile subvenţiilor acordate agenţilor economici, ale 
cheltuielilor pentru investiţii şi cheltuielilor publice ale statului au scăzut în 
1991, comparativ cu 1990. 

Ponderea cheltuielilor pentru populaţie a cunoscut o majorare de circa 10 
procente în anul 1991 faţă de anul 1990. Din faptul că ponderea veniturilor de 
la populaţie în veniturile bugetare globale au crescut cu circa 6 procente, rezul-
tă că a sporit gradul de redistribuire a resurselor bugetare în favoarea populaţiei. 

Scăderea subvenţiilor acordate agenţilor economici nu reprezintă numai 
o restricţie, ci în acelaşi timp o modificare calitativă a sistemului de subvenţii. 

Măsura de bază este lichidarea subvenţiilor fără caracter de investiţii, iar 
acestea au fost înlocuite cu cele pentru acoperirea diferenţelor de preţ între 
preţurile interne şi cele externe. Această modificare a fost legată de liberaliza-
rea preţurilor şi de modificările cursurilor valutare. 

În esenţă, economiştii cehi consideră că prin bugetul pe anul 1991 s-a 
realizat un nou pas important spre înlăturarea atitudinii “paternaliste” a statului 
faţă de întreprinderi. În anii următori politica bugetară va continua în această 
direcţie.  
                                                           
1 Kocarnik, Ivan, Bugetul de stat al Cehoslovaciei pe anul 1991, Finance a uver, nr. 1/1991; 

Smreka, J., Funcţiile şi structura bugetului statului în noile condiţii, Finance a uver, nr. 
9/1990.  
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În cheltuielile publice ale statului s-au redus considerabil, în mod deose-
bit şi relativ, cheltuielile pentru apărare şi ordine publică. 

Bugetul public din Cehoslovacia, pe anul 1990, a prevăzut o creştere mai 
rapidă pe anul 1991 a veniturilor (indice 106,7) decât cea a cheltuielilor (indice 
106,1), comparativ cu 1990. Aceasta datorită politicii bugetare restrictive. 

În cadrul veniturilor bugetului de stat, cea mai mare pondere o are ICM-ul 
(32,4%). Spre deosebire de anii anteriori, mărimea reală a ICM – ului în 1991 
şi în cei care urmează va fi influenţată de anumiţi factori economici, printre care 
cei mai importanţi se regăsesc în raportul cerere-ofertă, în elasticitatea cererii 
şi adaptabilitatea producţiei, precum şi în evoluţia veniturilor nominale ale po-
pulaţiei. Aceste fenomene vor fi permanent analizate de organele financiare.  

2. În POLONIA, pentru anul 1991, s-a prevăzut un deficit bugetar de 
4306 miliarde zloţi. 

La veniturile bugetului statului, structura se prezintă astfel: 
 

Veniturile bugetului – total din care: 289,168 mld. zloţi 
a/impozite incluse în veniturile comunelor 216.826 mld. zloţi 
b/dobânzi şi dividende 24.154 mld. zloţi 
c/taxe vamale 9 mld. zloţi 
d/plăţi din beneficiul instituţiilor financiare şi de asigurări 15.600 mld. zloţi 
e/ plăţile unităţilor din administraţie (impunerea administraţiei, 
apărării naţionale şi securităţii publice) 

2.907 mld. zloţi 

f/ plăţile unităţilor care prestează servicii sociale şi culturale 1.451 mld. zloţi 
g/ venituri cu titlul serviciului datoriei externe 180 mld. zloţi 
h/ venituri din vânzarea, închirierea şi arendarea componente-
lor de bunuri ale Tezaurului Statului 

1.500 mld. zloţi 

i/ Alte venituri 3.349 mld. zloţi 
La cheltuieli, structura bugetului de stat se prezintă astfel: 
Cheltuielile bugetului –total din care: 293.474 mld. zloţi 
a/ dotaţii pentru finanţarea investiţiilor întreprinderilor 293.474 mld. zloţi 
b/ asigurări sociale 5.321 mld. zloţi 
c/ cheltuielile sferei bugetare din care: 
- cheltuielile unităţilor economice 

25.035 mld. zloţi 

- ştiinţă 9.766 mld. zloţi 
- învăţământ şi educaţie 30.057 mld. zloţi 
- învăţământ superior 7.728 mld. zloţi 
- cultură şi artă 3.422 mld. zloţi 
- ocrotirea sănătăţii, turism, sport, odihnă 43.266 mld. zloţi 
-ocrotiri sociale 20.770 mld. zloţi 
- administraţia de stat  7.614 mld. zloţi 
- costurile privatizării şi reprivatizării averii Tezaurului de Stat 2.950 mld. zloţi 
- justiţie şi procuratură 3.697 mld. zloţi 
- securitate publică 10.247 mld. zloţi 
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- apărarea naţională 23.492 mld. zloţi 
d/ Rezerve şi alte cheltuieli nedistribuite, din care: 4.398 mld. zloţi 
- rezerva pentru finanţarea creşterii salariilor 1.310 mld. zloţi 
e/ Alte cheltuieli  4.001 mld. zloţi 
f/ Comerţul exterior şi serviciul datoriei externe 13.846 mld. zloţi 
g/ Decontarea cu băncile 13.780 mld. zloţi 
h/ Rezerva totală a Consiliului de Miniştri 1.020 mld. zloţi 
i/ Subvenţii totale pentru comune 7.482 mld. zloţi 
După cum s-a arătat, deficitul bugetului de stat al Poloniei la sfârşitul anului 1991 a
fost apreciat la un cuantum de 4306 miliarde zloţi, iar soldul negativ al creditelor
externe reprezintă 4475 miliarde zloţi. 
Se stabilesc următoarele surse de finanţare ale deficitului bugetar şi soldului nega-
tiv al creditelor externe: 
- excedentul bugetului central realizat în anul 1990 de: 1.805 miliarde zloţi 
- mijloacele din fondurile lichidate 2.800 miliarde zloţi 
- emisiunea de bonuri de Tezaur 4.176 miliarde zloţi 
Dacă indicele creşterii preţurilor cu amănuntul la bunurile de consum şi servicii se 
abate de la indicii luaţi în calculul veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale statului
peste nivelul de 25% în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare, cu condiţia să 
nu adâncească deficitul bugetar prevăzut şi garantând realizarea măsurilor obiecti-
ve care au determinat modificările respective, modificările aduse bugetului sunt
comunicate Senatului, spre aprobare1. 
Pentru finanţarea produselor şi serviciilor se prevăd în anul 1991 dotaţii în sumă de 
13854 miliarde, cheltuielile pentru finanţarea agriculturii reprezintă suma de 2829
miliarde zloţi şi urmează să fie repartizate astfel: 
- pentru restructurarea şi modernizarea agriculturii 1800 miliarde zloţi 
- cumpărarea de îngrăşăminte şi mijloace de protecţie a plantelor
- diferenţa, adică 29 miliarde zloţi, pentru aprovizionarea cu apă. 

1000 miliarde zloţi 

 
De asemenea, mai târziu sunt prevăzute dotaţii pentru fondul locativ prin 

cooperative într-un cuantum de 5621 mld. zloţi. 
În cursul anului 1991, Ministerul Finanţelor din Polonia efectuează o 

emisiune de obligaţiuni în dolari SUA, în sumă de 4449 milioane dolari, cu des-
tinaţia rambursării obligaţiilor Tezaurului Statului faţă de bănci cu titlul folosirii 
surselor în devize pentru nevoile balanţei de plăţi. 

Consiliul de Miniştri urmează să stabilească termenul şi condiţiile de pla-
tă a obligaţiunilor, inclusiv dobânzile. Totodată, în cursul anului 1991, s-a stabi-
lit o emisiune de bonuri de tezaur în valoare de 30.000 miliarde zloţi. Din 
aceasta, aşa cum s-a arătat mai sus, suma de 4.176 mld. zloţi va fi folosită 
pentru acoperirea deficitului bugetar şi a soldului negativ al creditelor externe. 

                                                           
1 Legea bugetului de stat al Poloniei pe anul 1991, Dziemik Ustaw Rzeczypospolity Polekiy 

nr. 21/1991.  
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Veniturile provenite din vânzarea, închirierea şi arendarea unor compo-
nente ale patrimoniului Tezaurului Statului sunt orientate spre următoarele di-
recţii: completarea fondurilor băncilor şi ale altor instituţii financiare, restructu-
rarea agriculturii şi a industriei carbonifere, pentru crearea de locuri de muncă, 
acoperirea costurilor privatizării, pentru realizarea programului de construcţii de 
locuinţe, pentru promovarea exportului. 

Din structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat al Poloniei se 
constată o interferenţă între grupe de plătitori şi primitori de mijloace băneşti 
atât din sectorul public, cât şi din sectorul de piaţă, fenomen specific pentru o 
economie de tranziţie. 

Unii teoreticieni polonezi susţin că, în primele faze ale reformei economi-
ce în sectorul public, unor întreprinderi care vor putea trece treptat spre secto-
rul de piaţă să le fie reduse dotaţiile şi facilităţile pentru activitatea lor, iar aces-
te cheltuieli să fie îndreptate cu prioritate, de exemplu, pentru sprijinirea expor-
tului, a micilor întreprinderi, a modificărilor de structură din economie etc. De 
asemenea, pentru energia electrică şi transporturi. 

3. În cadrul analizei efectuate au fost prezentate atât structurile venituri-
lor şi cheltuielilor bugetare publice din 15 ţări dezvoltate şi în curs de dezvolta-
re, cât şi anumite comparaţii între elementele bugetare ale acestora, la nivelul 
anilor 1988 şi 1989. 

Concluziile generale care se pot desprinde din comparaţiile respective, 
valabile pentru toate ţările considerate, nu pot fi numeroase, pentru că fiecare 
structură bugetară, implicit cauzele deficitului bugetar, diferă de la o ţară la al-
ta, reflectând politica economică a unei ţări care este în funcţie de realităţile şi 
conjuncturile specifice. 

Variaţia ponderii fiscalităţii în PIB este destul de mare, fiind cuprinsă între 
17% şi 46%; cea mai scăzută a fost în România, iar cea mai ridicată în Ungaria. 

În cadrul ţărilor considerate în analiză, majoritatea prezintă deficite buge-
tare, excepţie făcând Iugoslavia, Suedia, Norvegia şi Marea Britanie. În toate 
cazurile, cea mai mare parte a deficitului bugetar (70-95%) este finanţată din 
resurse interne, diferenţa fiind acoperită pe căi externe. 

Dintre sursele de finanţare internă, o parte importantă o reprezintă urmă-
toarele mijloace: o pondere a obligaţiunilor pe termen lung; obligaţiuni şi pasive 
pe termen scurt; din depozitele bancare; de la întreprinderile publice nefinanci-
are, din sectorul privat, din surse guvernamentale etc. 

În ceea ce priveşte modalităţile de finanţare a deficitului acestea se refe-
ră, în principal, la: împrumuturile pe termen lung, împrumuturile şi avansurile 
pe termen scurt; finanţările de la guverne străine etc. 

În privinţa ponderii deficitului bugetar în PIB, cea mai ridicată este în Ita-
lia, Belgia şi Etiopia. 

De asemenea, se poate desprinde o evoluţie a ponderii cheltuielilor bu-
getare în PIB, în câteva ţări, cu oarecare tendinţă de scădere în anul 1989, mai 
puţin în Marea Britanie, însă nu se poate vorbi de o lege a creşterii sau des-
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creşterii cheltuielilor publice, atât în cifre absolute, cât şi relative, deoarece 
structura şi cuantumul acestora sunt influenţate de factori demografici, econo-
mici şi social-politici specifici pentru fiecare etapă, care pot avea atât un carac-
ter subiectiv, cât şi obiectiv. 

Se poate releva că, în totalul cheltuielilor bugetare, ponderea cea mai 
mare o au cele aferente asigurărilor sociale şi acţiunilor legate de acestea, mai 
ales în ţările dezvoltate, iar în cele slab dezvoltate (de exemplu, Etiopia) pon-
derea acestora este inferioară. 

În privinţa veniturilor curente ale statului, în toate cazurile analizate, prin-
cipalul canal de procurare îl constituie impozitele (inclusiv contribuţiile pentru 
asigurări sociale), astfel ponderea veniturilor fiscale în total venituri bugetare 
fiind cuprinsă între 71% şi 97,1%.1 

4. Deoarece în sursele de date anterioare nu am dispus de unele consi-
derente privind deficitul bugetar în SUA, vom căuta ca pe bază unor informaţii 
să facem unele comentarii.2 Congresional Budget Office (CBO) estima, la mij-
locul atinge tot 220 miliarde dolari în 1993 (exerciţiul fiscal bugetar fiind în 
America la 1 oct. 1992-30 sept. 1993) exerciţiu bugetar fiscal care, potrivit obi-
ectivelor fixate, cu ocazia revizuirii legii Gramm-Rudman-Hollings din 1987, 
urma să fie caracterizat prin revenirea la echilibru. Datoria federală brută va 
continua să se mărească rapid şi să se apropie de 500 miliarde dolari în 1995. 
În scopul reducerii acestui deficit bugetar, Congresul a propus la 27 octombrie 
1990 un proiect plurianual credibil de reducere a acestuia şi care a fost aprobat 
de preşedintele Bush. 

Exerciţiul fiscal din 1987 a fost singurul în cursul căruia deficitul bugetar 
a fost redus efectiv. El se stabilise atunci la 149,7 miliarde dolari, după ce atin-
sese un record istoric de 221,2 miliarde în anul 1986. De atunci deficitul buge-
tar al SUA s-a stabilizat în jur de 150 miliarde dolari. 

Relansarea economică intervenită după recesiunea din 1982 a determi-
nat o reducere a deficitului bugetar raportat la PIB de la 6,3% în 1983 la 3% în 
1989. 

Această reducere a deficitului bugetar în PIB a fost posibilă numai printr-
o creştere economică susţinută, în condiţiile unei fiscalităţi neschimbate. 

Dar, creşterea ulterioară a deficitului bugetar a fost determinată de o în-
cetinire pronunţată a activităţii economice cu începere din trim. II. 1989, pre-
cum şi de costul crescut al planului de salvare a caselor de economii, costuri 
ce au antrenat o foarte puternică sporire a deficitului bugetar în 1990. Acesta a 
atins 220,4 miliarde dolari în 1990, la câteva sute de milioane dolari de recor-
dul istoric din anul 1986. Asupra deficitului bugetar din anul 1980, înregistrat în 
SUA, au influenţat în special, excedentele de fonduri alocate pentru securitatea 
(protecţia) socială, cele legate de planul de salvare a caselor de economii, pre-

                                                           
1 Government Finance Statistics Yearbook, volume XIX, 1990 International Monetary Fund.  
2 Problèmes economiques, nr. 2213/20 februarie 1991.  
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cum şi majorarea datoriei federale şi a dobânzilor aferente acesteia. Datoria 
federală brută, care atingea ceva mai mult de 900 miliarde dolari la finele exer-
ciţiului fiscal din 1980, a depăşit 3100 miliarde dolari la sfârşitul anului 1990, 
ceea ce a reprezentat peste 57% din PIB, de comparat cu 34% la începutul 
deceniului1. 

Datoria federală deţinută în public, adică datoria publică, a cunoscut o 
evoluţie paralelă, trecând de la 710 la circa 2300 miliarde dolari, din 1980, pri-
ma la finele anului 1990, adică de la 26,6% la 42,5% din PIB. 

Dobânzile nete vărsate aferente datoriei federale brute, care erau de 
52,4 milioane dolari în 1980, au atins circa 180 miliarde dolari în 1990, adică 
3,3% din PIB, faţă de 2% cu 10 ani înainte. Cheltuielile cu dobânzile nu vor ab-
sorbi în anii următori aproape 15% din cheltuielile bugetare totale, comparativ 
cu mai puţin de 9% la începutul anului 1980; acestea vor mobiliza 17% din ve-
niturile totale bugetare, adică echivalentul a aproximativ 40% din impozitele pe 
veniturile persoanelor fizice sau 65% din impozitul pe beneficiul societăţilor. 
Deci, se poate aprecia că dobânzile nete vărsate constituie prin definiţie nişte 
cheltuieli ce nu pot fi reduse, bugetul fiind serios atacat. 

Prin planul plurianual, care prevede o reducere succintă a deficitului bu-
getar s-au considerat ca mijloace o mărire a fiscalităţii şi o scădere a cheltuieli-
lor sociale, estimată pentru anul 1991 la circa 100 miliarde dolari. Totodată, s-a 
luat în considerare o reducere a efortului financiar pentru programele viitoare, 
cu aproximativ 25,1%. Proiectul de reducere a deficitului bugetar prevede pen-
tru următorii cinci ani o relansare prioritară a economiei americane, care va 
aduce venituri suplimentare la buget, estimate la circa 146,6 miliarde dolari, 
aceasta permiţând ca până în anul 1995 să fie acoperite 64 miliarde dolari din 
cheltuielile aferente dobânzilor (pentru perioada respectivă). 

Cu toate că măsurile respective au încălcat angajamentele electorale ale 
d-lui Bush, ele sunt considerate ca fiind concrete şi de natură durabilă pe fron-
tul veniturilor bugetare. Aşa cum am arătat anterior, ele se sprijină şi pe creşte-
rea fiscalităţii pornind de la soluţia: “Strângeţi din dinţi, din ce în ce mai multe 
taxe”. 

Astfel, începând c3u 1 decembrie 1990 a fost majorată taxa pe benzină 
de la 9 cenţi pe galon, la 14 cenţi, cea pe ţigări a crescut începând cu 1991 cu 
4 cenţi şi cu tot atât va spori în 1993, iar cele pe băuturi alcoolice (bere, vin, li-
chioruri) vor fi puternic mărite. Produsele de lux (maşinile de mărci deosebite, 
vasele navigabile, avioanele, bijuteriile, blănurile naturale) vor suporta în anii 
următori o taxă de 10% asupra preţurilor practicate în prezent, iar biletele de 
avion ar putea avea un tarif sporit cu 12 dolari. 

De asemenea, vor creşte cotizaţiile la asigurările sociale cu 1,45%. În 
plus, a sporit “bula fiscală” pentru cei cu venituri foarte mari, aceştia fiind su-
puşi la un impozit pe venit de 33%-35%. 

                                                           
1 Datoria federală brută este reprezentată de: datoria federală deţinută de public (datoria pu-

blică) şi datoria federală înregistrată în conturile guvernamentale.  
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Pe de altă parte, reducerea deficitului bugetar până în anul 1995, a fost 
prevăzută şi pe seama micşorării cheltuielilor cu apărarea (aproximativ cu 
182,4 miliarde dolari), cu programele sociale (circa 42,5 miliarde dolari), pre-
cum şi cu subvenţiile pentru agricultură (cu 14,9 miliarde dolari). 

Evoluţia cheltuielilor referitoare la programele obligatorii şi cele care ţin 
de nişte politici discreţionare va fi efectiv şi sever controlată până în anul 1995. 
Astfel, orice nouă măsură ce duce la angajamente suplimentare privind cheltu-
ielile aferente programelor respective va trebui să fie însoţită de o compensare 
pe frontul veniturilor, pentru a avea o incidenţă nulă asupra soldului bugetar. 

Noile obiective prevăzute în vederea reducerii deficitului bugetar în SUA, 
pentru următorii cinci ani, corespund Legii Gramm-Rudman-Hollinges, care îşi 
va propaga efectele până în 1995 şi vizează, în special, micşorarea fondurilor 
aflate pentru securitatea socială, costul planului de salvare al caselor de eco-
nomii şi fondul de asigurare bancară. Această nouă lege prevede o revenire la 
mii şi fondul de asigurare bancară. Această nouă lege prevede o revenire la 
echilibrul bugetar în 1996 şi, în fapt, chiar un excedent bugetar. Astfel, se pre-
vede pentru 1993 o creştere a PIB cu 4%, iar a dobânzilor la datoria federală 
brută, în medie cu 5%. 

De asemenea, înaintările actuale ale Congresului şi Administraţiei din 
SUA reprezintă numai o primă etapă. Noi măsuri vor trebui avute în vedere 
pentru a spori veniturile suplimentare la buget. De exemplu, CBO estima că in-
troducerea TVA, deja în vigoare în ţările membre OCDE, cu o rată standard de 
5% ar procura peste 530 milioane dolari la veniturile bugetare din 1991 şi până 
în anul 1995. 

Măsurile prezentate, privind reducerea deficitului bugetar în SUA, au 
scăzut credibilitatea preşedintelui Bush, fapt pentru care democraţii majoritari 
în Congres susţin un mesaj de aplicare a unei justiţii fiscale mai mari de 5%. 

Datoria federală brută a SUA, la sfârşitul anului 1988, era de 2685 mld. 
dolari, adică 10.900 dolari pe locuitor. Datoria federală brută americană se în-
scrie, prin valoarea sa, pe primul loc al datoriei brute internaţionale şi reprezin-
tă de peste două ori datoria externă a ţărilor în curs de dezvoltare (de ordinul a 
1300 miliarde dolari), care se referă la 3,9 miliarde locuitori1. 

În SUA datoria publică (datoria netă) se alimentează din deficitele buge-
tare care, în pofida legii Gramm-Rudman-Hollinges din 1985, modificată în 
1987, măresc cuantumul. Se pune întrebarea dacă un asemenea pasiv consti-
tuie o ameninţare pentru dolar şi stabilitatea economiei naţionale şi dacă este 
de natură ca aceasta să ipotecheze grav viitorul naţiunii americane? 

Aşa cum familiile se împrumută pentru a cumpăra bunuri de consum şi 
case, cum întreprinderile pot emite obligaţiuni pentru a-şi finanţa dezvoltarea, 
de ce statul căruia îi revin sarcini nişte funcţii ce sunt creatoare de bogăţii vii-
toare ca educaţia, ştiinţa, sănătatea – nu le-ar finanţa prin îndatoriri? Datoria 

                                                           
1 Problèmes economiques, nr. 2148/8 nov. 1989.  
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nu constituie un rău absolut. Dimpotrivă ea este justificată, este necesară, dar 
cu condiţia să fie producătoare de bogăţie. Singura problemă adevărată care 
se pune este dacă debitorul va fi în măsură, prin veniturile sale, să-i asigure 
serviciul pe care trebuie să-l îndeplinească. 

Raportată la PIB, care reprezintă bogăţia creată în fiecare an în Statele 
Unite, datoria federală deţinută “în public” atingea la finele anului 1988 nivelul 
de 44%. În teorie, şi adesea în practică, nivelul datoriei publice se resoarbe în 
faza de activitate economică susţinută; aceasta a fost situaţia din SUA în peri-
oada anului 1952-1972, de exemplu, când în urma efortului de război, creşte-
rea datoriei publice a SUA a fost justificată că a atins, în anul 1946, 114% din 
PIB. În schimb, creşterea acesteia din cursul anilor recenţi, marcaţi de o puter-
nică dezvoltare economică a SUA, este mai surprinzătoare. 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia datoriei federale nete, adică a datoriei publice în SUA 
- miliarde dolari - 

Anul Datoria  PIB Datoria netă în % din PIB 
1946 242 213 114 
1952 215 348 63 
1962 248 558 44 
1972 322 1153 28 
1982 919 3139 29 
1986 1936 4187 41 
1988 2100 4780 44 

Sursa: Economic Report of the President, 1989. 

În continuare, vom prezenta comparaţii internaţionale privind evoluţia da-
toriei nete (datoria publică) în unele ţări dezvoltate din lume: 

Tabelul nr. 3 

Comparaţii internaţionale – datoria publică netă în % din PIB 

Ţara 1980 1988 Creşterea datoriei 1988/1980 % 
Italia  53,6 92,4 72,4 
Canada 13,0 39,0 200,0 
Regatul Unit 47,5 38,4 -19,2 
Franţa 14,3 25,5 78,3 
Germania 14,3 24,5 64,3 
Japonia 17,3 22,6 30,6 
Sursa: OCDE. 
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Comparaţia cu celelalte ţări industrializate, prezentată mai sus, nu ridică 
nicio disproporţie în ponderea datoriei în PIB, faţă de SUA. Dar, în această 
comparaţie, OCDE foloseşte aceeaşi denumire ca cea din tabelul nr. 2, însă 
conţinutul datoriei este diferit de cele ale tezaurului american. În ţările respecti-
ve este vorba de totalitatea obligaţiunilor deţinute “în public”, precum şi cele 
emise de toate organizaţiile guvernamentale (inclusiv statele şi regiunile; de 
exemplu, landurile în RFG). 

Deci, două distincţii trebuie făcute pentru a se înţelege mecanismele de 
finanţare şi refinanţare acestei datorii: 

a / înainte de orice, trebuie să distingem totalul datoriei federale “gross 
debit”, care corespunde ansamblului titlurilor emise de TEZAUR (sfârşitul anu-
lui 1988), adică 2685 mil. dolari şi datoria deţinută în “public” sau “net debit”, 
care reprezintă datoria totală brută din care se scade valoarea datoriei obţinute 
de guvernul însuşi. Deci, 82% din datoria federală brută (totală), adică 585 mi-
liarde dolari, erau deţinuţi de guvern. 

b / a doua distincţie priveşte instrumentele de gestiune a acestei datorii. 
La sfârşitul anului 1988, 68% din titlurile emise de Tezaur erau negociabile 
(această proporţie a fost de 70% în 1981). 

Aceste titluri sunt constituite din: 
− bonuri de Tezaur a căror vechime este sub 1 an; 
− bilete ale Tezaurului a căror vechime variază între 2-5 ani; 
− obligaţiuni ale Tezaurului a căror vechime este între 10 -30 de ani. 
Vechimea medie a acestor titluri era în 1988, de cifra 5 ani şi 9 luni, în 

vreme ce în 1980 atingea 3 ani şi 9 luni. Cele 32% din titlurile ce au rămas nu 
sunt negociabile, adică nu pot să facă obiectul unor tranzacţii pentru pieţele fi-
nanciare. Faptul că, la o datorie de 2685 miliarde dolari, 850 miliarde sunt “în 
afara pieţei” nu este indiferent în termen de risc. Aceasta înseamnă că deţină-
torii de asemenea titluri nu pot să le negocieze şi nu riscă deci, să iniţieze zgu-
duiri pe piaţa titlurilor publice. 

Cele 22% din datoria totală care era deţinută de guvern, până în anul 
1988, reprezintă 68% din titlurile negociabile. În anul 1981 datoria guvernului 
se ridica la 19,7%. Pentru următorii ani, după 1988, această datorie are şanse 
să crească. 

O parte din datoria federală totală (brută) este finanţată de statele şi co-
lectivităţile locale. Faptul că statele consacră surplusul lor pentru finanţarea de-
ficitului federal, (în anul 1988 acest surplus a reprezentat 56 de miliarde de do-
lari) nu reprezintă nimic şocant, deoarece statul federal le acordă cu regularita-
te subvenţii (peste 110 miliarde de dolari în 1988). 

Datoria federală totală, sub formă de titluri negociabile, era deţinută în 
anul 1988 de guvern sau instituţii de stat şi bănci federale americane în propor-
ţie de 42%. 
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Familiile (gospodăriile individuale) americane deţin o parte foarte mică 
sub formă directă, din datoria publică federală şi anume 4,2% în fondurile (ale 
Tezaurului la purtător negociabile). 

Străinii (inclusiv băncile centrale şi băncile comerciale străine) nu deţin 
decât 13% din datoria publică totală americană. 

Restul datoriei publice este deţinută de băncile comerciale (10,3%), insti-
tuţii financiare (28,1%) şi de money-market funds (2,4%). 

În tabelul următor, prezentăm evoluţia dobânzilor la datoria publică ame-
ricană, ponderea acestora în PIB, precum şi veniturile bugetare totale: 

Tabelul nr. 4 

Evoluţia dobânzilor aferente datoriei publice nete americane 
- miliarde dolari - 

Anul PIB Venituri  
bugetare totale

Dobânzi Dobânzi în % din ve-
nituri bugetare 

Dobânzi în 
% din PIB 

1980 2671 517,1 52,4 10,1 2,0 
1981 2986 599,3 68,7 11,5 2,3 
1982 3139 617,8 85,0 13,8 2,7 
1983 3392 600,6 89,8 15,0 2,7 
1984 3687 666,5 111,0 16,6 3,0 
1985 3952 734,1 129,4 17,6 3,3 
1986 4187 769,1 135,0 17,5 3,2 
1987 4434 854,1 138,6 16,2 3,1 
1988 4780 909,0 151,7 16,7 3,2 

Sursa: Economic Report of the President, 1989. 

Datele din acest tabel arată că sarcina datoriei publice nu a încetat să 
crească în raport cu PIB în special, între momentul ieşirii din recesiune (1982) 
şi vârful relansării economice din 1985. În ceea ce priveşte dobânzile ele atin-
geau în 1988, practic, nivelul deficitului bugetar. Trebuie totuşi consemnat că 
87% din datoria respectivă a fost distribuită instituţiilor americane şi gospodării-
lor individuale ale populaţiei. Ele au revenit, deci în circuitul de creare a bogăţi-
ei naţionale în Statele Unite. 

Prezentând unele practici în legătură cu problema bugetară în ţările unde 
am dispus de informaţii certe, considerăm că vor fi utile în anumite orientări vii-
toare din ţara noastră ţinând seama că acestea trebuie analizate, adaptate şi 
preluate în condiţiile României care traversează o profundă şi generată criză 
economică, precum şi un nivel de trai deosebit de scăzut. 

În acest context prezentăm succint şi unele opinii ale economiştilor occi-
dentali, privind echilibrarea sau deficitul bugetului naţional. 
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De la perioada economiei politice clasice până la jumătatea secolului XX, 
principala teză în teoria economică a fost considerată cerinţa bugetului de stat 
echilibrat cu excepţia războaielor, când datoria internă a ţării a crescut prin 
emiterea de împrumuturi de război, bugetele de stat au făcut eforturi pentru re-
alizarea unui excedent (reducerea datoriei) sau au fost întocmite ca echilibrate. 

Deficitul bugetului statului a fost considerat, în teoria finanţelor clasice, 
ca ceva total nefiresc. Această înţelegere a bugetului de stat neechilibrat şi a 
datoriei publice s-au schimbat în anii ‘50-‘60 în ţările cu economie de piaţă 
dezvoltată.  

Realizarea scăderii datoriei şi echilibrării bugetului statului nu reprezintă, 
desigur, o chestiune simplă, ea se loveşte de bariere puternice sociale sau po-
litice. 

Începând cu anii ‘70, economiştii occidentali se străduiesc să demon-
streze că, în etapa actuală, pericolul deficitului bugetar nu trebuie exagerat. Se 
susţine, de pildă, că finanţarea deficitelor pe calea împrumuturilor nu reprezintă 
o sarcină insuportabilă, dacă sursele respective împrumutate de stat de la par-
ticular sunt investite în producţie.  

Ca urmare a folosirii productive a împrumutului, PIB va creşte mai repe-
de decât datoria publică, iar ponderea acesteia din urmă în PIB va scădea. În 
aceste condiţii statului îi vine mai uşor să facă faţă plăţilor legate de datoria 
publică prin creşterea veniturilor fiscale, ca rezultate fireşti ale sporirii producţi-
ei şi veniturilor la persoane juridice şi fizice.  

De asemenea, se mai arată că finanţarea deficitului pe calea emisiunii 
de bilete de bancă nu ar împinge, în mod necesar, la inflaţie. Dacă Sumele ob-
ţinute de stat pe calea acestor emisiuni sunt întrebuinţate în investiţii producti-
ve sporirea bunurilor de consum corespunzător compensează creşterea masei 
monetare şi preţurile nu se urcă.1  

Deci, condiţia esenţială este ca mijloacele respective de finanţare a defi-
citului bugetar să fie utilizate în scopuri productive, iar cauza acestor deficite 
trebuie să fie, în principal, sporirea cheltuielilor economice şi nu a celor nepro-
ductive; de asemenea se susţine ideea că finanţarea prin deficit aduce “o înca-
sare economică netă” pentru societate. 

Desigur, şi în ţările dezvoltate cu economie de piaţă ar fi greu de deose-
bit precis când a fost deficitul rezultatul deciziilor fundamentale şi când este 
consecinţa unei scăderi necontenite pe termen lung a veniturilor sau dimpotrivă 
a creşterii cheltuielilor nominalizate. 

Este greu de prevăzut deficienţa de comportament a sistemului fără sau 
cu intervenţia statului. 

Solidul bugetului statului nu este niciodată neutru faţă de politica econo-
mică dusă de un anumit guvern, într-o anumită perioadă. 

                                                           
1 Deverger, Maurice, Finances publique, Presses Universitaires de France, Paris, 1978.  
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În teoria economică se deosebeşte pe de-o parte, deficitul bugetar struc-
tural (activ), care este determinată de intervenţii pe termen scurt, “ad-hoc”, ale 
statului (dotaţii la export, alocaţii sociale, modificări ale cotelor de impozite, ale 
cheltuielilor pentru înarmarea etc.), deficitul structural nefiind legat de faptul că 
economia este în criză sau în avânt, iar, pe de altă parte, deficitul ciclic (pasiv) 
care include situaţia unui ciclu economic şi măsoară modificările din venituri şi 
cheltuielile bugetare, care decurg din faptul că economia nu este la nivelul da-
telor sale de ieşire potenţiale. Datele de ieşire potenţiale sunt depuse din nive-
lul maxim realizabil al PIB, în condiţiile nivelului dat al tehnologiei şi forţei de 
muncă la o folosire a capacităţilor aproximativ în proporţie de 82% care ar pu-
tea atrage utilizarea aproape deplină şi a forţei de muncă. După unele opinii 
ale economiştilor occidentali ritmul de creştere potenţial al PIB este considerat 
a fi de 2,25% până la 2,75% într-un anumit ciclu (perioadă). Alegerea cotelor 
de impozit a structurii cheltuielilor în cazul unui deficit ciclic se modifică în func-
ţie de situaţia economică. Atributul de activ, respectiv pasiv, se foloseşte în 
sensul apariţiei deficitului, ţinând seama de politica guvernamentală şi nu are 
nimic comun cu sensul soldului final al bugetului. În opinia unor economişti din 
ţările est şi central europene, există părerea că politica “supraocupării forţei de 
muncă”1, “armonizării” economiei prin intermediul dotaţiilor subvenţiilor, stimu-
lării financiare a efortului sau al altor facilităţi “ieftine” au condus la conservarea 
structurilor de producţie învechite şi nerentabile specifice ţărilor foste socialiste, 
la pierderea randamentului în economie şi la formarea unei marje a inflaţiei. 
Toate acestea au făcut ca economiile din ţările respective să nu se poată încă 
adapta, în totalitate, la şocurile intervenite, ca urmare a reformelor preconizate.  

                                                           
1 Politika ekonomie, 1989, nr. 6 – Nachtigal, V., Încercare de cuantificare a agregatului PIB; 

Finance a uver, nr. 12/1990 – Janos, J., Politica macroeconomică în etapa privatizării.  
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II. SISTEMUL FISCAL 

Într-o economie de piaţă, impozitele constituie principala sursă a venituri-
lor bugetarelor de stat şi locale. Încasarea lor reprezintă plăţi obligatorii ale su-
biecţilor fizici şi juridici, ca urmare a anumitor activităţi ale acestora, din venitu-
rile rezultate, respectiv din efectivul sau mişcarea averilor părţilor supuse im-
pozitării. 

Sistemele de impozitare au avut, în diferite ţări numeroase particularităţi 
istorice-de evoluţie şi motivaţie, deşi, mai ales în economiile de piaţă europene, 
au şi anumite trăsături asemănătoare. 

De exemplu, în perioada liberalismului, teoria economică a pornit de la 
principiul minimizării, impozitelor, deoarece se presupunea că economia poate 
funcţiona perfect nu numai în absenţa impozitelor. În era keynesistă, dimpotri-
vă, se aplică tendinţa maximizării impozitelor ca element al unei politici fiscale 
active care să permită statului exercitarea rolului de dirijare în dinamizarea 
economiei.  

În prezent, sistemul de impunere separată se formulează sub forma op-
timului fiscalităţii (teoriei impunerii optime) şi aceasta atât din punct de vedere 
cantitativ (gradul de impunere), cât şi calitativ (modul de impunere). 

Teza generală a economiei clasice şi neoclasice, privind minimizarea 
poverii impozitului ca ideal în mecanismul de piaţă nu s-a confirmat în situaţiile 
în care deficitul de cerere efectiv a condus la stagnarea sau chiar la situaţia de 
criză a economiei (de exemplu, în anii ‘30). 

În această situaţie, s-a confirmat corectitudinea şi eficienţa politicii eco-
nomice bazate pe gradul de impunere, deoarece atât direct şi indirect aceasta 
contribuie la reproducţia lărgită a cererii efective şi prin intermediul respectiv la 
diminuarea economiei care este în faza de stagnare. 

În prezent, sistemele de impunere în ţările cu economie de piaţă dezvol-
tată sunt o combinaţie între anumite impozite asupra produselor şi serviciilor 
(TVA, accize etc.) şi impunerea persoanelor şi investiţiilor întreprinderilor (im-
pozit pe profit, venituri, taxe, etc.). 

Fiecare mod de impunere are avantajele sau dezavantajele sale, deoa-
rece trebuie să îndeplinească un ansamblu de cerinţe reprezentând interesele 
diferitelor grupe ale societăţii, cum sunt: principiul echităţii, principiul capacităţii 
de plată, problema inflaţiei efective a impunerii, adică posibilitatea transferului 
sau evaziunii fiscale. 

În ultimul domeniu, cea mai importantă temă a discuţiilor privind modul 
de impunere a constituit-o preferinţă pentru impunerea produselor şi serviciilor 
faţă de impozitarea veniturilor personale fizice şi juridice. Astfel, acest mod de 
impunere cunoaşte o extindere însemnată, în special sub forma TVA, care a 
înlocuit mai multe tipuri de impozite pe vânzări, de exemplu: 
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− o formă redusă de aplicare numai la comerţul cu ridicata, o taxă nu-
mai pentru servicii şi o taxă locală pentru comerţul cu amănuntul 
(Franţa); 

− o taxă pe cifra de afaceri (Germania). 
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) s-a extins rapid, datorită avantajelor 

pe care le prezintă comparativ cu impozitele înlocuite de ea, şi anume: 
− elimină efectul de impozitare “în cascadă”; 
− neutralitatea de alocare în cazul unei cote unice, adică acţiunea aces-

teia asupra preţurilor sau tarifelor este aceeaşi şi nu determină reacţii 
de substituire neaşteptată din partea subiecţilor economici în alocarea 
factorilor de producţie;  

− nu permite (elimină) evaziunea fiscală. 
În general, principalul echităţii fiscale, caracteristice pentru impunerea 

mărfurilor şi serviciilor, se aplică faţă de subiecţii care nu au aceeaşi poziţie 
economică şi socială în cadrul unei societăţi. Impunerea egală a produselor şi 
serviciilor creează spaţii maxime pentru manifestarea forţelor pieţei în compor-
tamentul agenţilor economici, nepermiţând folosirea impozitelor pentru dirijarea 
de către stat a acţiunii acelor forţe specifice funcţionarii pieţei concurenţiale. 
Dar, îndeplinirea acestui rol este permis de impozitul tip venit, fie că este vorba 
despre venituri personale sau venituri (profituri) ale agenţilor economici; în 
acest caz, sistemul de impozitare este o combinaţie a celor două forme de im-
puneri. 

În ceea ce priveşte impunerea veniturilor (profiturilor) agenţilor econo-
mici, scara progresivă a cotelor se aplică mult mai puţin şi în mod diferenţiat 
comparativ cu impunerea veniturilor la persoanele fizice. Cotele de impozite, 
limita diferită, se stabilesc în funcţie de capacitatea întreprinderilor, care se ex-
primă având în vedere mărirea capitalului sau a deverului. 

Principalul instrument de stimulare a investiţiilor şi a progresului tehnic 
este impunerea mai avantajoasă sau chiar impunerea veniturilor (profiturilor). 

Întreprinderilor, dar şi a unor venituri personale folosite în acest scop. 
În cadrul CEE, necesitatea echilibrării nivelul de preţuri a determinat ar-

monizarea politicii de impozite directe şi indirecte, acestea concretizându-se în 
principal asupra modificării modului de impunere a activităţilor de întreprinză-
tor, asupra sprijinirii mişcării de capital şi a hârtiilor de valoare în interiorul CEE 
şi asupra împiedicării evaziunii fiscale. Unul din cel mai răspândite impozite 
practicate în ţările CEE este impozitul pe societăţi. 

În anul 1985 cota impozitului pe societăţi era de 50%. De atunci s-a re-
dus, ajungând în 1990 la 37% pentru beneficiile reinvestite, profiturile distribui-
te acţionarilor fiind taxe cu 42%. 

Dacă ne referim la cota nominală, Franţa (37%) se situează cu mult dea-
supra altor ţări din CEE această cotă fiind în Marea Britanie, Olanda, Spania 
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sau Portugalia de 35%. Alte ţări cum sunt Germania, Italia sau Belgia aplică 
rate ale impozitului pe societăţi mult mai mari (40%). 

Dar compararea cotelor nominale nu este edificatoare; povara impozitu-
lui suportat de fiecare întreprindere depinde nu doar de cota aplicată, dar şi de 
“aşezarea” lui, adică baza impozitului. 

Alt indicator utilizat în compararea presiunii fiscale din diferite ţări-
raportul dintre sumele percepute cu titlu de impozit pe societăţi şi PIB-ul nu es-
te semnificativ decât dacă structura economică a fiecărei ţări este comparabilă. 

Astfel, se evidenţiază 6 factori de distorsiune în calculul materiei impo-
zabile, care fac incomparabili indicatorii anteriori. 

Aceştia se referă la:  
1. Zone în care întreprinderile beneficiază de tratament fiscal privilegiat – 

se creează în multe ţări (Franţa cuprinde 3 asemenea zone). 
2. Nivelul de integrare a rezultatelor. Un grup de întreprinderi poate fi im-

pus fie la nivelul fiecărei societăţi, fie la nivelul societăţii-mamă, ceea ce-i per-
mite să compenseze pierderile unora din profiturile altora şi deci se modifică 
baza impozitului. 

3. Sistemul de reportare, în urmă sau înainte a deficitelor. “Carry back” 
(report în urmă) permite scoaterea din beneficiile anterioare a pierderilor anului. 
Astfel, impozitele deja plătite sunt, în final, mai mari decât ar trebui să fie. 
Acest excedent este dedus din impozitele de plătit ulterior de către întreprinde-
re. Invers, “carry forward” (report înainte) constă în reportarea pierderilor exer-
ci�iului bugetar curent asupra beneficiilor anilor următori (reducerea impozitu-
lui viitor). 

4. Regimul fiscal al amortismentelor. Modul în care administraţia autori-
zează întreprinderile să deducă, din beneficiile lor, pierderea de valoare a acti-
velor lor, determinat în stabilirea beneficiilor fiscale. 

5. Regimul rezervelor. 
6. Celelalte impozite pe care le au de plătit societăţile. 
Pentru a determina beneficiul impozabil se includ în cheltuieli unele pre-

levări deja plătite: taxa profesională, locuinţe, impozitul pe patrimoniu după 
caz. 

Deci, indicatorul anterior nu asigură o comparabilitate reală pe plan in-
ternaţional al impactului impozitului pe societăţi, aceasta necesitând evaluarea 
ci analiza tuturor factorilor care influenţează presiunea fiscală. 

Un alt impozit direct generalizat în ţările cu economie de piaţă, este im-
pozitul pe veniturile şi averile populaţiei, care foloseşte în general cote puterni-
ce progresive evidenţiindu-se, în ultimii ani, tendinţa de reducere a numărului 
cotelor de impozite limită şi ecartului progresiei. 

Acest impozit prezintă particularităţi de la o ţară la alta, care se desprind 
din studierea modului de aplicare a acestuia în câteva ţări. 

În Anglia, impozitul asupra veniturilor realizate direct de persoane fizice 
se aplică asupra următoarelor venituri: rente şi alte venituri din clădiri şi tere-
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nuri, arendarea unor anumite parcele de terenuri împădurite; unele garanţii ale 
statului; profiturile comerciale de afaceri şi cele ale liber-profesioniştilor, do-
bânzi la împrumuturi şi venituri realizate în străinătate; salarii şi pensii; dividen-
de; se supun impozitării şi ajutoarele de şomaj pe termen scurt. Pentru deter-
minarea venitului net impozabil se acordă o serie de reduceri suplimentare 
pentru persoanele singure şi pentru cele în vârstă de peste 65 de ani, pentru 
întreţinerea unor rude ş.a.m.d. 

Un sistem fiscal foarte amplu este cel al Belgiei, impozitul pe veniturile 
persoanelor fizice incluzând numeroase categorii de venituri. Cota maximă a 
impozitului, calculat pe tranşe de venit, este de 67,5% precizându-se diminuări 
pentru copii avuţi în întreţinere (în funcţie de numărul copiilor), pentru alte per-
soane avute în întreţinere, pentru persoanele văduve. 

Impozitul pe veniturile personale, aplicat în Germania, se caracterizează 
printr-un număr ridicat de scutiri, care se acordă pentru: 

− cheltuielile gospodăreşti minime, când contribuabilului are cel puţin un 
copil; 

− realizarea unui venit anual total situat sub limita minimă de 4212 DM; 
− efectuarea de cheltuieli pentru îngrijirea şi formarea profesională a 

copiilor ş.a.m.d. 
Din venitul brut se mai scad cheltuielile legate de transportul la locul de 

muncă cu autovehiculul, cotizaţiile de sindicat, costul uneltelor, amortizarea 
imobilului de locuit. 

Un impozit avantajos contribuabililor se aplică şi în Italia, unde venitul net 
impozabil se determină prin scăderea din veniturile totale a următoarelor anga-
jamente deductibile: prestaţiile, contractele de arendă şi alte obligaţii care in-
fluenţează veniturile imobiliare, dobânzile datorate, contribuţiei de asistentă 
socială, prime de asigurare de viaţă, cheltuieli de şcolarizare ş.a.m.d. 

O modalitate aparte de aplicare a impozitului pe venit se practică în 
Franţa, prin stabilirea acestuia asupra tuturor resurselor pe care le are o gos-
podărie familială. Impozitul pe venit are un caracter familiar, luarea în conside-
rare a situaţiei familiale făcându-se mai ales prin sistemul coeficientului famili-
ar, care constă în raportarea veniturilor impozitului la un număr de părţi stabilite 
pe baza situaţiei familiare aceluia în cauză, rezultatul reprezentând nivelul ve-
nitului impozabil, corespunzător unei părţi. 

Sistemul deducerilor din venitul brut şi al reducerilor de impozit este 
asemănător celor anterior prezentate. 

Multe ţări dezvoltate şi-au reformat în ultimii ani sistemul de impozite, 
deoarece aceste sisteme au reflectat diferite scopuri şi funcţii care antrenează 
adesea, conflicte. Multe conflicte au făcut ca impozitele, ca instrument al politicii 
economice, să devină tot mai puţin eficiente, sistemul devenind mai complicat.  

Noile teorii ale impozitelor încep să vorbească despre despovărarea sis-
temelor de impozite de serviciile de serviciile politico-economice. Pe primul 
plan a ajuns funcţia fiscală a impunerii. 
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Totodată, în centrul atenţiei se află impozitul pe venit, unde este vorba, 
în principal despre reducerea cotei limită a impunerii, uneori însoţită de modifi-
carea structurii şi a cotelor. Reforma impozitelor vizează şi evoluţia greşită, de 
lungă durată, în care structura impozitelor se deplasează prea mult spre impo-
zitele directe, ceea ce a redus elasticitatea şi dinamica economiilor naţionale. 

Principalele aspecte ale reformei în unele ţări sunt următoarele:  

ANGLIA 
Politica impozitelor a încetat să mai fie privită (guvernul Thatcher) ca in-

strument al impunerii pe termen scurt al cererii şi al redistribuirii veniturilor şi a 
fost îndreptată spre creşterea eficienţelor investiţiilor. Au scăzut impozitele di-
recte, au crescut cele indirecte. Impunerea globală în PIB a crescut la începu-
tul anilor 80, dar ulterior a scăzut. Cota impozitului pe venit a scăzut treptat, de 
la 33 % în (1979) la 25%. 

O modificare importantă s-a redus la impunerea veniturilor societăţilor de 
capital. Impozitul normal al corporaţiilor s-a redus din 1983, în etape, de la 52% 
la 35%. 

 O componentă a reformei impozitelor în Anglia o constituie şi modifica-
rea Legii finanţelor locale, care se realizează treptat din 1988 până în 1984 şi 
se referă, în special, la impozitul pe teren ca sursă importantă de venituri la 
bugetele locale.  

Conform noii legi: 
− impozitul pe teren al gospodăriilor este înlocuit cu impozitul pe per-

soane; 
− impozitul pe teren al întreprinderilor este stabilit pe întreaga ţară (osci-

lează după numărul de locuitori). 
Impozitul pe persoană (în vigoare de la 1.04.1990) se stabileşte pentru 

fiecare cetăţean în vârstă de peste 18 ani, reforma impozitelor locale dublând 
numărul de plătitori. În general politica impozitelor în Anglia – ca o componentă 
a politicii economice – a fost apreciată pozitiv, deoarece prin înlăturarea sub-
ven�iilor s-a reuşit eliberarea forţelor şi înlăturarea pierderilor din calea creşte-
rii economice şi, totodată, prin noul sistem de impozite s-a reuşit reducerea re-
laţiilor de decizie politică şi, prin aceasta, de redistribuire a veniturilor. Impozitul 
pe persoană este în concordanţă cu acest principiu care limitează intervenţia 
statului în procesul economic şi treburile politice. Alături de impunerea globală, 
reforma structurii impunerii a contribuit la depăşirea stagnării şi la luarea startu-
lui unei noi dinamici a creşterii. În anii 80, ritmul de creştere al Angliei a fost de 
2,7% faţă de 23% în anii 70, pe când al Germaniei a fost de 1,8% în 80, faţă de 
2,9% în anii ’70. 

GERMANIA 

Reforma impozitelor propusă a fi realizată în trei etape (etapa 1 între 
1986-1990) este – ca volum şi structură – cea mai importantă din istoria impo-
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zitării în Germania. Ea leagă reducerea impozitării cetăţenilor (cotele de impo-
zit pe venit a fost corectate în 1981, (96, 89) cu restructurarea mai largă a sis-
temului de impozite. Deoarece sprijină eficienţa şi stimulează iniţiativa, reforma 
întăreşte forţele de piaţă, având totodată un important caracter social. 

Punctul de greutate al reformei constă în următoarele:  
− în înnoirea cotelor de impozite pe venit şi a cotelor de impozitare ale 

corporaţiilor; 
− lărgirea bazei de impunere (desfiin�area subvenţiilor); 
− o nouă înţelegere a raportului dintre impozitele directe şi indirecte. 

Modificările impunerii veniturilor în Germania au afectat nu numai ve-
niturile din muncă, ci şi profiturile întreprinzătorilor care nu sunt orga-
nizaţi ca societăţi de capital. Pentru întreprinderi s-a realizat o puter-
nică reducere a impozitelor în anii ‘80, impozitul pe meserii a fost re-
dus între 1983-1984, ponderea acestuia în totalul veniturilor din impo-
zite scăzând de la 7 la 7% (1980) la 7,1% în (1988) o puternică des-
povărare de impozite s-a înregistrat la impozitul pe patrimoniu. 

Cota impozitelor corporaţiilor s-a redus în 1990 de la 56 la 50 impozita-
rea profitului societăţilor de capital rămânând destul de mare la corporaţiile in-
ternaţionale. 

Volumul, structura şi eşalonarea reformei impozitelor în GERMANIA con-
firmă serviciul pozitiv făcut economiei şi perspectivei dezvoltării pe termen 
lung. 

AUSTRIA 
Reforma impozitelor în această ţară a început în 1989. Ea reduce drastic 

cotele de impozite la impozitul pe venit şi pe corporaţii. 
La primul dintre ele cota limită a scăzut de la 62% la 50% iar la cele de-

al doilea a scăzut de la 55 la 30% fiind printre cele mai reduse din Europa. 
În ceea ce priveşte impozitarea întreprinderilor, reforma impozitelor spri-

jină tendinţa formării de societăţi de capital, devenind activă pe plan internaţio-
nal, deoarece creează premise bune pentru investiţii. 

Prin reducerea cotei limită şi înlăturarea excepţiilor, reforma întăreşte 
neutralitatea impozitelor, cerută de actuala teorie a impozitelor şi înlăturarea 
sau reduce contradicţiile dintre diferiţi factori de producţie, dintre formele de 
economisire sau între consum şi economisire. 

Impozitele sunt o importantă sursă de venituri ale statutului în Austria, 
acoperind cca 60% din totalul cheltuielilor. 

Reforma impozitelor a întărit înclinaţia spre economii, guvernanţii urmă-
rind reducerea consumului care se asigură pe seama importului, a cărui creşte-
re determină înrăutăţirea balanţei comerciale. 

Pe termen mediu, reforma impozitelor în Austria poate stimula investiţiile, 
deoarece, pe de-o parte, au fost reduse cotele de impozit, şi în acelaşi timp a 
rămas posibilitatea de neimpozitare 20% din suma investită.  
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Noua impunere avantajează formarea capitalurilor proprii şi acţionează 
asupra micilor meseriaşi, în sensul acoperirii în corporaţii, în principal în cele 
de capital. 

Alte ţări 
Sub impulsul modificărilor, în domeniul impunerii în diverse ţări, s-a de-

marat reforma în SUA (în 1986). S-a redus cota la impozitul corporaţiilor şi s-au 
introdus numai două cote de impozit pe venit în acelaşi timp, s-a restrâns im-
pozitul personal pe venit, fiind înlocuit cu creşterea impozitelor de la întreprin-
deri Reforma a fost concepută ca neutră din punct de vedere al veniturilor. 

În Canada se propune reducerea numărului de cote şi a cotei limită a 
impunerii veniturilor. 

Cota maximă a scăzut de la 34% la 29% scăderea veniturilor trebuie să 
compenseze prin desfiin�area facilităţilor şi sporirea impozitelor pe consum. 
Reforma trebuie să fie neutră din punct de vedere al veniturilor. 

În Japonia s-a redus cota maximă a impozitului pe venit de la 70% la 
60%. S-a introdus un nou impozit pe resurse de 20%. 

Se planifică reducerea impozitului pe venit şi la corporaţii, scăderea veni-
turilor bugetului fiind compensată prin introducerea la TVA –ului. 

În Olanda se planifică o reformă neutră, în scopul reducerii cotei limită a 
impozitului pe venit şi pe corporaţii, bazată pe creşterea primelor de investiţii. 
În Suedia se vizează o reformă neutră din punct de vedere al veniturilor, care 
urmăreşte reducerea cotei limită de impunere în special în domeniul veniturilor 
normale ale salariaţilor. Aceasta se va finanţa prin desfiin�area facilităţilor la 
impozite. Spre deosebire de cele prezentate până acum în condiţiile planificării 
socialiste centralizate, caracteristică până nu demult ţărilor est-europene sis-
temul impozitelor îndeplinea alt rol. În condiţiile respective, politica fiscală în 
general, nu juca un rol activ, rolul său transformator începând să se evidenţie-
ze în ţările Europei de est abia din anii ‘80, până în anii ‘90, multe din aceste 
ţări în mod deosebit Cehoslovacia, fostul RDG, Ungaria, Polonia, angajându-se 
întrecerea completă la economia de piaţă. 

Premisa fundamentală care a stat la baza planificării socialiste centrali-
zate în aceste ţări a fost aceea că statul, deţinând capitalul, îl alocă pentru 
menţinerea creşterii ridicate a producţiei în vederea stabilităţii preţurilor şi creă-
rii locurilor de muncă pentru toată lumea. 

În aceste condiţii, politica fiscală, s-a adoptat pasiv planului centralizat, fi-
ind lipsit de funcţiile sale distincte de alocare, de distribuire şi destabilizare. 

Din punct de vedere istoric, acest model s-a dovedit neviabil din mai mul-
te motive, şi planificatorii au forţat capacitatea productivă prin stabilirea unor 
sarcini ambiţioase privind cantitatea şi furnizarea pe căi simple a resurselor fi-
nanciare pentru întreprinderi în timp ce stimulentele pentru inovaţii, pentru des-
făşurarea activităţii au fost denaturate astfel, cu câteva excepţii, s-a ajuns la o 
economie a lipsurilor cu neajunsuri iar cererea în exces pe plan local a fost 
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stăpânită fără a se ajunge la inflaţie sau dezechilibrare externă începând din 
anii ‘60, au fost lansate o serie de iniţiative izolate de reformă pentru a atenua 
dezechilibrul care stă la baza situaţiei, începând cu liberalizarea modestă ur-
mată de o serie de măsuri de stopare mai ales în Ungaria şi Polonia. 

Aceste iniţiative au fost însoţite de împrumuturi substanţiale în devize 
convertibile din surse vestice în anii ‘70 şi ‘80.  

Cum tensiunile continuau să se intensifice, în prima jumătate a anilor ‘80, 
unele ţări au permis anumite reglementări între preţuri şi salarii şi au investit 
întreprinderile socialiste cu autonomie de conducere, încurajând în acelaşi 
timp, activitatea antreprenorială limitată. 

IUGOSLAVIA 
Iugoslavia reprezintă un caz excepţional deoarece ea a adoptat auto-

conducerea la nivel de întreprindere încă de la începutul anilor ‘50, iar liberali-
zarea preţurilor şi rata de schimb, la jumătatea anilor ‘70.  

În 1988-89 preţurile crescute şi liberalizarea salariilor în Ungaria, Polo-
nia, Iugoslavia au justificat acţiunea fiscală, acestea impunând în primul rând 
reforma impozitelor. 

Sistemul de impozite aplicate acestei ţări era un produs auxiliar al eco-
nomiei planificate centralizat. Apariţia sa este legată de trecerea la planificarea 
centralizată în URSS, la sfârşitul anilor ‘20, când s-a născut şi ideea impozitului 
pe circulaţia mărfurilor diferenţiat. Aceasta a permis despărţirea şi izolarea în-
tre ele a diferitelor categorii de preţuri (cu amănuntul, cu ridicata de achiziţie şi 
mondiale), eliminarea din economie a mecanismului cererii şi ofertei marea şi 
mica structură să fie subordonate scopurilor extraeconomice şi priorităţilor pla-
nurilor centrale. A apărut mecanismul care să promită maximizarea ponderii 
acumulării în venitul naţional, ca instrument al aşa-numitei politici de industria-
lizare în condiţiile minimizării concomitent a ponderii consumului. 

În perioada reformelor economice, de la sfârşitul anilor ‘50, acest tip im-
punerea a fost completat cu aşa numitele vărsăminte materiale.  

Printre celelalte caracteristici ale acestui sistem de impozite se numără 
ponderea relativ redusă a impozitelor plătite direct de populaţie, ponderea cea 
mai mare revenind întreprinderilor, veniturile acestora fiind aproape confiscate, 
deoarece gradul şi modul de dezvoltare al întreprinderii, în principiu, nule stabi-
lea aceasta, planul central.  

Din punct de vedere al funcţiilor pe care le îndeplinesc impozitele în eco-
nomia de piaţă, cele mai importante deficienţe ale sistemului de impozite speci-
fice economiei de comandă, pot fi structurate astfel: 

1. Structura şi construcţia impozitului sunt determinate de politica de pre-
ţuri. 

2. Structura şi construcţia impozitelor sunt determinate de prioritatea balan-
ţelor materiale şi a celor financiare ale planului legate de ele. 
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3. Impozitelor li s-au atribuit funcţii care în general. Nu le aparţin în mod 
special s-a făcut abuz de ele pentru intervenţii în structura costurilor. So-
fisticarea sistemului impozitelor a dus la deformări, la adâncirea comple-
xităţii şi lipsei lor de transparenţă. 

4. Sistemul de impozite a evoluat foarte neechilibrat (elasticitatea impunerii 
întreprinderilor, rigiditatea impunerii persoanelor). 

5. Sistemul de impozite este manipulat pentru îndeplinirea unor sarcini poli-
tice (nivelarea retribuţiei restrângerea veniturilor din altă ocupaţie). 

6. Caracterul fărâmiţat al sistemului de impozite, anumite funcţii şi scopuri 
devenind contradictorii. 

7. Eroziunea bazei impozitelor (excepţiei facilităţi, scutiri). 
8. Sistemului de impozite au fost construit în afara complexului de impozite 

importante componente, instrumente şi instituţii ale politicii financiare.  
9. Sistemul de impozite nu a reacţionat la modificările structurii economice, 

nici la modificările structurii plătitorilor. 
10. Constituirea sistemului fără a se ţine seama de participarea acestor ţări 

la diviziunea internaţională a muncii. 
Direcţiile prioritare ale reformei impozitelor în ţările est-europene fiind 

simplificarea la maximum a întregului sistem de impozite, şi armonizarea aces-
tuia cu mecanismul pieţei, a fost necesar ca, în aplicarea reformei începute în 
aceste ţări, să se renunţe temporar la unele scopuri şi funcţii recunoscute ale 
impozitelor. De exemplu, din punct de vedere al dilemei clasice a teoriei şi 
practicii impozitelor, adică al raportului dintre corectitudinea şi neutralitatea im-
pozitelor, în mod evident în această fază a reorganizării sistemului de impozite 
se ajunge, mai mult sau mai puţin, la sacrificarea punctului de vedere al corec-
titudinii (exprimat prin formula “subiecţii asemănători sunt impozitaţi la fel”) în 
favoarea punctului de vedere al neutralităţii (exprimat prin cerinţa ca impozitele 
să nu producă distorsiuni ale alegerii economice). 

În general, în majoritatea ţărilor est-europene, reforma impozitelor a de-
butat cu impozitele indirecte.1 

Astfel, în ultimii ani, în efortul de a introduce o taxă generală pe cifra de 
afaceri şi ca parte a reformei preţurilor, unele ţări au redus numărul ratelor. 
Reducerea numărului ratelor este considerată ca un pas indispensabil către 
TVA, care a fost introdus în ianuarie 1988 în Ungaria, în iulie 1990 în fostul 
RDG şi anunţată pentru 1992 în Cehoslovacia şi Polonia, iar pentru Iugoslavia 
în 1994. 

Raţiunea pentru adoptarea TVA-ului şi perceperea lui cu un număr foarte 
mic de rate este în strânsă legătură cu liberalizarea preţurilor. După 2 ani de 
pregătiri, Ungaria a înlocuit taxa pe cifra de afaceri (ICM) cu TVA, având o cotă 

                                                           
1 Kopits, George, Rolul reformei fiscale în economiile europene aflate în tranziţie, din ciclul 

de conferinţe “Tranziţia la economia de piaţă în Europa Centrală şi de Est”, 28-30 nov. 
1991, Paris, OCDE.  
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standard de 25%. Un mare număr de produse de bază (mai ales alimentare) şi 
chiar multe servicii sunt efectiv scutite de taxa pe valoarea adăugată. 

Spre deosebire de Ungaria, care a adoptat o cotă standard relativ mare 
şi o bază redusă, fostul RDG a adoptat în totalitate TVA-ul RFG-ului, respectiv 
baza şi structura cotelor acestui TVA (14% cota standard şi 7% cota redusă). 
Într-un număr de ţări, impozitarea întreprinderilor se înfăptuieşte printr-un larg 
proces de negocieri-situaţie datorată în parte lipsei unei evidenţe contabile uni-
forme. 

În ianuarie 1989, aceste impozite au fost înlocuite, atât în Ungaria, cât şi 
în Polonia, cu un impozit uniform pe venitul societăţii cu o cotă de 40% (scăzu-
tă de la 50% în ianuarie 1990), în Ungaria şi în Cehoslovacia cu o cotă de 55% 
care va fi complet introdusă în 1992. 

În iunie 1990, URSS a adoptat o cotă de bază de 45% pe venitul societă-
ţii. În cele mai multe cazuri, calcularea bazei impozitului a rămas neschimbată. 

Astfel, cotele active ale impozitului în aceste ţări rămân ridicate. Reflec-
tând un instinct subconştient de planificare, autorităţile au ales un număr de ac-
tivităţi specifice pentru impozitarea redusă a veniturilor societăţilor. 

În mod deosebit, scutirile de impozit cuprinse între 2 şi 5 ani, reinvestirea 
scutită de impozitarea profiturilor şi cote ale taxei sunt garantate investitorilor 
străini, investitorii interni fiind astfel supuşi discriminării. 

Pe plan intern, beneficiarii principali ai tratamentului preferenţial sunt 
agricultura, industria alimentară şi activităţile legate de export. 

În ianuarie 1990, Polonia a eliminat impozitele preferenţiale aplicare unor 
activităţi, inclusiv exporturilor. Cel mai discutat element al reformei fiscale în 
aceste ţări îl constituie impozitarea venitului personal. Punctul de plecare este, 
în mod tipic, un amestec de impozite: impozitul pe salariu, direct proporţional 
sau uşor progresiv, reţinut la sursă, taxe pe profit brut sau pe venitul obţinut din 
munci suplimentare ş.a.m.d. 

Trecerea la un impozit progresiv pe venitul personal global poate fi privită 
ca un instrument explicit, neutru şi potenţial de creştere a venitului pentru a în-
tregi procesul de liberalizare a salariilor. 

În ianuarie 1988, Ungaria a introdus un impozit cuprinzător pe venitul 
personal, cu o cotă limită de 60%, care s-a redus în 1990 la 50%, aceasta pre-
văzând un număr mare de scutiri şi reduceri. 

Începând cu iulie 1990, URSS a adoptat un impozit pe venitul personal, 
cu o structură oarecum diferenţiată pe tipuri de venit, deşi în toate cazurile cota 
limită maximă este de 60%. Fostul RDG a adoptat, în mare parte, sistemul fis-
cal al RFG. 

De la 1 ianuarie 1992, a intrat în vigoare şi în Polonia Legea privind im-
pozitul pe veniturile persoanelor fizice. 

Nici impozitul pe venitul societăţilor, nici impozitul pe venitul personal, în 
oricare dintre aceste ţări, nu prevede indexarea bazei impozitului datorită infla-
ţiei. 
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Proliferarea taxelor preferenţiale a împiedicat adaptarea orientată spre 
reducerea cotelor şi extinderea bazei impozitelor. 

În absenţa unor instrumente de conducere suficient de dezvoltare, inclu-
zând politica veniturilor active, cele mai multe ţări s-au simţit constrânse să se 
bazeze pe intervenţia de ordin microeconomic prin măsuri fiscale, reglementări 
sau controale ad-hoc. Pentru a limita puterea întreprinderilor de stat autorităţile 
se bazează în mare măsură pe impozite investiţii şi amortizare – înlocuite cu 
impozitul pe veniturile societăţilor în Cehoslovacia, Ungaria şi Polonia. Pentru 
acelaşi motiv s-a folosit, de asemenea intervenţia macroeconomică de natură 
monetară. 

În URSS, ca procedeu antimonopolist, profiturile în exces faţă de rata 
standard a profilului vor constitui obiectul unor cote de impozit de până la 90% 
în locul cotei de bază. 

Datorită tradiţiei întreprinderilor de stat de a acorda măriri de salarii – 
când aceasta este imposibilă prin liberalizarea salariilor – s-a impus – o taxă 
progresivă asupra creşterii de salarii:  

a) fie pentru creşterea procentajului mediu prestabilit datorită inflaţiei; 
b) fie peste creşterea efectivă a valorii adăugate întreprinderii. 
Adoptate iniţial în 1970 în Ungaria, la mijlocul anilor ‘80 în Polonia, în 

1989, în URSS, taxele pe excedentul de salariu au continuat să fie aplicate. 
În Polonia, programul de reglementări include un astfel de impozit în va-

rianta (a) cotei limită de până la 500 % care au limitat cu succes presiunile sa-
lariului. 

În timp ce neajunsul variaţiei (a) îl constituie reducerea efectului produc-
tivităţii, varianta (b) tinde să fie insuficientă datorită strânsei legături dintre sta-
tul de plată, salariu şi valoarea adăugată. 

În ambele cazuri, impozitul se justifică astfel: constituie un instrument 
temporar până la introducerea unei discipline financiare sau a unei politici efi-
ciente a veniturilor.  

Scopul reformei în aceste ţări fiind trecerea de la mecanismul centralizat 
de alocare, la economia de piaţă, este necesar să se folosească toate cunoş-
tinţele şi experienţa impunerii din ţările avansate cu economie de piaţă. 



III. PRINCIPII DE BAZĂ, FUNCŢII ŞI PRIORITĂŢI 
ECONOMICO-SOCIALE ALE POLITICII 

FISCALE A SUEDIEI 

Politica fiscală constituie un element creator de sistem al stabilităţii; în 
esenţă este baza financiară a existenţei întregii structuri a puterii în orice ţară. 
Pe de altă parte, statul, ca organism de percepere a impozitelor, realizează 
structurile social-economice ale societăţii. Ele îşi găsesc reflectarea în sistemul 
fiscal al statului. P e de altă parte politica fiscală este un mijloc important de 
exercitare a puterii statului la toate nivelurile. Bugetele concrete se formează în 
funcţie de atribuţiile nivelului dat al puterii. Diferenţierile regimurilor de impozi-
tare la diferitele niveluri ale puterii (ale bugetelor respective) sunt legate, prin 
urmare de particularităţile funcţiilor puterii la nivelurile respective şi se manifes-
tă prin diverse forme de impozite şi taxe. 

Gradul de descentralizare a dreptului de impozitare se bazează pe ela-
borarea de criterii pentru transmiterea ierarhică a drepturilor pe structurile soci-
al-politice ale societăţii şi determinarea, în acest cadru, a limitelor centralizării 
cu care politica fiscală luând în considerare interesele generale ale statului şi 
interesele contribuabililor pentru creşterea veniturilor şi proprietăţilor, poate fi 
strict centralizată sau poate fi instrumentul organelor puterii locale sau o prero-
gativă a contribuabililor, criterii cuprinse în structura ierarhică a acumulării im-
pozitele la bugetul statului. În condiţiile transferului liber de capitaluri modifica-
rea impozitelor este operată de însăşi economia de piaţă prin libertatea de re-
acţie a contribuabililor privind stabilirea impozitelor generale sau locale. 

Analiza sistemului fiscal în Suedia permite evidenţierea caracteristicilor 
esenţiale ale acestuia stabilitatea şi previzibilitatea (nemodificarea în decursul 
a numeroşi ani a regulilor generale de percepere a impozitelor); o puternică 
dezvoltare a funcţiei regulatoare, o permanentă orientare a statului pentru men-
ţinerea echilibrului reproductiv şi structural; flexibilitate, selectivitate din punct 
de vedere al orientării ansamblului de facilităţi şi sancţiuni pentru realizarea po-
liticii social-economice generale; mobilitate, “sensibilitate” faţă de modificările 
în formarea veniturilor şi corespunzător, al obiectelor impozitării, receptivitate la 
modificarea nevoilor sociale şi politice ale dezvoltării societăţii; elasticitatea 
timpurilor de impozite şi taxe în funcţie de starea circulaţiei băneşti, 
“atotcuprinderea” impozitelor, deoarece toate tipurile de averi (sub formă bă-
nească, materială) apar ca obiecte ale impozitării. În ansamblu, se evidenţiază 
prioritatea rolului regulator al sistemului fiscal al Suediei în contrapondere cu 
funcţia susţinerii structurilor administrative de conducere pe calea stingerii ten-
siunilor sociale1. 

                                                           
1 Voprosî Ekonomiki, nr. 10/1991. 
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Problema interacţiunilor diferitelor niveluri ale relaţiilor fiscale este rezol-
vată printr-un sistem de vărsăminte în cadrul căruia impozitul pe venituri în 
averi imobiliare, în marea lor majoritate, sunt vărsate la bugetele locale, în cen-
tru acumulându-se doar venituri cu destinaţii precise privind cheltuirea lor. De-
limitarea atribuţiilor centrului de cele ale bugetelor locale se bazează, deci pe o 
parte, pe asigurarea finanţării programelor economico-sociale şi structurale de 
importanţă naţională iar pe de altă parte, pe susţinerea autonomiei fiscale a 
anumitor criterii şi pe orientarea politicii lor financiare pentru satisfacerea nece-
sităţilor locale. 

În ansamblu, tendinţa de dezvoltare a sistemului fiscal suedeze este 
specifică sistemului fiscal al ţărilor occidentale, ceea ce este normal pentru ţări-
le cu economie deschisă. Politicii financiare îi este caracteristică orientarea 
spre lărgirea funcţiilor statului, care, împreună cu rezolvarea problemelor tradi-
ţionale (în cadrul cărora o atenţie deosebită se acordă sferei sociale), un su-
biect activ al vieţii economice. Această tendinţă întâmpină însă, o rezistenţă 
puternică din partea cercurilor de afaceri. 

Realizarea unei serii întregi de programe economice şi sociale a necesi-
tat mijloace băneşti suplimentare, în final, a generat o creştere substanţială a 
cheltuielilor statului şi, corespunzător o amplificare a presiunii fiscale, ceea ce 
a înrăutăţit situaţia financiare a ţării în prezent. Gradul de participare a statului 
în procesul de redistribuire este caracteristic sistemului financiar suedez spre 
deosebire de alte ţări, unde, în pofida unor procese omoloage, cheltuielile bu-
getare centrale şi locale, cele efectuate din fondurile speciale guvernamentale 
au reprezentat, în PNB, în 1986: 36,9% în SUA, 32,8% în Japonia, 47,8% în 
Germania, 52,4% în Franţa, 48,5% în Anglia, 57,2% în Italia. 

Necesităţile crescând de mijloace băneşti ale statului în virtutea lărgirii 
funcţiilor sale n-au putut să nu genereze amplificarea funcţiei fiscale a impozi-
telor pe seama atât a lărgirii bazei fiscale a impozitelor existente, cât şi a intro-
ducerii unor noi forme de impozitare directă şi indirectă. La mijlocul anilor ‘80, 
nivelul general al impozitării a atins cota de 50% din PIB, ceea ce reprezintă 
mai mult faţă de alte ţări: 29% în SUA, 27% în Japonia, 38% în Germania, 39% 
în Anglia, 45% în Franţa. În această perioadă, în Suedia s-a format un sistem 
fiscal ramificat, care cuprinde veniturile activităţii practice a tuturor persoanelor 
fizice şi juridice, totodată, averile aparţinând contribuabililor, în orice formă. 

Ponderea cea mai mare în totalul masei impozitelor o reprezintă impozi-
tul pe venit: 19% din PNB; contribuţiile privind asigurările sociale ale întreprin-
zătorilor: 13% din PNB; accizele şi, respectiv, impozitele pe consum (taxele de 
consumaţie): 5 respectiv 7 % din PNB; impozitul pe corporaţie: 2% din PNB. 
Circa 40% din totalul cheltuielilor bugetare sunt destinate ocrotirii sănătăţii, pro-
tecţiei sociale, învăţământul şi culturii, adică se întoarce la contribuabilii într-o 
formă sau alta. 

Trăsătura caracteristică a sistemului bugetar şi fiscal al Suediei este ori-
entarea socială a sistemului financiar. 
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Folosind mecanismul redistribuirii bugetare a veniturilor, statul facilitează 
nu atât reducerea diferenţelor între nivelurile veniturilor diferitelor grupuri ale 
populaţiei (cum ar părea la prima vedere), cât egalizarea nivelurilor consumuri-
lor acestora. Particularitatea constă în aceia că baza rezolvării problemelor so-
ciale o constituie orientarea resurselor în scopul creşterii gradului de ocupare a 
populaţiei. Din acestea 3-4 se cheltuiesc pentru desfăşurarea unei politici acti-
ve pe piaţa muncii şi numai ¼ pentru plata ajutoarelor de şomaj (în timp ce în 
alte ţări măsurile în acest domeniu se reduc la acordarea de ajutoare şomeri-
lor). Ca o consecinţă a politicii active a statului pe piaţa muncii, Suedia are 
gradul cel mai înalt de ocupare a populaţiei active (83-84) şi cea mai redusă 
rată a şomajului din lume (1,6%). 

O puternică influenţă asupra mărimii fiscalităţii o exercită creşterea vo-
lumului pensiilor pentru limita de vârstă, incapacitate de muncă, precum şi al 
pensiei de urmaş. În plus, bugetul alocă sume pentru finanţarea programelor 
de ajutorare socială a păturilor defavorizate ale populaţiei (familii cu mulţi copii, 
subvenţii pentru săraci şi invalizi, diverse forme de credite etc). Statul acordă 
sprijin în domeniul cercetării tehnico-ştiinţifice, acordând subvenţii firmelor in-
dustriale, rambursabile sau nerambursabile. De regulă, relaţiile cu bugetul sta-
tului se efectuează prin intermediul ministerelor respective. Astfel, Ministerul 
Industriei, pale ale programelor “Microelectronica”, “Cosmos” etc. 

Un nou principiu de funcţionare a sistemului financiar, prin urmare şi a 
sistemului fiscal, din Suedia îl constituie caracterul selectiv al politicii bugetare 
şi fiscale. 

El se bazează pe includerea în sfera fiscală a tuturor modalităţilor de 
formare a veniturilor şi pe luarea în consideraţie a eterogenităţii structurale a 
beneficiarilor. Sunt importante în acest sens problemele privind stimularea sau 
restrângerea unor forme ale activităţii economice, sprijinirea într-o anumită pe-
rioadă a unor pături defavorizate ale populaţiei etc.  

Mecanismul impozitării 
Una dintre trăsăturile definitorii ale sistemului fiscal al Suediei o reprezin-

tă continuitatea, succesiunea în adaptarea legilor. Astfel, Legea impozitului pe 
venituri se bazează într-o serie de elemente ale mecanismului impozitării (cal-
cului venitului impozabil etc.) pe Legea impozitului comunal adoptată în 1928. 

Legea nouă include un întreg subsistem de relaţii fiscale, locale şi regio-
nale ale firmelor şi populaţiei, cuprinzând practic toate fluxurile băneşti din acti-
vităţile comerciale, capitalurile, activităţi sezoniere şi temporare, priorităţi finan-
ciare şi alte valori imobiliare. 

În cadrul Legii impozitului comunal, prezintă interes impozitarea activităţii 
comerciale. Legea în vigoare a început să funcţioneze în 1969 şi, fiind una din 
cele mai importante în domeniul fiscal, a fost supusă în mod repetat modificări-
lor şi completărilor. Astfel, legea a reacţionat elastic la conjunctura economică, 
asigurând conservarea intereselor atât a comercianţilor, cât şi a statului în dez-
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voltarea economiei ţării. Statul (la toate nivelurile puterii) a căutat să cuprindă 
prin intermediul legii (şi concomitent să legalizeze) toate tipurile de venituri, 
spre exemplu, mergând până la “şpaga” taximetriştilor. În general, este impozi-
tat orice venit net din orice activitate, calculat ca diferenţă între venitul total brut 
şi cheltuielile efectuate permise de lege. 

Modul de determinare al venitului impozabil, în cazul impozitului pe venit, 
nu numai că stabileşte tehnica de calcul al veniturilor, ci mai ales, facilitează 
politica de stimulare sau restrângere a diferitelor activităţi şi aceasta în aceeaşi 
măsură cu legile speciale cu privire la facilităţi şi sancţiuni. 

Metoda generală aplicată în cadrul sistemului fiscal suedez constă în 
faptul că, la început, sunt determinate toate veniturile pe surse (neapărat pe 
fiecare tip de activitate), din care se deduc apoi cheltuielile aferente, veniturile 
nete rezultate pe fiecare sursă, constituind venitul total al contribuabililor (baza 
impozitului). Trebuie menţionat că includerea unor categorii de cheltuieli în su-
ma deducerilor totale din veniturile brute reprezintă un element important al po-
liticii fiscale în ansamblu, fiind reglementate exclusiv pe o bază legislativă. La 
stabilirea sumei deducerilor pentru determinarea veniturilor impozabile se ia în 
considerare o serie de împrejurări, în funcţie de care deducerile pot fi accepta-
te într-o sumă mai mare sau mai mică decât cheltuielile efective. 

În elaborarea reglementărilor fiscale privind modalităţile de evidenţiere a 
cheltuielilor de producţie, statul tinde să ofere posibilitatea contribuabililor de a 
compensa cheltuielile din veniturile obţinute înainte de plata impozitelor. Toto-
dată, se iau măsuri cu acele cheltuieli care se consideră ineficiente, să nu ducă 
la micşorarea venitului impozabil şi să nu fie deci, transferate asupra bugetului, 
ci să fie acoperite integral din mijloacele proprii ale contribuabililor. 

De aceea prin reglementările fiscale, nu numai că se stabilesc cheltuieli-
le de producţie care sunt permise a fi scăzute la determinarea impozitelor, dar 
se indică şi limitele (absolute şi relative) ale sumelor ce pot fi deduse din veni-
tul brut. 

Deducerile pot reprezenta maximum 30% anual din valoarea de bilanţ, la 
finele anului precedent, a utilajelor contribuabililor, inclusiv a acelor utilaje achi-
ziţionate în cursul anului fiscal, dacă la finele anului ele mai aparţin încă contri-
buabilului şi sunt utilizate de către acestea conform destinaţiei. Dacă cheltuieli-
le cu utilajul sunt excesiv de mari, justificate fiind de necesitatea utilizării unor 
anumite instalaţii o perioadă determinată de timp, atunci se acordă plafoane 
mărite pentru a se putea deduce aceste cheltuieli din veniturile brute. Cheltuie-
lile pentru achiziţionarea de clădiri se determină ca o cotă procentuală anuală 
din valoarea achiziţiei mobiliare. 

Cheltuielile de reprezentare şi alte asemenea lor pot fi incluse în totalul 
cheltuielilor cu care se deduce veniturile brute (pentru stabilirea venitului impo-
zabil, doar dacă ele sunt legate nemijlocit de activitatea economică, de exem-
plu, în cazul stabilirii sau întreţinerii unor relaţii de afaceri, aniversarea între-
prinderii, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale personalului. Mai pot fi incluse în 
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aceeaşi categorie şi cheltuielile privind programele de cercetare, în cazul în ca-
re ele au o mare însemnătate pentru activitatea economică a contribuabilului. 
Astfel, guvernul poate menţiona că sumele afectate de contribuabili pentru 
anumite programe de cercetare trebuie, pentru o anumită perioadă, să fie con-
siderate (parţial sau total) ca fiind cheltuieli de producţie ale acestuia. 

La calculul veniturilor se ia în considerare momentul obţinerii lor. În con-
formitate cu standardele internaţionale, momentul obţinerii venitului este cel al 
transmiterii proprietăţii asupra mărfii, şi nu data efectuării plătiţi. De aceea, ve-
nitul se consideră obţinut în cursul anului în care este reflectat în documentele 
de bilanţ, chiar dacă el nu a fost obţinut în mod efectiv (sub formă de numerar) 
sau nu se află încă la dispoziţia contribuabilului. O astfel de metodă se aplică şi 
la cuantificarea perioadei de efectuare a cheltuielilor. 

Creanţele sunt tratate ca întăriri în cursul anului în care au apărut şi în-
cepând cu care “curg” dobânzile. Dobânzile încasate în avans (deci, aferente 
anului următor) se adaugă veniturilor anului apariţiei creanţelor care le-au ge-
nerat. 

O atenţie deosebită se acordă evaluării corecte a rezervelor destinate 
circulaţiei şi consumului. Rezervele în stoc la sfârşitul anului fiscal nu trebuie 
evaluate sub 50% din valoarea achiziţiei, luând în considerare şi cererea. Dacă 
în rezervele din depozite se află materii prime sau produse finite, ele trebuie 
evaluate la minimul 70% din preţul lor minim de piaţă, în cursul anului fiscal. Se 
iau în considerare şi condiţiile în care au fost obţinute veniturile. Astfel, venitul 
întreprinzătorului trebuie calculat în suma în care ar putea fi obţinută, indepen-
dent de alţi factori. 

Cei care obţin un venit pe baza de contract nu trebuie să plătească im-
pozit în Suedia. În acest caz, există motive să se presupună că între întreprin-
zător şi partenerul său de contract există o comunitate de interese economice. 
Totuşi este evident că condiţiile respective au apărut din alte motive decât co-
munitatea de interese economice. 

Astfel, de situaţii apar atunci când are loc transferul veniturilor de la con-
tribuabilii suedezi către alte persoane. 

Sunt reglementate şi situaţiile când ambii parteneri sunt contribuabilii su-
edezi. 

La reglementarea problemei privind comunitatea de interese economice, 
se consideră că are loc o astfel de comunitate, dacă întreprinzătorul participă 
direct sau indirect la conducerea (controlul) activităţii altui întreprinzător sau 
dacă aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea şi controlul 
activităţii ambelor întreprinderi sau deţin cote din capitalul acestor întreprinderi.  

Pentru preîntâmpinarea redistribuirii mascate a veniturilor pentru consu-
mul individual prin legislaţie fiscală, au fost stabilite următoarele: dacă dobânzi-
le plătite efectiv pentru împrumuturi la un patron sunt sub nivelul curent al do-
bânzilor (la sumele de peste 2.000. de coroane), baza de impozitare se măreş-
te cu o sumă corespunzătoare diferenţei în protecţie. Dacă întreprinderea a 
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acordat un credit conducătorului ei sau unei persoane apropiate acestuia şi 
dobânzile la împrumut nu se plătesc sau se plătesc într-o sumă mai mică decât 
cea obişnuită pentru astfel de împrumuturi diferenţa în procente trebuie să fie 
considerată că profit al creditului dintr-o activitate superioară aducătoare de 
profit.  

La impozitarea populaţiei creaţia principală costă în faptul că sistemul 
fiscal trebuie să corespundă imaginii formate privind echitatea socială. 

Este vorba, în primul rând de respectarea a două principii fundamentale, 
şi anume impozitele se plătesc în conformitate cu veniturile obţinute şi depind 
de mărimea acestora. Din aceste considerente, se acordă facilităţi păturilor de-
favorizate ale populaţiei, persoanelor întreţinute, precum şi altor categorii de 
contribuabili.  

Principalele impozite percepute de la persoanele fizice sunt impozitul de 
venitul vărsat la bugetul central şi impozitul comunal (local) pe venit. În ambele 
cazuri, baza de impozitare este venitul global care depăşeşte pragul minim ne-
impozabil. În prezent, acesta este de 10.000 de coroane. Acţionează o cotă 
progresivă (la impozitul ce se varsă la bugetul central) şi o cotă unică de 1% (la 
impozitul comunal pe venit). 

În procesul impozitării, populaţiei i se acordă o serie de facilităţi, în suma 
venitului impozabil neincluzându-se: 

− compensaţiile acordate la accidentele de muncă (însă nu mai mari de 
6000 de coroane); 

− bursele de studii; 
− îndemnizaţiile pentru internate; 
− compensaţiile pentru cheltuieli de transport; 
− alocaţiile speciale plătite persoanelor incluse în sistemul de învăţă-

mânt conform pieţei forţei de muncă; 
− alocaţiile pentru copii acordate pe termen lung; 
− ajutoarele plătite de oficiile de forţă de muncă în numerar din fondurile 

statului; 
− indemnizaţiile de invaliditate; 
− ajutoarele pentru locuinţe. 
În toate cazurile, este necesară respectarea unei serii de condiţii deter-

minate prin hotărâri guvernamentale speciale sau prin hotărârile altor organe 
de stat, îndeosebi în privinţa ajutoarelor de şomaj, care sunt echivalente cu un 
venit impozabil dintr-o activitate prestată. 

Este, de asemenea, important faptul că la calculul impozitului se iau în 
considerare posibilităţile contribuabililor; dacă, în decursul anului fiscal, acesto-
ra li s-a redus capacitatea de plată a impozitelor, atunci, după analiza acestor 
situaţii de către administraţia financiară, venitul impozabil se poate misşora 
printr-o exonerare suplimentară. Capacitatea fiscală este evaluată în acest caz, 
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luându-se în considerare, de pe o parte, veniturile şi averea, iar pe de altă par-
te, minimum de subzistenţă pentru toţi membrii familiei aflaţi în întreţinere. 

Astfel, dacă capacitatea fiscală a contribuabilului este diminuată ca ur-
mare a stării de sănătate pe timp îndelungat, a unui accident, a întreţinerii, 
unor rude apropiate sau din alte cazuri similare, venitul impozabil se reduce, 
(cu excepţia exonerării menţionate mai sus, cu o sumă suplimentară în con-
formitate cu situaţia concretă, dar nu cu mai mult de 1000 de coroane). Dacă 
veniturile contribuabilului după deducerea impozitelor curentă, în absenţa si-
tuaţiilor descrise mai sus, se vor situa sub nivelul minim de subzistenţă, atunci 
acesta are, de asemenea, dreptul la scăderea capacităţii fiscale. 

Guvernul – sau organul de stat desemnat de asemenea de acesta – emi-
te norme detaliate referitoare la minimul de subzistenţă care este determinată 
prin luarea în considerare a aşa-numitei sume normale de mijloace de subzis-
tenţă, ce include toate cheltuielile curente (cu excepţia chiriei, care se calcu-
lează distinct şi se adaugă la suma nominală). O atenţie deosebită se acordă 
evaluării corecte a condiţiilor obţinerii venitului, în special a celui suplimentar, 
în expresie naturală şi valorică.  

Dacă contribuabilul a cheltuit pentru subzistenţă sume mai mici decât în 
mod obişnuit, atunci minimul de subzistenţă al acestuia este evaluat la un nivel 
inferior sumei normale. 

Astfel, scăderea nivelului impozitului progresiv este orientată spre creşte-
rea nemijlocită a mijloacelor băneşti ale populaţiei. Legislaţia din Suedia permi-
te, indiscutabil, utilizarea eficientă a resurselor menţionate în domeniul social, 
prin intermediul redistribuirii bugetare. 

Funcţiile reglatoare ale sistemului fiscal. Facilităţi şi sancţiuni 
Faptul că în cadrul problemelor economice (spre deosebire de cele soci-

ale) rolul statului este mai puţin sesizabil de pe poziţiile redistribuirii resurselor 
nu înseamnă deloc că statul este mai puţin activ în sfera economică, decât în 
sfera socială.  

Funcţia principală în reglementarea proceselor economice, după cum se 
ştie, aparţine sistemului de facilităţi şi privilegii care constituie un reper, în pri-
mul rând, pentru persoanele juridice la alegerea domeniilor de investire a capi-
talului. 

Trăsătura caracteristică a facilităţilor economice o reprezintă legătura 
permanentă şi constantă cu conjunctura economică. De aici, apare eficacitatea 
lor relativă faţă de obiectivele concrete. Într-o perspectivă pe termen lung se 
poate vorbi doar despre orientările principale ale facilităţilor care includ, între 
altele, rezolvarea problemelor de ramură, teritoriale, stimularea progresului 
tehnico-ştiinţific etc. 

Facilităţile se acordă, de regulă, în scopul realizării unor obiective deter-
minate şi pe termene delimitate, la încheierea cărora, ele pot fi prelungite, di-
minuate sau retrase, dacă obiectivul a fost atins sau este mai puţin actual. Mo-
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dificările intervenite în anii ‘70, privind formele de organizare în economie, tre-
cerea de la societăţile pe acţiuni la alte forme, şi-au găsit reflectarea într-o le-
gislaţie fiscală corespunzătoare. Legile adoptate începând cu anii ‘80 erau ori-
entate, în principal, către sprijinirea intereselor economice ale subiecţilor eco-
nomici, în direcţia modernizării producţiei: Legea privind investiţiile de moderni-
zare, Legea privind rezervele pentru investiţii, Legea privind fondurile speciale 
de modernizare etc. 

Societăţile pe acţiuni suedeze, precum şi alte persoane juridice, au drep-
tul la calculul venitului net, la deducerea unor sume destinate vărsămintelor la 
fondul de investiţii, de până la 50% din venitul anual impozabil. Tot prin lege 
este reglementată şi utilitatea fondului respectiv. Aprobarea de utilizare a mij-
loacelor acestui fond poate fi acordată pe un anumit termen şi însoţită de anu-
mite condiţii, toate dictate de situaţia pieţei şi alte împrejurări. Ca o condiţie de 
acordare a aprobării, organismul de resort guvernamental poate dispune ca lu-
crările de construcţii şi investiţii să fie executate de către întreprinderi, în ordi-
nea determinată de acest organism. Totodată, se pot adopta hotărâri guver-
namentale de natură să detalieze utilizarea fondului de investiţii (obiective şi 
termene). În ultima perioadă, au căpătat o mare importanţă problemele de ra-
mură (sunt stimulate investiţiile în agricultură, silvicultură şi minerit), problemele 
regionale şi cele ecologice. 

Este interesant de urmărit aspectul tehnic al formării şi utilizării fondului 
de investiţii. Întreprinderile care au decis să formeze acest fond trebuie să vire-
ze o sumă corespunzătoare la Banca Centrală într-un cont fără dobândă, ban-
ca executând plăţi din acest cont doar la înştiinţarea organismului guverna-
mental de resort care, prin aceasta aprobă utilizarea unor sume, menţionând 
ziua în care banca poate efectua plăţile. Prin lege, este stabilit faptul că sumele 
prelevate de fondul de investiţii pot fi utilizate numai după efectuarea cheltuieli-
lor angajate. 

Aceasta este, deci, fără nicio îndoială, o importantă măsură antiinflaţio-
nistă.  

După o perioadă de 5 ani, începând cu anul calendaristic când au fost vi-
rate sumele în contul respectiv o cotă de 30%, însă, suma respectivă trebuie 
să fie utilizată în conformitate cu obiectul stabilit prin lege. 

Acordarea acestei facilităţi este însoţită de un control strict al statului, 
privind obiectivele de investiţii şi de o răspundere a contribuabililor privind chel-
tuirea fondurilor de investiţii. Dacă fondul este utilizat fără aprobare, se instituie 
o sancţionare, sumele corespunzătoare nu numai că se impozitează, dar se şi 
măresc 20% ca bază de impozitare. Dacă însă, fondul este utilizat strict în con-
formitate cu legea, sumele cheltuite sunt integral exonerate de impozit. 

Prin legile de prelevare, în contul temporar – de profit (1980), în contul 
special de investiţii (1982), în contul investiţiilor de modernizare (1984), s-a 
stabilit ca agenţii economici suedezi să depună sumele la Banca Centrală în 
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conturi nepurtătoare de dobândă, şi anume, 25%, respectiv 20%, respectiv 
10%, în cele trei conturi menţionate mai sus, deci 55% din venitul anual. 

Trebuie remarcat faptul că, toate legile menţionate sunt instrumentele de 
control ale statului asupra masei monetare; mijloacele prelevate în conturile 
speciale au o destinaţie bine determinată fiind blocate prin regimul fiscal, nepu-
tând fi utilizate pentru alte scopuri (deci, să amplifice circulaţia bănească). 

Depunerile nu se efectuează în contul temporar de profit şi în contul 
special de investiţii, dacă venitul anual al agentului economic este sub 2 mil. 
coroane şi în contul de modernizare, dacă acest venit este sub 500000 de co-
roane. Trebuie menţionat că numai guvernul poate acorda scutiri totale sau 
parţiale de la constituirea acestor fonduri. Suma acestor depuneri se deduce 
din totalul sumelor supuse impozitării. Dacă agentul economic nu efectuează 
respectivele depuneri în venitul impozabil, se introduce o suplimentare în mă-
rime de 100% din suma care ar fi trebuit virată în conturile speciale. 

Având în vedere caracterul obligatoriu al constituirii fondurilor speciale, 
orientarea lor riguroasă este evident mai rentabilă către efectuarea unor inves-
tiţii de capital decât evitarea lor. De altfel, se observă că sumele nevirate la 
Banca Centrală în cazul sancţiunilor de 100% şi 50% sunt în întregime preluate 
la buget sub formă de impozite. Statul oricum utilizează sumele respective con-
form obiectivelor sale, însă pe canale bugetare. Aceasta înseamnă că cea mai 
mare parte a profitului agenţilor economici este utilizată în strictă conformitate 
cu legile. 

Chiar dacă în rezolvarea problemelor economice accentul se pune pe 
persoanele juridice, statul tinde să rezolve aceste probleme şi prin intermediul 
impozitării persoanelor fizice, favorizează dezvoltarea activităţilor întreprinzăto-
rilor şi stimulează dezvoltarea sferei comerciale. Astfel, nu se consideră veni-
turi din muncă diverse facilităţi (condiţii de confort sporit la locurile de muncă; 
prime specifice unor anumite domenii de activitate); hrana şi băuturile răcori-
toare oferite la locul de muncă; reducerile de preţuri la diverse bunuri şi servicii, 
incluse în comenzi la locul de muncă. Totodată, nu se consideră venituri: ca-
douri de Crăciun de mică valoare, cadouri la aniversări (sub 6000 coroane) ofe-
rite o singură dată în decursul unei perioade determinate. În conformitate cu 
Legea privind investiţiile de capital, persoanele fizice au dreptul la calcularea 
venitului net, la deducerea sumelor depuse la fondul de investiţii, care este 
analog din multe puncte de vedere cu fondurile de investiţii constituite de per-
soanele juridice. 

Prezintă interes stimularea activităţii în domeniul investiţiilor persoanelor 
particulare. Statul poate să acorde amânări la impozitarea venitului obţinut ca 
rezultat al implementării invenţiei, dacă aceasta are scop lucrativ. Faptul că 
pentru o invenţie nu poate fi acordat brevet, nu constituie o piedică pentru a 
considera necompensarea invenţiei drept venit din investiţii. 

Într-o serie de cazuri, când venitul este insuficient, când facilităţile nu se 
constituie într-o sumă suficient de mare, întreprinzătorii au dreptul să primeas-
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că subvenţii pentru activitatea lor. Aceste subvenţii trebuie însă returnate, dacă 
întreprinzătorul nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru acordarea lor. 

Subvenţiile pentru activitatea comercială nu se impozitează, dacă sunt 
utilizate pentru cheltuieli de amortizare sau cheltuieli din reevaluări. Dacă sub-
venţia este mai mare decât valoarea rămasă după impozitarea achiziţiei, atunci 
diferenţa reprezintă un venit impozabil. În conformitate cu Legea privind susţi-
nerea creditării exporturilor, Comisia de Creditare a Exportului poate să-şi dea 
acordul pentru creditarea unor exporturi, dacă acestea sunt considerate impor-
tante din punct de vedere economico-social şi, de asemenea, dacă concurentul 
exportatorului deţine un credit extern. Creditul de export se acordă pentru su-
me de peste jumătate din valoarea negociată a bunurilor imobile, dar nu mai 
mult de 300000 de coroane. Creditarea exportului acţionează minimum 2 ani. 
Finanţarea unei jumătăţi din creditul de export se realizează prin intermediul 
unei bănci sau a altei instituţii de creditare. 

Guvernul poate institui condiţii suplimentare de sprijinire a creditării ex-
portului în funcţie de orientarea pe plan internaţional a ajutorului de stat şi ga-
ranţiile de creditare a exportului, de către stat. Acest sprijin se acordă pentru o 
parte determinată a cheltuielilor firmei de export pentru finanţarea creditului de 
export. Cheltuielile care se acoperă de către stat sunt egale cu diferenţa (în 
cursul anului fiscal) dintre costul rentei pentru finanţarea creditului de export 
care se formează în cursul unui an şi venitul rentei (pe baza convenţiei asupra 
creditului de export), formate în cadrul aceluiaşi an. Însă aceste cheltuieli nu 
pot depăşi diferenţa dintre costul rentei de finanţare şi cea mai scăzută rentă, 
care poate fi stabilită de guvern având în vedere reglementările aplicate pe 
plan internaţional. 

Susţinerea creditului de export înseamnă că întreprinderea, în loc să be-
neficieze de o reducere, poate primi subvenţii în cursul mai multor ani fiscali. 
Sprijinul constituie 50% din cheltuielile pentru care întreprinderea poate cere 
acoperire. Subvenţia nu este considerată venit impozabil la calculul impozitelor 
pe venit, plata acesteia efectuându-se de către administraţia financiară de stat. 
În momentul plăţii, subvenţiile sunt anunţate organelor fiscale în jurnalistica că-
reia se află firma exportatoare. 

Există şi alte facilităţi prin intermediul cărora întreprinderile pot evita în 
totalitate impozitarea profiturilor lor. Însă pentru multe întreprinderi acestea re-
prezintă nu atât facilităţi, cât obligaţia de a orienta profiturile asupra obiectivelor 
indicate de guvern. 

În conformitate cu Legea contribuţiilor sociale ele se plătesc de către pa-
troni, precum şi de cei care constituie obiect al asigurărilor sociale şi au surse 
de venit echivalente cu salariul. Ca bază de stabilitate a contribuţiei se ia totalul 
salariilor plătite de patron sau de recompense în natură (acordarea de locuinţe 
salariaţilor, automobile, alimente şi alte facilităţi). Patronul achită anual asigură-
rile de boală (10,1%), pensia pentru limită de vârstă (9,45%) etc. 
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Trebuie remarcat faptul că, contribuţiile sociale nu numai că nu “se to-
pesc” în totalul veniturilor bugetare, ci se utilizează pe fiecare categorie în par-
te, în scopuri concrete. În toate cazurile când plăţile alimentează fondurile spe-
cial constituite, legea sus menţionată spune că aceste fonduri pot fi utilizate 
numai în conformitate cu regulile şi limitele stabilite de guvern. Astfel, devine 
practic imposibilă utilizarea acestor fonduri în alte scopuri. 

După intrarea în vigoare a legii, modul de îndeplinire a prevederilor ei es-
te urmărit de inspecţia financiară a statului. Statutul distinct al acestui organism 
are instituţie independentă de control al legislaţiei fiscale, asigură un caracter 
unitar politicii bugetare a statului. Respectarea legislaţiei fiscale pe întreg terito-
riul, asigurată de activitatea inspecţiei financiare a statului, apare ca o condiţie 
a statutului de stat unitar al Suediei.



 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL  

DE  
CERCETĂRI ECONOMICE 

 
 
 

PROBLEME ECONOMICE  
NR. 9/1992 

 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





SUMAR 

INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

Cu privire la modelele teoretice ale economiei de piaţă 
pornind de la categoriile specifice acesteia ..................................................... 305 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

Bătălia secolului xxi: situaţia forţelor celor trei mari poli .................................. 317 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

GATT: Proiectul actului final al Rundei Uruguay oferă o şansă unică  
liberalizării comerţului ...................................................................................... 323 

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

Depăşirea obstacolelor în comerţul internaţional – 
între posibilităţi şi realizări................................................................................ 326 





INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

CU PRIVIRE LA MODELELE TEORETICE 
ALE ECONOMIEI DE PIAŢĂ 

PORNIND DE LA CATEGORIILE SPECIFICE ACESTEIA 

Evenimentele recente au adus în prim-planul dezbaterilor teoretice mo-
delele economiei de piaţă. Într-o primă încercare de recuperare a valorilor reale 
ale ştiinţei economice, unii cercetători au repus în discuţie eficienţa principiilor 
de reglare a economiei (concurenţa, planificarea centrală) în raport cu diferitele 
forme de proprietate (privată, colectivă, mixtă). 

Cantonarea analizei doar în zona acestor două categorii face ca econo-
mia de piaţă să se releve opacă teoretic, deoarece investigaţia limitativă nu 
permite diferenţierea tipologică cerută de complexitatea modelelor teoretice 
elaborate până în prezent. Aşa cum o dovedesc cercetările recente, şi alte ca-
tegorii specifice pot contribui la structurarea economiilor de piaţă în tipuri dis-
tincte. Între acestea se enumera: validarea deciziei, contractul privat, echilibrul, 
ajustarea, moneda, incertitudinea şi eşecul mărfar, timpul, stătutul agenţilor 
economici şi piaţa muncii. 

Materialul de faţă reprezintă o sinteză a analizei detaliate a trei modele 
teoretice de economie de piaţă întreprinsă de Michel de Vroey (1984 şi 1987). 
Autorul consideră că diferenţierile fundamentale ale celor trei tipuri de econo-
mie de piaţă avute în vedere decurg îndeosebi din modul de validare a decizii-
lor şi din statutul acordat agenţilor economici din sistem. În consecinţă, întrea-
ga analiză este marcată de acest punct de vedere, lucru vizibil în faptul că ce-
lelalte categorii specifice economiei de piaţă oferă prilejul delimitării modelelor 
ei în contextul celor două criterii esenţiale enunţate. Se poate constata că de-
mersul lui de Vroey reprezintă un răspuns riguros la problema stabilirii conţinu-
tului modelelor teoretice ale economiei de piaţă şi, totodată o evaluare perti-
nentă a stadiului actual de dezvoltare la care a ajuns teoria economică. 

Tipurile de modele teoretice ale economiei de piaţă 
Aşa cum se desprinde din cele arătate mai sus, de Vroey face referiri la 

trei tipuri teoretice de economie de piaţă: 

MODELUL NEOCLASIC 
Teoria echilibrului economic general a lui Walras reprezintă fundamentul 

teoretic al modelului neoclasic de economie de piaţă, de fapt, o economie 
“pseudo-descentralizată“. 

Principalele momente ale evoluţiei acestui model au fost următoarele: 
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− 1877 echilibrul general al lui Walras (1952); 
− 1939 echilibrul temporar bazat pe imaginea săptămânii de piaţă al lui 

Hicks; 
− 1953 modelul “recontract“ al lui Edgeworth; 
− 1954 modelul Arrow-Debreu; 
− 1978 modelul “non-tâtonnement“ al lui Hahn; 
− 1981 modelai dezechilibrului al lui Benassy. 
Numeroasele contribuţii la dezvoltarea şi perfecţionarea acestui model 

au ca element comun faptul că “toţi agenţii pot să fie reuniţi înainte ca activita-
tea economică propriu-zisă să înceapă sau cel puţin sunt în măsură să comu-
nice între ei, cu scopul de a efectua negocierile prealabile semnării contracte-
lor“ [De Vroey (1984, p. 132)]. 

MODELUL ETERODOX 
Acest model se bazează pe o teorie embrionară izvorâtă iniţial dintr-o 

lectură eretică a operelor lui Marx şi Keynes, adică punând accent pe aspecte-
le neglijate ale gândirii acestora. La Marx s-a subliniat importanţa inovaţiilor 
acestuia – conceptele de marfă ca formă socială specifică, de validare şi de 
eşec mărfar – iar la Keynes a fost subliniată importanţa utilizării noţiunilor de 
incertitudine, cerere efectivă şi caracterul monetar al economiei de piaţă. 

Între reprezentanţii actuali ai acestei concepţii se numără Aglietta şi 
Orlean, Benetti şi Cartelien. Teoria regularizării a lui Boyer se constituie, de 
asemenea, într-o contribuţie la dezvoltarea modelului eterodox. Unii post-
Keynesişti şi autori ale căror lucrări se află la limita modelelor tradiţionale ca 
Clower, Hicks, Leijonhufvud, Minsky şi Shackle se înscriu în rândurile repre-
zentanţilor noii orientări. 

MODELUL CLASIC 
Prima concepţie închegată a economiei de piaţă aparţine lui Adam Smith 

(1962 şi 1965) şi ea conţine numeroase caracteristici comune cu modelele ne-
oclasic şi eterodox. 

Chiar şi în condiţiile analizării categoriilor specifice pieţei se va putea ve-
dea că, deşi distincte, modelele economiei de piaţă prezintă două caracteristici 
comune esenţiale: 

1. schimburile au loc pe bază de contracte private, statul reprezentând 
exclusiv garantul proprietăţii private şi al contractelor încheiate; 

2. agenţilor economici li se atribuie raţionalitate în comportament, voinţă 
în a-şi îmbunătăţi starea economică şi libertate în adoptarea deciziilor. 

Semnificaţia unor categorii specifice în modelele teoretice 
ale economiei de piaţă 
În analiza ce urmează se precizează unele diferenţieri existente între 

modelele teoretice ale economiei de piaţă semnalate de autorul citat. 
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PROCEDURA DE SOCIALIZARE 
A ACTIVITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI 

Modalitatea de validare a deciziilor economice este criteriul esenţial al 
distingerii economiei de piaţă de economia centralizată. Prima funcţionează pe 
principiul post-validării, în timp ce a doua se bazează pe o validare ipso fapto, 
după cum se arată în tabelul următor: 

 
Tipul de economie Faza I Faza II Faza III 

ECONOMIA DE PIAŢĂ Decizie privată Execuţie Validarea deciziei 
ECONOMIA PLANIFICATĂ Decizie şi validare socială Execuţie – 

 
Nu toate modelele teoretice ale economiei de piaţă adoptă principiul 

post-validării. În astfel de cazuri se poate face afirmaţia că ele constituie moda-
lităţi particulare de economie planificată. Astfel, aşa cum s-a arătat deja, se 
consideră că modelul neoclasic descrie mai degrabă un sistem planificat parti-
cular, în care are loc o validare a priori a deciziilor, decât unul cu economie de 
piaţă. Perfecta comunicativitate dintre agenţii economici face imposibilă o dis-
crepantă între ofertă şi cerere, câtă vreme cunoaşterea caracteristicilor cererii 
precede producţia. Oferta nu angajează la nimic, se poate oricând reveni asu-
pra ei. Deosebit de acesta, în modelul eterodox, neexistând comunicare între 
agenţii economici în momentul în care ei hotărăsc planurile (de aici conceptul 
de economie separată), validarea deciziilor este ulterioară efectuării cheltuieli-
lor monetare şi producţiei (validare ex post). În acest caz, oferta precede cere-
rea şi antrenează o cheltuială monetară iniţială ireversibilă. La rândul său, mo-
delul clasic prezintă o validare a deciziilor a posteriori, deoarece circulaţia măr-
furilor este o fază ulterioară producţiei. 

În încercările de a se depăşi limitele modelului neoclasic, perspectiva in-
formaţiei totale, adoptată iniţial de acesta, este atenuată în studiile recente ca-
re ţin cont de a simetriile informaţionale, de cunoaşterea nesatisfăcătoare a ca-
lităţii produselor, de efectele “selecţiei adverse“ (deciziei celorlalţi agenţi eco-
nomici), ca şi de costurile tranzacţiilor şi cercetării. 

CONTRACTUL PRIVAT 
În toate modelele economiei de piaţă convenţiile încheiate între agenţii 

economici iau forma contractelor private. Absenţa statului poate fi justificată te-
oretic prin identitatea funcţiilor lui economice (întreprinzător, bancher, consu-
mator final) cu cele ale agenţilor obişnuiţi, care se realizează prin intermediul 
contractelor private menţionate. În această privinţă diferenţierile dintre modele 
privesc doar tipurile contractelor şi momentul încheierii lor. 

Contractul privat este însăşi inima economiei de piaţă neoclasice. El se 
încheie mai înainte ca activitatea economică să înceapă. În economia eterodo-
xă doar contractul de cumpărare (aprovizionare) este anterior producţiei şi el 
antrenează cheltuiala monetară iniţială. Contractul de vânzare (desfacere) fiind 
ulterior producţiei pune sub semnul incertitudinii realizarea echilibrului econo-
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mic. Spre deosebire de acestea, în modelul clasic contractele se încheie după 
realizarea producţiei, ceea ce semnifică faptul că agenţii economici sunt sepa-
raţi unii de alţii, idee care îl înrudeşte cu modelul eterodox. În acest punct, mo-
delul clasic rămâne la jumătatea drumului, deoarece nu formulează nici un fel 
de implicaţii în raport cu momentul ales al încheierii contractelor. 

ECHILIBRUL 
Trecerea de la anarhie la echilibru – ca problemă cardinală a funcţionării 

economiilor – îl relevă pe acesta ca starea – scop, ţintă spre care tind agenţii. 
Cunoaşterea normei activităţii lor este necesară pentru a stabili viabilitatea 
economiilor descentralizate care dobândesc note caracteristice distincte în 
funcţie de modul cum examinează: 

− existenţa şi eficienţa (= bunăstarea la care acced agenţii în starea fi-
nală) echilibrului (PROBLEMA EXISTENŢEI); 

− modul în care economia intră în starea de echilibru (PROBLEMA 
PROCESULUI). 

Echilibrul este singura stare pe care o percep agenţii în economia neo-
clasică. El este sau implicit, ca urmare a permanentei identităţi dintre ofertă şi 
cerere (echilibrul trivial la Walras şi Arrow-Debreu) sau doar temporar, când se 
admite posibilitatea erorii faţă de aşteptările agenţilor economici. La echilibru 
se ajunge prin procesul “tâtonnement“, care este o procedură de renegociere a 
planurilor iniţiale (se presupune că la fiecare preţ strigat agenţii economici îşi 
redefinesc intenţiile schimburilor până la identificarea acelui preţ, – zis de echi-
libru – pentru care se realizează satisfacerea maximă a nevoilor lor). Distincţia 
EXISTENŢA – PROCES se realizează în condiţiile afirmării priorităţii problemei 
existenţei, numeroase fiind cazurile când promotorii teoriei neoclasice nici mă-
car nu se referă la cea de a doua problemă. De aici decurg şi unele limite ale 
modelului, ceea ce l-a determinat pe Hahn (1973 reluat în 1984, p. 100) să 
afirme: “Teoria echilibrului general este tare în ceea ce priveşte echilibrul şi 
foarte slabă în ceea ce priveşte modul în care el se realizează“. 

Deşi în modelul eterodox echilibrul nu îndeplineşte un rol activ, el fiind un 
simplu parametru de evaluare a situaţiei de realizare a aşteptărilor, lipsa eşe-
cului (deci a crizei), cercetările actuale pe această linie pun totuşi accent pe 
procesul de realizare a echilibrului şi, într-o măsură mai mică, pe demonstrarea 
existenţei lui. Renunţarea la ajustarea prin “tâtonnement“ lipseşte preţurile de 
însuşirea lor de a evidenţia starea de echilibru a pieţei (dezechilibrul devine 
singura stare sesizabilă în economia eterodoxă) dar, în compensaţie, se uti-
lizează situaţia financiară a agenţilor economici, evaluată ca raport între venitu-
rile şi cheltuielile reflectate în conturile lor. În noua optică economia de piaţă 
apare sub forma unei reţele contabile: “Economia există ca pluralitate de ele-
mente – indivizi (capitalişti, n.n.) şi nonindivizi (ceilalţi agenţi economici, n.n.) – 
legaţi prin monedă. Realul economic se defineşte ca ansamblul operaţiunilor 
monetare efectuate în cursul unei perioade determinate. Realul teoretic este în 
mod egal un real contabil“ [Cartelier (1984, p. 2)]. Două implicaţii apar imediat. 
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În primul rând, cheltuielile şi veniturile se produc la momente distincte de timp 
şi diferite de la un agent economic la altul. Echilibrele individuale vor fi atinse 
deci în momente diferite, ceea ce face imposibilă sesizarea stării de echilibru 
general. În al doilea rând, a considera echilibrul ca egalitate a cheltuielilor cu 
veniturile înseamnă a respinge interpretarea echilibrului ca realizare a aşteptă-
rilor, a deficitului ca realizare a unui profit mai mic decât cel aşteptat sau chiar 
înregistrarea unei pierderi şi a surplusului ca realizare a unul profit mai mare 
decât cel aşteptat, aşa cum cercetările mai recente o solicită tot mai mult [Mau-
rice Allais (1989)]. 

În economia clasică principiul gravitaţiei se află în centrul explicaţiei pro-
cesului de realizare a echilibrului, în raport cu care se realizează corectarea 
rezultatelor neaşteptate: acţiunile Agenţilor sunt totdeauna redirijate către cen-
trul de gravitaţie (un preţ de echilibru invariabil) care există independent de 
atingerea lui reală. 

AJUSTAREA 
Reprezintă modalitatea de explicare a procesului de realizare a stării de 

echilibru. Deoarece economia de piaţă este în mod esenţial reglată cu ajutorul 
preţurilor, toate modalităţile de atingere a echilibrului prefigurează teorii ale pre-
ţurilor. 

Intrarea în starea de echilibru neoclasic se face cu ajutorul regulii de joc 
numită “tâtonnement“ prin respectarea a două condiţii: 

1) schimburile au loc după atingerea preţurilor de echilibru pentru toate 
produsele (are loc un sistem unic de schimburi), ceea ce pune în evi-
denţă existenţa unei decizii colective şi conferă un caracter sever dis-
ciplinei de piaţă; 

2) consumul şi producţia de bunuri au loc după atingerea echilibrului 
(post-tâtonnement). 

În ceea ce priveşte provenienţa preţurilor, acestea sunt dictate centrali-
zat de către un secretar de piaţă (“commiss aire-priseur“). 

Ajustarea prin menţinerea condiţiei unicităţii sistemului de schimburi cu 
utilizarea aceluiaşi sistem de preţuri pentru realizarea echilibrului a fost conce-
pută de Edgeworth (1953) pe baza conceptului de “recontract“: agenţii econo-
mici pot contracta din nou între ei produsele daca sunt interesaţi să o facă şi 
nici un schimb nu va avea loc mai înainte ca ei să recontracteze. Ca şi ipoteza 
“tâtonnement“, ipoteza “recontract“ este total nerealistă la prima vedere, deoa-
rece nu se poate reveni asupra unui contract odată încheiat. Totuşi, un plus de 
veridicitate este câştigat deoarece în cazul tranzacţiilor repetate clauzele con-
tractuale pot fi schimbate. 

Dezvoltările moderne ale teoriei echilibrului general au condus la sedi-
mentarea a două interpretări ale ipotezei “tâtonnement“: 

− ca reprezentare stilizată a forţelor pieţei, interpretare prezentă în lu-
crările lui Don Patinkin (1965), Morishima (1977) şi ale economiştilor 
grupaţi în curentul anticipărilor raţionale. Aceştia din urmă au emis 
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următoarele aserţiuni: a) ipoteza “tâtonnement“ este acceptată nu din 
motive de “realism“, ci de “instrumentalism“ à la Friedman; b) presu-
punerea că agenţii economici ar dispune de o (singură) teorie econo-
mică ce le-ar permite să calculeze ei înşişi preţurile de echilibru echi-
valează cu eliminarea secretarului de piaţă, respectiv a oricărui ele-
ment de centralism (moneda lipsind). Tranzacţiile nu au loc decât în 
condiţii de echilibru câtă vreme toţi agenţii economici “fac preţurile“ 
după aceeaşi teorie economică. Progresul notabil constă în faptul că 
agenţii nu mai sunt dirijaţi din afară de o regulă exterioară, ci exclusiv 
de propria lor raţionalitate; c) piaţa muncii continuă să fie lipsită de 
specificitate. Subutilizarea forţei de muncă este considerată o decizie 
voluntară adoptată în raport cu preţurile curente; 

− ipoteza “tâtonnement“ este inadecvată, dar este acceptabilă provizo-
riu într-un stadiu elementar de analiză, interpretare care aparţine unor 
autori ca Arrow, Hahn, Fisher şi prin care se susţine că problema for-
mării preţurilor rămâne nerezolvată. Îndeosebi Fisher (1983) a ridicat 
obiecţii serioase şi a susţinut necesitatea elaborării unei teorii a stabi-
lităţii care să completeze teoria echilibrului. În modelul său Fisher a 
atenuat două restricţii foarte tari admiţând că agenţii percep existenţa 
dezechilibrului şi că producţia şi consumul pot avea loc înainte ca 
economia să intre în starea de echilibru. 

Trecerea de la economia reală la economia monetară antrenează o serie 
de schimbări şi din punctul de vedere al ajustării. În primul rând, atingerea 
echilibrului este explicată prin rolul jucat de monedă ca principiu centralizator 
minimal al economiei. În al doilea rând, desfăşurarea procesului de echilibrare 
este influenţată în modelul eterodox de cunoştinţele acumulate la scară istorică 
de agenţii economici care au învăţat să sesizeze anumite regularităţi ale func-
ţionării economiei. În al treilea rând, cum semnalează economişti ca Steuart, 
Marshal, Hicks, Clower, Aglietta şi Brender rolul de “commissaire-priseur“ este 
îndeplinit parţial de către negustori, care se deosebesc de instituţia centraliza-
toare a secretarului de piaţă prin următoarele: au statut privat; sunt supuşi eşe-
cului mărfar; activitatea lor antrenează costuri şi este remunerată; nu sunt exte-
riori economiei; nu au sarcina de a realiza echilibrul. Regula eterodoxă a ajus-
tării este corectarea deficitelor de către agenţii economici, lucru realizabil fie 
prin resorbţia lor efectivă, adoptându-se măsuri de ameliorare a eficienţei eco-
nomice, fie prin dispariţia contului, pe calea falimentului sau fuziunii. 

MONEDA 
Factorul monetar personifică actele de voinţă ale autorităţii publice, exte-

rioare logicii pieţei. El nu reprezintă un bon oarecare prezent pe piaţă, cu un 
stătut asemănător celorlalte produse supuse schimburilor, ci un ansamblu de 
reguli care trebuie cunoscute, acceptate şi respectate, impuse nepărtinitor 
agenţilor economici de către stat. Iniţiativa particulară poate amenda aceste 
reguli, introducând altele şi, în măsura în care o face, este creatoare de monedă. 
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Atât modelul clasic cât şi cel neoclasic operează distincţia dintre monedă 
şi realitate, pentru a-şi concentra atenţia asupra acesteia din urmă. Argumente-
le teoriei neoclasice sunt următoarele: 

− produsele supuse schimburilor pot fi deosebite unele de altele prin ca-
racteristicele lor obiective, fără să fie nevoie de monedă; 

− agenţii economici pot comunica între ei înaintea încheierii contractelor 
prin intermediul secretarului de piaţă, ceea ce face din monedă o pre-
zenţă inutilă în cursul procesului de atingere a echilibrului. De aseme-
nea, moneda nu este necesară nici în starea finală de echilibru în ca-
re nu ar avea de îndeplinit nici o funcţie. 

Promotorii modelului eterodox au introdus moneda din nevoia de a asi-
gura un mijloc obiectiv de comunicare între agenţii economici, de fapt, singura 
modalitate de exprimare a planurilor proprii într-un limbaj comun. Moneda este 
exterioară logicii pieţei deoarece îşi datorează existenţa voinţei autorităţii publi-
ce. Ea îndeplineşte funcţia de principiu unificator al pieţei, constituind totodată 
prima condiţie de socializare a agenţilor separaţi. Moneda introduce un “mini-
mum de centralizare“ necesară funcţionarii economiei descentralizate, impe-
rativ logic de prim ordin după renunţarea la principiul “tâtonnement“. 

INCERTITUDINEA ŞI EŞECUL MĂRFAR 
Complexitatea şi viteza de desfăşurare a proceselor economice nu fac 

posibilă, deocamdată, cunoaşterea stării pieţei pentru adoptarea de decizii în 
timp real. Starea pieţei a fost şi continuă să fie incertă iar deciziile luate pe ba-
za unor informaţii incomplete sau eronate prezintă, în domeniul producţiei, ris-
cul eşecului mărfar. Ipotezele cu privire la incertitudine sunt variate, de la ocoli-
rea acesteia la admiterea ei cu drepturi depline în problematica economiei de 
piaţă. 

Incertitudinea de pe piaţa neoclasică se măsoară prin transformabilitătea 
planurilor iniţiale ale agenţilor ca urmare a negocierilor care au loc. Ea repre-
zintă o caracteristică a primei stări a pieţei care nu se mai regăseşte în starea 
ei finală, când agenţii sunt în siguranţă, odată contractele încheiate. Inexistent 
în economia walrasiană, eşecul mărfar se afirmă ca o posibilitate în versiunea 
Arrow-Debreu: piaţa incompletă introdusă de aceştia reflectă incertitudinea prin 
faptul că agenţii economici încheie doar contractele de cumpărare “(aprovizio-
nare) nu şi pe cele de vânzare (desfacere) ceea ce ascunde in ovo eşecul măr-
far. 

Incertitudinea eterodoxă consfinţeşte îndoiala agenţilor economici cu pri-
vire la şansele încasării unui venit la nivelul aşteptărilor, cel puţin egal cu chel-
tuiala iniţială. Autorii post-keynesişti utilizează noţiunea de incertitudine radica-
lă pentru a caracteriza o economie de piaţa în care sunt prezente separarea 
(izolarea) decizională a agenţilor economici şi decalajul dintre adoptarea indivi-
duala a deciziilor şi validarea lor sociala. În conformitate cu natura incertitudinii 
acestui model de economie de piaţă, eşecul mărfar este un răspuns totdeauna 
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posibil la această incertitudine, de fapt, inerent economiei separate. Impactul 
eşecului mărfar asupra producătorilor este starea de criză individuală. El îm-
bracă forma deficitului şi determină eliminarea, transferul de proprietate sau 
consolidarea agenţilor economici. 

Oarecum înrudită cu incertitudinea eterodoxă, incertitudinea din modelul 
clasic măsoară riscurile de a ajunge la rezultatul scontat în raport cu cheltuiala 
iniţială. Aceste riscuri sunt însă mai mici, deoarece corectarea rezultatelor şi 
recentrarea gravitaţională a acţiunii uşurează intrarea în starea de echilibru. 
“Mâna invizibilă“ realocă resursele, dar după expirarea perioadei de producţie 
şi obţinerea veniturilor. Dezangajarea resurselor dintr-un program de producţie 
şi reintrarea lor în alt program se fac într-un timp mai lung decât apariţia unui 
nou centru de gravitaţie. Eşecul mărfar se măsoară prin diferenţa dintre preţul 
de echilibru şi preţul efectiv şi nu are nici o implicaţie asupra statutului agenţilor 
economici – cum se întâmplă în cazul modelului eterodox – el dispărând prin 
realocarea producţiei. 

TIMPUL 
Timpul în economia neoclasică este concretizat în secvenţele: încheie-

rea contractelor şi realizarea lor, secvenţe considerate omogene şi lipsite de 
legătură între ele. Nu există o diferenţiere între perioade scurte şi lungi de timp 
deoarece schimburile (chiar şi producţia este considerată un schimb) se pro-
duc instantaneu. 

Încercând să depăşească dificultăţile integrării timpului în analiza eco-
nomică, modelul eterodox structurează economia ca un ansamblu de circuite 
monetare suprapuse, diferenţiate în funcţie de obiectul lor în: a) circuite pro-
ductivei care presupun utilizarea largă a forţei de muncă şi b) circuite specula-
tive destinate efectuării de operaţiuni financiare. Obiectul circulaţiei este o 
anumită mărime monetară avansată iniţial, la deschiderea circuitului şi recupe-
rată, într-o măsură mai mare sau mai mică, la închiderea lui. În acest fel, timpul 
dobândeşte valoare economică prin faptul că fazele componente ale circuitelor 
economice trebuie să se succeadă într-o anumită ordine, a cărei nerespectare 
conduce la pierderi de venit. 

Fată de modelul eterodox care nu realizează delimitarea dintre perioada 
de timp scurtă şi cea lungă, modelul clasic uzitează atât o dualitate temporară, 
cât şi una a principiilor explicative: perioada lungă este guvernată de principiul 
valorii, iar perioada scurtă de principiul ofertei şi cererii. Rămâne neelucidată 
trecerea de la o perioadă la alta, respectiv relaţia de interdependentă dintre ce-
le două principii formulate. 

STATUTUL AGENŢILOR ECONOMICI 
Analiza modelelor teoretice ale economiei de piaţă din perspectiva statu-

tului agenţilor economici presupune găsirea răspunsurilor la două întrebări: 
1. Au toţi agenţii economici acelaşi stătut sau există diferenţieri între ei? 

În acest ultim caz: 
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2. Au agenţii economici posibilitatea de a-şi schimba statutul? 
Sintetic, răspunsurile au fost date astfel: 
 

 Statut unic Pluralitate de statut 
Statut intangibil TEORIA NEOCLASICĂ TEORIA CLASICĂ 
Statut nonintangibil – TEORIA ETERODOXĂ 

 
Desigur, valoarea răspunsurilor poate fi judecată în raport direct cu veri-

dicitatea lor. Dar ea dobândeşte alte dimensiuni dacă se are în vedere coeren-
ţa internă a modelelor. 

Răspunsul la prima întrebare dat de modelul neo-clasic este că deciden-
ţii au acelaşi statut, sunt identici unii cu alţii. Totuşi, există unele inegalităţi între 
ei, dar ele privesc exclusiv gradul de dotare cu factori, care face din ei produ-
cători independenţi ori salariaţi, trecerea de la un statut la altul făcându-se fără 
nici o dificultate în funcţie de rezultatele negative sau pozitive ale deciziilor 
adoptate. 

Unele rezultate noi ale cercetărilor modelează un comportament îmbună-
tăţit al agenţilor economici neoclasici: luarea în considerare a valorilor sociolo-
gice, a comportamentelor strategice, a posibilităţii “riscului moral“, perceperea 
dezechilibrului de către agenţi, schimbarea comportamentului agenţilor eco-
nomici care cunosc o teorie economică ş.a. 

Într-o ierarhie a realismului teoriilor, după modelul neoclasic se situează, 
din punctul de vedere al modului de rezolvare a problemei stătutului agenţilor, 
modelul clasic. Aici agenţii economici sunt diferenţiaţi, în capitalişti, muncitori 
salariaţi şi rentieri, în funcţie de apartenenţa lor la diferite clase sociale. Dar a 
te naşte capitalist, muncitor sau rentier în economia clasică este o soartă pe 
viaţă, căci stătutul iniţial al agenţilor economici nu poate fi schimbat. O cer 
principiile echilibrului şi reversibilităţii temporare adoptate de acest model potri-
vit cărora are loc permanent o corectare a erorilor decizionale înainte ca efec-
tele lor să fie ireversibile. 

În sfârşit, modelul eterodox alătură pluralităţii statutului agenţilor econo-
mici, deşi în alte coordonate decât cele ale economiei clasice, nonintangibili-
tatea acestuia. Astfel, modelul eterodox face distincţia între agenţii economici 
şi subiecţii economici. Agenţii economici (salariaţii, şomerii şi rentierii) au trei 
determinări: pot încheia contracte; au un patrimoniu; sunt participanţi la schim-
burile mărfare. Subiecţii economici (firmele, producătorii independenţi şi capita-
liştii individuali) sunt acei agenţi economici care, în virtutea posesiunii unei su-
me de bani sau a accesului la credit, pot iniţia o activitate de producţie indi-
viduală sau colectivă (angajând salariaţi); ei sunt “elemente declarante“. 
[Benetti şi Cartelier (1980)]. De precizat este faptul că din iniţiativele separate 
ale subiecţilor economici rezultă mărimea cererii efective. Schimbarea statutu-
lui social este acceptată de modelul eterodox, subiecţii economici putând de-
cădea din statutul lor privilegiat şi, în caz de eşec mărfar (faliment), putând de-
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veni simpli agenţi economici. Şi invers. Progresul înregistrat din acest punct de 
vedere se înscrie pe linia realismului modelului. 

PIAŢA MUNCII 
În economia walrasiană nu se face distincţie între pieţe. Produsele supu-

se schimburilor sunt formal asemănătoare şi fluide, putându-se transforma me-
todologic unele în altele. Totuşi, în unele modele mai recente, se încearcă să 
se ţină cont de specificitatea pieţei muncii, de exemplu, prin intermediul con-
tractelor implicite şi al salariului de eficienţă. 

Mai avansat şi din acest punct de vedere, modelul eterodox realizează o 
structurare a forţei de muncă salariate în salariaţi de bază (muncitori cu o pre-
gătire medie care le permite să îndeplinească sarcini de execuţie) şi salariaţi-
experţi (cu o pregătire deosebită care le conferă posibilitatea de a îndeplini 
sarcinile capitaliştilor individuali). Piaţa muncii este piaţa salariaţilor de bază şi 
ea prezintă o serie de caracteristici proprii unei pieţe normale: delimitare spa-
ţio-temporară, prezenţa vânzătorilor şi cumpărătorilor; obiectul tranzacţiilor îl 
reprezintă o valoare de întrebuinţare; rezultatele sunt exprimabile în termenii 
cantitate-preţ; schimburile au un caracter voluntar; posibilitatea manifestării fe-
nomenelor de putere etc. Dar accentul este pus îndeosebi pe specificitatea pie-
ţei muncii care – se arată în modelele eterodoxe – provine din diferenţele de 
grad ale acestor caracteristici, respectiv: o mai mare rigiditate a preţurilor dato-
rită unor raţiuni sociologice; existenţa unui angajament moral mutual între vân-
zători şi cumpărători în cazul tranzacţiilor repetate; o manifestare mai puternică 
a fenomenelor de putere. În esenţă, modelul eterodox pune în evidenţă două 
trăsături specifice fundamentale ale pieţei muncii: 

1. lipsa validării cheltuielilor iniţiale care fac obiectul tranzacţiilor salaria-
le; 

2. piaţa muncii nu este supusă logicii reechilibrării, conturile salariaţilor 
fiind întotdeauna echilibrate – chiar dacă uneori la nivelul zero – indi-
ferent dacă utilizarea forţei de muncă este deplină şi indiferent de ni-
velul salariului. Tocmai din acest motiv starea de echilibru general es-
te compatibilă atât cu nivelul ocupării depline a forţei de muncă (când 
sunt îndeplinite două condiţii: 1) toate conturile sunt echilibrate; 2) nici 
un cont salarial nu este zero sau la nivelul venitului de substituţie) cât 
şi cu ocuparea incompletă a acesteia (când este îndeplinită doar con-
diţia 1). 

Având în vedere natura deosebită a tranzacţiilor salariale faţă de schim-
burile obişnuite de produse, rezultă că piaţa muncii este, de fapt, o pseudo-
piaţă [de Vroey (1987, p. 802)]. 

* 
*     * 

Valoarea celor trei modele analizate mai sus este strâns legată de gradul 
de aproximare a realităţii şi, pe un plan mai abstract, de găsirea condiţiilor po-
sibilităţii economiei de piaţă. 
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Examinând modelele din perspectiva primei probleme constatăm înregis-
trarea onor progrese, dar lucrul cel mai însemnat ce poate fi remarcat este 
tendinţa polarizării cercetărilor. Astfel, se vorbeşte în prezent aproape exclusiv 
de modelul echilibrului general şi de demersul lui alternativ, reluându-se mai 
vechea dilemă dintre economia reală şi economia monetară, dar şi speranţa 
reunirii lor, formulată de Jean Denizet în următoarea exprimare a lui Bernard 
Schmitt: “Walras explica lumea “reală“. Keynes descoperă legile lumii mone-
tare. Cum lumea faptelor este în acelaşi timp monetară şi reală, cele două în-
văţături se completează. Este suficient să aduni cele două opere şi să le corec-
tezi una prin cealaltă pentru ca ştiinţa să se găsească în sfârşit încheiată şi uni-
tă“ [B. Schmitt (1971, p. 263-264)]. Perspectivă neclară, după cum ţine să ob-
serve acelaşi B. Schmitt (1971, p. 264) fiind vorba de metode de investigaţie 
diferite şi nu de obiecte complementare ale cercetării: “Nu se poate să propui 
fără să te contrazici o analiză în acelaşi timp keynesistă şi walrastană a acelo-
raşi fenomene“. 

Modelele au o mare varietate internă aşa cum s-a putut vedea din semni-
ficaţiile unora dintre categoriile specifice pieţei. Totuşi, în ceea ce priveşte cea 
de a doua problemă, se remarcă o identitate metodologică a condiţiilor posibili-
tăţii economiei de piaţă: acceptarea unui principiu centralizator – secretarul de 
piaţă şi regulile “tâtonnement“ în modelul neoclasic, respectiv moneda şi inter-
mediarii comerciali în modelul eterodox. Nu este previzibilă o reducere a dife-
renţelor dintre modelele teoretice, chiar în condiţiile acestei identităţi metodolo-
gice iniţiale. Dar se pot realiza progrese prin îmbunătăţirea gradului de adecva-
re a modelelor la realitate şi prin consolidarea coerenţei interne în condiţiile 
menţinerii unor explicaţii diferite, chiar opuse asupra modului de funcţionare a 
economiei. De fapt, consensul ar fi păgubitor pentru ştiinţă. 

 
dr. Victor STOICA 



 
 

 

316 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

Allais, Maurice (1989), La théorie générale des surplus, Presses Universitaires de 
Grenoble 

Arrow, K.J.; Debreu, G. (1954), Existance of an Equilibrium for a Competitive 
Economy, Econometrica, vol. 22, nr. 3 

Benassy, J.-P. (1981), The Economics of Market Disequilibrium, Academic Press 
Benetti, C.; Cartelier J. (1980), Marchands, salariats et capitalistes, Maspéro 
Cartelier, J. (1984), Le principe d’existence d’one économie: crise ou ajustement 
Dreze, J. (1975), Existence of an Equilibrium Under Price Rigidity and Quantity 

Rationing, International Economic Review 
Edgeworth, Francis Y. (1953), Mathematical Psychics: An Essay on the Application 

of Mathematics to the Moral Sciences, C. Kegon Paul, London şi Kelly, 
New York 

Hahn, F. (1973), The Winter of Our Discontent, Economica, août, reluat în HAHN 
(1984) 

Hahn, F. (1978), On Non-Walrasian. Equilibria, Review of Economic Studies, nr. 
139 

Hahn, F. (1984), Equilibrium and Macroeconomics, Oxford, Basil Blackwell 
Hicks, J. (1939), Value and Capital, Oxford, Clarendon Press 
Leijonhufvud, A. (1976), Schools, Revolutions and Research Programs în Econo-

mic Theory, în Latsis, Spiro, Methods and Appraisal in Economics, Cam-
bridge, Cambridge University Press 

Morishima, M. (1977), Walras’ Economics: a Pure Theory of Capital and Money, 
Cambridge, Cambridge University Press 

Patinkin, Don (1965), Money, Interest and Prices, New York, Harper and Row 
Schimitt, Bernard (1971), L’Analyse macroéconomique des revenues, Révision 

des multiplicateurs de Keynes, Ed. Dalloz, Paris 
Smith, Adam (1962 şi 1965), Avuţia naţiunilor, Editura Academiei R.P.R., vol. I. şi II 
Vroey, Michel de (1984), La procédure de socialisation et le statut des échangistes 

dans trois représentations théoriques du marché, Economie et société, 
tome XVIII, nr. 10, p. 129-150 

Vroey, Michel de (1987), Le possibilité d’une économie décentralisée. Esquisse 
d’one alternative à la théorie de l’équilibre général, Revue économique, 
nr. 3, mai, p. 773-805 

Walras, Léon (1952), Eléments d’écon omie politique pure ou théorie de la 
richesse sociale, édition définitive revue et angmentée par l’auteur, 
Nouveau tirage, Paris 

 



INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

BĂTĂLIA SECOLULUI XXI: 
SITUAŢIA FORŢELOR CELOR TREI MARI POLI 

Sub acest titlu, cunoscutul redactor francez PHILIPPE LEUFORNIER, 
publică un interesant articol în revista “L’ Expansion“1, din care prezentăm prin-
cipalele idei şi concluzii. 

Edificiul ce se construieşte în jurul Europei “celor 12“ nu are dinamismul 
blocului asiatic şi nici coeziunea “fortăreţei“ americane. Japonia a reunit în jurul 
ei rivali care o stimulează fără a o concura. SUA speră să compenseze declinul 
prin crearea “Americii mari“. 

Imaginea cercurilor concentrice desfăşurate în jurul unui nucleu este cea 
mai bună reprezentare a “Europei fără frontiere“, care se formează sub ochii 
noştri. “Europa“ celor “12“, “18“, “20“, “Europa“ celor 350 milioane de locuitori în 
prezent, este un conglomerat foarte puternic ce ia naştere astfel în interiorul 
economiei mondiale. 

Acestei “ construcţii“ circulare i se opune o formaţiune triunghiulară, mai 
ofensivă. Este vorba de ţările recent industrializate ale Asiei, în fruntea cărora 
stă Japonia: “Cei patru dragoni“ (Coreea de Sud, Taiwanul, Hong-Kong, Sin-
gapore) urmaţi şi ei de Thailanda, Malayezia, Filipine şi Indonezia. China poate 
fi considerată, ea singură, ca o a 4-a grupare din blocul asiatic. 

În faţa celor două blocuri (ale Europei şi Asiei) SUA caută sprijin în nord 
– Canada şi sud – Mexic, formând cu acestea cea mai vastă zonă de comerţ 
liber. Totuşi, SUA rămâne economia ce domină globul, dar care va înregistrare 
pare, un declin ireversibil. 

“Atacul“ japonez a început deja şi se va intensifica o dată cu dificultăţile 
financiare previzibile ale SUA. 

În scurt timp cuplul SUA – Japonia va fi un adversar important pentru 
gruparea europeană. 

Totuşi, în prezent, CEE este prima piaţă a lumii, respectiv cel mai în-
semnat importator şi exportator mondial. 

Procesul de creare a pieţei unice în CEE, antamat în 1985 şi prevăzut a 
se realiza până la 31 decembrie 1992, se apreciază că-şi va consolida locul de 
primă putere economică mondială. La cele 350 milioane de locuitori, PNB al 
CEE este de 6200 miliarde dolari, SUA fiind pe locul II, cu un PNB de circa 
6000 miliarde dolari (1990). Numai China dispune de o piaţă mai numeroasă, 

                                                           
1 L’ Expansion, 13 noiembrie, 1991 
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cu 1,1 miliarde locuitori, dar, fiecare dintre aceştia este atât de “sărac“ încât, 
împreună nu produc decât aproximativ 500 miliarde dolari. 

Crearea pieţei interne unice în CEE va accelera rata de creştere econo-
mică pe termen mediu, reducând costurile, stimulând investiţiile şi ridicând 
productivitatea. Experţii de la Bruxelles prevăd o expansiune economică de la 
3 la 3,5% pe an pentru CE în perioada 1991-1995 şi de 3,5 la 4% pentru 1995-
2000, creştere superioară celei înregistrate în anii ’80 (2,5 – 3%). 

Acest avânt se datorează unei ţări ce a cunoscut o adevărată metamor-
foză – Germania. Căderea zidului (toamna 1989) a transformat-o în “locomoti-
vă“, înregistrându-se concomitent o creştere a cererii. Chiar şi în noile landuri, 
redresarea este surprinzătoare. 

Avântul înregistrat în domeniile construcţiilor şi serviciilor a compensat 
scăderea activităţii în industrie. Deja anumite firme industriale se refac achiziţi-
onând noi maşini. Se apreciază că ele vor atinge în 2-3 ani nivelul productivită-
ţii vest-germane, diversificându-şi gama de produse. 

Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât se prevede că salariile lucră-
torilor din est vor atinge, în 1994, nivelul celor din vest. 

Pe măsură ce se îndepărtează de nucleul central, “efectul cercurilor con-
centrice“, are incită azi Europa de Est, riscă să fie neutralizat de problemele 
politice şi sociale ale regiunilor periferice. Spiritul de iniţiativă pare blocat, tran-
ziţia este lungă şi dureroasă. Specialiştii nu prea găsesc căi de rezolvare a 
acestor probleme în cazul Bulgariei, României şi Iugoslaviei. 

Mai mult, în fostele ţări ale URSS, după cum aprecia ex-cancelarul Hel-
mut Schmidt, nu va funcţiona o economie de piaţă timp de 50 de ani de acum 
încolo. 

La Moscova, specialiştii ruşi consideră că vor fi necesare 2 decenii pen-
tru trecerea la economia de piaţă şi aceasta dacă vor putea evita haosul şi 
războiul civil. O altă problemă dificilă o constituie lipsa produselor alimentare, 
mai ales în marile oraşe. Ajutorul internaţional – chiar şi când este oferit – este 
greu de canalizat corect. De aceea, Japonia încearcă să distribuie ea însăşi 
astfel de ajutoare în Extremul Orient Sovietic. 

Japonezii nu sunt prea numeroşi: pe jumătate cât populaţia SUA, o trei-
me din populaţia CEE, dar îşi consolidează în bazinul Pacificului baze econo-
mice care le permit multiplicarea puterii lor. Pe locuitor, ei sunt astăzi cei mai 
bogaţi din lume (alături de elveţieni). 

Azi, Japonia şi celelalte economii din regiune reprezintă mai mult de 2/3 
din PNB-ul SUA. 

S-ar putea vorbi de o “zonă“? Nu există încă o zonă a yenului, deoarece 
dolarul rămâne moneda cea mai frecvent utilizată. 

Dar, schimburile şi Investiţiile directe se centrează din ce în ce mai mult 
în Tokio. 

Dependenţa comercială a acestor ţări de piaţa SUA se menţine în conti-
nuare: mai mult de 40% din totalul exporturilor lor se realizează acolo. Dar, 
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schimburile intraregionale se dezvoltă rapid (10% pe an, ca valoare, faţă de 
6,5% înregistrat de schimburile intra CEE). 

După 1990, Japonia vinde mai mult în Asia decât în SUA. În ceea ce pri-
veşte investiţiile directe în zonă, Japonia a mobilizat aici 27 miliarde dolari în 
ultimii 5 ani, faţă de 7 miliarde dolari. 

Strategia niponă a cunoscut 3 faze. 
În anii ’6o, ’7o ei au încercat să-şi asigure dominaţia pe pieţele regionale 

din Asia, în special Asia de Sud-Est. 
Apoi au folosit aceste pieţe ca bază pentru exporturi în SUA şi Europa; 
În final, după aprecierea yenului din 1985, au trecut la o diviziune regio-

nală, flecare “Dragon“ specializându-se în produse de cea mai înaltă tehnolo-
gie. Această acţiune, pe care japonezii o numesc “globalizare“ este ultimul lor 
avatar strategic; aici regionalizarea din Pacific joacă rol esenţial. 

Procesul de transferare peste graniţă a capacităţilor de producţie va con-
tinua; deocamdată societăţile nipone realizează în afara graniţelor doar 6% din 
producţia lor; se prevede ca până în 2020 să se ajungă la 20%. 

Stocul de capital fizic al Japoniei în străinătate (10% din totalul mondial) 
este sub cel al SUA sau al Marii Britanii, puţin superior celui german. 

Pe termen lung, Japonia, a cărei populaţie va suferi o îmbătrânire mai 
rapidă decât în CEE, va trebui să-şi constituie resurse pentru viitor şi să înlocu-
iască încasările din exporturi cu venituri din investiţiile externe. A nu se deduce 
de aici că Japonia îşi va slăbi aparatul productiv în arhipelag, că se va dezin-
dustrializa ca SUA. Ei vor conserva, dimpotrivă, în cadrul acestei globalizări, 
producţia de vârf. 

După părerea unor specialişti, SUA nu mai constituie azi o mare putere 
economică. Ponderea industriei de vârf este de 25% în SUA, 23% în Japonia şi 
17% în CEE. Balanţa schimburilor de tehnologie în 1990 era excedentară (8 
miliarde dolari) în SUA, echilibrată în Japonia şi deficitară (2,5 miliarde dolari) 
în CEE. Cu ocazia războiului din Golf, SUA a demonstrat gradul înalt de stăpâ-
nire a tehnologiei. Din punct de vedere militar, SUA sunt cele mai puternice. 

Chiar dacă bogăţia lor relativă descreşte, SUA oferă cea mai mare piaţă 
a lumii, cea mai sofisticată, prag ce trebuie trecut de orice firmă cu vocaţie uni-
versală. De unde rezultă şi “năvala“ japoneză şi asiatică, în general, (în dome-
niul automobilelor şi al electronicii). 

Acordurile de liber schimb negociate între SUA, Mexic şi Canada vor re-
lansa această zonă prin crearea unei pieţe de 365 milioane persoane, fără ba-
riere vamale. 

Diferenţa dintre veniturile înregistrate în Mexic şi SUA este similară celei 
existente între Europa Estică şi cea Vestică: 1 la 10. 

Mexicul va beneficia din plin de aceste schimburi liberalizate: îi vor creş-
te exporturile, stabilitatea şi convertibilitatea şi va putea atrage investitori. 

SUA reprezintă totuşi, azi, un paradox: “colosul ce se sprijină pe picioare 
de lut“. Datoria totală (particulară şi publică) reprezintă de două ori şi jumătate 
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PNB-ul SUA, situaţie asemănătoare anului 1929. Conjunctura anilor ’90 va fi 
dominată de efectul depresiv al acestei datorii. 

Destinaţia capitalului în 1989-1990 se prezintă astfel; 
− investiţii brute (în % din PIB): SUA 16, Germania 21, Japonia 31; 
− economii brute ale populaţiei (în % din PIB): SUA 15, Germania 26, 

Japonia 34. 
Aceste procente vor determina ritmul creşterii economice în viitor. SUA 

investeşte puţin şi economiseşte şi mai puţin. (de unde şi deficitul lor bugetar 
însemnat); în Germania şi Japonia situaţia este exact inversă. Mai mult, în fos-
ta RFG reunificarea a stimulat investiţiile şi a făcut să dispară excedentul co-
mercial extern. 

Din acest punct de vedere se poate aprecia că, pentru o creştere pe ter-
men mediu, situaţia este mai gravă decât în 1990. 

Criza de atunci fusese o criză de subconsum; întreprinderile investiseră 
mult în anii ’20 şi nu dispuneau de suficientă putere de cumpărare în raport cu 
creşterea productivităţii înregistrată. 

În anii ’80 s-a ajuns în extrema cealaltă, deoarece SUA s-au îndatorat 
pentru a asigura consumul particular şi public. 

Bilanţul obţinut diferă de cel ce trebuia realizat de o “politică a ofertei“: 
niciodată ponderea consumului în PNB nu a fost atât de ridicată, iar economiile 
(acumularea) atât scăzută. 

Capacitatea de redresare pe termen mediu este redusă. Cu atât mai mult 
cu cât, în ciuda deficitului bugetar, investiţiile publice (drumuri, poduri, aeropor-
turi) s-au diminuat. 

Cercetători de la Sistemul Federal de Rezervă (FED) al SUA apreciază 
că insuficienţa actuală a acumulării va antrena o pierdere din producţia poten-
ţială de 10-15% din PNB, la sfârşitul secolului. 

Acest declin se produce în momentul în care creşterea extensivă propu-
să de Reagan nu mai poate fi aplicată din motive interne: epuizarea rezervelor 
de forţă de muncă. 

Populaţia activă care a crescut cu 2,1% în anii ’80 nu va atinge decât 1% 
până în anul 2000 şi 0,5-0,8 după anul 2000. 

Pe ansamblul economiei SUA productivitatea e cvasistagnată (sub 1% 
pe an), iar ratele acumulării de capital, joase din anii ’80, nu permit a spera la o 
schimbare. 

Consecinţa: creşterea economică previzibilă abia va atinge 2% pe an în 
SUA, în contextul presiunilor inflaţioniste, determinate de performanţa medio-
cră a productivităţii şi de dorinţa de a evita un crah financiar. 

Specialiştii europeni consideră că economia şi mai ales industria SUA 
vor supravieţui doar printr-o transfuzie de “sânge“ japonez. Acest punct de ve-
dere este împărtăşit şi de japonezi: “întreprinderile nipone vor trebui să revitali-
zeze industria americană partajând cu ea tehnologiile avansate; SUA a ajutat 
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la reconstrucţia Japoniei după război, azi, este rândul japonezilor să ofere spri-
jin“. 

Speră oare Japonia la dominaţia economică a lumii? Pentru a învinge în 
competitivitatea economică trebuie să fii cel mai bun. Japonezii au acţionat în 
acest sens: firmele lor îşi fixează obiective pe termen lung şi găsesc mijloace 
pentru a le atinge. Ele învestesc mai mult ca valoare absolută decât concuren-
tele din SUA, ceea ce va garanta, în timp, o producţie superioară. Firmele ja-
poneze dispun de fonduri masive şi de forţa de muncă bine educată şi între-
prinzătoare care acceptă să se mobilizeze pentru binele comun al întreprinde-
rii. 

Un recent raport asupra industriei mondiale a autoturismele arată clar 
eficacitatea niponă: în uzinele nipone în 13,2 ore de lucru se produce o maşină 
; în ţările CE este nevoie de 35,5 ore. 

Japonia, care a încetat de mult să mai copieze Occidental, se află în 
fruntea unei noi revoluţii industriale, bazată pe informatică. Firmele şi vor deţi-
ne poziţii dominante în viitor (numai două exemple: ecrane cu cristale lichide, 
ordinatoare portabile). 

În cursa pentru progres tehnologic, CEE se va menţine numai dacă va 
crea şi funcţiona piaţa internă unică şi este importantă urgentarea integrării 
economice şi monetare. 

La Maastricht (Olanda), în decembrie, cei “12“ au stabilit în “majoritate“ 
să permită monedei unice o perioadă de probă, sub controlul unei bănci cen-
trale, comunitare. Şi aceasta pentru că Germania nu va accepta ca ECU să fie 
mai stabilă decât marca. În timp ce aceasta (marca) a jucat un rol decisiv în 
stabilizarea CEE, regrupând în jurul ei monedele solide (inclusiv francul fran-
cez), viitoarea monedă comunitară ar putea servi drept “ancora“ pentru un sis-
tem internaţional asemănător celui de până în 1971. 

În ultimul deceniu, dolarul a avut de suferit de pe urma slabelor perfor-
manţe ale economiei americane (inflaţie şi o rată a creşterii redusă). 

În acelaşi timp, yenul nu va constitui o piedică în calea ECU (bazinul din 
Pacific nu este încă o zonă a yenului). Mai mult, el este “subminat“ de activita-
tea speculativă care se desfăşoară la Tokio şi care nu a răbufnit încă (să nu 
uităm că cei ce vor pierde vor fi debitorii americani, care nu pot să-şi finanţeze, 
fără yenul japonez, deficitele). 

În ciuda acestei “revigorări“ monetare, nimic nu va garanta pentru CEE 
existenţa unui dinamism suficient pentru a rezista ofensivei japoneze. 

Dacă uniunea politică o va avantaja, CEE va reuşi oare să evite forma-
rea unui “club al bogaţilor“, aşa cum se teme Jacques Dellors? 

Prinsă între presiunile americane şi promisiunile Japoniei, cu “şantiere“ 
deschise în Est, CEE va trebui să privească spre Sud. În acest sens, Turcia va 
fi desemnată să joace un rol cheie. Dacă această ţară, mai populată decât 
Franţa, se va putea dezvolta alături de ţările vest-europene, ea va constitui un 
puternic exemplu pentru lumea islamică. Experţii OCDE apreciază la un milion 
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pe an imigraţia probabilă a arabilor şi a africanilor spre Europa de Vest până la 
începutul secolului XXI (în timp ce “bătrânul“ continent va fi pe cale de a se de-
popula). 

Nu există altă “reţetă“ decât o dezvoltare echilibrată, dacă nu se doreşte 
ridicarea unui “zid“ între Nord şi Sud. 

Lumea de azi, “tripolară“ ca niciodată, va rămâne instabilă. Noua “ordine“ 
economică internaţională ne va rezerva multe surprize. 

 
Laura STANCIU 
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GATT: PROIECTUL ACTULUI FINAL 
AL RUNDEI URUGUAY OFERĂ O ŞANSĂ UNICĂ 

LIBERALIZĂRII COMERŢULUI1 

“Niciodată nu m-am îndoit că pacea şi bunăstarea naţiunilor sunt indiso-
lubil legate de legăturile de prietenie, corectitudine, egalitate şi de un grad ma-
re de libertate în comerţul internaţional“. Cu aceste cuvinte, publicate în 1937, 
Cordell Hall, contura un ideal a cărui realizare părea foarte departe. Astăzi, vi-
sul său este pe cale de a se împlini, o dată cu Runda Uruguay, bazată pe ne-
gocieri comerciale multilaterale şi care au atins punctul culminant – liberaliza-
rea comerţului – cuprinzând aproape toate ţările şi aproape toate fluxurile co-
merciale şi servicii. 

Fără un sistem dinamic al comerţului, nici prosperitatea celor “bogaţi“ şi 
nici speranţele celor “săraci“ nu vor putea fi asigurate. Niciodată principiile fun-
damentale ale GATT: liberalizare, nediscriminare şi legea de conduită interna-
ţională nu au fost îndeplinite cu mai mult entuziasm. 

Din Mexico City până la Moscova, liberalizarea este un fapt la ordinea zi-
lei. Secretariatul GATT a anunţat în aprilie 1991 că cel puţin 45 de ţări şi-au li-
beralizat politica în domeniul comerţului de la începutul Rundei Uruguay, care 
a beneficiat de participarea activă a multor tari în curs de dezvoltare (care au 
insistat, în prealabil, pentru avantaje reciproce). 

Din păcate nu s-a stabilit cine contează mai mult în comerţul mondial: 
SUA, CEE sau Japonia, care acoperă peste jumătate (60%) din exporturile 
mondiale. 

SUA a abandonat interdicţia de până acum vizând nedescriminarea şi, 
aşa cum a fost demonstrat şi de vizita preşedintelui Bush în Japonia, în luna 
ianuarie 1992, sunt din ce în ce mai înclinate spre relaţii bilaterale şi un comerţ 
foarte bine dirijat. 

Deocamdată, succesul depinde de aceşti “giganţi“ aflaţi în situaţii dificile. 
Puşi în fata 11 demarajului “de directorul general al GATT, Artur Dunkel, 

(Proiectul Actual Final referitor la rezultatele negocierilor multilaterale în cadrul 
Rundei Uruguay – realizat înainte de sfârşitul anului 1991) aceşti “giganţi“ tre-
buie să aleagă între un proiect, pe care toţi îl găsesc nesatisfăcător, sau lipsa 
oricărei acţiuni. 

Dunkel a propus ca în luna aprilie 1992 să se elaboreze documentul fi-
nal, inclusiv negocierea accesului pe plată a produselor agricole. 
                                                           
1 Comentariu apărut în Financial Times, 20 ianuarie 1992 
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În timp ce acest fenomen poate fi încălcat, aşa cum s-a mai întâmplat 
înainte, rezultatul ar putea consta în ratificarea lui de SUA, după viitoarele ale-
geri prezidenţiale. 

Cu excepţia părţilor referitoare la propunerile pentru agricultură, unde nu 
s-a putut ajunge la nici un acord, proiectul este fructul a cinci ani de negocieri 
asidue cu cele 108 ţări participante. 

Acest document poate fructifica visul imaginat de Carta de la Havana, 
1947, care punea bazele creării Organizaţiei Internaţionale a Comerţului. 

Combinat cu succesul negocierilor de liberalizare a accesului pe pieţele 
de mărfuri şi servicii, ce se vor încheia la 1 martie 1992, Actul Final va: 

− include în cadoul preocupărilor GATT două sectoare exceptate până 
în prezent – agricultura şi textilele-încălţăminte – care deţin 10,1 şi 
5,3% din volumul total al comerţului mondial ai anului 1990; 

− duce la extinderea reglementărilor în domeniul serviciilor, ce deţin 
18,9% din comerţul mondial; 

− stabili un acord de reglementare a drepturilor de proprietate intelectu-
ala care, pentru prima oară, va promova crearea unui acord multilate-
ral vizând protecţia acestui domeniu de activitate; 

− reglementările GATT trebuie să prevină abuzul de practici neloiale în 
domeniul preţului şi concurenţei şi să crească transparenţa proceduri-
lor folosite de autorităţile naţionale în a permite protecţia legală GATT 
pentru solicitanţii privaţi; 

− Proiectul Actului Final va elimina un număr important de neclarităţi. În 
acest sens se vor elabora : 

− articole vizând protecţia în caz de urgenţă (Articolul XIX). Acestea vor 
limita durata protecţiei în caz de urgenţă şi cu foarte puţine excepţii, 
va elimina restricţiile “voluntare“ la export; 

− un număr de “coduri de conduită“ convenite la Runda Tokio, mai ales 
acelea vizând subvenţiile, dumpingul şi standardele ca şi negocierea 
achiziţiilor publice. 

Vor fi posibile compromisuri. Dar, chiar şi în cazul “cel mai delicat“. 
(dumpingul) regulile vor fi severe pentru a limita tendinţa spre decizii arbitrare. 

Agricultura este de importanţă “centrală“, nu datorită unui “capriciu“ ame-
rican, aşa cum se consideră de autorităţile CEE, ci pentru ca devine o condiţie 
sine qua non pentru mulţi participanţi, indiferent de gradul de dezvoltare atins 
de aceştia. 

Alte măsuri ce au fost luate în acest sens sunt următoarele: 
− simplificarea barierelor comerciale existente şi îmbunătăţirea accesu-

lui pe piaţă; 
− dorinţa CEE de a-şi reechilibra regimul protecţionist, în domeniul im-

portului de produse agricole; 
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− cererea SUA pentru limitarea cantitativă a exportului subvenţionat. 
Limitarea volumului de subvenţii la export nu poate fi străină pentru un 

bloc comercial, ei însuşi foarte sensibil la măsurile de dumping. 
Ca rezultat al liberalizării comerţului pe parcursul celor 7 runde de nego-

cieri ale GATT, ca şi în context regional, cuprinzând toată Europa – comerţul a 
dus la creşterea producţiei pe parcursul succesivelor cicluri economice (1960–
1974; 1974–1981; 1981–1990). Economia mondială a înregistrat o creştere a 
tendinţelor regionaliste, în acest sens putându-se menţiona întărirea blocurilor 
existente şi crearea altor noi. 

Ilustrativ, se redă în continuare ponderea exporturilor principalelor zone 
geografice în total export mondial, intra(I) şi extra (E) zonal : 

Europa:  I – 38,5%  E – 11,98% 
America:  I – 9,59%  E – 10,5% 
Asia:  I – 12,8%  E – 14,49% 
Africa: ——   E – 2,38% 
 

Laura STANCIU 



INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

DEPĂŞIREA OBSTACOLELOR 
ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL1 

– între posibilităţi şi realizări - 

În primăvara acestui an va avea loc ultima reuniune din lungul şir de ne-
gocieri multilaterale declanşate de Runda Uruguay, având ca scop liberalizarea 
comerţului mondial şi prevenirea acţiunilor protecţioniste. Chiar şi după mai bi-
ne de cinci ani de negocieri acest scop poate fi în continuare ameninţat cu 
eşecul de a nu se încheia un acord. Acest fapt, deşi nu ar avea impact imediat 
asupra evoluţiei comerţului internaţional sau al economiei în ansamblu, va pu-
tea susţine, în viitor, practicile protecţioniste, bilateralismul şi comerţul “dirijat“. 

Din septembrie 1986, când au început negocierile de la Punta del Este, 
Uruguay, discuţiile s-au dovedit greoaie şi complicate, fiind necesară stabilirea 
câtorva întâlniri “finale“. 

Dacă cele şapte runde anterioare s-au concretizat în reducerea taxelor 
vamale la produsele manufacturate pe principalele pieţe industriale de la apro-
ximativ 40%, la o medie de 4,7%, GATT-ul care cuprinde astăzi 103 ţări şi do-
reşte şi rămână (în ciuda evoluţiei contradictorii a comerţului Internaţional) 
“stăpân“ pe regulile stabilite iniţial – a permis celei de a 8-a runde să acopere 
noi domenii de interes mondial. Astfel, Runda Uruguay este de departe cea 
mai “ambiţioasă“ deoarece se referă şi la sectoare cum sunt: agricultura, texti-
lele, investiţiile, serviciile şi proprietatea intelectuală. 

Astfel, agricultura – disputată între CEE şi SUA, în ceea ce priveşte aju-
torul acordat fermierilor, accesul la piaţă şi subvenţiile pentru export – focali-
zează atenţia, urmând ca la jumătatea lunii aprilie 1992 să se ajungă la înche-
ierea unor acorduri. 

De când GATT-ul a început să fiinţeze, comerţul mondial a fost principa-
lul factor (motor) al creşterii producţiei mondiale. Anual, aproape fără excepţii, 
rata de creştere a comerţului depăşea pe cea a producţiei. Statisticile GATT 
arătau că, între 1960 şi 1970, volumul comerţului cu mărfuri creştea anual cu 
8,6%, în timp ce producţia înregistra doar 6%. Ulterior, rata de creştere a co-
merţului s-a diminuat în 1970–1980 la 5,3%, respectiv 3,8% pentru producţie, 
iar în anii ’80, comerţul a atins 4,2% şi producţia 2,7%. 

Evoluţia acestor ritmuri variază în funcţie de diferite zone geografice, du-
pă cum urmează: 

 
                                                           
1 Sursa: Financial Times, febr. 1992 (Anthony Mc Dermott: “The enduring obstacles“). 
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Ritm de creştere (%) Continentul 
a comerţului cu bunuri şi servicii a produsului intern brut 

Asia 7,7 5,4 
America de Nord 5,7 2,8 
Europa Vestică 4,2 2,2 
America Latină 2 1,6 
Africa -0,3 2 

 
Exportul de mărfuri a crescut între 1980 şi 1990 cu o medie anuala de 

5,5%, atingând 3.470 mld.$ SUA în 1990, în timp ce comerţul cu servicii, care 
s-a extins în această decadă într-un ritm mai rapid de 7,5%, a ajuns la 815 
mld. dolari SUA în 1990. 

Distribuţia comerţului cu mărfuri (funcţie de valoarea exporturilor şi im-
porturilor) a fost: 

- Europa de Vest   46,5% 
- Asia    21,9% 
- America de Nord  16,5% 
- Orientul Mijlociu   3,3% 
- America Latină   4,4% 
- Africa    2,6% 
Pe parcursul celor 8 runde, GATT-ul şi-a susţinut teza comerţului multila-

teral şi acordarea clauzei naţiunii cele mai favorizate între membrii semnatari ai 
Acordului, pe baze nedescriminatorii. Mai mult, progresele înregistrate în co-
municaţii şi transporturi, cu reducerea costurilor lor, au favorizat extinderea 
producţiei transnaţionale de bunuri de consum. În plus, reducerea barierelor ce 
vizau investiţiile străine şi integrarea pieţelor financiare au influenţat considera-
bil creşterea în volum a comerţului şi producţiei. 

În acelaşi timp, aceste trăsături au contribuit la intensificarea bilateralis-
mului, cu riscul de a încălca regulile GATT. 

Piaţa Unică, proiectată a fi realizată în 1993, în cadrul CEE, este cel mai 
evident exemplu de regionalizare. Analog, în America s-a încheiat Tratatul de 
Zonă de Comerţ Liber între SUA şi Canada (1989) şi se extinde azi în Mexic; în 
America Latină şi Caraibe există 4 blocuri regionale, în Asia de Sud-Est fiinţea-
ză ASEAN-ul ş.a.m.d. 

Vizita preşedintelui Bush în Japonia la începutul anului 1992 este un 
exemplu al încercării SUA de a-şi dezvolta un comerţ pe baze bilaterale. 

Dacă Runda Uruguay eşuează, toate ţările cu statut protecţionist vor fi 
cel mai bine izolate de efectele negative ce pot să apară. 

În schimb, ţările în curs de dezvoltare (mai ales cele de pe continentul 
african), care reprezintă 2/3 din membrii GATT vor fi vulnerabile. În scurt timp, 
creşterea comerţului şi producţiei mondiale vor fi guvernate mai degrabă de o 
recesiune globală decât de regulile GATT. 
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Corespunzător unor cercetări publicate în “The World Economy“ din de-
cembrie 1991, încheierea unui acord final ar aduce beneficii de 262,5 mld. $ 
SUA. 

Acestea depind, în ultima instanţă, de succesul reuniunii GATT prevăzu-
te a avea loc în aprilie 1992. 

 
Laura STANCIU 



 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL  

DE  
CERCETĂRI ECONOMICE 

 
 
 

PROBLEME ECONOMICE  
NR. 10/1992 

 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI ŞI PROBLEME VALUTARE 

 

 
 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
ÎN ECONOMIA CONCURENŢIALĂ 

 
 
 
 
 
 

Carmen CORDUNEANU, 
Rodica BĂLĂNESCU 

 
 

Bucureşti 
1992 





SUMAR 

1. ÎN LOC DE INTRODUCERE............................................................................. 335 

2. APARIŢIE SI EVOLUŢIE................................................................................... 337 

3. FORME, PRINCIPII ŞI METODE CUNOSCUTE ÎN PRACTICA TAXEI  
PE VALOAREA ADĂUGATĂ ........................................................................... 339 

4. ASPECTE PRIVIND MODUL DE FUNCŢIONARE A TAXEI PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ ..................................................................................................... 343 
4.1. Sfera de aplicare....................................................................................... 343 

4.1.1. Operaţiile impozabile...................................................................... 344 
4.1.2. Operaţiile exonerate de la plata taxei pe valoarea adăugată ........ 348 
4.1.3. Locul de impozitare ........................................................................ 350 
4.1.4. Regimul exporturilor şi operaţiilor asimilate ................................... 353 

4.2. Baza de impozitare şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată................. 355 
4.3. Nivelul şi numărul cotelor.......................................................................... 360 
4.4. Regimul deducţiilor ................................................................................... 361 

5. ANALIZA UNOR PROBLEME CONCEPTUALE ŞI STRUCTURALE  
CU IMPLICAŢII ECONOMICO-SOCIALE........................................................ 373 





1. ÎN LOC DE INTRODUCERE 

Multe dintre evenimentele petrecute în istoria omenirii, care au dus la 
prefaceri politice, economice şi sociale, au fost determinate de efectele fiscali-
tăţii resimţite de contribuabili sau de împotrivirea acestora faţă de noi forme de 
impozitare. 

Apariţia, dezvoltarea şi consolidarea economiei de piaţă, evoluţia rolului 
şi funcţiilor statului în societate, ca şi efectele produse de diferite instrumente 
fiscale, au fost factori care au determinat evoluţia impozitelor şi taxelor. 

Cum impozitele nu sunt elemente străine în cadrul circuitului economic, 
ci o parte constitutivă a acestuia, având trei funcţii principale: una financiară, 
una economică şi una politico-socială, prin care se asigură o redistribuire a ve-
niturilor, acestea au intrat în sfera de interes a formaţiunilor politice, agenţilor 
economici, sindicatelor şi în general a tuturor cetăţenilor. 

Dacă unele impozite se percep direct de la persoane fizice sau juridice, 
cuantumul acestora fiind cunoscut de contribuabili, altele ating venitul prin in-
termediul cheltuielii, în măsura în care venitul este consumat. Acestea din ur-
mă nu cunosc “minimul impozabil“, sunt incluse în preţurile de vânzare a bunu-
rilor de consum şi se suportă treptat de cetăţean în momentul plăţii mărfii, fără 
ca acesta să-şi dea seama că în momentul plăţii mărfii a achitat şi un anumit 
impozit. 

Economistul american Harold M. Grover afirma: “puţini oameni îşi dau 
seama că o mare parte din cheltuielile lor este absorbită de impozitele pe con-
sum. Dacă s-ar putea arăta unei familii care are un venit mediu redus, fată nici 
un fel de proprietate sau venit impozabil, va rămâne deosebit de uimită la des-
coperirea lor“1. 

Cum nimeni nu plăteşte cu plăcere impozitele, agenţii economici şi cetă-
ţenii vor căuta să-şi modifice comportamentul, fie pe calea evitării legale a plăţii 
impozitelor, fie pe calea evaziunii fiscale. Taxa pe valoarea adăugată este re-
zultatul criticilor aduse diferitelor forme ale impozitelor pe consum. 

O economie concurenţială, în care raportul dintre cerere şi ofertă, deter-
mină principiile de prioritate în producerea bunurilor, metodele de producţie şi 
de organizare a procesului de fabricaţie, persoanele sau categoriile de persoa-
ne care au acces la bunuri şi servicii prin dinamica preţurilor, nu pot accepta ca 
fiscalitatea să provoace distorsiuni majore în economie. 

Dacă suntem de acord cu S. Kolm2 că în economia capitalistă piaţa în-
deplineşte două funcţii: “cea de partaj, care îi permite determinarea raporturilor 
între nivelurile salariilor şi ale preţurilor precum şi funcţia de alocare, adică fixa-

                                                           
1 Groves, Harold M., Financing Government, Six Edition, Holt Rinchart and Winston, New 

York-Chicago-San Francisco-Toronto-London, 1964. 
2 George, P., Les grands marchés. 



 
 

 

336 

rea de preţuri relative la diferitele bunuri care reprezintă dorinţele consumatori-
lor“, atunci este uşor de înţeles preocuparea în direcţia perfecţionării impozite-
lor pe consum, din care face parte şi taxa pe valoarea adăugată. Ca impozit 
cuprins în preţ, acesta are un caracter neutru, atât faţă de producător, vânză-
tor, cât şi faţă de cumpărător, în sensul că nu influenţează asupra deciziei 
acestora. Acesta acţionează pe piaţa bunurilor şi serviciilor ca element cuprins 
în preţul acestora, constituind o formă de prelevare mult mai neutră, decât ce-
lelalte impozite pe actele de consum, asupra cererii şi ofertei agregate. 



2. APARIŢIE SI EVOLUŢIE 

Sistemele fiscale din 53 de state, situate în Europa, America de Sud, 
America de Nord, Africa şi Asia, au optat în favoarea utilizării taxei pe valoarea 
adăugată, ca alternativă la diferitele forme ale impozitului cumulativ şi a impozi-
tului monofazic. 

Într-o economie concurenţială, impozitul cumulativ, numit şi impozit “în 
cascadă“ sau “impozit în piramidă“, cu tot randamentul său fiscal ridicat, nu mai 
putea fi acceptat datorită lipsei de neutralitate şi de transparentă. În plus, aces-
ta favoriza integrarea agenţilor pe verticală, influenţând asupra concurenţei pe 
piaţa bunurilor şi serviciilor, avantajând pe unii agenţi economici în defavoarea 
altora. Nici forma impozitului unic sau monofazic, indiferent de forma sa, res-
pectiv taxa de producţie sau impozitul pe circulaţie încasat în stadiul comerţului 
cu ridicata sau în cel al comerţului cu amănuntul, calculat asupra cifrei de afa-
ceri brute, nu a mai satisfăcut cerinţele asigurării unei concurenţe loiale, ran-
dament fiscal şi de administrare eficientă. 

Forma actuală a taxei pe valoarea adăugată, ca impozit unic multistadial 
care se aplică asupra cifrei de afaceri nete, adică numai asupra valorii adăuga-
te din fiecare stadiu al circuitului economic, nu a apărut în mod spontan, ci este 
rezultatul unei evoluţii în timp, a unei dezvoltări şi perfecţionări treptate, meca-
nismul său de aplicare existând în tipurile de impozit anterioare. 

Impunerea valorii adăugate a apărut pentru prima dată în anul 1954 în 
Franţa şi a evoluat până în prezent. 

Considerăm că nu este lipsită de interes practic şi teoretic, prezentarea 
succintă a formelor de impozitare anterioare, care au determinat ajungerea la 
acest instrument fiscal. 

În anii 1917-1920, în economia franceză, a acţionat impozitul industrial şi 
comercial, care viza ultima vânzare către consumator, dar care a adus un venit 
bugetar mic, fiind înlocuit cu impozitul general pe circulaţie care a acţionat între 
anii 1920-1936. Acesta a cuprins toate fazele producţiei şi circulaţiei mărfurilor, 
serviciile şi transporturile, fiind exonerate agricultura, industria mică şi liberii 
profesionişti, precum şi exportul. Ulterior s-au practicat concomitent şi alte im-
pozite cu o singură fază care au deteriorat impozitul general pe circulaţie şi au 
creat distorsiuni. 

Ca urmare a criticilor apărute s-a trecut la impozitul global pe producţie, 
cu o singură fază. Acesta a acţionat între anii 1936-1954, fiind aplicat în vânza-
rea ultimei faze de producţie, iar produsele valorificate fără a fi prelucrate în 
continuare şi exportul au fost exonerate. Acest tip de impozit a fost completat 
cu diverse taxe. 

Întrucât s-a considerat că datorită efectelor sale frânează creşterea eco-
nomică, în anul 1948 s-a introdus plata treptată a impozitului pe faze. Fiecare 
producător a plătit impozitul proporţional cu vânzările sale, după ce a scăzut 
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impozitul plătit cu ocazia procurării materialelor necesare pentru producţie. Ast-
fel, impozitul pe producţie, cu o singură fază, s-a transformat într-un impozit cu 
mai multe faze, şi a apărut tehnica fiscală a impunerii valorii adăugate. 

În anul 1954, în Franţa, s-a introdus taxa pe valoarea adăugată care a 
vizat iniţial stadiul producţiei şi al comerţului cu ridicata, iar începând cu anul 
1968 baza de impozitare s-a lărgit asupra serviciilor şi vânzărilor cu amănuntul. 

Această formă nouă de impozitare a fost adoptată începând cu 1 ianua-
rie 1970, de către ţările Pieţei Comune, aplicarea sa devenind una din condiţiile 
pentru aderarea la aceasta. 

Atenţia acordată de Comunitatea Economică Europeană, acestui tip de 
impozit, se datorează următoarelor aspecte: corespunde acordului intracomu-
nitar ca şi dezvoltării relaţiilor cu terţe ţări în conformitate cu principiul destina-
ţiei; dă posibilitatea identificării exacte şi a deducerii impozitului pe exporturi 
(exonerarea exporturilor şi impozitarea importurilor contribuind la funcţionarea 
pieţei unice intracomunitare); taxele vamale se pot ajusta în concordanţă cu 
previziunile GATT; poziţia neutră faţă de comerţul exterior nu distorsionează 
producţia internă şi distribuţia (nu prezintă importanţă numărul de verigi prin 
care trece un produs până la consumatorul final); este neutru faţă de tehnica 
producţiei (obligaţia fiscală nu este întrebuinţată de capital, tehnologie, forţă de 
muncă); este neutru faţă de formele societare şi de gradul lor de specializare 
sau de integrare; este flexibil şi limitează evaziunea fiscală. 

Taxa pe valoarea adăugată în ţările unde s-a introdus, a înlocuit diferite 
combinaţii de impozite pe vânzări, tehnica de impozitare îmbrăcând aspecte 
specifice determinate de politicile economico-sociale promovate de guvernele 
acestora. 

În cadrul Comunităţii Economice Europene, aceasta permite o unificare a 
nivelului cotelor şi a regimului exonerărilor şi a altor prevederi tehnice, pentru 
suprimarea în final a frontierelor fiscale intracomunitare. 



3. FORME, PRINCIPII ŞI METODE CUNOSCUTE 
ÎN PRACTICA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit unic cu plata fracţionată, plă-
tit de persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi supuse la plata 
taxei, dar care este transmisă prin intermediul preţului bunului şi respectiv tari-
ful serviciului asupra consumatorului final, odată cu plata acestora. 

Deoarece acest instrument fiscal cunoaşte mai multe forme de aplicare, 
prezintă importanţă prezentarea: 

A. tipului taxei pe valoarea adăugată care se poate utiliza; 
B. principiilor de impozitare determinate de regimul comerţului internaţional; 
C. metodelor de stabilire a obligaţiei de achitare a impozitului, întrucât 

acestea vor influenta asupra tehnicii de aplicare. 

A. FORME DE MANIFESTARE 

Prima decizie care trebuie luată de o ţară care doreşte să introducă taxa 
pe valoarea adăugată este cea referitoare la tipul de taxă care va fi selectat, 
respectiv: TVA pe consum, TVA pe venit, TVA pe producţia globală. 

Tipul de impozitare va influenta şi asupra opţiunii faţă de un anumit prin-
cipiu de impozitare şi a metodei de stabilire a obligaţiei de achitare a impozitului. 

Taxa pe valoarea adăugată pe consum 
Agenţii economici produc materii prime, bunuri manufacturate, efectuea-

ză livrări cu ridicata şi cu amănuntul ale acestor bunuri, prestări de servicii etc. 
Preţul final plătit de consumatori trebuie să acopere toate valorile adăugate în 
stadiile succesive până la aceştia, deci are loc o cumulare a valorilor adăugate. 

Atunci când consumatorii cumpără bunuri care provin din import, valoa-
rea adăugată producerii acestora s-a realizat în ţara în care au fost fabricate şi 
nu poate fi direct impozabilă de ţara importatoare. Cu toate acestea, ţara im-
portatoare, prin intermediul taxelor vamale pe importuri sau prin aplicarea unei 
taxe pe valoarea totală a produselor la prima vânzare (sau la o vânzare ulteri-
oară primei vânzări) după ce au fast importate; va impozita produsele importa-
te. În unele cazuri, valoarea vânzărilor cu amănuntul depăşeşte valoarea adă-
ugată în ţara de origine a produselor respective. 

În cazul exporturilor, valoarea adăugata apare în ţara producătoare, dar 
nu apare în ţara în care mărfurile se vând cu amănuntul. 

Majoritatea ţărilor care au adoptat acest instrument fiscal au optat pentru 
TVA pe consum, întrucât este mult mai uşor de calculat, nu se face distincţie 
între bunurile destinate producţiei şi bunurile de uz curent şi nu se ţine cont de 
calculul amortizării. 
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Taxa pe valoarea adăugată pe venit 
În acest caz se însumează plăţile făcute factorilor de producţie, munca şi 

capitalul folosit de firmă, însumându-se salariile şi profitul net. Se poate admite 
numai scăderea amortizării unui bun destinat producţiei, pe timpul cât a fost fo-
losit în cadrul anului respectiv. Aceasta se utilizează în Argentina, Peru, într-o 
anumită formă în Turcia, iar în Israel pentru domeniul financiar-bancar, unde 
valoarea intrărilor şi ieşirilor este dificil de măsurat. 

Taxa pe valoarea adăugată pe producţia globală 
Acest tip de impozitare are în vedere vânzările unui agent economic din 

care se scade numai valoarea bunurilor cumpărate care se folosesc în mod cu-
rent, nu şi achiziţiile de maşini sau alte bunuri de producţie. În acest caz amor-
tizarea nu poate fi scăzută. 

Diverse versiuni ale acestui tip de impozitare se utilizează de Finlanda şi 
Senegal, sfera redusă de aplicare datorându-se respingerii scăderii amortizării 
şi bunurilor de producţie cumpărate. 

B. PRINCIPII DE IMPOZITARE 

Regimul comerţului internaţional, determină punerea în discuţie a princi-
piului originii şi respectiv a principiului destinaţiei. 

Principiul originii se aplică atunci când se impozitează valoarea care este 
adăugată tuturor bunurilor indigene, inclusiv a bunurilor care vor fi ulterior ex-
portate, dar nu se impozitează valoarea care a fost adăugată în alte ţări şi este 
încorporată în bunurile care sunt importate. În această situaţie, se impozitează 
numai valoarea adăugată care îşi are originea în cadrul ţarii respective. Deci, 
exporturile sunt impozabile, iar importurile sunt scutite. Acest regim de impozi-
tare este compatibil cu taxa pe valoarea adăugată pe venit. 

În contrast, atunci când se aplică taxa pe valoarea adăugată bazată pe 
principiul destinaţiei, se supune impozitării întreaga valoare adăugată, atât cea 
creată în ţară, cât şi în străinătate, în cazul tuturor bunurilor destinate consu-
mului ţării respective, în această situaţie exporturile sunt exonerate, iar impor-
turile fac obiectul impozitării taxei pe valoarea adăugată. Acest regim este 
compatibil cu TVA pe consum. 

Majoritatea ţarilor care utilizează taxa pe valoarea adăugată preferă prin-
cipiul destinaţiei, datorită faptului că este în corelaţie cu TVA pe consum, una-
nim acceptată de acestea. 

Această modalitate de impozitare este însă criticată de unii specialişti, 
atât din ţările care o practică, cât şi de oamenii de afaceri din ţările care nu o 
utilizează, pe motiv că exonerarea exportului şi impozitarea importului, ar con-
stitui o subvenţie acordată exportatorilor şi un obstacol în calea importurilor. 
Economistul Georges Egret cita dintr-un comunicat al Departamentului de stat 
al SUA din noiembrie 1968: “Nu este normal ca regulile GATT să permită anu-
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mitor ţări să încurajeze exporturile şi să împiedice importurile prin simpla modi-
ficare a structurilor lor fiscale.“1 

Ţările care au adoptat TVA pe consum bazată pe principiul destinaţiei, 
au avut în vedere faptul că dacă importurile ar fi neimpozitate (conform princi-
piului originii), acestea ar apărea în viziunea producătorului autohton ca un fe-
nomen de favorizare faţă de bunurile indigene impozabile, chiar dacă s-ar face 
ca preţurile importurilor să crească, iar cele ale exporturilor să scadă. 

La generalizarea acestei modalităţi de impozitare a contribuit şi faptul că 
ţările membre ale Comunităţii Economice Europene şi cele şapte ţari ale AELS, 
au căzut de acord pentru crearea Spaţiului Economic European. 

C. METODE DE CALCUL 

Tipul de TVA practicat influenţează asupra metodei de calculare a valorii 
adăugate supuse impozitării, în practică fiind cunoscute trei metode: metoda 
scăderii, metoda creditării şi metoda adunării. 

Metoda scăderii este cea mai simplă şi presupune simpla scădere a 
cumpărărilor din vânzările agentului economic, diferenţa rezultată urmând a fi 
impozitată. Aceasta seamănă la prima vedere cu metoda creditării, însă prezin-
tă unele dezavantaje. Aceasta nu permite o diferenţiere a cotelor, iar facturile 
nu furnizează informaţii privind TVA plătită în stadiile anterioare, necesare în 
scopul aplicării principiului destinaţiei (exporturi exonerate). 

Metoda creditării (cunoscută şi sub numele de metoda creditului fiscal, a 
facturării sau a scăderii indirecte), presupune aplicarea cotei de TVA la valoa-
rea vânzărilor agentului economic şi scăderea din acest impozit global a sumei 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată plătită în etapele anterioare, conform 
informaţiilor reflectate pe facturile de cumpărare pentru determinarea impozitu-
lui net de plată. Deci, în această situaţie pe facturi se va indica separat, preţul 
şi taxa pe valoarea adăugată aferentă care reprezintă suma taxelor plătite în 
etapele anterioare şi de către furnizor, până în momentul livrării mărfii. Aceasta 
este suma cu care agentul economic poate fi creditat, până la determinarea 
TVA nete pe care o are de plată. Această modalitate de calcul este preferată, 
în cazul TVA pe consum care utilizează principiul destinaţiei, căci permite sta-
bilirea exactă a sumei cu care exportul trebuie exonerat. 

Exonerarea exportului înseamnă că acesta este supus, cotei zero, iar 
exportatorul solicită organului fiscal restituirea taxei pe valoarea adăugata cu-
mulată în stadiile anterioare, conform informaţiilor cuprinse în factură. Importul 
în cazul acesta se impozitează în momentul realizării sau ulterior la prima vân-
zare în cadrul ţării. 

Utilizarea metodei adunării, presupune însumarea plăţilor făcute de 
agent cu salariile la care adaugă profitul net, putându-se scădea numai amorti-

                                                           
1 Egret, Georges, Le TVA, Presses Universitaires de France, Paris, 1978, p. 107. 
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zarea aferentă utilajului destinat producţiei pe perioada respectivă şi veniturile 
din investiţii. 

Această metodă se foloseşte numai în cazul TVA pe venit. În cazul în ca-
re exporturile sunt exonerate, nu se poate determina suma de rambursat, în-
trucât TVA nu apare în facturile de vânzare ale agentului. Pentru impozitarea 
bunurilor importate, acestea trebuie estimate, căci nu există posibilitatea adău-
girii prin coeficienţi a plăţilor de TVA făcute în străinătate pentru acestea. 

Din cele expuse putem trage unele concluzii. Astfel, calcularea TVA pe 
consum se poate face atât prin metoda scăderii cât şi a creditării, cu avantaje 
oferite de ultima în cazul exporturilor exonerate. În acest caz nu este nevoie de 
o distincţie între bunurile destinate producţiei şi cele de uz curent. Utilizarea 
metodei adunării implică împărţirea salariilor în două părţi: neimpozabile (cele 
plătite muncitorilor direct productivi) şi impozabile (restul salariilor). Utilizarea 
metodei creditării şi a scăderii asigură posibilitatea înlăturării evaziunii fiscale, 
căci preţul şi sumele sunt înscrise în factură, iar cumpărătorul şi furnizorul nu 
pot folosi valori false, decât întocmind facturi false, dar pe care organele de 
control fiscal le pot descoperi comparând factura prezentată de vânzător cu 
cea prezentată de cumpărător. 



4. ASPECTE PRIVIND MODUL DE FUNCŢIONARE 
A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Opţiunea pentru un anumit tip de taxă, principiu de impozitare şi metoda 
de stabilire a obligaţiei fiscale, împreună cu realizarea prin intermediul acestui 
instrument fiscal a unor obiective ţinând de sfera politicii economico-sociale, 
influenţează asupra cadrului tehnico-legislativ de aplicare a taxei pe valoarea 
adăugată 

Utilizarea taxei pe valoarea adăugată, varianta pe consum, opţiunea în 
favoarea principiului destinaţiei şi a metodei creditării, de către ţările Comunită-
ţii Economice Europene, apropierea ţării noastre de acesta piaţă economică 
cât şi evoluţiile actuale şi de perspectiva care au loc în Europa, sunt suficiente 
motive care ne determina a creiona în cele ce urmează principalele aspecte 
legate de modul de funcţionare a acestui instrument fiscal. 

Pentru ca taxa pe valoarea adăugată să poată funcţiona eficient într-o 
economie se impune stabilirea prin cadrul legislativ a următoarelor aspecte: 

− sfera de aplicare; 
− baza de impozitare şi exigibilitatea taxei; 
− numărul de cote şi nivelul acestora; . 
− regimul deducţiilor. 
În condiţiile actuale, aceste aspecte cunosc particularităţi de la ţară la ţa-

ră, în funcţie de politica fiscală pronunţata de fiecare în parte, iar în perspectiva 
dezvoltării pieţei unice intracomunitare se poate prognoza o armonizare a dife-
ritelor obiective urmărite prin acest instrument fiscal. 

4.1. Sfera de aplicare 
În general taxa pe valoarea adăugată are o sferă de aplicare foarte largă, 

putând să acopere până la 80% din consumul intern total, în scopul asigurării 
veniturilor la bugetul statului (aspectul financiar al taxei), restul de 20% din 
consumul nesupus impozitării trebuind să fie expres precizat prin lege, acesta 
făcând obiectul exonerărilor fiscale. 

Problema sferei de cuprindere este deosebit de importanta, şi implică o 
analiză a consumului din fiecare ţară, preluarea automată a unor prevederi 
dintr-o ţară şi aplicarea acestora la altă ţară putând duce la deprecierea bazei 
taxei. 

Neimpozitarea unei părţi a consumului poate avea la bază următoarele 
raţiuni: fie dificultatea aplicării la anumite operaţiuni (ca în cazul serviciilor fi-
nanciare, sau legate de administrarea impozitului), fie considerente de ordin 
social (a consumului de electricitate şi combustibil destinat populaţiei, a con-
sumului unor produse alimentare în stare proaspătă, destinate cetăţenilor), fie 
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considerente economice (stimularea construcţiilor de locuinţe destinate popula-
ţiei). 

Dacă structura consumului intern a ţărilor din vestul Europei se apropie 
de cea a ţarilor din America de Nord, nu aceeaşi structură este specifică Ame-
ricii de Sud sau ţărilor din estul Europei. 

Astfel sfera de cuprindere va trebui analizată în corelaţie cu structura 
consumului, regimul exonerării şi nivelul cotelor de impozitare pentru a se pu-
tea asigura atât veniturile necesare la buget, cât şi obiectivele de politică eco-
nomică şi socială pe care o ţară doreşte să le promoveze. 

În cadrul problematicii legate de sfera de aplicare se impune a se stabili 
în mod expres, clar şi concis următoarele aspecte: 

− care sunt operaţiile impozabile; 
− operaţiile exonerate de la plata taxei; 
− locul de impozitare; 
− regimul exporturilor şi operaţiile asimilate. 

4.1.1. Operaţiile impozabile 
Întrucât taxa pe valoarea adăugată este un impozit pe operaţiuni şi nu pe 

persoane, se consideră că pentru a putea fi supusă acţiunii acesteia, o opera-
ţiune trebuie să îndeplinească cumulativ cinci condiţii: 

− operaţiunea trebuie să constituie o livrare de bunuri sau o prestare, 
care comportă un transfer de proprietate; 

− operaţiunea trebuie să provină dintr-o activitate economică; 
− operaţiunea trebuie să fie realizată cu titlu oneros, indiferent de sco-

pul sau rezultatul obţinut şi indiferent de natura contrapartidei oferite 
de cumpărător (bani, bonuri livrate, servicii efectuate); 

− operaţiunea trebuie să fie efectuată de o persoană fizică, sau juridică, 
care lucrează cu titlu independent. Acest criteriu exclude salariaţii sau 
persoanele legate de cei care-i angajează printr-un contract de muncă 
sau orice alt raport juridic de subordonare. În cazul în care unele per-
soane care efectuează în mod obişnuit sau ocazional operaţiuni su-
puse impozitării, beneficiază de exonerare, aceste operaţiuni trebuie 
precizate expres; 

− operaţiunea trebuie să fie realizata, pe teritoriul statului care a hotărât 
utilizarea taxei pe valoarea adăugată şi să fie supusă regimului fiscal 
al acestuia. Aceasta înseamnă că atât agenţii economici din ţara res-
pectivă cât şi cei străini care efectuează operaţiuni supuse taxei, pe 
teritoriul acesteia, vor suporta efectele aplicării legislaţiei privind mo-
dul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. 

Pentru a se elimina orice interpretare a cadrului legislativ şi practicarea 
unei evaziuni fiscale legale, se impun precizări pentru anumite activităţi, care 
prin natura lor sunt impozabile, cum ar fi: 
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− livrările de bunuri către sine însuşi (consumul intern), pentru a nu 
afecta procesul concurenţial; 

− importurile care în condiţiile aplicării principiului destinaţiei (importuri 
impozabile, exporturi scutite), stat exonerate pe anumite considerente 
economice; 

− operaţiuni diverse, pentru care se acceptă un regim special de impo-
zitare. 

Ca urmare a celor expuse, reiese necesitatea unei grupări a operaţiilor 
impozabile, pentru a putea fi uşor de înţeles şi de urmărit în practică, respectiv: 

− operaţii care reflectă o activitate economică; 
− operaţii care se cer a fi desemnate în mod expres prin lege; 
− operaţii exonerate, dar care pot deveni impozabile ca urmare a deci-

ziei persoanei care le efectuează. 

A. OPERAŢII CARE REFLECTĂ O ACTIVITATE ECONOMICĂ 

Întrucât aceste operaţii impozabile, formează baza de la care se pleacă 
în aplicarea taxei pe valoarea adăugată, acestea trebuie, nu numai a fi definite 
precis, dar se impune şi explicarea conţinutului lor. 

Taxa pe valoarea adăugată se aplică asupra livrărilor de bunuri şi prestă-
rilor de servicii care reflectă o activitate economică efectuată cu titlu oneros de 
agenţii economici. 

Prin activitate economică se înţelege orice activitate care se desfăşoară 
de producători, comercianţi, prestări de servicii, inclusiv activităţile pe bază de 
autorizaţie efectuate de liber-producători, activităţi agricole, activităţi extractive, 
activităţi civile (închirieri de imobile şi terenuri, cesionări de proprietăţi, cesio-
nări de brevete, etc.). 

Operaţiile cu titlu oneros cuprind operaţiile efectuate cu scop lucrativ sau 
speculativ, indiferent dacă acestea se finalizează prin beneficiu sau pierdere. 

Datorită caracterului vast al operaţiunilor care reflectă o activitate eco-
nomică, prezintă importanţă gruparea acestora pe domenii mari de operaţii, 
respectiv: 

− livrări de bunuri mobile corporale; 
− prestări de servicii; 
− închirieri; 
− activităţi libere; 
− activităţi de învăţământ. 

A.1. LIVRĂRILE DE BUNURI MOBILE CORPORALE 

Pentru a fi impozabile prin livrările de bunuri mobile corporale trebuie să 
se realizeze un transfer de proprietate în baza: unui contract de vânzare, a 
unui contract de vânzare care cuprinde printr-o clauză că transferul bunului are 
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loc numai după plata integrală a acestuia, a unui contract care prevede închiri-
erea sau vânzarea unui bun şi care are o clauză în baza căreia bunul aparţine 
cumpărătorului la expirarea închirierii sau plata ultimei rate. 

În ţările unde se aplică taxa pe valoarea adăugată, se asimilează bunuri-
le mobile corporale şi se supun impozitării: schimbarea unui bun pe un alt bun, 
împrumutul aferent consumului, gazul, electricitatea, frigul şi căldura. 

A.2. PRESTĂRILE DE SERVICII 

Sfera prestărilor de servicii cuprinde o gamă extrem de largă de operaţi-
uni, dar totuşi o grupare în scopul definirii acestora se impune şi este posibilă. 
Aceasta vizează: 

− vânzările aferente consumului produselor alimentare şi a băuturilor de 
orice fel din cofetării, patiserii, restaurante; 

− transporturile de mărfuri şi de persoane; 
− lucrările efectuate de terţi, asupra unor bunuri, care revin în proprieta-

tea agentului economic iniţial; 
− lucrări cu caracter imobiliar; 
− închirieri de bunuri mobile sau imobile; 
− activităţile care reflectă contracte de întreprindere sau închirieri indus-

triale prin care o persoană se obligă a executa o muncă sau o activi-
tate în schimbul unei remuneraţii determinate, şi care dau loc la per-
ceperea de profituri diverse (redevenţe, participării, prime); 

− cedările de bunuri mobile incorporale, definitive sau temporare sub 
formă de concesiuni a unor mărci de fabrică, drepturi de brevete etc.; 

− comisioanele intermediarilor şi comisionarilor; 
− lucrările privind studii de cercetare şi expertize; 
− operaţiile prin care un terţ se substituie unui debitor faţă de creditorul 

acestuia, acordând celui din urmă avansuri sau aconturi. 

A.3. ÎNCHIRIERILE 

Operaţiunile impozabile care fac obiectul închirierilor se impun a fi anali-
zate, căci unele pot tace obiectul exonerărilor pe anumite considerente eco-
nomice. Acestea se pot grupa în scopul definirii conţinutului şi analizei astfel: 

− închirieri de imobile, dotate cu instalaţii, mobilier şi materiale şi care 
sunt destinate a fi utilizate în scopul desfăşurării unei activităţi cu ca-
racter profesional; 

− închirieri de bunuri mobile corporale, cum ar fi animale, vehicule, va-
goane, materiale; 

− închirieri de bunuri incorporate, cum ar fi fondurile de comerţ (în acest 
caz baza la care se aplică impozitul trebuie să cuprindă redevenţa 
plătită şi chiria imobilului comercial), drepturile asupra terenurilor ne-
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amenajate, a localurilor goale, terenurilor şi spaţiilor construite de fo-
losinţa agricolă, dacă acestea sunt cuprinse în activul unei operaţii 
comerciale (altfel se impune exonerarea), închirierea unor brevete de 
invenţii, etc.; 

− închirierea unor amenajări destinate staţionării autovehiculelor (par-
kinguri, garaje). Aici se pune problema exonerării, spaţiilor închiriate 
pentru staţionarea vehiculelor unui agent economic care gestionează 
întregul imobil şi a redevenţelor percepute de administraţiile locale 
pentru staţionarea pe drumurile publice. 

La stabilirea impozitului se poate avea în vedere: statutul juridic al per-
soanelor care deţin amenajările (societăţi comerciale, administraţii locale, gara-
jele profesioniştilor, simpli particulari), perioada închirierii (cu luna, ziua, ora), 
tipul de amplasament (la subsol, la suprafaţă, garaje individuale), natura vehi-
culului (avioane, vapoare, caravane rutiere, automobile) şi dacă închirierea es-
te sau nu însoţită şi de alte prestaţii cu caracter comercial (întreţinerea şi repa-
rarea autovehiculelor). 

A.4. ACTIVITĂŢI LIBERE 

Opţiunea pentru o sferă largă de impozitare, impune luarea în considera-
re a operaţiunilor care intră în sfera de cuprindere a activităţilor liber profesio-
niştilor, respectiv: 

− profesiuni juridice, de natura consultanţei juridice, onorariile percepute 
de lichidatori în legătură cu operaţiile comerciale, serviciile notariate; 

− lucrări de îndrumare şi asistenţa (expertize judiciare şi în operaţiile de 
asigurări, îndrumări în informatică, organizare, finanţe, publicitate); 

− prestaţii cu caracter ingineresc şi de arhitectură (asistenţa tehnică, 
planuri, machete, studii, devize), cu caracter sociologic, demografic, 
lucrările detectivilor particulari; 

− lucrări de analiză (a apei, a produselor alimentare, a produselor indus-
triale etc.). Analizele de biologie medicală pentru populaţie se pot 
avea în vedere la exonerări, pentru a nu scumpi excesiv preţul presta-
ţiei şi întrucât se poate considera că nu este de natură a produce dis-
torsiuni în restul economiei; 

− prestaţiile executate de veterinari cum ar fi: tratamentul bolilor anima-
le, asigurarea de medicamente de uz veterinar şi a altor produse des-
tinate animalelor bolnave. 

A.5. ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

În general ţările care aplică taxa pe valoarea adăugată exonerează un 
număr mare de activităţi care ţin de acest domeniu datorită importanţei econo-
mice şi sociale, căci dacă pe termen scurt acestea nu au efecte imediate şi di-
recte, pe termen lung de efectele acestora beneficiază agenţii economici şi po-
pulaţia, deci întreaga societate în ansamblu. 
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Se pot avea în vedere în scopul impozitării: şcolile pentru învăţarea unor 
discipline sportive, a conducerii auto, pentru învăţarea limbilor străine, etc. 

B. OPERAŢII CARE TREBUIE DESEMNATE ÎN MOD EXPRES 
PRIN LEGE 

Anumite operaţii se impun a fi desemnate expres prin cadrul legal, datori-
tă faptului că o tratare superficială sau necorespunzătoare poate duce la apari-
ţia distorsiunii în procesul concurenţial, necesitatea determinată de aplicarea 
unui anumit principiu de impozitare. 

În practică se supun impozitării, livrările de bunuri către sine-însuşi (în 
scopul evitării distorsiunilor în procesul concurenţial), care cuprind operaţiile 
realizate pentru nevoile întreprinderii, ale personalului, ale conducerii etc. 

C. OPERAŢII EXONERATE, DAR CARE POT DEVENI IMPOZABILE 
CA URMARE A DECIZIEI PERSOANEI CARE LE EFECTUEAZĂ 

Persoanelor fizice şi juridice care exercită anumite activităţi exonerate de 
la plata taxei trebuie să li se ofere posibilitatea ca printr-o dispoziţie legală să 
se poată supune în mod voluntar la plata acesteia. Dispoziţia legală trebuie să 
stabilească în mod clar, operaţiile exonerate care pot face obiectul opţiunii plă-
titorului şi modul în care acesta trebuie să-şi manifeste opţiunea. 

Raţiunea în virtutea căreia, se poate considera oportună această preve-
dere, este de a îmbina interesul general cu cel particular. Aceasta înseamnă că 
în schimbul plăţii taxei, plătitorul va beneficia de nişte facilităţi fiscale, cum ar fi 
deducerea taxei plătite din impozitul care generează investiţiile, cheltuielile de 
exploatare sau alte facilităţi fiscale considerate utile în promovarea politicii 
economice adoptate de stat. 

4.1.2. Operaţiile exonerate de la plata taxei pe valoarea adăugată 
În practică anumite operaţiuni care sunt pasibile de aplicarea TVA pot fi 

exonerate în cadrul dispoziţiilor legale. Apare deci disocierea între calitatea de 
subiect impozabil şi calitatea de plătitor. 

Exonerarea antrenează prin urmare pierderea dreptului de deducere a 
TVA care a grevat elementele de preţ ale operaţiei efectuate, cu excepţia ex-
porturilor sau a transporturilor internaţionale. Dacă clientul unui agent exonerat 
este el însuşi plătitor de TVA acesta nu va putea să deducă din taxa la care es-
te obligat, taxa care a grevat înainte preţul furnizorului său. 

Am arătat anterior că întreaga analiză o facem în cazul TVA pe consum, 
utilizând principiul destinaţiei (exporturi scutite). Exonerarea exporturilor, a ope-
raţiilor asimilate acestora şi cele privind transporturile internaţionale, are un 
efect larg, întrucât deschide dreptul de a recupera taxa din amonte (anterioară) 
şi ca urmare exportatorilor trebuie prin cadrul legal să li se asigure posibilitatea 
de a beneficia de dreptul de deducere. 
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Sfera de cuprindere a operaţiilor exonerate poate să difere de la ţară la 
ţară, dar în stabilirea exonerărilor trebuie să se aibă în vedere influenţa asupra 
bazei de impozitare şi repercusiunea asupra economiei în general. 

În general operaţiunile exonerate vizează: 
− exporturile şi operaţiile asimilate, atunci când se optează pentru prin-

cipiul destinaţiei. Agenţii economici au obligaţia de a justifica exactita-
tea exportului (impunându-se evidenţierea în contabilitate distinct) şi 
să prezinte declaraţii de export vizate de serviciul vămilor; 

− anumite operaţiuni de import, care trebuie foarte exact delimitate. 
Acestea pot cuprinde: obiectele conţinute în bagajele călătorilor şi ca-
re nu sunt necesare călătoriei efectuate, ci destinate familiei din ţară 
(cuantumul valoric exonerat este exact stabilit prin lege), importurile 
destinate serviciilor diplomatice, cele destinate Crucii Roşii, importuri-
le destinate a fi plasate în magazii şi spaţii de vămuire sau sub un re-
gim de administrare temporară în magaziile vămilor, cele care au re-
gim de tranzit, cele care urmează a fi exportate sau supuse unei vă-
muiri ulterioare. În cazul în care o ţară are un interes major pentru im-
portul unor materii prime deficitare se poate prevedea exonerarea 
acestora, dacă preţul fără taxă nu va influenţa negativ asupra celor 
similare produse în ţară; 

− transporturile internaţionale. Majoritatea ţărilor le exclud de la impozi-
tare întrucât sunt interesate în dezvoltarea tranzitului de mărfuri care 
sunt o sursă de încasări valutare sub forma taxelor pentru folosirea 
căilor ferate, a drumurilor publice, contribuind indirect la creşterea va-
lorii serviciilor legate de acestea; 

− anumite activităţi libere, cum ar fi: activităţile medicale şi asimilate 
acestora, livrările de lapte şi sânge uman, activităţile literare, artistice 
şi sportive; 

− învăţământul şcolar şi universitar de stat; 
− anumite operaţii bancare şi financiare, de asigurări şi reasigurări, da-

torită dificultăţii de calcul, ceea ce implică completarea cu un alt sis-
tem de impozitare; 

− locaţia terenurilor şi construcţiilor agricole, a localurilor goale, a tere-
nurilor neamenajate; 

− imobilele construite de stat şi destinate ca locuinţe cetăţenilor; 
− fuziunile şi scindările de societăţi; 
− operaţiile privind amenajarea fondului funciar; 
− vânzările care au ca obiect atragerea în circuitul agricol a unor tere-

nuri depreciate sau slab productive; 
− operaţiunile de parcelări de terenuri efectuate de organisme publice şi 

de vânzare a acestora în scopul construirii de locuinţe de către stat 
pentru a fi vândute cetăţenilor; 
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− vânzările de produse realizate de nevăzători şi alte persoane handi-
capate; 

− monumentele mortuare, care îndeplinesc următoarele condiţii: consti-
tuie activităţi de construcţie, amenajare, reparare sau întreţinere şi 
privesc monumentele din cimitire şi morminte comemorative ale luptă-
torilor, eroilor, victimelor sau morţilor din război sau revoluţie, care 
sunt efectuate de colectivităţile publice sau organismele legal consti-
tuite fără scop lucrativ (asociaţiile foştilor luptători, deportaţi, victime 
ale războiului etc.); 

− serviciile cu caracter social, educativ, cultural sau sportiv, realizate de 
organisme fără scop lucrativ în favoarea membrilor lor şi acţiuni cu 
caracter social non filantropic făcute de acestea în favoarea altor terţi; 

− operaţiile efectuate de organisme religioase, filozofice, patriotice, poli-
tice, privind: prestaţiile de servicii sau livrări de bunuri legate de aces-
te prestaţii către aderenţii lor; serviciile cu caracter social, educativ, 
cultural, sportiv către membrii acestora; organizarea de acţiuni de bi-
nefacere; 

− operaţiunile efectuate de spitale, de policlinici, de centre de recupera-
re funcţională şi locomotorie. Prestaţiile exonerate pot viza: cheltuieli-
le de tratament privind protezele dentare, stimulatoarele cardiace asi-
gurate în timpul şi după externarea pacienţilor, cheltuielile sălilor de 
naştere şi a sălilor de operaţie, indiferent dacă sunt sau nu suportate 
din asigurări sociale. 

După cum se poate observa exonerările fiscale vizează atât latura eco-
nomică, având un rol stimulativ asupra acesteia, cât şi unele aspecte sociale şi 
umanitare, având un rol de protecţie indirectă asupra consumatorului final. 

4.1.3. Locul de impozitare 
În cazul TVA pe consum, utilizând principiul destinaţiei, am expus anteri-

or că se impozitează toate operaţiile efectuate în ţară cu excepţia cazurilor de 
exonerare, importurile ca principiu general (cu unele exonerări dispuse ca ur-
mare a intereselor economice), iar exporturile se exonerează. 

Problema, deci, la prima vedere este simplă, însă complexitatea activită-
ţilor economice impune o analiză mai aprofundată asupra acestui aspect pus în 
discuţie. 

Ca urmare se impune a ne opri asupra locului de impozitare în cazul: 
− livrărilor de bunuri; 
− prestărilor de servicii; 
− transporturilor internaţionale; 
− agenţilor economici străini. 
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A. LOCUL DE IMPOZITAREA LIVRĂRILOR DE BUNURI 

În acest caz distingem două aspecte, respectiv: 
I. Bunul livrat este în stare de folosinţă sau de funcţionare. 
Atunci când locul de plecare a bunului livrat este situat în ţara în care 

aplică TVA oricare ar fi locul său de destinaţie, livrarea se consideră a fi impo-
zabilă cu excepţia exonerării exportului acestuia. 

În situaţia în care un bun nu dă loc la o expediţie sau un transport, fiind 
destinat consumului intern (consum către sine-însuşi), acesta este impozabil 
pentru a nu altera procesul concurenţial. 

Dacă locul de plecare a bunului este situat în străinătate, livrarea este 
impozabilă în ţara importatoare (conform principiului destinaţiei, cu excepţia 
eventualelor exonerări). Importatorul care achită taxa asupra livrării va putea 
deduce taxa vărsată până în momentul importului. 

Dar dacă livrarea nu este efectuată de către un importator din ţara care 
aplică taxa, ci de o persoană din afara acesteia? În practică se optează în 
această situaţie în direcţia neimpozitării în ţara importatoare (considerându-se 
că a fost impozitată livrarea în ţara din care a plecat, pentru evitarea dublei im-
puneri), dispărând dreptul de deducţie pentru agentul economic cumpărător ca-
re de fapt este şi importator, dar prin exercitarea dreptului de deducţie situaţiile 
sunt totuşi diferite. 

II. Bunurile sunt livrate după montaj sau instalare. 
Atunci când bunurile fac obiectul unor operaţii de montare şi instalare 

înainte de a fi livrate, se impune impozitarea acestora. 
Dacă un agent economic străin asigură montarea sau instalarea la un 

potenţial cumpărător a unor materiale, acesta este pasibil de plata taxei pentru 
materialele importate o dată, iar după livrarea materialelor montate sau instala-
te va plăti taxa aferenta, deducând taxa plătită la importul materialelor. Dacă 
agentul economic străin nu are o filiala în ţara în care face montajul sau insta-
larea bunurilor importate, atunci se impune desemnarea unui reprezentant în 
ţara respectivă care să plătească taxa şi deducţiile corespunzătoare, apărând 
necesitatea ca pe declaraţia de import să se menţioneze destinatarul real şi 
denumirea agentului economic străin şi a reprezentantului său. 

B. LOCUL IMPOZITĂRII PRESTAŢIILOR 

Indiferent că prestaţia are ca destinatar populaţia sau este legată de co-
mercializarea produselor (operaţii de intermediere, de conservare, de ambalări 
de produse, prezentări de produse etc.), atunci când se realizează în ţara care 
a optat pentru utilizarea TVA aceasta se impozitează. 

Problematica locului de impozitare a prestaţiilor necesită o discuţie asu-
pra sediului activităţii agentului care efectuează prestaţia. 

Atunci când sediul activităţii corespunde cu locul desfăşurării acesteia, 
verificarea operaţiunilor impozabile se efectuează uşor. Dacă însă activitatea 
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de prestaţie se efectuează în locuri diferite, apare necesitatea stabilirii unui 
centru fix de activitate pentru verificările fiscale. În cazul când nu se pot stabili 
locurile unde activitatea se exercită (prestaţii la domiciliul clienţilor), apare ca 
fiind necesar, stabilirea domiciliului permanent al prestatorului, ca loc de impo-
zitare. În situaţia în care o profesiune sau o activitate este desfăşurată de per-
soane care au domiciliul în străinătate şi nu au o rezidenţă fixă în ţara unde 
efectuează prestaţia, atunci aceste persoane sunt obligate să declare operaţi-
unile efectuate la o unitate fiscală stabilită anterior începerii acesteia. 

În continuare se impune o discuţie asupra modului de impozitare în func-
ţie de natura prestaţiilor. 

În cazul prestaţiilor nemateriale, cum ar fi: prestaţii publicitare, de inter-
mediere, de consulting, cedări şi concesionări privind mărci de fabrică, drepturi 
de licenţă, cedări şi concesionări privind drepturile de autor de brevete, tradu-
ceri, în practică se procedează astfel: 

− indiferent de locul (în ţară sau străinătate) unde este stabilit beneficia-
rul prestaţiei, se impozitează; 

− când prestatorul este stabilit în străinătate, se impozitează beneficia-
rul prestaţiei din ţară. 

În cazul prestaţiilor localizabile material, se procedează astfel: 
− persoanele care efectuează sau organizează prestaţii culturale, ştiinţi-

fice, educative, recreative, artistice, sportive, dacă nu sunt exonerate 
prin lege, constituie subiecţi plătitori; 

− se supun impozitării activităţile de expertiză care au ca obiect: exper-
tize tehnice, transformări, modelări etc.; 

− închirierea de mijloace de transport în scopul efectuării unor exporturi 
se exonerează (conform principiului destinaţiei), însă atunci când per-
soana care închiriază şi cea care beneficiază de mijlocul de transport 
închiriat este în ţară, ca şi în situaţia în care persoana care închiriază 
este persoană din străinătate, dar beneficiarul este în ţară, apare ne-
cesitatea impozitării acestui tip de prestaţie; 

− în situaţia în care în interiorul unei ţări se efectuează un transport cu 
mijloace de transport străine şi au loc sau nu prestaţii legate de aces-
ta, baza de impozitare o poate constitui valoarea transportului; 

− se supun impozitării prestaţiile legate de imobilele care nu sunt desti-
nate cetăţenilor, cum ar fi: proiectare, comisioane, onorarii, cheltuieli 
făcute în perioada construirii, operaţii de intermediere în scopul vân-
zării – cumpărării de imobile, vinderea imobilelor etc. 

C. LOCUL DE IMPOZITARE A TRANSPORTURILOR INTERNAŢIONALE 

În modul de impozitare a transporturilor internaţionale trebuie să se ţină 
seama de acordurile internaţionale existente între ţări, care duc în mod implicit 
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la numeroase exonerări. În principiu impozitarea acestuia se face în funcţie de 
distanţa parcursă. 

Vom face câteva referiri la impozitarea transporturilor internaţionale, pe 
tipuri mari de activităţi. 

În scopul simplificării modului de impozitare se poate exonera, transpor-
tul de mărfuri care provin din străinătate până la primul loc de destinaţie, costul 
transportului exonerat incluzându-se în baza de impozitare a bunului impozat. 

Atunci când mărfurile sunt destinate exportului, transportul aferent (con-
form principiului destinaţiei), se exonerează de la impozitare. 

Exonerarea transportului de mărfuri spre un port sau aeroport; în vede-
rea transbordării este condiţionată de prezentarea unei atestări eliberata de 
expeditor şi vizată de serviciul impozite care să certifice destinaţia produsului. 

Transporturile executate pentru persoane stabilite în străinătate care eli-
berează atestările privind destinaţia produselor se pot exonera, însă agentul 
care efectuează transportul trebuie să le evidenţieze separat şi să aibă atestă-
rile eliberate de clienţii străini, precum şi facturile aferente. 

În cazul transporturilor internaţionale de călători, se practică exonerarea 
acestora pe traseul intern pentru transporturile rutiere de călători străini care 
circulă în grupuri, pentru transporturile efectuate cu trenurile internaţionale şi 
pentru cele aeriene sau maritime care pleacă în străinătate sau vin din străină-
tate. 

D. LOCUL DE IMPOZITARE A AGENŢILOR ECONOMICI STRĂINI 

Pentru eliminarea oricărei interpretări prin legislaţia fiscală se impune sti-
pularea regimului de impozitare a agenţilor economici străini care efectuează 
livrări de bunuri sau prestaţii de servicii şi a căror loc de impozitare este în ţara 
care aplică TVA. Indiferent că au un sediu sau intermediari care răspund de 
plata taxelor, atunci când efectuează operaţiuni supuse impozitării se practică 
acelaşi regim de impozitare ca pentru activitatea similară realizată de agentul 
economic din ţara respectivă. 

4.1.4. Regimul exporturilor şi operaţiilor asimilate 
În condiţiile utilizării TVA pe consum, aplicând principiul destinaţiei, în 

general operaţiile privind comerţul exterior se exonerează de la plata TVA. 
Totuşi o analiză a exporturilor se impune, iar prin cadrul legislativ consi-

derăm că sunt necesare referiri explicite asupra operaţiilor de export. 
Exporturile şi livrările asimilate în practica ţărilor care aplică acest tip de 

impozitare se exonerează atunci când exporturile sunt efectuate de vânzătorii 
din ţara respectivă precum şi atunci când livrările de bunuri expediate sau 
transbordate în afara ţării respective sunt efectuate de un cumpărător care nu 
este stabilit în ţara respectivă. Se pot identifica deci, două situaţii: 
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− exporturi făcute de vânzător. În cazul livrărilor directe făcute de expor-
tator sau a unor livrări realizate printr-un comisionar sau mandatar, se 
admite exonerarea pe baza actelor privind realitatea exporturilor, ex-
portatorii putând deduce TVA care a grevat elementele de preţ ale 
bunurilor exportate, modalitatea de recuperare stabilindu-se prin lege. 
În acelaşi timp exportatorilor li se poate acorda dreptul de a importa în 
regim de scutire de TVA, bunuri destinate a fi exportate în starea în 
care au fost importate (intrând în regim de tranzit) sau după transfor-
mări ulterioare ale acestora; 

− exporturi făcute de persoane stabilite în străinătate. Dacă acestea se 
asimilează prin lege exporturilor de bunuri, atunci pot beneficia de 
exonerare, rămânând a opta numai pentru impozitarea mijloacelor de 
transport de folosinţă privată. 

În cadrul operaţiilor de export apare problema modului de tratament al 
serviciilor legate de traficul internaţional de bunuri. Asupra varietăţii acestora 
nu ne propunem a ne opri, dar trebuie să arătăm că se impun referiri precis de-
limitate ale posibilităţilor de exonerare atât pe grupe mari de servicii, cât şi pe 
operaţiile care compun aceste grupe. 

Serviciile legate de importuri care au loc până la ajungerea bunurilor la 
primul loc de destinaţie şi a căror valoare este cuprinsă în baza de impozitare a 
importului sunt exonerate, căci altfel ar avea loc o dublă impunere. 

În ceea ce priveşte serviciile aferente bunurilor exportate, acestea trebu-
ie să beneficieze de regimul de exonerare acordat exporturilor. Este vorba de 
servicii diverse cum ar fi: expertize privind asigurarea produselor, comisioanele 
plătite pentru mărfurile exportate, încărcări şi descărcări de mărfuri destinate 
exportului, ambalarea, depozitarea şi paza mărfurilor, închirieri de containere şi 
alte mijloace de transport etc. 

O altă grupă de servicii care beneficiază de exonerări sunt cele legate de 
bunurile aflate sub regim vamal suspensiv ca şi cele care privesc operaţiile de 
formare, reparare şi întreţinere efectuate asupra unor bunuri expediate în afara 
ţării care aplică TVA (utilizând principiul destinaţiei) şi care sunt efectuate îh 
favoarea unor persoane stabilite în străinătate. 

Tot în cadrul operaţiilor de export se ridică problema modului de tratare 
fiscală a operaţiilor legate de navele maritime şi aeriene. 

În practică o mare parte a operaţiilor executate cu acestea şi destinate 
traficului internaţional sunt exonerate. 

Operaţiile aferente navelor maritime în legătură cu importul de mărfuri 
sunt impozabile, iar cele legate de exporturi sunt exonerate, cum ar fi: serviciile 
legate de nevoile directe ale cargourilor şi vapoarelor: operaţii de întreţinere a 
navelor şi materialelor de la bord, asistenţă şi salvare a navei, pilotare, remor-
care, utilizare a instalaţiilor portuare. Nu se exonerează însă: îmbarcarea şi 
debarcarea pasagerilor şi a bagajelor, operaţiile de dragaj, închirierile de utilaje 
şi instalaţiile pentru încărcări şi descărcări de vapoare etc. 
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Printre operaţiile aferente aeronavelor, în regimul de exonerare se cu-
prind de regulă: serviciile pentru nevoile directe ale aeronavelor (aterizare, de-
colare, utilizarea dispozitivelor de radar, gararea, etc.), produsele destinate a fi 
consumate la bord de pasageri şi personalul navigant, Cu excepţia celor de pe 
navele sportive, de turism şi particulare, livrarea, transferarea, repararea, între-
ţinerea, închirierea aeronavelor utilizate de companiile ţării respective. 

Din cele prezentate reiese că problema operaţiilor impozabile şi a celor 
exonerate îmbracă două aspecte, respectiv un aspect legat de politica fiscală 
promovată pe un teritoriu naţional şi un aspect legat de existenţa convenţiilor 
internaţionale, legat de evitarea dublei impuneri. 

4.2. Baza de impozitare şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 
După ce am văzut principalele aspecte legate de stabilirea sferei de apli-

care a taxei, se ridică problema modului de stabilire a bazei de impozitare a 
operaţiilor impozabile şi a legăturii dintre faptul generator şi exigibilitatea impo-
zitului (momentul în care impozitul trebuie plătit). 

A. BAZA DE IMPOZITARE 

Paleta largă a operaţiunilor care au loc în economia unei ţări, precum şi 
regimul exonerărilor sunt doi factori care trebuie avuţi în vedere atunci când se 
pune problema determinării bazei de impozitare. Ca urmare, ţările care practi-
că acest sistem de impozitare au elaborat o serie de reguli generale privind de-
terminarea bazei impozabile, precum şi o serie de reguli particulare pentru 
operaţiile care au un caracter specific. 

În elaborarea regulilor generale, se urmăreşte ca acestea să fie valabile 
pentru grupuri mari de operaţii economice cu caracter omogen, cum ar fi livrări-
le de bunuri şi prestările de servicii. În cazul acestora baza de impozitare o 
constituie valorile bunurilor sau serviciilor primite sau care se vor primi, de că-
tre furnizorul sau prestatorul de servicii, în schimbul operaţiei realizate. Baza 
va cuprinde deci ansamblul plăţilor făcute prin instrumente de decontare şi în 
numerar, precum şi plăţile în natură (se va avea în vedere valoarea bunurilor 
sau serviciilor care sunt oferite în contrapartidă). 

Ca regula generala în practică în determinarea bazei de impozitare nu se 
tine cont de eşalonarea în timp a vărsămintelor şi nici dacă acestea au avut loc 
înainte sau după realizarea operaţiei. Numai atunci când anumite elemente ale 
preţului nu sunt exact cunoscute în momentul tranzacţiei, atunci impozitarea se 
va face ulterior realizării operaţiei. 

Pentru o mai bună înţelegere a problemei se impun câteva exemplificări, 
cu atât mai mult cu cât TVA este un impozit pe valoarea adăugata. Dar pentru 
o bună înţelegere a modului cum funcţionează acest instrument fiscal, este ne-
cesară înţelegerea modului de determinare a bazei impozabile cât şi a regimu-
lui deducţiilor. Revenim mereu şi reamintim cititorilor că întreaga discuţie are 
loc în jurul TVA pe consum, care constituie cea mai uzitată formă de impozare. 
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Baza de impozitare pentru livrările de bunuri o constituie preţul convenit 
între părţi, fără a se lua în considerare aconturile plătite în avans şi soldul rămas. 

Atunci când intervin factori complementari sau rectificativi, prin care pre-
ţul stabilit iniţial se modifică în sensul creşterii, suplimentul de preţ se va supu-
ne la impozitare. 

Cheltuielile de transport, pe care furnizorul unui bun le facturează clientu-
lui său, se consideră cheltuieli accesorii livrării bunului şi se includ în baza de 
impozitare. În acelaşi timp costul transportului poate fi disociat de suma totală 
a vânzării, dacă suma de plată apare distinct în contractul dintre vânzător şi 
cumpărător, în acest caz aplicându-se regimul operaţiilor de transport. 

În cazul prestărilor de servicii baza de impozitare trebuie să cuprindă to-
talitatea sumelor care constituie serviciul făcut. Întrucât valoarea definitivă a 
prestaţiei se cunoaşte după terminarea acesteia, exigibilitatea (momentul în 
care trebuie plătită) va fi în funcţie de momentul încasării. 

Reducerile de preţ, pe care furnizorii de bunuri sau prestări de servicii le 
acordă clienţilor se pot deduce din baza de impozitare, indiferent de modul de 
acordare: remize, rabaturi, reduceri de încasări, în condiţiile respectării urmă-
toarelor cerinţe: să nu constituie recompensare a unui serviciu sau o contra-
prestaţie realizată şi de aceste reduceri să beneficieze efectiv cumpătătorul. 

În ceea ce priveşte schimbul de mărfuri în contrapartidă, fiecare schimb 
se consideră drept vânzare de bunuri. 

În baza impozabilă se mai includ: despăgubirile care nu pot fi considera-
te ca un corespondent exclusiv al reparării unui prejudiciu, depunerile vărsate 
de cumpărători şi păstrate de vânzător în situaţia în care primii renunţă la cum-
părarea bunurilor, subvenţiile destinate a compensa global lipsa încasărilor 
unui agent economic (beneficiarul va trebui să justifice încasările în funcţie de 
nivelurile fiecărei taxe), subvenţiile pentru întregirea directă a preţului unei ope-
raţii impozabile, ajutoarele comerciale între agenţii economici (taxa se va dato-
ra când renunţarea la creanţe este evidenţiată şi va trebui facturată de societa-
tea beneficiară, fiind deductibilă pentru cea care consimte la renunţare), cheltu-
ielile de facturare, cheltuielile de asigurare aferente mărfurilor, primele şi boni-
ficaţiile pe care clientul le plăteşte pentru a obţine o livrare rapidă etc. 

În schimb despăgubirile vărsate de stat pentru repararea daunelor pro-
duse de calamităţi, despăgubirile privind asigurările, orice subvenţii pentru ope-
raţii exonerate, nu se includ în baza de impozitare. 

Practica cunoaşte însă o diversitate mare de manifestare. Astfel, atunci 
când mai multe produse cad sub incidenţa unor taxe diferite, dar sunt vândute 
la un preţ unic global, fiecare produs trebuie impozitat în funcţie de preţul său 
şi taxa aferentă. Ce se întâmplă însă atunci când un produs este compus din 
elemente taxabile diferit? În practică taxa se va percepe asupra preţului de 
vânzare a produsului considerat în ansamblul său. 

În cazul serviciilor, când mai multe servicii, sunt executate la un preţ glo-
bal, fiecare se impozitează la preţul şi taxa sa proprie. Dacă serviciul este înso-
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ţit de o prestaţie care nu se poate disocia de acesta, atunci prestaţia se include 
în baza de impozitare. Materialele care suferă transformări şi piesele necesare 
realizării unei prestaţii, chiar dacă la terminarea prestaţiei se înlătură, vor intra 
în preţul acesteia, constituind elemente componente ale bazei impozabile. 

Sfera de cuprindere a prevederilor cu caracter general este mult mai vas-
tă, dar considerăm că exemplificările efectuate sunt suficiente, pentru înţelege-
rea problemei. Înainte de a trece mai departe vom spune că activităţile efectua-
te în regie se impozitează la o valoare care trebuie să acopere cheltuielile ge-
nerale şi beneficiul, iar livrările între o întreprindere-mamă şi sucursalele sale 
sunt supuse de asemenea impozitării. 

În viaţa economică operaţiile, după cum am mai spus sunt foarte diverse. 
Această diversitate ridică probleme în ceea ce priveşte modul de stabilire a 
materiei impozabile, probleme care sunt uşor complicate şi de anumite obiecti-
ve urmărite prin politica economico-socială promovată de un stat. 

În ţările care aplică TVA se supune impozitării consumul intern sau altfel 
exprimat livrările către sine însuşi, pentru a descuraja concentrarea unor activi-
tăţi şi a acţiona în direcţia asigurării concurentei între marile şi micile întreprin-
deri. 

Baza de impozitare o constituie în acest caz, fie preţul de cumpărare a 
bunurilor respective sau a bunurilor similare (dacă bunul consumat a fost pro-
dus în cadrul întreprinderii), fie în locul preţului de cumpărare, costurile de pro-
ducţie. În această situaţie exigibilitatea taxei este determinată de momentul uti-
lizării bunului, deducţia făcându-se din taxa datorată pentru celelalte operaţii. 

Un alt aspect este legat de determinarea bazei de impozitare a importuri-
lor. În practică se ia ca bază impozabilă valoarea în vamă a bunului la care se 
adaugă taxele vamale prevăzute de legislaţia ţării respective, precum şi cheltu-
ielile accesorii până la locul de destinaţie din care se scad remizele şi reduceri-
le de preţ pentru plăţile anticipate acordate în momentul importului. 

Pentru operaţiile de ambalare apare ca fiind necesară elaborarea de re-
guli speciale privind impozitarea în funcţie de felul acestora (recuperabile şi ne-
recuperabile) şi în funcţie de modul de circulaţie. Astfel ambalajele care circulă 
pe principiul restituirii, dacă nu sunt facturate trebuie exonerate dar totuşi ele 
trebuie impozitate la expirarea duratei de utilizare. Dacă ambalajele se factu-
rează în momentul livrării produselor, în acel moment trebuie impozitate. Dacă 
sunt facturate distinct de marfă, impozitul trebuie să aibă în vedere două baze 
distincte, respectiv a mărfii şi a ambalajului, iar dacă ambalajele sunt nerecu-
perabile, facturându-se global împreună cu marfa pe care o protejează, atunci 
impozitul trebuie să vizeze baza globală a operaţiei. 

O problemă o constituie baza de impozitare a operaţiilor bancare şi fi-
nanciare, datorită caracterului specific al operaţiilor. Ca baza de impozitare se 
poate lua cuantumul brut al profitului realizat, din care se poate da drept de 
deducere a serviciilor bancare legate direct de exporturi, a operaţiilor bancare 
pentru persoane domiciliate în afara ţării respective care sunt efectuate în folo-
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sul lor personal, a livrărilor de aur la banca de emisiune. Determinarea bazei 
de impozitare impune o analiză şi în cazul operaţiunilor realizate prin interme-
diar. Astfel atunci când comisionarii sunt desemnaţi printr-un mandat (proprie-
tatea tranzacţiei nu le aparţine), recompensarea muncii lor făcându-se printr-un 
procent negociat din costul bunului sau al serviciului, impozitarea trebuie să vi-
zeze comisionul primit. Dacă aceştia nu sunt recompensaţi printr-un comision 
stabilit anticipat, se impune impozitarea valorii totale a tranzacţiei. În situaţia în 
care operaţiile sunt impozabile dar comisionarii sunt exoneraţi indiferent de 
modul lor de recompensare, atunci baza de impozitare o poate constitui preţul 
plătit de cumpărător pentru livrarea produselor. 

În ceea ce priveşte tranzacţiile făcute cu operele de artă originale se 
practică ca bază de impozitare fie diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel de 
cumpărare, fie o impozitare forfetară, reprezentând un anumit procent (de re-
gulă în jur de 40%) din preţul de vânzare, din care se scad toate taxele adia-
cente prevăzute de legislaţia fiscală a ţării respective. 

Nici exploatările agricole nu sunt scutite de plata TVA acestea pot cădea 
sub incidenţa regimului general de impozitare sau pot face obiectul unui regim 
special în funcţie de natura activităţii lor. 

Regimul general de impozitare vizează de regulă operaţiunile realizate 
de formele cooperatiste de producţie care au ca obiect prelucrarea şi vinderea 
produselor agricole proprii, prelucrarea şi conservarea produselor care provin 
din gospodăriile agricole, vânzarea cu amănuntul a produselor proprii etc. 

Baza de impozitare o va constitui pentru vânzări, cheltuielile şi celelalte 
taxe ale exploatării, pentru livrări la fondul de stat sau alţi beneficiari, sumele 
plătite, din care se poate deduce profitul exploatării pentru perioada respectivă. 

Un regim special de impozitare se practică pentru activităţile legate de 
vinificaţie şi îmbuteliere a vinului, pentru vânzările pe piaţă într-un spaţiu speci-
al amenajat în acest scop, pentru vânzările de animale făcute de gospodăriile 
ţărăneşti (în funcţie de numărul de animale deţinute şi vândute în cursul unui 
an), pentru gospodăriile ţărăneşti care în afara activităţii lor de bază se ocupă 
şi cu prepararea şi comercializarea unor produse din carne. 

În scopul încurajării tinerilor agricultori, care apelează la credite pentru 
începerea activităţii, aceştia pot fi scutiţi o perioadă de timp de la impozitare, 
aspectul acesta fiind legat de politica economică promovată de stat. 

B. EXIGIBILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Exigibilitatea taxei reprezintă momentul când aceasta devine obligatorie 
şi este în strânsă legătură cu operaţia sau acţiunea economică care se produ-
ce în economie, care constituie altfel spus faptul generator. 

Prin legislaţia fiscală se impun prevederi clare şi precise privind momen-
tul în care plata taxei devine obligatorie, precum şi penalizările sau amenzile 
care se aplică în cazul în care nu se respectă termenele respective, căci aces-
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tea sunt aspecte legate de o bună administrare a impozitului, fără de care 
acesta nu-şi poate atinge scopurile pentru care a fost instituit în economie. 

Dacă pentru livrările şi cumpărările de bunuri, faptul generator poate co-
incide cu momentul exigibilităţii, pentru prestaţii sau alte operaţiuni, acestea pot 
să nu coincidă. O serie de reguli sunt necesare, acestea fiind determinate nu 
numai de asigurarea unei bune funcţionări a impozitului, ci şi de alte aspecte 
cum ar fi momentul transferului de proprietate şi a cunoaşterii certe a valorii 
tranzacţiei economice. 

Astfel în cazul livrărilor şi cumpărărilor de bunuri, faptul generator şi exi-
gibilitatea taxei coincid cu momentul transferului juridic al proprietăţii asupra 
acestora, situându-se deci în momentul livrării şi respectiv al cumpărării bunuri-
lor. Dacă plata livrărilor se face eşalonat, se poate avansa ideea că exigibilita-
tea trebuie să acţioneze asupra fiecărei încasări, dar această tehnică este de 
natură să îngreuneze foarte mult munca de evidenţa, care se impune a fi cât 
mai uşoară de efectuat şi de urmărit de organele de control fiscal. 

Un regim particular de impozitare va trebui practicat pentru anumite li-
vrări care se efectuează în mod eşalonat, respectiv: livrările de apă, electricita-
te, gaz, căldură, a căror cantitate şi valoare o cunoaştem la încheierea operaţi-
ei, pe perioade bine stabilite. În aceste situaţii exigibilitatea apare la încheierea 
acestor perioade când se cunoaşte exact valoarea operaţiilor. 

În cazul prestaţiilor de servicii, faptul generator nu coincide cu momentul 
exigibilităţii, cu excepţia prestaţiilor efectuate pe loc, datorită specificului aces-
tora. 

Astfel faptul generator îl constituie execuţia serviciilor şi activităţilor pre-
văzute în contractul de prestaţie, iar exigibilitatea este determinată de finaliza-
rea lucrării. 

Problema exigibilităţii impozitului este complicată de unele situaţii care 
pot apărea în practică. Achitarea prestaţiei înseamnă plata integrală a aceste-
ia, dar această plată poate avea loc fie sub forma unor avansuri, fie integral la 
finalizare. Pe de altă parte acordarea de avansuri nu exclude posibilitatea ca la 
finalizarea prestaţiei aceasta să fie refuzată de beneficiari pe diverse motive 
(lipsă de calitate, nerespectare de termen), situaţie în care se pune problema 
restituirii avansului. Nu se poate exclude de asemenea nici dispariţia beneficia-
rului prestaţiei. 

Pentru a nu complica lucrurile practica a optat pentru alegerea ca mo-
ment al exigibilităţii taxei a datei înscrise pe documentul final de plată, iar su-
mele plătite şi restituite ca urmare a nefinalizării prestaţiei, indiferent de motive 
să se deducă din plăţile viitoare. 

Pentru restul operaţiilor care datorită caracterului lor specific (cunoaşte-
rea valorii acestora se ştie exact după realizarea lucrărilor respective), se prac-
tică autorizarea de către organele fiscale la cererea plătitorului ca taxa să se 
plătească într-un anumit termen care să curgă din momentul cunoaşterii valorii 
operaţiei. 
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4.3. Nivelul şi numărul cotelor 
Una dintre cele mai controversate probleme o constituie numărul de cote 

care trebuie aplicate (în afara cotei), precum şi sfera de aplicare a acestora. 
Multe ţări au avut tendinţa de a utiliza un număr mare de cote, pe consi-

derente de politică economică şi socială, care ţin de efectele rezultate din re-
percusiunea impozitului. 

Însă practica a evidenţiat şi o serie de dezavantaje ale unei asemenea 
politici fiscale, asupra cărora ne propunem a ne îndrepta atenţia. 

Cotele multiple s-au dovedit a fi ineficace în promovarea unei politici de 
protecţie a familiilor cu venituri mici. Un nivel scăzut de impozitare a bunurilor 
de larg consum favorizează nu numai cumpărăturile făcute de familiile cu veni-
turi mici, dar şi familiile cu venituri mari şi nu contribuie la reducerea diferenţe-
lor existente între nivelurile veniturilor acestora. În multe ţări industrializate, s-a 
constatat că familiile cu venituri scăzute cheltuiesc o parte relativ mare din re-
sursele băneşti ale lor pentru procurarea de alimente, iar cele cu venituri ridica-
te cheltuiesc dublu comparativ cu primele când impozitarea este mai scăzută, 
ca urmare a creşterii consumului, fără ca veniturile să le fie mai puternic afec-
tate. 

Practicarea unor cote diferenţiate (4-5 cote), poate denatura opţiunile 
consumatorilor cât şi ale producătorilor, în condiţiile în care unii agenţi econo-
mici au dublă calitate, iar unul dintre dezideratele acestui sistem de impozitare 
este acela de a avea un caracter neutru asupra opţiunii acestora. În acelaşi 
timp unii agenţi economici se pot considera defavorizaţi că produsele lor nu se 
află la o limita mai mică de impozitare. Astfel dacă legumele proaspete ar be-
neficia de cota zero sau o cotă mică, se ridică problema de ce să nu beneficie-
ze de acelaşi regim şi legumele congelate şi invers. Apar ca fiind dificil de sta-
bilit criteriile de aplicare a mai multor cote (pentru produse aproape similare), 
care să reziste unor argumente în practică aduse de diferiţi agenţi economici 
afectaţi, căci practica a relevat că oricât de bine ar fi fundamentate ratele mul-
tiple şi atent stabilite pentru diferite categorii de produse, în puţine cazuri aces-
tea vor reflecta adevăratele schimbări sau tendinţe în preferinţele consumato-
rului. 

Utilizarea unui număr mare de cote, ridică probleme legate de adminis-
trarea impozitului, atât la nivelul agentului economic cât şi al administraţiei lo-
cale, în legătură cu organizarea, evidenţa şi urmărirea acestuia. Utilizarea unui 
sistem cu o singură cotă de impozitare necesită 9 informaţii, utilizarea a două 
cote plus cota zero necesită 12 informaţii, iar în condiţiile utilizării a 5 cote sunt 
necesare 35 de informaţii, pentru elaborarea şi administrarea acestuia, cu im-
plicaţii atât asupra creşterii costului administrării, cât şi asupra posibilităţii apa-
riţiei de erori în transmiterea de date şi în circulaţia documentelor, facilitând 
apariţia evaziunii fiscale, cu influente directe asupra veniturilor bugetare. 

Astfel în Franţa care a introdus prima dată acest tip de impozit se utili-
zează, o cotă standard de 18,6% şi încă 4 cote sub incidenţa cărora intră ope-
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raţii precis delimitate prin codul legislativ, respectiv: o cotă foarte redusă de 
5,5%, o cotă redusă de 7%, o cotă particulară de 28% şi o cotă majorată de 
33%. În fapt aceste niveluri pot cunoaşte modificări în timp, dar nu în mod 
esenţial. 

Alte ţări precum Belgia, Italia şi Irlanda utilizează 3-4 tipuri de cote: foarte 
reduse, reduse, standard şi majorate. 

Germania care a introdus TVA acum 23 de ani, utilizează numai două 
cote, respectiv de 7% (pentru livrările de produse alimentare şi agricole, inclu-
siv consumul acestora, pentru anumite servicii profesionale, pentru medica-
mente şi instrumente medicale, pentru cărţi şi ziare etc.) şi o cotă de 14% pen-
tru restul operaţiunilor la care se adaugă cota zero pentru exonerări. 

Anglia utilizează o singură cotă de 15%, exonerările făcând obiectul cotei 
zero. 

Belgia utilizează 4 cote şi o taxă adiţională pentru unele produse de lux. 
Aceste cote sunt de 6% pentru livrările şi importurile de produse de primă ne-
cesitate, o cotă de 17% pentru furnizarea de hrană şi băuturi destinate consu-
mului pe loc, construirea de locuinţe, combustibil şi energie pentru populaţie, o 
cotă de 19% pentru produse textile, materiale de construcţii şi furaje, o cotă de 
25% pentru obiectele de lux, aparate electrotehnice, băuturi alcoolice, automo-
bile, iahturi şi bărci de agrement etc. 

Taxa adiţională de 8% se percepe peste cea de 25% pentru bijuterii, blă-
nuri, automobile de lux, iahturi şi bărci de agrement, aparate de radio, televi-
zoare, video, casetofoane etc. 

Ungaria care a introdus TVA utilizează pe lângă cota zero (pentru învă-
ţământ, cultură, sănătate, asigurări sociale, servicii financiare, produse alimen-
tare de bază, cărbune, lemn de foc, apă caldă şi electricitate pentru populaţie, 
vânzarea de case noi, export etc.) o cotă de 12% pentru serviciile de reparaţii, 
transportul de mărfuri, turism, servicii hoteliere şi o cotă de 21% care afectează 
53% din consum. 

În funcţie de nivelul şi numărul cotelor practicate prin legislaţia fiscală 
operaţiile supuse impozitării sunt grupate pentru a limita orice posibilitate de 
interpretare şi evaziune fiscală, în special atunci când se utilizează mai multe 
cote de impozitare. 

4.4. Regimul deducţiilor 
Taxa pe valoarea adăugată trebuie să afecteze fiecare stadiu al produc-

ţiei sau al comercializării, respectiv valoarea adăugată, astfel încât la sfârşitul 
ciclului producţie-comercializare – indiferent de lungimea acestuia – obligaţia 
fiscală globală care generează în final produsul să corespundă cu taxa calcula-
tă asupra preţului de vânzare la consumator. 

Ca urmare problema deducţiilor este una din cele mai importante în de-
terminarea cuantumului exact al TVA şi de aceea prin cadrul legislativ trebuie 
să se stabilească mecanismul acestora. 
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În fiecare stadiu de producţie sau de distribuţie, obligaţia fiscală calculată 
şi facturată clientului, sub formă de taxă, corespunde preţului de vânzare prac-
ticat, dar acest impozit trebuie influenţat cu suma taxelor plătite anterior (din 
amonte) care a grevat elementele care au stat la baza preţului (materii prime 
cumpărate, prestaţii sub formă de servicii etc.), astfel încât obligaţia fiscală ca-
re se plăteşte la buget, să reprezinte numai diferenţa dintre taxa facturată cli-
entului şi taxa dedusă (formată din suma taxelor plătite anterior). 

În atenţia organelor fiscale trebuie să stea modalitatea de recuperare a 
taxei care a afectat operaţiile economice reziliate sau anulate, prin emiterea de 
dispoziţii cu caracter particular. 

A. PRINCIPII, EXCLUDERI ŞI RESTRICŢII PRIVIND DREPTUL 
DE DEDUCŢIE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Pentru o bună administrare a impozitului, ţările care aplică TVA pe con-
sum, utilizând principiul destinaţiei şi metoda creditării au stabilit o serie de 
principii care trebuie să stea la baza regimului de deducţie precum şi excluderi-
le şi restricţiile care în anumite cazuri reduc sfera de impozitare, care de altfel 
sunt în corelaţie directă cu operaţiile impozabile şi cele exonerate, precum şi 
cu bazele de impozitare, stabilite de acestea. 

Principiul fundamental la care trebuie să răspundă întregul sistem al ta-
xei pe valoarea adăugată este următorul: taxa care a generat elementele de 
preţ ale unei operaţii impozabile (taxa sau taxele din amonte, respectiv cele 
plătite înaintea operaţiei curente) este deductibilă (se scade) din taxa aplicată 
asupra operaţiei respective (taxa din aval, de după săvârşirea operaţiei). 

În practică, acest principiu nu se poate aplica exact în litera sa, căci obli-
gaţia de plată a impozitului ar necesita o muncă enormă de administrare a 
acestuia, dacă s-ar evidenţia operaţie cu operaţie. Ca urmare, în practică se 
consideră ansamblul (totalitatea) operaţiilor realizate în decursul unei perioade 
determinate (lună, trimestru, an) şi tot global se operează suma care trebuie 
dedusă (din taxa aferentă operaţiei săvârşite), deci cea care a generat ansam-
blul achiziţiilor de bunuri sau servicii ale aceleaşi perioade. Indiferent dacă de-
ducţia se aplică operaţie cu operaţie sau global, exercitarea dreptului de de-
ducţie a taxei care a afectat bunuri sau servicii, necesita luarea în considerare 
a tuturor deducţiilor, în vederea impozitării operaţiei care face obiectul impunerii. 

În acelaşi timp trebuie să se urmărească asigurarea unei corespondente 
fizice şi financiare între bunurile şi serviciile achiziţionate şi realizarea operaţii-
lor impozabile. Astfel când prin specificul activităţii valoarea unor echipamente 
nu este luată în considerare la determinarea preţurilor, atunci taxa aferentă 
acestora nu se deduce. Pentru o înţelegere a mecanismului deducţiilor, în 
practică a apărut necesitatea, ca prin cadrul legislativ problema deducţiilor să 
fie tratată pe grupe de operaţii cu caracter omogen, cum ar fi: operaţiile privind 
bunurile şi prestările de servicii, exporturile şi livrările asimilate, serviciile legate 
de traficul internaţional de bunuri, transporturile internaţionale etc. 
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Atunci când un plătitor realizează numai operaţii care dau dreptul la de-
ducţii nu sunt necesare reguli speciale, numai o parte a activităţilor acestuia fi-
ind operaţii care permit deducţia taxei. Ca urmare în practică a apărut necesita-
tea utilizării unor reguli cu caracter particular, prin care să se stabilească modul 
de deducere a taxei care a afectat bunurile şi serviciile cumpărate, pentru ne-
cesităţile de exploatare. 

Dreptul la deducţie se aplică de regulă la ansamblul bunurilor şi servicii-
lor aprovizionate dar sunt cazuri în care se pot prevedea excluderi şi restricţii 
care ţin de politica fiscală promovată. 

În practică exercitarea dreptului de deducţie se face diferit în cazul bunu-
rilor care constituie imobilizări, faţă de bunurile care nu constituie imobilizări şi 
servicii. 

Bunurile care constituie imobilizări sunt constituite din bunuri şi valori 
(mobile şi imobile, corporale şi necorporale) care sunt aprovizionate sau create 
în întreprindere, nu pentru a fi vândute sau transformate, ci pentru a fi utilizate 
în mod durabil sub aceeaşi formă în întreprindere (terenuri, construcţii, utilaje, 
maşini de transport, mobilier, instalaţii, brevete, licenţe etc.). 

Bunurile care nu constituie imobilizări cuprind bunurile care în contabilita-
tea agentului economic sunt înregistrate ca stocuri şi producţie în curs de fabri-
caţie. 

Serviciile au o arie vastă şi diversă, fiind cele pe care agentul economic 
le suportă pentru nevoile sale de exploatare. 

Pentru a da dreptul la deducţie acestea trebuie să fie necesare în proce-
sul de exploatare (se exclud cheltuielile costisitoare, cele destinate terţilor, per-
sonalului, cele destinate satisfacerii altor perioade de exploatare, cele destina-
te a fi utilizate simultan pentru nevoi de exploatare şi pentru alte nevoi) şi tre-
buie să fie proprietatea plătitorului, în baza principiului că taxa este deductibilă 
asupra bunurilor cumpărate. 

În practică pot apărea şi cazuri particulare al căror mod de soluţionare 
este de altfel precizat prin lege, cum ar fi: 

− bunuri cumpărate în comun. Când mai mulţi plătitori cumpără unul 
sau mai multe bunuri pentru a fi utilizate în scop de exploatare, fiecă-
rui cumpărător i se poate acorda dreptul de a deduce taxa aferentă 
părţii sale care a fost cumpărată, dar acesta trebuie evidenţiată dis-
tinct pe factură; 

− repararea bunurilor stricate. Dreptul de deducţie aferent unei cheltuieli 
angajate pentru nevoile de exploatare nu este afectat de faptul că 
această cheltuială dă loc la rambursarea sa de o întreprindere de asi-
gurări; 

− imobile închiriate. Când persoana care a închiriat un imobil este plăti-
tor de TVA, acesteia poate să i se permită deducerea din taxa aferen-
tă chiriilor, taxa pentru construirea sau cumpărarea imobilului şi cea 
aferentă reparaţiilor şi remedierilor; 
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− construcţii pe terenuri închiriate. Titularii unui contract de închiriere 
pot să opereze deducţia taxei aferentă construcţiei, până la expirarea 
contractului de închiriere, dacă prin această se prevede dreptul de a 
dispune de construcţie pe perioada contractului; 

− organizaţia de transport care în cursul transportului repară un bun de-
teriorat, al cărui proprietar nu este, va deduce taxa care a grevat repa-
raţia. 

Aşa cum legislaţia ţărilor care practică TVA prevede precizări privind ca-
zurile particulare, tot în urma experienţei practice a apărut şi necesitatea re-
glementării cazurilor de excluderi şi restricţii privind dreptul de deducţie. 

Astfel vehiculele utilizate pentru transportul persoanelor fizice sau de fo-
losinţă mixtă se pot exclude de la dreptul de deducţie când sunt cumpărate de 
întreprinderi pentru a asigura transportul salariaţilor proprii, dar beneficiază de 
dreptul de deducţie când sunt destinate transportului public sau de mărfuri. 

Se exclud de la dreptul de deducţie serviciile (indiferent de natura aces-
tora) aferente bunurilor excluse de la dreptul de deducţie. 

În practica unor ţări nu se acceptă deducerea taxei aferente bunurilor 
sau serviciilor utilizate de terţe persoane, conducătorii sau personalul întreprin-
derii, legate de locuinţe sau servicii de găzduire, cheltuieli de recepţie sau orice 
cheltuieli care au o legătură directă sau indirectă cu deplasările sau rezidenţa 
într-o localitate, în schimb se pot admite la deducţie cheltuielile privind transfe-
rurile în interesul întreprinderii, îmbrăcămintea de lucru sau de protecţie a an-
gajaţilor, efectele vestimentare ale conducătorului de întreprindere utilizate ex-
clusiv pentru activitatea profesională, cantinele, creşele, infirmeriile întreprinde-
rii, dormitoarele, barăcile sau rulotele de şantier, în timp ce serviciile aferente 
(exemplu: punerea la dispoziţie de personal pentru cantine) acestor localuri şi 
materiale se exclud de la dreptul de deducţie. 

Interesante sunt pentru înţelegerea problemei şi restricţiile care pot fi 
practicate pentru produsele petroliere. 

Deşi din taxa la care sunt obligaţi, agenţii economici din industria petroli-
eră pot opera deducţia taxei care a grevat elementele constitutive ale costurilor 
de producţie, în legislaţia unor ţări pot apărea şi o serie de restricţii. 

Un astfel de exemplu îl constituie situaţia în care legislaţia prevede ca 
taxa care a grevat bunurile şi serviciile utilizate pentru extracţie, fabricaţie, 
transport sau stocajul produselor petroliere să nu poată fi dedusă când acestea 
au fost efectuate sub regim vamal, căci TVA se plăteşte în perioada punerii în 
consum a acestor produse. În cazul în care un rafinator fabrică şi anumite pro-
duse chimice atunci acesta nu poate opera deducţia aferentă construcţiei rafi-
năriei din cuantumul taxei la care-este obligat prin vânzarea produselor chimi-
ce. Totuşi în situaţia în care apar unele suspendări ale dreptului de deducţie 
pentru agenţii economici din industria petroliera, se permite transferarea drep-
tului de deducţie în favoarea unităţilor care oferă spre consum produsele petro-
liere pe baza unor certificate de transfer întocmite de plătitor care în situaţia 
exportului produselor trebuie vizate de serviciul vamal. 
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B. SUMA TOTALĂ A DREPTULUI DE DEDUCŢIE 

Suma totala a deducţiei pe care un plătitor de TVA o poate practica, ţi-
nând cont de taxa din amonte aferentă achiziţionărilor de bunuri sau servicii, 
este diferită după cum acesta realizează în mod exclusiv sau nu operaţii care 
dau dreptul la deducţii. 

Operaţiile care dau dreptul la deducţie sunt cele supuse TVA prin cadrul 
legislativ chiar dacă acestea nu au fost impozitate din motive administrative. 

Operaţiile care nu intră în sfera de aplicare a TVA sau celei exonerate la 
plată, nu deschid dreptul de deducţie. 

În acelaşi timp pot fi exonerate anumite activităţi (exporturile), care în vir-
tutea unor dispoziţii speciale, pot fi asimilate operaţiilor impozabile în vederea 
exercitării dreptului la deducţie. 

Pentru plătitorii care nu realizează numai operaţii care dau dreptul la de-
ducţii, se elaborează reguli prin care se stabileşte modul în care se scade frac-
ţiunea de taxă deductibila. 

C. CONDIŢIILE DE FORMĂ CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE 
DE DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE 

Plătitorii care procedează la deducţia taxei aferente bunurilor sau servi-
ciilor trebuie să justifice acest drept; în acest scop în general utilizându-se fac-
turile de cumpărare, care privesc livrările efectuate de furnizorii acestora. Deduc-
ţia nu se poate realiza decât dacă plătitorul este în posesia facturii, indiferent că 
acesta a primit-o de la furnizor direct sau prin intermediul unui comisionar. 

Facturile trebuie să cuprindă elementele privind identificarea clientului 
(numele şi adresa) şi preţul bunurilor sau serviciilor. 

Menţiunile privind preţul şi TVA pe facturi privesc: 
− preţul fără TVA al bunurilor livrate şi serviciilor prestate, care constitu-

ie baza de impozitare şi care va fi specificat pentru fiecare element 
cuprins în factură şi la nivelul total al acestora; 

− TVA legală aplicabilă fiecărui bun, produs şi serviciu facturat sau 
atunci când taxa este comună se va indica la valoarea totală; 

− suma totală a TVA se obţine aplicând la preţul fără taxă cota legală 
de TVA pentru fiecare element. Când cotele de TVA sunt diferite pen-
tru elementele constitutive ale facturii se vor înscrie valorile rezolvate. 

Orice agent economic care înscrie TVA pe factură sau îh alt document 
care îi ţine locul este plătitor de taxă. În cazul facturării de taxe eronate sau pri-
vind o operaţie exonerată, suma achitată pe nedrept va fi datorată de furnizor 
ca o consecinţa a facturării. 

Aceste menţiuni nu apar însă pe facturile destinate agenţilor neplătitori 
de TVA, care sunt scutiţi în baza prevederilor legislaţiei fiscale. 

În acelaşi timp practica a necesitat soluţionarea unor cazuri particulare 
astfel: 
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− când TVA se percepe cu ocazia importului, deducţia se permite numai 
dacă plătitorul este în posesia documentelor vamale sau altele asimi-
late (declaraţie de import, note de cheltuieli achitate comisionarilor, 
atestate de livrare eliberate de comisionari sau organizaţia de trans-
port etc.) prin care este desemnat ca destinatar real al bunurilor. 

În ceea ce priveşte deducerea taxei pe care un agent a achitat-o pentru 
cumpărările de produse destinate consumului intern, justificarea acesteia se 
face prin menţionarea operaţiei în declaraţiile fiscale pe care le completează 
pentru plata acesteia. 

D. CONDIŢIILE DE FOND CARE PRIVESC APLICAREA 
DEDUCŢIEI ÎN TIMP 

În practica ţărilor care aplică TVA se stabilesc o serie de condiţii, 
urmărindu-se în ordine cronologică determinarea momentului când dreptul la 
deducţie ia naştere, dacă deducţia poate fi repusă în discuţie, precum şi valoa-
rea acesteia. 

Dreptul la deducţie, ca moment al apariţiei este dependent de data exigi-
bilităţii. 

În practică taxa care a afectat bunurile şi serviciile este dedusă din cuan-
tumul TVA datorat de agentul economic în cadrul lumi în care a apărut dreptul 
de deducţie. În Franţa însă legislaţia fiscală prevede regula decalajului de o lu-
nă pentru prestările de servicii şi pentru alte bunuri decât cele imobile, cu câte-
va excepţii cum ar fi: cumpărările de fonduri de comerţ sau industrie, încetarea 
activităţii întreprinderii plătitoare, cheltuielile de telefon, telex, radiotelefoane etc. 

În vederea plăţii taxei, toţi plătitorii au obligaţia întocmirii de declaraţii din 
care să rezulte suma totală a taxei deducţiilor şi explicaţiile privind natura eco-
nomică a operaţiilor. Când menţionarea taxei deductibile a fost omisă din gre-
şeală din declaraţia plătitorului, acesta poate repara respectiva omisiune în de-
claraţiile ulterioare. 

Dacă deducţia a fost corect stabilită şi operată, atunci aceasta are un ca-
racter definitiv. În acelaşi timp, poate apărea uneori necesitatea regularizării 
deducţiilor efectuate, atunci când agenţi economici constată cazuri de erori în 
stabilirea deducţiilor sau ca urmare a controlului efectuat de organele fiscale, 
condiţiile în care au loc regularizările fiind însă reglementate prin instrucţiuni 
legislative. 

E. MODALITĂŢI DE RECUPERARE A TAXEI DEDUCTIBILE 

Recuperarea de către plătitori a TVA cu drept de deducţie se face practic 
prin scăderea deducţiilor din cuantumul taxei datorate pentru operaţiile impo-
zabile. În acelaşi timp, creditele acordate pentru taxa deductibila pot constitui 
în anumite condiţii obiectul unei rambursări directe sau se poate pune în discu-
ţie problema transferului. 
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În vederea scăderii taxei deductibile este obligatoriu menţionarea aceste-
ia pe declaraţiile plătitorilor. Dacă valoarea deductibilă menţionata pe declara-
ţie este mai mare decât suma totala a taxei datorate, atunci apare un excedent 
care se poate raporta până la epuizarea sumei pe toate declaraţiile următoare, 
dacă acesta nu face obiectul unei cereri de rambursare din partea plătitorului. 

Rambursarea creditelor pentru taxa deductibilă neimputabilă se poate 
face trimestrial şi/sau anual la cerere de către serviciul impozite al direcţiilor fi-
nanciare. 

Agentul economic care solicită rambursarea este însă obligat ca la de-
punerea cererii făcută în acest scop, să reducă creditul aferent din suma totală 
a rambursării solicitate. 

Specificul unor operaţii (cele care beneficiază de un regim simplificat de 
impunere, a celor impozabile forfetar, impunerea prin opţiune, operaţii din sfera 
exploatărilor agricole), au condus în practică la elaborarea de proceduri speci-
fice de rambursare. 

În practica pentru rambursarea creditelor aferente operaţiilor de export 
se utilizează, fie procedura generală de rambursare, fie o procedură specială 
de restituire, după următorul mecanism: se restituie valoarea taxei a cărei de-
ducţie nu a putut fi realizata, iar suma respectivă se înscrie pe declaraţiile pe 
care agentul economic le întocmeşte. Pentru fiecare perioadă cuprinsă în de-
claraţie, valoarea totală a creditului de rambursat este în funcţie de TVA calcu-
lată asupra operaţiilor realizate în perioada respectivă şi care dau dreptul la re-
stituire. 

Unele ţări care au implementat TVA pentru anumite cazuri particulare de-
finite prin reglementări legale, permit titularului unui drept de deducţie, de a de-
lega acest drept altei persoane. Procedura de transfer constă în deducţia de 
către utilizator a taxei care a grevat anumite bunuri a căror proprietar nu este, 
dar care au contribuit la realizarea unor operaţii generatoare de deducţii, cum 
ar fi: lucrările de reparaţii sau remedieri la imobile care revin în obligaţia celor 
care le folosesc, imobilele construite sau cumpărate de societăţi de construcţii 
şi care sunt date parţial sau integral în folosinţă altei societăţi pentru realizarea 
de operaţiuni etc. 

În materie de deducţii, s-a făcut simţită nevoia elaborării şi utilizării unor 
reguli cu caracter particular pentru anumite categorii de operaţii şi plătitori, cum 
ar fi: 

− plătitorii care nu realizează în mod exclusiv operaţii care generează 
deducţii. În acest caz fracţiunea deductibilă se determină diferenţiat 
sau nu pentru bunuri imobile şi pentru alte bunuri sau servicii. Când 
se optează pentru un tratament distinct, taxa deductibilă pentru bunu-
rile imobile se calculează cu ajutorul proratei, iar pentru restul de bu-
nuri şi servicii se are în vedere destinaţia lor reală (deducţia este nulă 
dacă bunurile sau serviciile concură exclusiv la realizarea de operaţii 
care dau dreptul la deducţie; deducţia este totală, dacă bunurile şi 
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serviciile concură exclusiv la realizarea de operaţii care dau dreptul la 
deducţie şi parţială dacă operaţiile sunt de ambele feluri, utilizându-se 
în acest caz calcului proratei); 

− plătitorii noi, reprezentaţi de agenţii economici care devin plătitori în 
urma opţiunii lor, agenţii noi creaţi, agenţii vechi care în urma unor 
modificări legislative sunt obligaţi, la plata TVA în cazul noilor plătitori 
deducţia se poate asigura fie prin utilizarea unei prorate provizorii, fie 
prin acordarea unui credit de pornire. Prorata provizorie are la bază 
calculul previzional al elementelor componente ale acesteia pentru 
primul an, urmând ca regularizarea să se facă la sfârşitul anului. În 
cazul utilizării unui credit de pornire acesta va fi constituit din: stocuri, 
imobilizări noi şi imobilizări în curs de utilizare, pentru toate acestea 
stabilindu-se modul în care plătitorul poate opera deducţia TVA. 

Am amintit anterior de procentajul general al deducţiei sau prorata. Aces-
ta este rezultatul raportului dintre suma totală anuală a încasărilor aferente 
operaţiilor care dau dreptul la deducţie şi suma totală anuală a cheltuielilor afe-
rente tuturor operaţiilor realizate. Din calculul proratei se exclud, de regulă, ur-
mătoarele elemente: livrările către sine însuşi supuse la plata TVA avantajele 
acordate exportatorilor, subvenţiile pentru echipamente, cedările de elemente 
de activ, primele de asigurări şi sumele primite în caz de calamităţi naturale. 

Pentru o mai bună înţelegere să considerăm că un plătitor parţial reali-
zează în cursul unui an următoarele încasări: 

− pentru operaţii care dau dreptul la deducţie: 2000000 U.M.; 
− pentru totalitatea operaţiilor: 3000000 U.M. 
Raportul dintre cei doi termeni de mai sus este de: 

,,66660
3000000
2000000

=  care corespunde la prorata de 66,66%. 

Dacă în cursul anului se cumpără bunuri cu utilizare mixtă, grevate de o 
TVA de 8000 U.M., fracţiunea deductibilă din această taxă va fi: 

8000 x 66,66% = 5333 U.M. 
Acelaşi rezultat obţinem făcând raportul: 

U.M.5333
3000000
20000008000

=
×

 

În exemplul arătat calculul s-a făcut fată rotunjiri, însă în practică se utili-
zează rotunjirea prin adaos (în exemplu prorata va fi de 67%). 

Pentru calculul proratei în cursul anului sunt cunoscute două variante, 
care diferă între ele după cum se iau în calcul: 

− încasările anului civil precedent; 
− încasările previzionate pentru anul în curs. 
Suma totală a taxei deductibile în cursul anului se calculează definitiv 

numai după cunoaşterea încasărilor efective ale anului, după care au loc regu-
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larizările, în funcţie de calculul real, prin vărsarea diferenţei datorate sau resti-
tuirea, respectiv compensarea la următorul vărsământ a sumei plătite în plus. 

F. REGULARIZAREA DEDUCŢIILOR INIŢIALE 

Deducţiile de TVA operate de un plătitor au un caracter definitiv. În anu-
mite cazuri însă poate apărea necesitatea efectuării unor regularizări, ale căror 
moduri de derulare sunt însă precis reglementate. Aceste regularizări pot viza 
următoarele situaţii: dispariţia comercianţilor, utilizarea bunurilor sau serviciilor 
pentru operaţii din afara sferei de impozitare, cesionări impozabile ale unor bu-
nuri care nu sunt în întregime detaxate la cumpărarea lor, cesionări de activita-
te, cesionări de bunuri, variaţii ale proratei în timp etc. 

G. MODIFICĂRI LEGATE DE BUNURI SAU PLĂTITORI 

Evenimentele care pot motiva o regularizare şi modul cum se poate efec-
tua regularizarea trebuie să se încadreze în anumite perioade de timp, care 
sunt fixate prin dispoziţii legale. Astfel practica unor ţări prevede pentru imobile 
că regularizarea devine exigibilă atunci când evenimentul care o motivează 
(cesionare, transfer etc.) intervine înaintea începerii anului care urmează celui 
al cumpărării sau finisării. Pentru alte imobilizări decât imobilele (mobilier, utila-
je, materiale etc.) în practică, regularizarea este exigibilă când evenimentul ca-
re a motivat-o (cesiune, transferuri între sectoare, încetare de activitate etc.) 
intervine înaintea începerii unui anumit an (de exemplu al patrulea în legislaţia 
franceza) care urmează celui al cumpărării, importului sau primei utilizări. 

Calculul regularizării se face plecându-se de la suma totală a deducţiei 
iniţiale. Suma nu va coincide întotdeauna cu cuantumul total al taxei care a 
grevat efectiv bunurile (cazul noilor plătitori care beneficiază de un credit de 
pornire pentru imobilizările lor în curs de utilizare ca şi al plătitorilor parţiali), 
deducţia iniţială (reţinută pentru regularizare) fiind inferioară taxei care a afec-
tat bunurile. 

În practica unor ţări (Franţa, Belgia) pentru imobile, suma de vărsat cu ti-
tlu de regularizare este egală cu valoarea totală a deducţiei iniţiale, diminuată 
cu o zecime pe an sau fracţiune de an scurs de la începutul perioadei de regu-
larizare. 

Dacă considerăm că un imobil achiziţionat la 1 iulie a generat la cumpă-
rarea sa o deducţie din TVA de 150000 U.M., este revândut (fără TVA) la 31 
martie 1989, iar perioada stabilită prin lege în cadrul căreia se poate face regu-
larizarea este de 9 ani, atunci vărsământul de regularizat va fi: 

150000 – (150000 x 8/10) = 30000 U.M. 
Dacă vânzarea intervine în cursul anului 1990, atunci regularizarea va fi: 
150000 – (150000 x 9/10) = 15000 U.M. 
Dacă vânzarea intervine în 1991, perioada de regularizare fiind expirată, 

nu se va face nici un vărsământ. 
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Pentru alte tipuri de imobilizări decât imobilele, suma de vărsat cu titlu de 
regularizare poate fi egală cu valoarea totală a deducţiei iniţiale, diminuata cu o 
cincime pe an sau fracţiune de an scurs de la începutul perioadei de regulari-
zare. 

Astfel dacă un material a fost cumpărat în martie 1988 şi a dat loc la o 
deducţie din TVA de 20000 U.M., iar ulterior este cesionat (fără TVA) vărsă-
mântul de regularizat se calculează în funcţie de data cesionării: 

− cesionarea înainte de 1 ianuarie 1989: 
20000 – (20000 x 1/5) = 16000 U.M. 

− cesionarea m 1989: 
20000 – (20000 x 2/5) = 12000 U.M. 

− cesionarea în 1990: 
20000 – (20000 x 3/5) = 8000 U.M. 

− cesionarea în 1991: 
20000 – (20000 x 4/5) = 4000 U.M. 

− cesionarea în 1992 şi după acest an, intrând în perioada de regulari-
zare expirată, nu va da naştere la vărsământ. 

Evident că perioadele de regularizare şi fracţiunile pot diferi de la ţară la 
ţară, în funcţie de prevederile legale, însă pentru ca noul proprietar să poată 
efectua deducţia pentru bunul cesionat de fostul beneficiar, acesta trebuie să 
elibereze noului proprietar o atestare în care să menţioneze suma totală a taxei 
care dă dreptul la deducţie. Atestarea trebuie să cuprindă menţiunile necesare 
identificării vechiului şi noului beneficiar (numele, adresa), descrierea sumară a 
bunului, numărul de inventar (pentru mijloace fixe), data cumpărării de vechiul 
proprietar, data transferului, cuantumul taxei calculate. 

În cazul unor cesionări succesive, data cesionării (şi nu data cumpărării 
de vechiul proprietar) marchează pentru noul beneficiar momentul de începere 
a perioadei de regularizare prevăzută de lege. 

În practică pot apărea cazuri de regularizări a cesiunilor impozabile pri-
vind bunuri care nu sunt în întregime detaxate la cumpărarea acestora. Regu-
larizarea poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiţii: 
imobilizarea trebuie să facă obiectul unei cesiuni înaintea expirării perioadei de 
regularizare prevăzută de lege, cesionarea trebuie să fie supusă la plata TVA 
ţinând seama de valoarea totală a bunului, taxa care a afectat bunul să nu fi 
făcut obiectul unei deducţii totale. 

În această situaţie agentul economic care cedează bunul, poate practica 
o deducţie de întregire, care se va consemna în declaraţia de impozitare afe-
rentă bunurilor în luna când s-a efectuat cesionarea. 

Calculul deducţiei vă fi diferit după cum taxa care a grevat bunul iniţial 
face obiectul unei deducţii parţiale sau nu a generat nici o deducţie, însă valoa-
rea deducţiei de întregire nu poate depăşi suma taxei datorate cu ocazia cesi-
onării. 



 

 

371 

Când la cumpărare, bunul care a fost cesionat a generat deducţia unei 
părţi din TVA care l-a afectat, suma deducţiei de întregire va fi egală cu dife-
renţa între cuantumul taxei care a grevat bunul şi suma deducţiei iniţiale, care 
va fi diminuată cu fracţiunile (de exemplu o cincime pentru imobile, o zecime 
pentru celelalte bunuri) prevăzute de lege pentru anii scurşi între data la care 
dreptul de deducţie a luat naştere şi data la care taxa a devenit exigibilă prin 
cesiune. 

Astfel dacă un material a fost cumpărat în septembrie 1986 de un plătitor 
parţial şi a fost grevat de o taxă de 15000 U.M., pentru care s-a făcut o deduc-
ţie de 9000 U.M. (prorata 60%), atunci fracţiunea de taxă nededusă este de 
6000 U.M. Dacă în iunie 1988 acest material este revândut cu o taxă de 8000 
U.M., suma deducţiei de întregire va fi: 

6000 – (6000 x 3/5) = 2400 U.M. 
Dacă bunul a fost exclus de la dreptul de deducţie, adică la cumpărare n-

a generat nici o deducţie, atunci la cesiune cuantumul deducţiei va fi egal cu 
suma taxei generate de bun, diminuată cu fracţiunile pe anii scurşi de la data 
primei utilizări (a importului, a cumpărării etc.). 

Dacă o agenţie publicitară nouă, care să presupunem că nu a dat loc la 
deducţii, a fost cumpărată în februarie 1985 şi a fost afectată de o TVA de 
15000 U.M., este revândută în 1988 cu o TVA de 3500 U.M., suma deducţiei 
care se poate practica este de: 

15000 – (15000 x 4/5) = 3000 U.M. 
În unele ţări deducţia practicată la cumpărarea unei imobilizări, asupra 

bazei de aplicare a proratei este susceptibilă de unele regularizări, ca urmare a 
faptului că determinarea şi utilizarea proratei se face pe fiecare an. Aceste re-
gularizări cuprind numai bunuri ce privesc imobilizările nu şi alte categorii de 
bunuri şi servicii, chiar dacă deducţia aferentă ultimelor a fost calculată prin 
prorată. În caz de variaţie a proratei, regularizarea se realizează printr-o deduc-
ţie de întregire (dacă variaţia este pozitivă şi deci prorata creşte) sau printr-un 
transfer (dacă variaţia este negativă şi deci prorata scade). 

În caz de variaţie pozitivă calculul este efectuat plecându-se de la dife-
renţa între cuantumul deducţiei calculat asupra bazei proratei de la sfârşitul 
anului considerat şi suma deducţiei iniţiale, iar în caz de variaţie negativă cal-
culul este efectuat plecându-se de la diferenţa între valoarea deducţiei iniţiale 
şi cuantumul deducţiei calculat asupra bazei proratei la sfârşitul anului conside-
rat. 

Deducţia de întregire sau de transfer operată asupra diferenţei se va 
opera pe baza declaraţiilor depuse de plătitori care vor trebui să intervină în 
principiu înainte de sfârşitul primului trimestru al anului următor efectuării, frac-
ţiunile aplicate asupra diferenţei depinzând de perioadele de regularizare stabi-
lite prin lege (dacă pentru imobilele închiriate perioada de regularizare este de 
14 ani următori celui al finisării sau cumpărării, se va aplica o cincisprezecime 
asupra diferenţei; dacă pentru alte imobile perioada de regularizare este de 
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nouă ani următori cumpărării sau finisării, se va aplica o zecime asupra dife-
renţei; dacă pentru celelalte imobilizări perioada de regularizare este de patru 
ani din momentul importului, primei utilizări sau cumpărării, se va aplica o cin-
cime asupra diferenţei). 

Cadrul legislativ poate permite ca regularizarea să se poată opera şi 
asupra unor bunuri care nu constituie imobilizări şi asupra celor care privesc 
serviciile, în cazul în care au loc dispariţii de mărfuri sau în care se utilizează 
bunuri sau servicii pentru operaţiuni care nu dau dreptul la deducţie. 

În situaţia în care mărfurile au dispărut, indiferent de locul dispariţiei (în 
cursul transportului, din depozite intermediare, din întreprinderi), înainte de a 
primi utilizarea pentru care au fost cumpărate, proprietarului bunului dispărut i 
se poate acorda dreptul de a proceda la regularizarea deducţiilor anterioare. 
Nu se acceptă acordarea acestui drept în cazul în care distrugerea bunului a 
fost făcută de acesta în mod voluntar, ca urmare a faptului că bunul a devenit 
inutilizabil sau în caz de distrugere prin calamităţi, dar se acceptă 
perisabilităţile normale pentru comerţul en-gros. 

Taxa care a grevat bunuri sau servicii pentru operaţiuni care nu dau 
dreptul la deducţie, poate face obiectul unei regularizări când acestea sunt uti-
lizate pentru operaţiuni neimpozabile, cum ar fi exporturile şi alte operaţii asimi-
late acestora sau care stat prevăzute a fi exonerate prin lege. 



5. ANALIZA UNOR PROBLEME CONCEPTUALE ŞI 
STRUCTURALE CU IMPLICAŢII ECONOMICO-SOCIALE 

După ce am căutat să prezentăm aspectele legate de apariţia şi dezvol-
tarea acestui tip de impozit, precum şi cele referitoare la tehnica impozitării, nu 
este lipsită de importanţă punerea în discuţie a unor probleme care ţin de latu-
ra economico-socială. 

Din cele expuse, reiese că din punct de vedere economic TVA este iden-
tică cu un impozit pe vânzările cu amănuntul, deşi din punct de vedere tehnic 
există diferenţă. 

Se ridică în acest context problema de ce nu se preferă colectarea impo-
zitului în faza vânzărilor cu amănuntul şi de ce se preferă impozitarea multista-
dială. 

Tehnica TVA permite folosirea acestui instrument fiscal nu numai în sco-
pul asigurării veniturilor necesare alimentării bugetului, ci şi în scopul promovă-
rii unei anumite politici economice şi sociale care se consideră a fi necesară de 
către o ţară. 

Taxa pe valoarea adăugată prin modul în care este concepută permite 
stabilirea sferei de aplicare în funcţie de obiectivele economico-sociale promo-
vate de un stat, permite posibilitatea de a face o distincţie între bunurile produ-
cătorului de cele ale consumatorului, permite efectuarea într-un cadru precis 
delimitat a unor ajustări fiscale şi chiar a unei administrări a impozitului care să 
împiedice evaziunea fiscală. 

A opta pentru un impozit pe vânzările cu amănuntul înseamnă a nu im-
pozita serviciile şi a produce distorsiuni în procesul operaţiunilor economice 
atât la nivelul consumatorului cât şi al producătorului, precum şi a favoriza sfe-
ra serviciilor faţă de sfera producţiei de bunuri. 

Sfera serviciilor în unele ţări este largă, iar în altele este mai restrânsă 
dar cererea pentru acestea este mai elastică în venit faţă de cererea pentru 
bunuri şi atunci se ridică problema dacă un impozit pe consum poate sau nu să 
neglijeze acest sector de activitate. În acelaşi timp, un anumit tip de serviciu 
poate fi destinat atât consumatorului final cât şi unor agenţi economici şi atunci 
apare problema locului de impozitare. 

În cazul impozitului pe vânzările cu amănuntul apar probleme şi în ceea 
ce priveşte efectuarea distincţiei între un bun destinat consumului cetăţeanului, 
de acelaşi bun destinat producţiei sau necesar în buna desfăşurare a unei acti-
vităţi economice. 

Aceste probleme sunt eliminate prin utilizarea TVA căci vânzătorul este 
legat de obligaţia fiscală pe care o cedează la rândul său cumpărătorului. Prin 
taxa pe valoarea adăugată se realizează o dispersie în procesul de colectare a 
obligaţiei fiscale la nivelul întregii producţii, a comerţului şi serviciilor, iar prin 
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evidenţierea acesteia pe factură aceasta apare ca o declaraţie publică cu ca-
racter operativ şi permanent, în afara declaraţiei fiscale a plătitorului, sancţio-
nând lipsa de corectitudine mai mult decât o poate face un impozit cu amănun-
tul şi deci se acţionează în direcţia limitării evaziunilor fiscale. Atât vânzătorul 
cât şi cumpărătorul sunt descurajaţi de a utiliza cifre false datorită intereselor 
lor contrare. Astfel dacă vânzătorul ar manifesta interesul pentru declararea pe 
factură a unei valori mai mici decât cea reală, pentru a reduce TVA care trebu-
ie plătită, cumpărătorul are interesul de a declara o valoare mai mare a tranz-
acţiei decât cea reală, iar ca urmare a acestor interese opuse aceştia sunt 
descurajaţi de a utiliza valori false. Întocmirea unor facturi false în scopul prac-
ticării evaziunii fiscale, se poate descoperi de administraţiile fiscale prin compa-
rarea acestora. 

Utilizarea impozitului pe vânzările cu amănuntul, înseamnă că în cazul 
importurilor, acestea nu sunt impozitate până nu sunt vândute către consuma-
torii interni, iar în cazul exportului acesta intră în costul exportului, pe când taxa 
pe valoarea adăugată prin variantele expuse anterior, permite a se face o dis-
tincţie între importuri şi exporturi. 

A realiza o rentabilitate fiscală în schimburile internaţionale este dificil de 
obţinut în practică, datorita intereselor economice ale fiecărei ţări, însă proble-
ma care se pune este aceea ca deciziile privind schimburile să fie determinate 
de compararea costurilor produselor şi serviciilor din diverse ţări. 

Opţiunea pentru utilizarea principiului destinaţiei, prin care are loc exone-
rarea de acţiunea fiscală a TVA care a acţionat asupra produselor în ţara de 
origine şi impozitarea produselor importate pentru a le aduce la un nivel similar 
cu cele existente în ţara în care pătrund, are ca scop evitarea deformării artifi-
ciale a concurenţei. Lărgirea acestui principiu şi asupra impozitului pe profit 
(impozit direct) este dificilă căci este greu sau aproape imposibil de a fi deter-
minat exact la finele unui circuit economic. În absenţa TVA rambursarea impo-
zitului este dificilă şi greu de controlat exactitatea, atunci când se utilizează un 
impozit cumulativ. 

Dacă ne îndreptăm atenţia la nivel micro-economic se poate releva o in-
fluenţă care se extinde la nivel macro-economic, căci utilizarea TVA stimulează 
reutilarea şi modernizarea agenţilor economici, prin evitarea dublei impuneri a 
investiţiilor, prin rambursarea taxei plătite cu ocazia cumpărării de instalaţii şi 
echipamente şi apoi prin vânzarea produselor obţinute după punerea în funcţi-
une a investiţiei, când are loc includerea în preţul produsului la care se aplică 
impozitul amortizării aferente. 

În ceea ce priveşte procesul concurenţial utilizarea acestui instrument 
fiscal, spre deosebire de celelalte impozite, indirecte cunoscute, nu mai acţio-
nează în direcţia concentrării pe verticală a agenţilor economici, care nu mai au 
o justificare economică şi permite descentralizarea şi specializarea agenţilor 
economici, căci indiferent de lungimea ciclului economic nu există efectul cu-
mulativ al acestui tip de impozit, sau altfel spus, TVA este neutră faţă de lun-
gimea circuitului economic. 
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Un efect negativ se menţine şi în cazul utilizării TVA care este de altfel 
propriu tuturor impozitelor indirecte care sunt cuprinse în preţuri şi acesta este 
cel al regresivităţii. Aceasta întrucât, dacă raportat la preţul unui produs, orice 
impozit indirect este proporţional cu valoarea acestuia, sarcina fiscală fiind 
aceeaşi pentru toţi cetăţenii, indiferent de categoria lor socială, raportat la în-
tregul venit (atât cel economisit cât şi cel cheltuit) de care dispune un cetăţean, 
impozitul indirect este regresiv. Deci, cu cât un cetăţean realizează venituri mai 
mici, el suportă prin impozitul indirect pe consum, o sarcină fiscală relativ mai 
mare. Repercutându-se în preţurile bunurilor de consum, prin intermediul chel-
tuielilor făcute de cetăţean pentru procurarea bunurilor şi serviciilor, se acţio-
nează asupra venitului acestuia, în măsura în care venitul este consumat de 
cetăţean pentru procurarea necesităţilor de trai. 

Pentru diminuarea efectului regresivităţii unele ţări practică o cotă redusă 
de impozitare a principalelor articole de consum sau chiar o cotă zero şi cote 
mai înalte, combinate cu accize pentru articole de lux. Aceste cote multiple 
pentru micşorarea regresivităţii ridică probleme în administrarea impozitului şi 
nu îşi ating scopul urmărit căci este imposibil a face o distincţie între produsele 
cumpărate de cei săraci, faţă de cei bogaţi; în plus se ridică problema unor pre-
ferinţe alimentare şi a dorinţei primilor de a cumpăra produse calitativ superioa-
re şi mai scumpe. 

Dacă utilizarea unei cote mai reduse, sau a mai multor cote nu rezolvă 
problema regresivităţii, atunci în condiţiile utilizării unei cote uniforme, este ne-
cesar a se analiza profund nu numai distribuţia veniturilor pe diferitele categorii 
de cetăţeniei şi economia întregului sistem fiscal existent într-o ţară. Astfel prin 
intermediul celorlalte instrumente fiscale trebuie să se urmărească asigurarea 
veniturilor necesare bugetului, faţă a afecta creşterea economică în nivelul 
agentului economic, lichiditatea acestuia, iar în ce priveşte veniturile persoane-
lor fizice să se asigure o redistribuire a veniturilor mari fără a influenţa negativ 
asupra motivaţiei muncii, reinvestirii veniturilor acumulate şi asumării riscurilor 
în noi sectoare de activitate. Efectele acestor deziderate se vor repercuta apoi 
indirect asupra nivelului cotei sau a cotelor stabilite pentru impozitarea consu-
mului. Problema simplă la prima vedere este totuşi dificilă căci asistăm la co-
nexiuni reciproce în care apar şi se dezvoltă interese diverse cu efecte atât pe 
plan economic cât şi pe plan social. 

O altă problema care este în permanentă actualitate în viaţa economică 
contemporană este cea legată de existenţa şi evoluţia inflaţiei în acest context 
se ridică întrebarea, dacă acest tip de impozitare pune sau nu în mişcare spira-
la impozit, preţuri, salarii în ţările care utilizează TVA nu există dovezi concrete 
că TVA ar fi avut un efect inflaţionist major. O influenţă minoră asupra preţurilor 
cu amănuntul de sub 0,5% o singură dată la introducerea taxei, nu poate con-
stitui un motiv împotriva utilizării acesteia, sau de a o considera inflaţionistă. Se 
pare că numai în Norvegia schimbarea impozitului ar fi determinat creşterea 
preţurilor şi salariilor, iar în Italia creşterea inflaţiei ar fi fost determinată de lăr-
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girea limitelor profitului, apărând necesitatea analizei cotelor de impozit şi ratei 
profitului maxim admis. 

Argumentele pro şi contra acestui sistem de impozitare pot fi aduse atât 
de către statele care nu au introdus-o (în special cele de tip federal) atunci 
când intră în relaţii economice cu statele care au implementat-o utilizând prin-
cipiul destinaţiei, cât şi de factori din interiorul ţării, respectiv guvern, agenţi 
economici, organizaţii sindicale (ca reprezentante ale cetăţenilor), care privesc 
însă aspectele legate de sfera de cuprindere, regimul exonerărilor şi deducţii-
lor, numărul de cote şi nivelul acestora. Dar toate aceste argumente vor trece 
pe un plan secundar în favoarea celor legate de integrarea economică a pieţe-
lor naţionale pe piaţa internaţională în procesul de dezvoltare a schimburilor 
internaţionale, precum şi a celor legate de stimularea unei economii pe orizon-
tală care să stimuleze piaţa concurenţială şi de limitare a evaziunilor fiscale. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

Tema “Probleme actuale ale populaţiei şi politicii familiale“, înscrisă în 
planul de cercetare al sectorului Nivel de Trai şi Politică Socială al Institutului 
de Economie Naţională, a făcut obiectul de cercetare al colectivului în perioada 
1 martie 1990 – decembrie 1991. 

Obiectivul cercetării a constat în cunoaşterea tendinţelor în evoluţia po-
pulaţiei mondiale, precum şi a politicii familiale practicate în ţara noastră în 
etapa actuală, a caracteristicilor şi instrumentelor sale în vederea luării decizii-
lor în domeniul creşterii calităţii vieţii; propuneri pentru o politică familială coe-
rentă cu instrumente concrete de realizare. 

Cercetarea colectivului la această temă s-a bazat pe studierea literaturii 
de specialitate autohtone şi străine, pe analiza unor date şi informaţii culese de 
la Comisia Naţională de Statistică şi alte instituţii de sinteză, pe unele discuţii 
cu specialişti care au preocupări în domeniu etc. 

Lucrarea este structurată în două părţi. În prima parte, consacrată anali-
zei unor tendinţe în evoluţia populaţiei mondiale, sunt reliefate o serie de parti-
cularităţi ale fenomenului în diversele regiuni ale globului, precum şi consecin-
ţele acestora pe plan economic şi social. Sunt prezentate, totodată, o serie de 
politici în domeniul populaţiei, principiile şi obiectivele acestora, ca şi tipurile de 
intervenţie ale statelor privind ritmurile de creştere a populaţiei şi ratei de fertili-
tate. 

Partea a doua este consacrată analizei politicii familiale în România, as-
pectelor economico-sociale care decurg din această politică. 

În primul capitol din această parte a lucrării sunt prezentate o serie de 
aspecte cu caracter general privind familia şi politica familială. Autoarea prezin-
tă o serie de aspecte privind definirea, caracteristicile şi structura familiei, prin-
cipalele funcţii ale familiei în societate, formele de organizare familială. Este 
prezentată în capitol relaţia dintre politica demografică şi politica familială, con-
ceptul, conţinutul, precum şi obiectivele şi instrumentele cu caracter general 
ale politicii familiale. 

În continuarea lucrării, autorii se axează pe prezentarea şi analiza unor 
obiective şi instrumente principale ale realizării politicii familiale în România, 
avându-se în vedere funcţiile principale ale familiei. 

Astfel, în capitolul intitulat “Politica familială şi funcţia biologică a familiei 
româneşti“, sunt prezentate principalele direcţii de realizare a funcţiei biologice 
a familiei (evoluţia nupţialităţii, fertilitatea căsătoriilor, disoluţia familiei şi influ-
enţa ei asupra fertilităţii), precum şi măsurile, obiectivele şi mijloacele prin care 
politica familială poate să influenţeze redresarea situaţiei actuale în acest do-
meniu. 

Cel de-al treilea capitol din această parte se axează pe analiza unuia din 
instrumentele de bază, hotărâtoare, ale realizării politicii familiale – veniturile. 
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Componenţa, evoluţia, modul de formare şi rolul veniturilor, ca instrument prin-
cipal al realizării politicii familiale, precum şi rolul agenţilor economici în forma-
rea veniturilor familiale în perspectivă, formează obiectul principal de analiză a 
acestui capitol. 

Următorul capitol este consacrat obiectivelor şi instrumentelor politicii 
familiale în domeniul consumului în perioada de tranziţie. Aspectele principale 
ale obiectivelor generale şi particulare ale politicii familiale în domeniul consu-
mului sunt precedate în capitol de o serie de consideraţii privind nevoile de 
consum ale familiei, resursele necesare asigurării lor şi prezentarea contradicţi-
ilor din acest domeniu. Este reliefată în continuare situaţia actuală a consumu-
lui familiei în ţara noastră, înrăutăţirea continuă a acestuia, din analiza căruia 
pot fi trase concluzii privind instrumentele economice şi direcţiile de îmbunătăţi-
re a consumului familiei în perioada următoare. 

Ultimul capitol este consacrat unor aspecte ale politicii familiale în dome-
niul asigurării condiţiilor de locuit, în care, după reliefarea importanţei pe care o 
prezintă o locuinţă corespunzătoare pentru familie, accentul principal cade pe 
analiza obiectivelor, instrumentelor şi direcţiilor prin intermediul cărora se poate 
asigura în perioada următoare îmbunătăţirea situaţiei necorespunzătoare din 
acest domeniu. 

Colectivul de autori este conştient că problemele politicii familiale în ţara 
noastră sunt mult mai complexe faţă de cele prezentate în lucrarea de faţă, 
având în vedere şi posibilităţile actuale de documentare, insuficienţa informaţiei 
statistice pentru fundamentarea unor concluzii. Considerăm totuşi că demersul 
nostru în acest domeniu aduce un plus de cunoaştere, un aport modest la im-
plementarea în cadrul larg al politicii sociale a unor măsuri de natură să îmbu-
nătăţească situaţia familiilor în ţara noastră. 

Colectivul de cercetare îşi exprimă gratitudinea, cititorilor, pentru obser-
vaţiile şi sugestiile făcute asupra conţinutului lucrării, care vor fi de real folos în 
continuarea cercetărilor în acest domeniu deosebit de important în perioada de 
tranziţie spre economia de piaţa în ţara noastră. 



 

 

 

 

Partea I 

TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA POPULAŢIEI 
MONDIALE, CONSECINŢE ŞI POLITICI 

ÎN DOMENIUL POPULAŢIEI 





Introducere 

Problema populaţiei s-a pus şi se pune diferit de la o ţară la alta, ca şi de 
la o perioadă la alta, atât sub aspectul factorilor care determină evoluţia ei cât 
şi al consecinţelor economice, politice şi sociale. Ca atare, rezolvarea proble-
melor care apar în procesul dezvoltării ţărilor, inclusiv cele legate de dinamica 
populaţiei, ţine de suveranitatea ţărilor respective. Relevând acest aspect 
esenţial al lumii contemporane, se impune subliniat totodată şi faptul că, în 
prezent, modul în care evoluează populaţia mondială a devenit o problemă 
globală care interesează întreaga omenire, comunitatea internaţională. Este 
rezultatul împrejurării că populaţiile naţionale, în trecut “sisteme închise“, au in-
trat tot mai mult în contact unele cu altele şi “au ajuns subsisteme în cadrul 
unui suprasistem uriaş care este populaţia mondială“1. 

Una din cauzele principale ale transformării populaţiei mondiale într-o 
problemă globală a comunităţii internaţionale este explozia demografică ce a 
avut loc în perioada postbelică în ţările în curs de dezvoltare. Aceasta a impri-
mat un ritm rapid de creştere a populaţiei mondiale şi respectiv a presiunii asu-
pra resurselor şi a mediului, în multe cazuri dincolo de capacitatea de suporta-
bilitate a acestora. 

Pe vaste întinderi ale planetei dezvoltarea economică n-a ţinut pasul cu 
creşterea rapidă a populaţiei: o mare parte din populaţia mondiala trăieşte sub 
pragul sărăciei, este malnutrită şi nu se bucură de cuceririle civilizaţiei moder-
ne. Asemenea procese şi fenomene, într-un fel sau altul legate de dinamica 
populaţiei, sunt tot atâţia factori de instabilitate economică, politică şi socială, 
atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 

O altă cauză, nu mai puţin importantă, care cere ca problemele populaţi-
ei să fie văzute într-o viziune globală, este şi scăderea ritmului de creştere a 
acesteia în ţările dezvoltate, cu consecinţe evidente pentru îmbătrânirea de-
mografică şi pentru viitorul naţiunilor respective. De altfel, ţinându-se seama de 
faptul că, în prezent, în ţările dezvoltate fertilitatea a scăzut sub pragul de înlo-
cuire a generaţiilor, se apreciază că în condiţiile în care fertilitatea s-ar menţine 
în continuare la dimensiunile actuale, într-o perspectivă de 30-40 de ani s-ar 
contura procesul de reducere a numărului populaţiei, proces nou, pe care spe-
cialiştii în materie îl denumesc “implozie demografică“. În acest context şi mi-
graţia internaţională, cu întregul său cortegiu de consecinţe, capătă noi dimen-
siuni. 

Pe fondul proceselor demografice amintite, fără precedent prin amploare 
şi consecinţe, ştiinţa şi practica în domeniul populaţiei au înregistrat procese 
notabile, sursele documentare au devenit mai bogate şi mai variate şi s-au 
dezvoltat strategii şi politici în domeniul populaţiei atât la nivel naţional, cât şi 
                                                           
1 Trebici, Vladimir, Populaţia Terrei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, p. 16. 
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internaţional. Conferinţa Mondială a Populaţiei de la Bucureşti (1974) şi Planul 
mondial de acţiune în domeniul populaţiei, adoptat prin consens de reprezen-
tanţii statelor participante, Conferinţa Internaţională asupra populaţiei din Mexic 
(1984) ca şi analizele şi evaluările efectuate sub egida ONU, privind realizarea 
obiectivelor stabilite la conferinţele amintite, sunt expresii concludente ale pre-
ocupărilor comunităţii internaţionale pentru soluţionarea problemelor pe care le 
ridică populaţia mondială în prezent şi în perspectivă. 



Capitolul 1 

Dimensiunile creşterii populaţiei mondiale. 
Particularităţi ale creşterii în regiunile dezvoltate 

şi în regiunile mai puţin dezvoltate 

Dinamica rapidă a populaţiei lumii în perioada postbelica, ca şi creşterea 
ei în perioada următoare, a dat şi dă suficiente motive de îngrijorare oamenilor 
de ştiinţă, statelor şi comunităţii internaţionale, dar şi numeroase argumente 
pentru o viziune optimistă în armonizarea relaţiilor reciproce dintre populaţie şi 
societate. Într-adevăr, în anul 1990, populaţia mondială a ajuns la 5,3 mld. lo-
cuitori faţă de 2,5 mld. în 1950, ritmul anual de creştere fiind dublu faţă de pe-
rioada 1900-1950 (1,88% şi respectiv 0,88%). Aşa cum s-a mai arătat, creşte-
rea rapidă a populaţiei mondiale s-a datorat exploziei demografice din ţările în 
curs de dezvoltare, unde, în perioada postbelică, ritmul mediu anual de creşte-
re a fost de 2,24%, iar în ţările dezvoltate a fost de 0,93%. 

Deosebit de sugestive sunt ritmurile anuale de creştere a populaţiei pe 
continente şi anume: Africa 2,69%; America Latină 2,52%; Asia 2,06%; Ocea-
nia 1,86%; America de Nord 1,28% şi Europe 0,60%. În URSS, analizată dis-
tinct în lucrările ONU, ritmul a fost asemănător cu cel din America de Nord, 
respectiv 1,19%. 

Perioada 1965-1970 marchează ritmuri maxime de creştere pentru popu-
laţia mondială (2,06%) şi respectiv pentru cea din ţările în curs de dezvoltare 
(2,54%). După această perioadă se constată o anumită reducere a ritmului de 
creştere. Astfel, potrivit ultimei proiecţii ONU a populaţiei mondiale (a 12-a) din 
1990, creşterea anuală a acesteia, varianta medie în perioada 1985-1990 a 
fost de 1,73% la nivel mondial şi de 2,08% în ţările în curs de dezvoltare. Pre-
cizăm, că în ţările dezvoltate ritmul de creştere al populaţiei s-a redus continuu 
în perioada analizată, de la 1,28% în 1950-1955 la 0,90% în 1965-1970 şi la 
0,54% în 1985-1990.1 

Varianta medie a proiecţiei ONU din 1990 a populaţiei mondiale prevede 
că în anul 2000 populaţia Terrei va ajunge la 6,2 miliarde locuitori şi în anul 
2025 la 8,5 miliarde. Ritmul de creştere se va menţine în continuare pe o curbă 
descrescătoare respectiv: 1,73% în 1990-1995; 1,63% în 1995-2000 şi 0,99% 
în 2020-2025. Pe marile regiuni, ritmurile prevăzute în perioadele amintite sunt 
următoarele: a) regiuni dezvoltate – 0,48%; 0,45% şi 0,18% şi b) regiuni mai 
puţin dezvoltate – 2,8%; 1,94% şi 1,15%. 

                                                           
1 United Nations, World Population Prospects 1990, New York, 1991, p. 20. 
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Deşi pe plan mondial şi pe marile regiuni ritmul anual de creştere a popu-
laţiei s-a înscris începând cu perioada 1970-1975 pe o curbă descendentă, 
sporul anual al numărului populaţiei mondiale a cunoscut o continuă creştere: 
de la 47,1 mil. în 1950-1955 la 88,2 mil. în 1985-1990. Creşterea este prevăzu-
tă şi pentru ultimul deceniu al acestui secol: 95,6 mil. în 1990-1995 şi 98,1 mil. 
în 1995-2000 (varianta medie). Evident, un astfel de fenomen a pus şi pune în 
continuare probleme deosebite de ordin economic şi social pentru satisfacerea 
trebuinţelor materiale şi spirituale ale populaţiei, îndeosebi de hrană, locuri de 
muncă, învăţământ şi sănătate. 

Abia la începutul secolului următor, sporul anual al populaţiei mondiale 
va începe să scadă, respectiv la 95,7 mil. în 2000-2005 şi la 82,5 mil. în anii 
2020-2025. Scăderea la care ne-am referit îşi are principala explicaţie în apari-
ţia unui fenomen asemănător în regiunile mai puţin dezvoltate. Datele, relevă 
că în regiunile dezvoltate, sporul anual al populaţiei a început să scadă din pe-
rioada 1975-1980, respectiv la 8,3 mil. (faţă de 9,3 mil. în perioada cincinală 
anterioară), şi se prevede să ajungă la 6,4 mil. în 2000-2005 şi la numai 2,4 
mil. în 2020-2025. 

O altă dimensiune a populaţiei mondiale se referă la modificările profun-
de care s-au produs şi vor continua să se producă în repartizarea ei pe conti-
nent. Aşa cum s-a arătat, şi în anii 1950-1990 populaţia a crescut mai rapid în 
regiunile mai puţin dezvoltate. Şi de acum până în anul 2025, ritmurile anuale 
de creştere ale populaţiei vor fi mai mari în regiunile care în prezent sunt mai 
puţin dezvoltate şi sensibil mai reduse în cele dezvoltate: 2,63% în Africa; 
1,51% în America Latină; 1,31% în Asia; 1,05% în Oceania; 0,56% în URSS; 
0,53% în America de Nord şi 0,09% în Europa. Ca urmare a creşterii amintite 
s-a schimbat fundamental repartizarea geografică a populaţiei. Asia a deţinut şi 
va deţine în continuare cea mai mare pondere din populaţia mondială: 54,7% 
în 1950; 58,8% în 1990 şi 57,8% în 2025. Africa a trecut pe locul al doilea, 
ponderea ei în populaţia lumii crescând de la 8,8% în 1950 la 12,1% în 1990 şi 
se prevede să ajungă la 18,8% în 2025. În perspectivă, America Latină va de-
ţine locul al treilea, ponderea acestei regiuni în populaţia mondiala crescând de 
la 6,6% în 1950 la 8,5% în 1990 şi se estimează că va fi de 8,9% în 2025. Da-
tele relevă totodată o reducere sensibilă a ponderii Europei în populaţia Terrei 
– de la 15,6% în 1950, la 9,4% în 1990 şi la numai 6,1% în 2025. URSS şi 
America de Nord vor înregistra de asemenea o diminuare sensibilă a ponderii 
lor în populaţia mondială, respectiv de la 7,2% şi 6,6% în 1950 la 5,4% şi 5,2% 
în 1990 şi la numai 4,1% şi 3,9% în 2025. 



Capitolul 2 

Relaţia populaţie-economie 

Tendinţele noi în dinamica populaţiei din perioada postbelică – creşterea 
rapidă în ţările în curs de dezvoltare şi declinul său în ţările dezvoltate – au ac-
tualizat mai mult ca oricând problema raportului dintre populaţie şi economie şi 
implicit, întrebarea dacă creşterea populaţiei este un stimulent sau o frână în 
dezvoltarea economică şi socială. Şi în perioada postbelică, pe plan ştiinţific, 
“discuţiile s-au polarizat în jurul a două concepţii: creşterea populaţiei este un 
fenomen negativ (malthusienii şi neomalthusienii) şi, dimpotrivă, este un factor 
pozitiv pentru creşterea economică (populaţioniştii, antimalthusienii), cu nume-
roase poziţii intermediare“1 Răspunsul la întrebarea privind relaţia populaţie-
economie trebuie să aibă în vedere adevărul axiomatic potrivit căruia, pe de o 
parte, populaţia în întregul său este consumatoare de bunuri şi de servicii şi, 
pe de altă parte, că segmentul activ al populaţiei este producător de bunuri şi 
de servicii. În mod firesc, un spor de populaţie presupune satisfacerea unui vo-
lum mai mare de trebuinţe: de hrană, îmbrăcăminte, adăpost, educaţie, sănăta-
te etc., precum şi de noi locuri de muncă. 

Seriile lungi de date statistice au relevat că dinamica populaţiei a fost 
depăşită de dinamica producţiei şi că, pe termen lung, trebuinţele populaţiei au 
fost satisfăcute la niveluri superioare. Per global această relaţie s-a manifestat 
şi în ţările în curs de dezvoltare. 

Analiza respectivă operează cu blocuri macroeconomice, respectiv, “po-
pulaţia“ şi “economia naţională“, iar ca indicatori ritmul mediu anual de creştere 
a populaţiei şi a produsului intern brut. Fără să negăm semnificaţia acestui gen 
de analiză, suntem de acord cu părerea exprimată în literatura de specialitate 
că un asemenea mod de abordare a relaţiei populaţie-economie este prea 
simplist, şi că trebuie să se treacă la dezagregarea blocurilor macroeconomice 
şi la studierea corelaţiilor complexe care se stabilesc între diferitele variabile 
ale blocurilor amintite, cu luarea în considerare a modului lor de manifestare în 
diferite perioade de timp. Totodată, subliniem faptul esenţial că în perioada ac-
tuală cercetarea relaţiei populaţie-economie s-a îmbogăţit cu noi concepte, în-
tre care menţionăm: “capacitatea de susţinere sau capacitatea de portanţă“ 
şi “dezvoltarea viabilă sau durabilă“, concepte cu mare semnificaţie princi-
pială şi operaţională pentru studierea complexă a relaţiei dintre populaţie şi 
economie. 

Faptele relevă că în multe zone ale planetei, şi îndeosebi în cele mai pu-
ţin dezvoltate, creşterea populaţiei nu a fost însoţită de o dezvoltare corespun-
                                                           
1 Trebici, Vladimir, op. cit., p. 270. 
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zătoare a economiei, că asistăm la o deteriorare a mediului şi la o adâncire a 
inechităţilor sociale. Între 1979-1981, spre exemplu, din 94 de ţări în curs de 
dezvoltare pentru care FAO dispune de date, producţia de cereale pe locuitor a 
scăzut în 53 de ţări şi a crescut în numai 43 de ţări1. Se consideră că pe 2/5 
din terenurile totale ale planetei trăiesc 1165 mil. persoane pe care agricultura 
nu le poate hrăni cu nivelul actual al inputurilor agricole; mai mult, 6 ţări africa-
ne (Ruanda, Somalia, Kenya, Burundi, Lesotho şi Malawi) nu vor fi capabile sa 
hrănească nici măcar jumătate din populaţia lor viitoare, chiar în condiţiile în 
care vor utiliza niveluri înalte de inputuri agricole. 

În ultimii 20 de ani numărul persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei 
a crescut continuu, astfel că în prezent a ajuns la aproape 1 miliard, din care 
350 mil. în Asia de Sud şi 300 mil. în Africa. Populaţia malnutrită a sporit de la 
460 mil. la 512 mil. şi se apreciază că la sfârşitul secolului va fi de 532 mil. 
Numărul copiilor neşcolarizaţi a crescut de la 284 mil. în 1970 la 293 mil. în 
1985 şi pentru sfârşitul secolului se estimează că va ajunge la 315 mil. Totoda-
tă, între 1970 şi 1985, numărul analfabeţilor a sporit de la 742 mil. la 889 mil., 
al persoanelor care nu dispun de instalaţii corespunzătoare de salubritate de la 
1034 mil. la 1750 mil. Construcţia de locuinţe nu a ţinut pasul cu creşterea po-
pulaţiei. În anii 1985-1989, la 100 noi gospodării s-au construit 38 locuinţe 
permanente; în Africa subsahariană cifra este de numai 8 locuinţe permanente. 

În analiza raportului dintre populaţie şi economie, implicaţiile creşterii po-
pulaţiei asupra resurselor şi mediului înconjurător ocupă un loc deosebit. Sub 
acest aspect consemnăm creşterea presiunii populaţiei asupra resurselor şi o 
deteriorare a calităţii factorilor de mediu care pune în pericol echilibrul ecologic. 
Recent, s-a pus în evidenţă procesul de încălzire mondială, care, în condiţiile 
depăşirii unei anumite limite, va împinge planeta într-o catastrofă. 

Studiile ONU relevă că în cea mai mare parte a ţărilor din lumea a treia 
are loc o degradare accentuată a solului, ca urmare a fenomenului de eroziu-
ne, spălare, salinizare şi alcalinizare. Anual, 6-7 milioane hectare devin nepro-
ductive ca urmare a eroziunii; la începutul anilor ’80, un total de 1501 milioane 
hectare de păşuni şi terenuri cultivate se aflau într-un stadiu moderat de deşer-
tificare. Arătăm, totodată, că între 1971-1986, mai mult de 50 milioane hectare, 
de regulă terenuri arabile, au fost destinate construirii de localităţi umane, dru-
muri, stabilimente industriale etc. Are loc, de asemenea, un proces intens de 
defrişare a pădurilor, cu urmări nefaste pentru protecţia solului şi a mediului în-
conjurător. Se estimează că în fiecare an se defrişează cca 11,3 milioane hec-
tare din pădurile tropicale şi din alte zone împădurite. Asemenea procese au 
cauze multiple, o anumită pondere însă, atât în procesul de deteriorare a solu-
lui, cât şi în procesul de defrişare a pădurilor, o deţine numărul sporit al popula-
ţiei, obligată să recurgă pentru acoperirea nevoilor de hrană şi de lemne de foc 
la supraexploatarea terenului arabil, a păşunilor şi a pădurilor. 

                                                           
1 Sadik, Natis, État de la population mondiale, 1990, p. 7, lucrare apărută sub egida FUNAP. 

Majoritatea datelor din paragraful “Relaţia populaţie-economie“ provin din această lucrare. 
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Resursele de apă, componentă esenţială a mediului, au devenit, de ase-
menea, o problemă în multe zone ale planetei, din care menţionăm Asia de 
Sud, Asia de Vest şi Africa. Apa, până nu demult o resursă abundentă, de 
acum face parte din categoria acelora în care a apărut penuria. În principal, es-
te rezultatul consumului sporit pentru irigaţii, industrie sau uz gospodăresc. În 
Egipt, spre exemplu, la numărul actual al populaţiei, consumul de apă pe locui-
tor a ajuns la 40 mc şi se asigură prin utilizarea resurselor hidraulice disponibi-
le în proporţie de 97%. Restricţia acestei resurse pentru dezvoltarea ulterioară 
este evidentă; dimensiunea restricţiei devine şi mai relevantă dacă avem în 
vedere că nivelul consumului de apă pe locuitor din Egipt nu reprezintă decât 
1/5 faţă de cel din Regatul Unit şi că populaţia tării respective este estimată să 
crească de la 52,4 mil. în 1990 la 64,2% mil. în 2000 şi la 90,4 în 2025. 

În societatea modernă, raportul populaţie-resurse este puternic marcat 
de utilizarea tot mai accentuată a resurselor minerale şi energetice. Ca urmare 
a afirmării industriei ca sector de activitate cu rol major pentru progresul eco-
nomic şi social, presiunea populaţiei a sporit şi asupra acestor categorii de re-
surse. Cu toate acestea, cel puţin până în prezent, nu se întrevede apariţia 
unei penurii globale de minerale sau de resurse energetice. Specialiştii în ma-
terie atrag atenţia asupra faptului că în ultimul deceniu al acestui secol rasa 
umană se va confrunta cu un ansamblu de noi constrângeri, mult mai dificile, şi 
care îşi au originea nu atât în disponibilul de resurse cât în efectul utilizării lor 
asupra mediului. Ne referim cu deosebire la apariţia efectului de seră şi, în 
consecinţa, la încălzirea mondială, ca urmare a creşterii “gazelor de seră“ de-
gajate în atmosferă (în principal bioxid de carbon, clorofluorocarbon, metan şi 
oxid de azot). Astfel, temperatura mondială este în prezent superioară cu 0,6°C 
celei de acum 100 de ani şi, potrivit unei prognoze medii, peste 50 de ani va 
creşte cu 1,5-2,8°C. 

Deşi oamenii de ştiinţă nu au elucidat pe deplin efectele procesului de 
încălzire mondială, consecinţele pe care le-au evidenţiat până în prezent sunt 
alarmante: deplasarea zonelor ecologice spre poli cu 100-150 km în următorii 
40 de ani; dispariţia unui număr însemnat de specii de plante şi arbori care nu 
se pot adapta la noile condiţii; reducerea suprafeţelor ocupate cu păduri (circa 
o cincime) şi creşterea deşerturilor, topirea gheţarilor şi ridicarea nivelului mării 
(de ta 7 la 67 centimetri spre jumătatea secolului XXI), fapt ce va provoca difi-
cultăţi grave unui număr însemnat de ţări (deplasări de populaţie şi pierderea 
unor terenuri agricole foarte fertile). După toate probabilităţile, nici efectele 
asupra producţiei agricole ca atare nu sunt deloc încurajatoare. 

Caracterul global al problemelor populaţiei mondiale este deosebit de 
evident atunci când se studiază încălzirea planetei şi consecinţele sale. Mai 
mult decât în alte domenii, aici se observă efectul combinat, la nivel planetar, al 
utilizării resurselor în ţările dezvoltate şi în cele în curs de dezvoltare. Ţările 
dezvoltate, spre exemplu, nu deţin decât 22,8% din populaţia mondială; lor le 
revine însă principala responsabilitate în producerea gazelor care induc feno-
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menul de seră, deci încălzirea planetei. Astfel, ţările industrializate deţin cinci 
şesimi din consumul mondial de clorofluorocarbon şi trei pătrimi din consumul 
de combustibili fosili. În acelaşi sens arătăm că în regiunile dezvoltate cantita-
tea de carbon pe locuitor, degajată anual în atmosferă, este de 3,2 tone, res-
pectiv de 4 ori mai mare decât în regiunile mai puţin dezvoltate. Responsabili-
tatea ţărilor dezvoltate pentru degradarea mediului este şi mai evidentă dacă 
avem în vedere că bioxidul de carbon rezultat din utilizarea combustibililor fosili 
contribuie cu circa 50% la încălzirea mondială, iar clorofluorocarbonul cu 20%. 

Se constată totodată că şi în ţările în curs de dezvoltare are loc o creşte-
re însemnată a consumului de resurse energetice, inclusiv de combustibili fosili 
şi, în consecinţă, a emisiilor de gaze care provoacă' efectul de seră. Mai mult, 
în ultimul timp, procesul amintit se dezvoltă mai intens decât în ţările dezvolta-
te. În perioada 1980-1986, spre exemplu, creşterea anuală a consumului de 
energie în ţările în curs de dezvoltare a fost de 4%, respectiv de 10 ori mai ra-
pid decât în ţările industriale. Evident, aceasta a atras după sine şi o creştere a 
emisiilor de gaze. Studiile prospective au în vedere că, în viitor, sporul anual 
total şi pe locuitor al consumului de resurse energetice va fi superior în actuale-
le regiuni mai puţin dezvoltate, în raport cu cel din regiunile dezvoltate. Potrivit 
tendinţei amintite, se apreciază că ţările în curs de dezvoltare vor emite în fie-
care an, de acum până în 2025, circa 16,6 miliarde tone de carbon (faţă de 3,1 
miliarde tone anual în perioada 1980-1985 şi 0,7 miliarde în 1950). Dacă se ia 
în considerare şi carbonul emis în ţările dezvoltate (în condiţiile stabilizării lui 
pe locuitor la nivelul actual), cantitatea totală de carbon emisă anual în atmo-
sferă va fi de 21 miliarde tone, respectiv de 3 ori mai mult decât în prezent. 

Fenomene şi procese ca cele invocate, la care s-ar putea adăuga şi alte-
le, ca de pildă poluarea chimică sau radioactivă a factorilor de mediu, întăresc 
nu numai convingerea despre caracterul global al problemelor populaţiei mon-
diale, dar şi cerinţa studierii acestora în funcţie de condiţiile concrete în care se 
manifestă. 

Ca şi în alte domenii, variabila populaţie deţine o pondere însemnată în 
dinamica utilizării resurselor. Implicarea are în vedere cerinţa esenţială privind 
extinderea civilizaţiei moderne la nivelul întregii planete, eradicarea subdezvol-
tării şi crearea condiţiilor ca fiecare persoană să ducă o viaţă decentă. Realiza-
rea acestui deziderat presupune în mod obiectiv atragerea unui volum crescut 
de resurse în circuitul economic, inclusiv de resurse energetice. Evident, o po-
pulaţie mai numeroasa presupune şi un spor mai mare de resurse. 

Problema practică ce se pune este aceea a modului în care sunt asigu-
rate şi utilizate resursele disponibile, astfel încât dezvoltarea economico-
socială să fie durabilă, viabilă, să evite pericolele la care ne-am referit. 

În lumina experienţei de până acum, societatea este capabilă să rezolve 
tensiunile şi crizele generate de nevoia crescută de resurse. Purtătorii de ener-
gie primară intraţi în circuitul economic, spre exemplu, s-au lărgit continuu; ală-
turi de resursele clasice – lemnul de foc, apa şi vântul – au apărut combustibilii 
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fosili – cărbunii, petrolul şi gazele naturale – iar în ultimul timp energia nuclea-
ră. Se are totodată în vedere utilizarea energiei solare, inclusiv prin transforma-
rea ei directă în energie electrică. Odată cu completarea resurselor energetice, 
utilizarea combustibililor fosili are însă şi efecte secundare negative, ei fiind 
responsabili, aşa cum s-a arătat, de poluarea factorilor de mediu, inclusiv prin 
ploile acide; în mod corespunzător actualele centrale nuclearoelectrice (bazate 
pe procedeul fisiunii atomice) prezintă pericolul poluării radioactive, avaria de 
la Cernobîl fiind un exemplu concludent în această privinţă. 

Lărgirea purtătorilor de energie primară nu a fost şi nu este o sarcină 
uşoară, atragerea lor în circuitul economic presupunând un considerabil efort 
investiţional, ştiinţific şi tehnic, iar ţările care nu dispun de suficiente resurse 
energetice având nevoie de importante fonduri valutare pentru a-şi procura 
energia necesară prin import. 

Capacitatea societăţii de a depăşi momentele de criză şi tensiune din 
domeniul energiei este ilustrată şi de procesele care au fost declanşate de cri-
za petrolului din 1973. În acest sens, în ultimii 20 de ani, în ţările dezvoltate cu 
economie de piaţă, s-a afirmat o puternică tendinţă de economisire a resurse-
lor energetice, astfel că sporul de producţie finală s-a realizat cu un consum de 
energie relativ mai scăzut. De asemenea, în ţările dezvoltate, şi ca urmare a 
intervenţiei statului, s-au dezvoltat noi mecanisme economice care au obligat 
agenţii economici să promoveze tehnici şi tehnologii de producţie nepoluante 
sau mai puţin poluante. Concomitent cu înlocuirea tehnologiilor vechi, poluan-
te, pe plan internaţional se stabilesc totodată înţelegeri care au în vedere limi-
tarea substanţelor poluante degajate în factorii de mediu. De pildă, prin Proto-
colul de la Montreal din 1987, ţările Nordului au acceptat să reducă cantitatea 
de cloroflorocarbon degajat în atmosferă, gaz care contribuie la încălzirea 
mondială şi care, în acelaşi timp, este principalul factor de diminuare a păturii 
de ozon. 

Deşi aria de extindere a noilor tendinţe în utilizarea resurselor este re-
strânsă, ele sunt de natura sa întărească încrederea că, pe termen lung, socie-
tatea este capabilă să asigure condiţii pentru o dezvoltare durabilă. Posibilita-
tea dezvoltării durabile este condiţionată însă şi de modul în care evoluează 
numărul populaţiei. Este în afară de orice îndoială că într-un mediu finit, cum 
este Terra, creşterea populaţiei nu poate fi infinită, iar tendinţele din evoluţia 
populaţiei confirmă acest lucru. Astfel, analiza istorică a fenomenelor demogra-
fice conduce la concluzia că, pe termen lung, creşterea populaţiei nu se înscrie 
pe o curbă exponenţială aşa cum susţine şcoala malthusiană ci pe o curbă lo-
gistică;1 ca atare, în ultimă instanţă, se ajunge la o stabilizare a necesarului 
populaţiei adecvată resurselor şi mediului. Este rezultatul faptului că populaţia 
nu este o variabilă total independentă de factorii de mediu, de nivelul dezvoltă-
rii economico-sociale. Dacă creşterea populaţiei stimulează dezvoltarea eco-

                                                           
1 Chemais, Jean Claude, La demographie, Presses Universitaires de France, 1900, p. 49. 
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nomică şi socială, valorificarea superioară a resurselor şi ridicarea gradului ge-
neral de civilizaţie al societăţii, la rândul său componenta economică, socială şi 
culturală a societăţii influenţează fenomenele demografice, însăşi creşterea 
numărului populaţiei. Subliniem, încă o dată, că asemenea corelaţii şi tendinţe 
se stabilesc pe termen lung întrucât, aşa cum s-a arătat, în perioada de după 
1950, în zonele mai puţin dezvoltate ale planetei creşterea populaţiei a atins 
dimensiuni care nu se înscriu în condiţiile actuale de echilibrare dintre popula-
ţie şi economie. 

Fenomenele din populaţia mondială în perioada postbelică, inclusiv din 
regiunile mai puţin dezvoltate, oferă totodată suficiente elemente care întăresc 
încrederea că se va ajunge la o stabilizare a numărului populaţiei. 



Capitolul 3 

Tranziţia demografică modernă 

Tendinţa spre stabilizarea populaţiei mondiale se sprijină pe teoria tranzi-
ţiei demografice, a cărei esenţă constă în trecerea de la un regim tradiţional de 
reproducere a populaţiei, bazat pe rate înalte de natalitate şi mortalitate, la un 
regim modern de reproducere, bazat pe rate scăzute de natalitate şi mortalita-
te. Practica relevă că această tranziţie este guvernată de anumite legităţi: iniţi-
al, are loc o reducere a mortalităţii, după care urmează, la un anumit interval 
de timp, o altă perioadă, de scădere a natalităţii. Datele statistice relevă, de 
asemenea, că tranziţia demografică are forme multiple de manifestare, în func-
ţie de durata de timp care apare între scăderea mortalităţii şi respectiv a natali-
tăţii, precum şi de ritmul pe care îl înregistrează evoluţia acestor fenomene 
demografice fundamentale. În mod firesc, într-o anumită perioadă, sporul natu-
ral al populaţiei este mai mare, dar cu tendinţă de scădere în timp şi de stabili-
re la un nivel scăzut. Mai mult, în unele ţări dezvoltate se constată că natalita-
tea este mai scăzută decât mortalitatea, sau că fertilitatea populaţiei a atins ni-
veluri care nu asigură nici măcar reproducerea generaţiilor. 

În ultimă instanţă, parcurgerea tradiţiei demografice este condiţionată de 
afirmarea valorilor civilizaţiei moderne în rândurile populaţiei, atât a celor eco-
nomice cât şi a celor sociale, politice şi culturale. Sporul natural scăzut al popu-
laţiei din ţările dezvoltate este expresia faptului că au trecut mai de mult la dez-
voltarea economico-socială pe baze moderne si, în consecinţă, la regimul mo-
dern de reproducere. 

Ţările în curs de dezvoltare traversează abia în prezent tranziţia la regi-
mul modern de reproducere a populaţiei, unele, îndeosebi cele din Africa, fiind 
în faza incipientă a procesului. Deşi în fiecare ţară tranziţia demografică îmbra-
că forme aparte, în majoritatea lor se constată şi anumite trăsături comune şi 
anume: 

a) reducerea într-o perioadă relativ scurtă a mortalităţii la niveluri mult 
mai scăzute decât în perioada antebelică; 

b) scăderea în proporţii moderate a natalităţii şi a fertilităţii, ca urmare a 
împrejurării că în ţările amintite nivelul dezvoltării economico-sociale 
este scăzut şi că, în virtutea inerţiei, continuă să persiste valori cultu-
rale tradiţionale. De aici şi nivelul înalt, fără precedent, al sporului na-
tural al populaţiei din ţările respective. 

Iată câteva cifre semnificative privind evoluţia principalilor indicatori care 
determină intensitatea tranziţiei demografice în regiunile dezvoltate şi în cele 
mai puţin dezvoltate. 
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Rata brută de mortalitate în anii 1950-1955 era sensibil mai mare în regi-
unile mai puţin dezvoltate – 24,3% faţă de 10,1% în regiunile dezvoltate. În de-
curs de numai trei decenii rata mortalităţii s-a redus la mai mult de jumătate în 
regiunile mai puţin dezvoltate, astfel că în 1980-1985 mărimea indicelui a fost 
de 10,6% în ţările în curs de dezvoltare şi de 9,6% în ţările dezvoltate. Saltul 
considerabil pe care-l înregistrează tranziţia mortalităţii în ţările în curs de dez-
voltare este şi mai evident dacă avem în vedere că în 1930-1940 rata morta-
lităţii generale în ţările respective era de 29%. 

Evoluţia speranţei de viaţă la naştere relevă o tendinţă asemănătoare; 
facem însă precizarea că acest indicator reflectă mai bine dinamica mortalităţii 
generale, întrucât nu este influenţată de structura după vârstă a populaţiei. Ast-
fel, în 1980-1985, speranţa de viaţă în ţările în curs de dezvoltare era de 59,4 
ani, iar în ţările dezvoltate de 72,8 ani. În anii 1950-1955, mărimea indicatorului 
era de 42,2 ani şi respectiv de 66,0 ani. Observăm că, între cele două perioa-
de, speranţa de viaţă a crescut mai rapid în ţările în curs de dezvoltare, cu 17,2 
ani faţă de numai 6,8 ani în ţările dezvoltate. Se tinde astfel la o apropiere a 
mărimii indicatorului, decalajul dintre cele două categorii de ţări reducându-se 
de la 1:1,56 la 1:1,23. 

Analiza natalităţii oferă în schimb diferenţe mult mai semnificative. În pe-
rioada 1950-1955, spre exemplu, rata brută a natalităţii a fost de 44,6% în ţările 
mai puţin dezvoltate şi de 22,6% în ţările dezvoltate, iar în 1980-1985 mărimea 
indicatorului a fost de 31,7% şi respectiv de 15,2%. 

O dimensiune mult mai exactă a deosebirilor regionale privind intensita-
tea fenomenului amintit este dată de rata totală a fertilităţii, indicator care, de 
asemenea, nu este influenţat de structura după vârstă a populaţiei. Precizăm 
că indicatorul este determinat în optică transversală şi arată numărul de copii 
pe care i-ar naşte o femeie în decursul vieţii fertile, dacă ar avea aceeaşi inten-
sitate de fertilitate cu cea din anul de referinţă. În perioada 1950-1955, o feme-
ie dădea naştere la 2,84 copii în ţările dezvoltată şi la 6,19 copii în ţările în curs 
de dezvoltare. După 30 de ani (perioada 1980-1985) mărimea indicatorului era 
sensibil mai mică – 1,93 copii şi respectiv 4,19. Observăm, în primul rând, o 
reducere însemnată a numărului de copii născuţi de o femeie, în regiunile mai 
puţin dezvoltate (2,0 copii), proces ce se înscrie în tendinţa obiectivă spre un 
regim modern de reproducere a populaţiei. Parcurgerea acestui proces nu este 
însă asemănătoare pe continente şi ţări. Astfel, în perioadele 1950-1955 şi 
respectiv 1980-1985, rata totală a fertilităţii înregistra următoarele mărimi în re-
giunile mai puţin dezvoltate: Africa – 6,65 copii şi 6,40; America Latină – 5,87 şi 
3,93; Asia – 5,92 şi 3,71. Pe de o parte, datele relevă că Africa se află abia la 
începutul tranziţiei fertilităţii. Într-un interval de 30 de ani mărimea indicatorului 
s-a redus cu numai 0,25 copii. Mai mult, în unele ţări africane se constată că 
între cele două perioade a avut loc chiar o creştere a numărului de copii năs-
cuţi de o femeie; spre exemplu, în Ruanda, de la 7,08 copii la 8,49; în Kenia de 
la 7,51 la 7,92. Pe de altă parte, se constată că în Asia scăderea fertilităţii a 
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fost mai intensă (2,21 copii). O contribuţie majoră în această privinţă a avut 
China, unde rata totală a scăzut de la 6,24 copii în 1950-1955 şi 5,09 în 1965-
1970 la 2,36 în 1980-1985. Şi în Asia sunt ţări în care fertilitatea a cunoscut o 
anumită creştere: Afganistan de la 6,70 copii la 6,90 copii; Nepal de ta 5,64 la 
6,25; Pakistan de la 6,50 la 7,00; Arabia Saudită de la 7,17 la 7,28; Yemen de 
la 7,38 la 7,99. 

În regiunile dezvoltate, rata totală a fertilităţii a căpătat în ultimul timp di-
mensiuni tot mai mici de regulă sub nivelul de 2,1 copii câţi sunt necesari pen-
tru înlocuirea generaţiilor. În aceleaşi perioade ca cele menţionate mai sus, 
respectiv 1950-1955 şi 1980-1985, mărimea fertilităţii se prezintă astfel: Ameri-
ca de Nord – 2,47 copii şi 1,80; Europa – 2,54 şi 1,81. În Australia-Noua Zee-
landă fertilitatea a involuat de la 3,25 copii la 1,94. În URSS mărimea indicato-
rului a fost de 2,82 copii şi respectiv de 2,35. Cele mai scăzute mărimi ale indi-
catorului se înregistrează în ţările din Europa de Vest, cu o rată totală a fertilită-
ţii de 1,58 copii în 1980-1985; pe ultimul loc în această privinţă se află Germa-
nia (Vest), cu o fertilitate de numai 1,36 copii. 

În ultimul timp, literatura de specialitate s-a îmbogăţit cu noi lucrări de re-
ferinţă privind tranziţia demografică; se tinde spre o sinteză şi o teorie integrată 
a tranziţiei demografice1. În acest cadru evocăm tipul european al tranziţiei (ţă-
rile dezvoltate), cu o durată de 90-150 ani şi cu un plafon maxim al creşterii na-
turale a populaţiei la rate mai mici de 2% anual şi tipul ţărilor în curs de dezvol-
tare cu o durată previzibilă a tranziţiei de 40-80 de ani şi cu o creştere naturală 
maximă a populaţiei de peste 2% anual, în unele cazuri chiar de 3-4%. 

Datele relevă, că în timp ce în ţările europene dezvoltate tranziţia s-a în-
cheiat şi s-a intrat într-o nouă fază, în ţările mai puţin dezvoltate procesul tran-
ziţiei este în curs de desfăşurare. Avem în vedere că încheierea procesului 
tranziţiei demografice este marcată de revenirea la un spor natural al populaţiei 
asemănător sau mai scăzut decât cel corespunzător regimului pretranziţional, 
cu precizarea că aceasta se va realiza cu rate mult mai mici de mortalitate şi 
fertilitate. Întrebându-se cât va dura şi care vor fi factorii determinanţi ai acestui 
proces în ţările în curs de dezvoltare, profesorul Trebici arată că nu se poate 
da un răspuns precis şi subliniază necesitatea efectuării unor studii aprofunda-
te şi multilaterale, întrucât nu se dispune încă de un model explicativ al meca-
nismului tranziţiei şi, în consecinţă, de un model productiv al tranziţiei. Studii 
aprofundate sunt necesare şi pentru explicarea nivelului actual al fertilităţii din 
ţările dezvoltate. Fără îndoială, ţările în care s-au instalat nivelurile scăzute de 
fertilitate se află într-o etapă post-tranziţională de evoluţie a populaţiei căreia 
abia urmează să i se descifreze cauzele, inclusiv să se dea răspuns la întreba-
rea dacă fertilitatea scăzută, la mai puţin de 2,1 copii, câţi sunt necesari pentru 
                                                           
1 Dintre lucrările de referinţă în domeniul respectiv menţionăm Chesnais, J.C., La transition 

démographique. Etapes, formes, implications economiques. Etude des séries temporelles 
(1720-1984) relative à 67 pays. INED Travaux et documents, Cahier No. 113, Presses Uni-
versitaires de France, Paris, 1936. 
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asigurarea reproducerii simple a populaţiei, este un fenomen temporar sau de 
durată. 

Anumite indicaţii privind evoluţia ulterioară a fertilităţii se găsesc în studii-
le ONU consacrate proiectării viitoare a populaţiei. Ţinându-se seama de expe-
rienţa de până acum, este de aşteptat ca rata totală a fertilităţii în regiunile în 
curs de dezvoltare să cunoască în continuare o anumită reducere. Dată fiind 
natura complexă a procesului şi stadiul de cunoaştere a acestuia, în studiile 
ONU, consacrate evoluţiei în perspectivă a populaţiei, rata totală de fertilitate 
este proiectată în trei variante: medie, înaltă şi joasă. Astfel, în lucrarea World 
Population Prospects 1990, mărimea fertilităţii în varianta medie pentru regiuni-
le mai puţin dezvoltate urmează să scadă în fiecare perioadă cincinală, astfel 
că în 2020-2025 s-ar reduce la 2,32 copii. În varianta înaltă, rata fertilităţii este 
estimată la 2,87 copii, iar în cea joasă la 1,83, deci mai mică decât cea nece-
sară pentru înlocuirea generaţiilor. 

Pentru regiunile dezvoltate lucrarea ONU prevede, în varianta medie, cu 
mici diferenţe de la o perioadă cincinală la alta, menţinerea fertilităţii la nivelul 
celei din perioada 1980-1985. În varianta scăzuta se are în vedere, ca în 2020-
2025, rata totală a fertilităţii să ajungă la numai 1,56 copii, nivel cu mult sub cel 
care asigură înlocuirea generaţiilor. Numai în varianta înaltă se prevede ca fer-
tilitatea din regiunile respective să înregistreze o anumită creştere, astfel încât, 
la începutul secolului să atingă o mărime care să permită înlocuirea generaţiilor 
– 2,15 copii în 2000-2005 şi 2,25 copii în 2020-2025. 

Potrivit acestor ipoteze de fertilitate, precum şi ipotezelor privind dinami-
ca speranţei de viaţă la naştere (pentru 2020-2025 se are în vedere vârsta de 
79,0 ani în regiunile dezvoltate şi 71,6 ani în regiunile mai puţin dezvoltate), 
populaţia mondială ar urma să crească, în varianta medie, de la 5292 mil. locu-
itori în 1990, la 6504 mil. în 2000 şi la 8504 mil. în 2025. 

Creşterea este enormă; în decurs de numai 35 de ani sporul absolut al 
populaţiei este estimat la 3212 mil. locuitori, cifră apropiata de numărul popula-
ţiei mondiale din anul 1960 sau de mărimea populaţiei Asiei şi America Latine 
din anul 1985. Dimensiunea şi semnificaţia acestor cifre sunt şi mai concluden-
te dacă avem în vedere că 3064,6 mil. respectiv 95% din sporul populaţiei 
mondiale ar urma să se realizeze în ţările mai puţin dezvoltate, unde deja pre-
siunea asupra mediului natural, economic şi social este considerabilă. Varianta 
înaltă a populaţiei proiectate amplifică şi mai mult numărul populaţiei, prevăzut 
să ajungă la 6420 mil. locuitori în 2000 şi la 9444 mil. în 2025. Deci, în ultimul 
an al proiecţiei, apare un plus de 940 mil. Locuitori faţă de varianta medie. În 
varianta joasă, numărul populaţiei mondiale este proiectat la 6093 mil. în 2000 
şi la 7591 mil. în 2025. Fără îndoială, în această variantă populaţia va determi-
na o presiune mai puţin tensionată asupra mediului; cu toate acestea presiu-
nea va fi totuşi sensibil mai mare decât cea din perioada actuală. 



Capitolul 4 

Unele consecinţe pe plan economic şi social 
ale tendinţelor previzibile privind evoluţia populaţiei 

în regiunile dezvoltate, şi mai puţin dezvoltate 

Aşa cum s-a arătat, cea mai mare parte a sporului de populaţie în urmă-
torii 35 de ani se va înregistra în regiunile mai puţin dezvoltate; ca atare, şi 
principalele probleme generate de creşterea respectivă se vor concentra în re-
giunile amintite. Ne referim nu numai la cerinţa dezvoltării sectorului producător 
de bunuri materiale şi nemateriale, dar şi la dezvoltarea sectoarelor de învăţă-
mânt, educaţie şi sănătate. Dezvoltarea sectoarelor amintite urmează să aibă 
asemenea ritmuri încât să permită, deopotrivă, atât satisfacerea nevoilor spori-
te impuse de ritmul creşterii populaţiei cât şi eradicarea sărăciei, respectiv îm-
bunătăţirea standardului general de viaţă al populaţiei. Evident, aceasta nece-
sită imense fonduri de investiţii demografice şi economice, crearea de noi lo-
curi de muncă în proporţii fără precedent şi făurirea unei infrastructuri econo-
mice şi sociale adecvate. 

Dezagregarea populaţiei, pe sexe şi grupe de vârstă sau pe mediile ur-
ban şi rural evidenţiază şi mai mult specificitatea şi acuitatea problemelor amin-
tite. În ţările mai puţin dezvoltate segmentul tânăr al populaţiei deţine ponderi 
deosebit de mari, fapt ce implică şi măsuri corespunzătoare de întreţinere, 
educare şi formare. Proporţia populaţiei de vârstă şcolară (6-23 ani), spre 
exemplu, în varianta medie a populaţiei proiectate, este de 38,4% în 1990, de 
35,9% în 2000 şi de 30,5% în 2025. În Africa, unde abia a început procesul 
tranziţiei demografice, proporţia populaţiei de vârstă şcolară este şi mai mare; 
cifrele pentru momentele arătate sunt: 41,2%, 41,7% şi 39,5%. 

Caracterul tânăr al populaţiei îşi pune amprenta şi asupra mărimii şi 
structurii raportului de dependenţă. Deşi, în timp, dimensiunea raportului amin-
tit s-a îmbunătăţit el este foarte mare şi este puternic influenţat de proporţia 
populaţiei tinere. Astfel, în 1990, la 100 persoane în vârstă de 15-65 ani reve-
neau 59,3 persoane în vârstă de 0-14 şi numai 7,4 persoane în vârstă de peste 
65 ani. Mărimea totală a raportului de dependenţă este deci de 66,7 persoane 
şi indică numărul mare al persoanelor care trebuie să fie întreţinute de popula-
ţia activă. Pentru anul 2000, cifrele respective se estimează la 56,6 şi 8,3, iar 
pentru 2025 la 38,9 şi 12,1. Ca şi indicatorul precedent şi raportul de depen-
denţă are alte mărimi, relativ superioare, în ţările care au păşit mai târziu pe 
calea tranziţiei demografice. Ne vom referi tot la Africa, unde în 1990, la 100 
persoane în vârstă de 15-65 ani revin 86,7 persoane în vârstă de 0-14 ani şi 
5,8 persoane în vârstă de peste 65 ani. După cum se observă, mărimea totală 
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a raportului de dependenţa este de 92,5 persoane, respectiv aproape unitar. În 
continentul african, dimensiunea relativ mai mare a raportului de dependenţă, 
ca şi prezenţa mai accentuată în structura acestuia a populaţiei tinere, se vor 
menţine şi în viitor şi anume: 90,3 persoane din care 84,4 şi 5,8 în 2000 şi 
63,7, din care 57,0 şi 6,7 în 2025. 

În anumite subregiuni şi ţări africane, raportul de dependenţă ca şi popu-
laţia de vârstă şcolară sunt şi mai mari. Menţionăm în acest sens Africa de Est, 
Kenya, Malawi, Ruanda şi Uganda. Cu titlu de exemplu, arătăm că în 1990, în 
Kenya, ţară cu una din cele mai mari rate de fertilitate de pe glob, proporţia po-
pulaţiei şcolare în totalul populaţiei este de 44,6%, iar raportul de dependenţă a 
atins cifra record de 111,8 persoane. 

Dinamica rapidă a numărului populaţiei, din regiunile mai puţin dezvolta-
te, generează serioase probleme de ordin economic şi social şi ca urmare a 
faptului că ea se concentrează tot mai mult în mediul urban cu deosebire în 
oraşe mari şi foarte mari. Astfel, în perioada 1950-1990, în timp ce creşterea 
populaţiei totale a fost de 2,43 ori, populaţia urbană a crescut de 5,30 ori, pro-
porţia acesteia sporind de la 17% la 37,1%. În acest proces migraţia sat-oraş a 
avut un rol esenţial ca simbol al civilizaţiei moderne, exercitând pentru emi-
grantul rural o puternică atracţie economică, socială şi culturală. 

O caracteristică a urbanismului în ţările în curs de dezvoltare, în raport 
cu situaţia din ţările dezvoltate, este şi concentrarea relativ mai puternică a po-
pulaţiei urbane în oraşe mari şi foarte mari, în “aglomerări urbane“ cu o popula-
ţie de peste 2 mil. persoane. În 1981, din 30 de aglomerări urbane cu peste 5 
mil. de locuitori, 20 se aflau în ţările în curs de dezvoltare. Dintre acestea men-
ţionăm Ciudad de Mexico (17,30 mil.), Sao Paolo (15,88 mil.), Shanghai (11,96 
mil.), Calcutta (10,95 mil.), Seul (10,28 mil.), Jakarta (7,94 mil.), Cairo-Giza 
(7,59 mil.) şi Teheran (7,52 mil.). 

Din proiecţiile populaţiei mondiale rezultă că problemele urbanismului vor 
căpăta o amploare şi mai mare în ţările în curs de dezvoltare, ca urmare a ac-
centuării tendinţelor la care ne-am referit mai sus. Pentru următorii 35 de ani se 
prevede că, din sporul total al populaţiei, de 3064,6 mil. locuitori, populaţia ur-
bană va urma să deţină 2861,1 mil. Proporţional aceasta înseamnă 93,4% faţă 
de 51,2% în perioada 1950-1990. Fără îndoială şi asemenea procese sunt de 
natură să amplifice dificultăţile economice şi sociale din ţările în curs de dezvol-
tare şi aşa destul de mari în prezent. 

Dintr-o altă perspectivă, anumite probleme generează şi tendinţele re-
cente şi viitoare ale evoluţiei din ţările dezvoltate. Ne referim cu prioritate la 
scăderea sporului anual al populaţiei şi la perspectiva reducerii numărului ab-
solut al populaţiei, precum şi la adâncirea procesului de îmbătrânire demogra-
fică a populaţiei din ţările respective, cu efecte mai mult sau mai puţin previzibi-
le pentru viaţa economică şi socială. 

În principal, asemenea procese îşi au izvorul în comportamentul repro-
ductiv al populaţiei, mai concret în faptul că rata totală a fertilităţii a scăzut sub 
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nivelul necesar pentru înlocuirea generaţiilor. În 1975-1980, media ratei totale a 
fertilităţii în ţările dezvoltate a fost de 2,03 copii, în 1985-1990 de 1,89 copii şi, 
după toate probabilităţile, se va menţine sub nivelul celei necesare pentru înlo-
cuirea generaţiilor şi în următoarele 3-4 decenii. Fireşte, mediile menţionate re-
zultă din situaţiile concrete existente în fiecare ţară luată în considerare: unele 
ţări, îndeosebi cele din Europe Occidentală şi Japonia, au atins mai devreme 
pragul amintit, iar altele l-au atins mai târziu; în prezent (1985-1990) există şi o 
altă categorie de ţări în care rata fertilităţii este mai mare decât cea necesară 
înlocuirii generaţiilor şi anume: URSS (2,38 copii), Albania (3,0 copii), Irlanda 
(2,50 copii), Polonia (2,20 copii) şi România (2,15 copii). Dar şi pentru aceste 
ţări studiile ONU prefigurează o scădere a ratei totale a fertilităţii sub nivelul de 
2,1 copii, respectiv: România în anii 1990-1995; Polonia în anii 1995-2000; Ir-
landa în anii 2005-2010. Potrivit variantei medii a populaţiei proiectate de ONU, 
rata totală a fertilităţii se va menţine peste nivelul necesar înlocuirii generaţiilor 
numai în Albania (2,20 copii în 2020-2025); pentru URSS se estimează că rata 
fertilităţii va atinge limita de 2,10 copii în anii 2010-2015 după care se va men-
ţine constantă în deceniul următor. 

Proiecţiile ONU, privind populaţia mondială, relevă că perspectiva reducerii 
numărului populaţiei, în zonele şi ţările în care rate scăzute de fertilitate s-au in-
stalat cu mulţi ani în urmă, va căpăta contururi tot mai evidente (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 

Modificarea anuală a populaţiei în regiunile dezvoltate, 
în perioada 1985-2025 (varianta medie) 

- mii - 
 1985-

1990 
1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2025 

Regiuni şi ţări dezvoltate - 
total 6438 5898 5607 4906 4190 3568 2930 2378 
America de Nord 2218 1996 1774 1647 1652 1614 1423 1114 
– SUA 1988 1788 1587 1477 1487 1466 1301 1017 
– Canada 228 207 186 169 163 147 121 86 
Europa 1233 1175 1153 746 398 167 -32 -237 
– Europa de Est 298 329 379 356 306 244 185 149 
– Europa de Nord 211 204 176 118 99 101 84 31 
– Europa de Sud 345 374 371 230 69 -46 -107 -155 
– Europa de Vest 378 268 228 42 -75 -130 -193 -261 
Australia-Noua Zeelandă 252 234 216 205 196 190 177 159 
Japonia 525 489 513 400 113 -136 -263 -306 
URSS 2212 2004 1950 1908 1831 1735 1627 1649 

Sursa: United Nations, World Population Prospects 1990 (Population Studies, No. 120), New 
York, 1991, p. 229, 253, 265-273, 277, 345, 447, 583, 591. 
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Datele cuprinse în tabel sunt concludente. Pe de o parte, relevăm că 
sporul anual al populaţiei ar urma să se reducă în toate zonele şi ţările care fac 
parte din categoria celor dezvoltate. Fenomenul a început în perioada 1965-
1970, însă, în prezent, se conturează o scădere foarte accentuată a populaţiei. 
Astfel, pe total regiuni dezvoltate, se prevede ca sporul anual al populaţiei în 
anii 2020-2025 să reprezinte numai 36,8% faţă de cel din anii 1985-1990. Pen-
tru SUA proporţia este de 51,7%, iar pentru URSS de 74,1%. 

Pe de altă parte, în anumite zone şi ţări, scăderea este atât de puternică 
încât se ajunge la anularea sporului respectiv şi, în ultimă instanţă, la reduce-
rea absolută a numărului total al populaţiei. Populaţia Japoniei, spre exemplu, 
ar urma sa se reducă începând cu perioada 2010-2015. În fapt, scăderea ab-
solută a populaţiei în Europa de Vest este devansată cu 5 ani, principala con-
tribuţie în această privinţă având RF Germania. Remarcăm de asemenea că, 
odată declanşat procesul, reducerile anuale ale populaţiei capătă dimensiuni 
tot mai mari. În Europa de Vest de 3,5 ori în 15 ani, în Europa de Sud de 3,4 
ori în 10 ani şi în Japonia de 2,3 ori de asemenea în 10 ani. 

După cum se ştie, modificarea anuală a populaţiei are o dublă sursă: 
sporul natural al populaţiei (diferenţa dintre numărul naşterilor şi numărul dece-
selor) şi soldul net al mişcării migratorii internaţionale. Atât scăderea sporului 
anual cât şi reducerea numărului absolut al populaţiei la care ne-am referit ar fi 
şi mai mari dacă s-ar lua în considerare numai sporul natural al populaţiei. În 
perioada 1985-1990, spre exemplu, în timp ce sporul total al populaţiei în regi-
unile dezvoltate este de 6438 mii persoane, sporul natural reprezintă 5660 mii, 
adică 87,9%. Situaţia se menţine şi în următorii 35 de ani, cu precizarea că în 
2020-2025 contribuţia sporului natural la modificarea anuală a populaţiei se re-
duce la 71,8%. 

Tendinţa de scădere accentuată a creşterii anuale a populaţiei în regiuni-
le dezvoltate, inclusiv de reducere absolută a numărului său în unele zone şi 
ţări va afecta fireşte numărul populaţiei în vârstă aptă de muncă, oferta de forţă 
de muncă. De altfel, asemenea efecte au apărut şi în perioada actuală, fapt ce 
a determinat ca unele ţări cu economie foarte dezvoltată să recurgă la “impor-
tul“ de resurse umane străine. Fără îndoială, pentru ţările cu o economie foarte 
dezvoltată, imigrarea a fost o sursă de echilibrare a pieţei muncii şi, după toate 
probabilităţile, un astfel de rol îl va avea şi în viilor. Imigrarea are însă anumite 
limite, întrucât generează probleme de ordin economic şi social atât în ţările de 
plecare cât şi în cele de sosire. 

S-a arătat că o altă consecinţă majoră a fertilităţii scăzute a populaţiei în 
ţările dezvoltate, mai ales atunci când rata fertilităţii se află cu mult sub pragul 
necesar pentru înlocuirea generaţiilor, o reprezintă îmbătrânirea demografică a 
populaţiei. Această consecinţă depăşeşte cu mult aspectele cantitative la câte 
ne-am referit, ea are efecte multiple pentru ansamblul vieţii economice şi socia-
le. În acest cadru, relevăm că o parte tot mai mare din fondurile sociale se de-
plasează de la creşterea şi educarea generaţiilor tinere spre întreţinerea popu-
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laţiei vârstnice. În condiţiile actualului sistem de asigurări sociale aceasta în-
seamnă şi o creştere a presiunii persoanelor care au depăşit limita de vârstă 
pentru pensionare asupra populaţiei active. Avem în vedere că sistemul de 
asigurări sociale este bazat, în principal, pe principiul repartiţiei, respectiv al 
întrajutorării între generaţii şi că, potrivit principiului amintit, fondurile de pensii 
sunt asigurate de generaţiile actuale de persoane active (salariate) prin siste-
mul contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale Accentuarea presiunii persoa-
nelor vârstnice asupra celor active devine şi mai evidentă dacă ţinem seama 
de faptul că îmbătrânirea demografică înseamnă o creştere mai mare a per-
soanelor care capătă statut de pensionar în raport cu persoanele care intră în 
viaţa activă. Concludente în acest sens sunt şi datele privind evoluţia raportului 
de dependenţa şi a structurii lui în ţările dezvoltate şi cu deosebire în Europa 
(tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 

Raportul de dependenţă în anii 1990, 2000 şi 2025 
în regiunile dezvoltate (numărul de persoane în vârstă de 0-14 ani 

şi de peste 65 ani la 100 persoane în vârstă de 15-65 ani) 
- varianta medie - 

 1990 2000 2025 
 To-

tal 
0-14 
ani 

Peste 
65 ani 

To-
tal 

0-14 
ani 

Peste 
65 ani 

To-
tal 

0-14 
ani 

Peste 
65 ani 

Regiuni dezvolta-
te - total 50,1 32,0 18,1 50,7 30,1 20,6 58,2 28,2 30,0 
Europa 49,2 29,2 20,0 50,2 27,8 22,4 57,7 26,0 31,7 
Europa de Vest 47,1 25,8 21,3 50,3 26,4 24,0 60,9 25,0 35,0 
Austria 48,0 25,7 22,3 47,9 24,8 23,2 57,2 28,1 34,0 
Belgia 48,8 26,6 22,2 49,4 25,1 24,4 61,3 23,6 37,6 
Elveţia 45,8 23,9 21,8 49,4 25,1 24,4 61,3 23,6 37,6 
Franţa 51,2 30,4 20,9 53,3 29,7 23,7 61,0 27,5 33,5 
RF Germania 43,8 21,6 22,1 48,7 23,5 25,2 61,9 23,0 39,0 
Luxemburg 43,7 24,7 19,0 47,5 24,9 22,6 61,2 24,3 36,9 
Olanda 44,9 26,4 18,4 47,0 27,0 20,0 58,0 24,3 33,7 
Europa de Nord 52,5 29,1 23,4 52,6 29,5 23,0 58,4 27,0 31,4 
Danemarca 47,9 25,2 22,8 46,7 24,0 22,7 60,3 22,9 37,4 
Finlanda 48,0 28,5 19,5 46,8 25,7 21,1 62,4 26,3 36,1 
Islanda 54,9 38,7 16,2 49,5 32,5 17,1 55,1 27,5 27,6 
Norvegia 54,2 28,9 25,3 52,1 28,1 24,0 58,9 25,5 33,5 
Regatul Unit 52,4 28,9 23,5 53,3 30,0 23,2 58,0 27,3 30,7 
Suedia 54,8 26,8 28,0 55,7 29,0 26,7 63,0 26,5 36,6 
Europa de Sud 47,8 28,9 18,9 49,2 26,4 22,8 55,6 24,4 31,2 
Albania 61,1 52,5 8,6 53,2 43,3 9,9 50,6 33,5 17,1 
Grecia 50,3 29,6 20,7 51,7 26,0 25,7 58,8 25,6 33,2 
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 1990 2000 2025 
 To-

tal 
0-14 
ani 

Peste 
65 ani 

To-
tal 

0-14 
ani 

Peste 
65 ani 

To-
tal 

0-14 
ani 

Peste 
65 ani 

Iugoslavia 47,2 33,2 13,9 48,5 29,2 19,2 55,5 27,1 28,3 
Italia 45,0 24,2 20,7 47,8 22,9 24,9 56,4 20,7 35,6 
Malta 49,9 34,7 15,3 44,0 28,2 15,8 56,8 27,8 29,0 
Portugalia 51,8 32,2 19,5 50,7 29,1 21,7 53,8 26,3 27,4 
Spania 49,7 30,1 19,6 50,3 27,5 22,8 55,3 25,5 29,7 
Europa de Est 51,7 34,7 17,1 49,4 30,1 19,3 55,7 28,3 27,4 
Bulgaria 49,3 30,0 19,4 51,7 27,7 24,0 56,9 26,8 30,0 
Cehoslovacia 53,4 35,7 17,7 48,2 30,0 18,2 54,1 27,7 26,4 
Germania de Est 48,9 29,4 19,5 46,5 25,6 21,0 56,1 24,7 31,5 
Polonia 54,2 38,8 15,4 49,7 32,2 17,5 57,5 30,9 26,5 
România 50,6 35,2 15,5 51,2 32,1 19,1 52,7 28,1 24,6 
Ungaria 49,8 29,8 20,1 48,5 26,5 22,0 56,5 25,6 30,9 

Sursa: United Nations, World Population Prospects 1990 (Population studies, No. 120), New 
York, 1991. 

Fără să facem o analiză detaliată, datele impun două constatări semnifi-
cative: 

1. în 1990 mărimea raportului de dependenţă din regiunile dezvoltate es-
te relativ mică în raport cu cea din regiunile mai puţin dezvoltate (50,1 
persoane şi 66,7) şi în structura lui persoanele vârstnice deţin o pon-
dere relativ mai mare (36,1% şi 16%). Dimensiunea mai scăzută a ra-
portului de dependenţă din ţările dezvoltate se datoreşte în principal 
numărului mai mic de copii născuţi de o femeie în ţările respective. De 
altfel, cel mai mic raport de dependenţa se înregistrează în RF Ger-
mania (43,8 persoane) unde şi rata fertilităţii a fost pentru o lungă pe-
rioadă de timp cea mai scăzută faţă de situaţia din alte ţări dezvoltate; 

2. în următorii 35 de ani mărimea raportului de dependenţa va cunoaşte 
o creştere însemnată; pe ansamblul ţărilor dezvoltate va ajunge la 
58,2 persoane în 2025 şi aceasta îndeosebi ca urmare a sporirii nu-
mărului persoanelor de peste 65 ani care vor depăşi mai mult de ju-
mătate din mărimea totală a raportului (51,6%). Cele mai mari dimen-
siuni ale raportului de dependenţa se vor înregistra în Suedia (63,0 
persoane), Finlanda (62,4), R.F. Germania (61,9), Belgia (61,8), Elve-
ţia (61,3), Luxemburg (61,2), Franţa (61,0), Danemarca (60,3). În 
aceste ţări contribuţia persoanelor de peste 65 ani este sensibil mai 
mare, ponderea lor în mărimea totală a raportului de dependenţa vari-
ind între 54,9% în Franţa şi 63,0% în R.F. Germania. 



Capitolul 5 

Politici în domeniul populaţiei 

Populaţia evoluează, aşa cum s-a arătat, potrivit unor legităţi obiective, 
“tranziţia demografică“ fiind expresia adaptării fenomenelor demografice şi în-
deosebi a fertilităţii la schimbarea condiţiilor economice, sociale şi culturale din 
societate. Viaţa relevă însă că în procesul acestor adaptări apar momente de 
tensiune şi dezechilibre între populaţie şi economie şi că asigurarea unei dez-
voltări durabile presupune şi măsuri în domeniul populaţiei, de frânare sau de 
stimulare a creşterii acesteia. 

Unele state au promovat şi în trecutul mai îndepărtat anumite măsuri de 
influenţare a populaţiei. Abia după al doilea război mondial însă, când efectele 
creşterii rapide a populaţiei sau ale declinului său au devenit evidente, s-a con-
turat tot mai mult necesitatea adoptării de către state a unor măsuri menite să 
influenţeze într-un fel sau altul fenomenele demografice. La Conferinţa Mondia-
lă a Populaţiei de la Bucureşti din 1974 s-au depăşit obstacole de ordin ideolo-
gic şi s-a ajuns la concluzia unanimă asupra necesităţii promovării de politici în 
domeniul populaţiei. În acest sens, Conferinţa a adoptat prin consens “Planul 
mondial de acţiune în domeniul populaţiei“; el conţine recomandări adecvate 
pentru state în vederea elaborării politicilor proprii de populaţie ca şi pentru ac-
tivitatea organismelor specializate ale ONU. 

Planul mondial rezervă un loc aparte principiilor şi obiectivelor care ur-
mează să stea la baza politicilor de populaţie. Din acest punct de vedere, re-
marcăm următoarele principii de bază: politica demografică este un atribut al 
suveranităţii naţionale a fiecărui stat; politica demografică trebuie concepută ca 
parte integranta a politicii generale de dezvoltare economico-socială; familia 
este celula de bază a societăţii şi trebuie protejată prin măsuri legislative şi 
programe corespunzătoare; la elaborarea măsurilor de politică demografică 
promovate de stat, fie de frânare, fie de stimulare a creşterii populaţiei, trebuie 
să se ia în considerare principiul potrivit căruia “fiecare cuplu şi fiecare individ 
are dreptul fundamental de a hotărî în mod liber şi cu toată răspunderea numă-
rul copiilor săi şi eşalonarea în timp a naşterilor, de a fi instruit şi informat în su-
ficientă măsură asupra acestei probleme şi de a beneficia de servicii cores-
punzătoare în această materie; în exercitarea acestui drept, cuplurile şi indivizii 
trebuie să ţină seama de nevoile copiilor lor în viaţă şi ale copiilor următori şi 
de responsabilităţile lor faţă de comunitate“1. Principiile dau, aşadar, expresie, 
pe de o parte, necesităţii ca statul să intervină prin măsuri adecvate în dinami-
                                                           
1 Rapport de la Conference Mondiale des Nations Unies sur la Population, Bucarest, 19-30 

août 1974, New York, 1975, p. 8. 
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ca fenomenelor demografice şi, pe de altă parte, ca măsurile respective să 
respecte dreptul familiei în a decide asupra numărului de copii pe care doreşte 
să-i aibă şi a eşalonării naşterilor, precum şi de a dispune de informaţii şi servi-
cii speciale. În ultimă instanţă, se are în vedere ca familia să nu fie supusă 
unor măsuri coercitive de stat în privinţa deciziei de a avea sau a nu avea co-
pii. 

Aria obiectivelor urmărite de politicile demografice este largă. Ea se poa-
te extinde de la variabilele demografice propriu-zise până la factorii lor de influ-
enţă mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi. De aici şi conţinutul diferit al politicilor 
demografice şi respectiv numărul mare al definiţiilor privind politicile demo-
grafice care au apărut în literatura de specialitate. Profesorul Trebici arată că 
varietatea definiţiilor demografice poate fi redusă la două tipuri: “definiţia re-
strânsă şi definiţia lărgită în funcţie de numărul de variabile incluse“. În acest 
cadru de idei subliniem că în planul mondial de acţiune sunt preconizate 6 obi-
ective ale politicilor demografice şi anume: 1) creşterea populaţiei; 2) morbi-
ditatea şi mortalitatea; 3) procrearea, formarea familiilor şi condiţia femeii; 4) 
repartiţia populaţiei şi migraţia internă; 5) migraţia internaţională şi 6) structura 
populaţiei. 

Deşi în literatura de specialitate se pune semnul egalităţii între conţinutul 
şi semnificaţia noţiunilor “politica populaţiei“ şi “politica demografică“, sun-
tem de părere că prima noţiune este mai cuprinzătoare. Practic, într-un fel 
sau altul, toate statele adoptă măsuri care vizează populaţia şi fenomenele 
demografice; ele nu urmăresc, însă, întotdeauna influenţarea directă a feno-
menelor demografice, reducerea sau stimularea creşterii populaţiei. Raţiunea 
şi sensul unor măsuri promovate de unele state se înscriu în aria largă a 
bunăstării populaţiei, a calităţii vieţii. De exemplu, o componentă a politicii 
familiale din multe ţări dezvoltate o constituie preluarea de către societa-
te a unei părţi din costul creşterii copiilor şi crearea condiţiilor ca naşte-
rea şi creşterea copiilor să nu împiedice participarea femeii la activitatea 
economico-socială. 

Obiectivele politicilor în domeniul populaţiei diferă de la un stat la altul, 
cum diferite sunt şi măsurile care se iau pentru atingerea obiectivelor respec-
tive. Lucrarea “World Population Monitoring“, elaborată de Secretariatul ONU 
(din 2 în 2 ani) în vederea evaluării rezultatelor obţinute în aplicarea Planului 
mondial de acţiune în domeniul populaţiei, oferă un tablou cuprinzător asupra 
tendinţelor privind fenomenele demografice, precum şi asupra politicilor pro-
movate de state. În cele ce urmează vom ilustra unele aspecte ale politicilor în 
domeniul populaţiei din ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare, aşa cum 
rezultă din ediţia a VII-a a lucrării amintite, apărută în 1991. Precizăm că sunt 
avute în vedere 169 de ţări, din care 38 ţări dezvoltate şi 131 ţări în curs de 
dezvoltare. În principal, ne vom referi la aprecierile pe care le fac statele asu-
pra propriilor lor fenomene demografice şi asupra politicilor promovate în do-
meniul populaţiei şi anume: a) aprecieri asupra ritmurilor de creştere a popula-
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ţiei şi a ratelor fertilităţii, respectiv dacă sunt: prea scăzute, satisfăcătoare 
sau prea înalte şi b) aprecieri asupra sensului intervenţiei statelor în modifica-
rea nivelului indicatorilor amintiţi. Sub acest aspect, măsurile promovate de sta-
te pot fi încadrate în următoarele tipologii de intervenţie: fără intervenţie directă 
şi respectiv intervenţia de creştere, de menţinere, de scădere a ritmurilor 
de evoluţie a populaţiei sau a ratelor fertilităţii. 

Cu privire la ritmul de creştere al populaţiei. Aprecierile statelor, în 
1990, asupra actualelor ritmuri de creştere sunt cuprinse în tabelul nr. 3. 

Aprecieri privind ritmurile prea înalte de creştere a populaţiei sunt făcute 
exclusiv de ţările în curs de dezvoltare, respectiv de 69 de ţări din 131. Mai 
semnificativ este faptul că ţările respective deţin o pondere de 84,6% din totalul 
populaţiei grupei amintite de ţări. Aici se regăseşte majoritatea ţărilor cu o po-
pulaţie foarte mare; din Asia: China, Indonezia, Vietnam, Turcia, Filipine, India, 
Bangladesh, Pakistan, Afganistan; din America Latină: Mexic; din Africa: Ke-
nya, Etiopia. De remarcat că nici o ţară dezvoltată nu apreciază că ritmul de 
creştere a populaţiei este prea ridicat. 

La cealaltă extremă, cu aprecieri privind ritmurile prea scăzute de creşte-
re a populaţiei, se întâlnesc 7 ţări dezvoltate (cu 13,5% din populaţia lor totală) 
şi 17 ţări în curs de dezvoltare (cu numai 3,0% din populaţia lor). Dintre ţările 
dezvoltate, care consideră că populaţia creşte prea încet menţionăm: Germa-
nia, Franţa, Grecia, Liechtenstein şi Monaco. Aceeaşi apreciere o fac Bulgaria 
şi Ungaria. 

Tabelul nr. 3 

Aprecierea statelor asupra ritmurilor de creştere a populaţiei, în 1990 
 Ritmuri prea 

scăzute 
Ritmuri satis-

făcătoare 
Ritmuri prea 

înalte TOTAL 
Mondial 
Număr de ţări 24 76 69 169 

285809 154991 3443764 5277564 Populaţia – mii 
  – procente 5,4 29,3 65,3 100,0 

Ţări dezvoltate 
Număr de ţări 7 31 - 38 

163376 1042437 - 1205813 Populaţia – mii 
  – procente 13,5 45 69 131 

Ţări mai puţin dezvoltate 
Număr de ţări 17 45 69 131 

122433 505554 3443764 4071751 Populaţia – mii 
  – procente 3,0 12,4 84,6 100,0 

Sursa: United Nations, World Population Monitoring, 1991 (draft), New York, p. 94. 
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Statele care consideră că ritmul de creştere a populaţiei este satisfăcător 
sunt în număr de 76, din care: 31 ţări dezvoltate şi 45 ţări în curs de dezvoltare. 
În mod corespunzător, ponderea populaţiei în grupele respective de ţări este 
de: 86,5% şi 12,4%. Observăm că ţările dezvoltate se încadrează, în principal, 
în categoria celor care consideră ritmul de creştere a populaţiei ca satisfăcător. 
Ne referim nu numai la numărul lor (31 din 38) dar şi la populaţia pe care o de-
ţin – 1042,4 mii persoane din totalul de 1205,8 mii. 

Remarcăm că, în intervalul 1974-1990, un număr de 99 de state (63%) 
şi-au menţinut aprecierile cu privire la ritmurile de creştere a populaţiei. Deşi în 
această perioadă creşterea populaţiei a înregistrat o anumită reducere, ponde-
rea statelor care apreciază că acest ritm este prea scăzut s-a redus de la 
25,0% la 16,0%, iar cele care consideră că ritmul este prea ridicat a sporit de la 
27,6% la 38,5%. 

Cu privire la nivelul fertilităţii. În general, aprecierile statelor asupra ni-
velului fertilităţii sunt asemănătoare cu cele privind ritmul de creştere a popula-
ţiei (tabelul nr. 4). 

Tabelul nr. 4 

Aprecierea statelor asupra nivelului ratelor fertilităţii, în 1990 
 Rate prea scă-

zute 
Rate satisfă-

cătoare 
Rate prea 

înalte 
TOTAL 

Mondial 
Număr de ţări 20 75 74 169 

292770 1521873 3462921 5277564 Populaţia – mii 
  – procente 5,6 28,8 65,6 100,0 

Ţări dezvoltate 
Număr de ţări 11 27 - 38 

250691 955122 - 1205813 Populaţia – mii 
  – procente 5,6 28,8 65,6 100,0 

Ţări mai puţin dezvoltate 
Număr de ţări 9 48 74 131 

42079 566751 3462921 4071751 Populaţia – mii 
  – procente 1,1 13,9 85,0 100,0 

Sursa: United Nations, World Population Monitoring, 1991 (draft), New York, p. 198. 

Majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare (74 de ţări din totalul de 131 de 
ţări) consideră că au o rată a fertilităţii prea înaltă; proporţia populaţiei din aces-
te ţări este de 85,0%, proporţie aproape identică cu cea din ţările care aprecia-
ză că ritmul de creştere este prea înalt (84,6%). Principalul suport al aprecieri-
lor amintite este nivelul real al fertilităţii care, în perioada 1985-1990, variază 
între 2,45 copii în China şi 8,29 copii în Ruanda. Deosebit de frecvente sunt în-
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să ratele foarte înalte de fertilitate şi anume: 4,l-5,0 copii în 11 ţări; 5,1-6,0 copii 
în 14 ţări; 6,1-7,0 copii în 16 ţări şi peste 7,0 copii în 9 ţări (anexa nr. l). 

Unele ţări în curs de dezvoltare, deşi au rate de fertilitate foarte înalte le 
apreciază ca fiind: a) prea scăzute – 9 ţări, şi b) satisfăcătoare – 48 ţări; aces-
tora le corespunde însă o populaţie relativ redusă de 1,1% şi respectiv de 
13,9%. Cu excepţia a 5 ţări, între care Republica Coreea şi Cuba, în celelalte 
ţări ratele reale ale fertilităţii sunt cu mult mai mari decât cele necesare pentru 
înlocuirea generaţiilor. Concludente în acest sens sunt ratele fertilităţii din ţările 
care le apreciază ca fiind prea scăzute: Irak – 6,35 copii; Congo – 6,29 copii; 
Guyana Ecuatorială – 5,89 copii, Gabon – 4,99 copii; Singapore – 4,33 copii; 
Israel – 3,01 copii; Uruguay – 2,43 copii; Cipru – 2,31 copii şi Cambodgia – 
2,30 copii. Cele menţionate mai sus relevă aşadar că aprecierile ţărilor mai pu-
ţin dezvoltate privind nivelul fenomenelor demografice, în speţă ratele fertilităţii, 
nu coincid întotdeauna cu dimensiunea lor reală. O situaţie asemănătoare apa-
re şi în ţările dezvoltate. 

Ţările dezvoltate, în marea lor majoritate, apreciază ratele fertilităţii ca 
satisfăcătoare – 27 de ţări cu o populaţie reprezentând 79,2% din populaţia 
grupei respective de ţări (anexa nr. 2). Semnificaţia acestor aprecieri este şi 
mai concludentă dacă avem în vedere că ratele fertilităţii din ţările respective, 
de regulă, nu asigură înlocuirea generaţiilor. Astfel, din 23 de ţări dezvoltate, 
pentru care dispunem de date, în 19 ţări ratele fertilităţii oscilează între 1,47 
copii în Austria şi Danemarca şi 2,0 copii în Cehoslovacia şi Noua Zeelandă. În 
numai 4 ţări ratele fertilităţii permit înlocuirea generaţiilor, respectiv: în Albania 
– 3,0 copii, Irlanda – 2,50 copii; URSS – 2,38 copii şi Polonia – 2,20 copii. Ce-
lelalte ţări dezvoltate, luate în analiză – 11 ţări cu 20,8% din populaţia grupei 
amintite de ţări – apreciază că rata fertilităţii este prea scăzută. În aceste ţări 
nivelul indicatorului pentru perioada 1985-1990, variază între 1,32 copii în Italia 
şi 2,15 copii în România. În intervalul celor două extreme ratele fertilităţii pre-
zintă următoarele dimensiuni: RF Germania – 1,40 copii; Luxemburg – 1,50 
copii; Elveţia – 1,53 copii; Grecia – 1,70 copii; Ungaria – 1,75 copii; Franţa – 
1,82 copii; Bulgaria – 1,90 copii. Din subgrupa amintita fac parte, de aseme-
nea, Liechtenstein şi Monaco, dar pentru aceste state nu dispunem de date pri-
vind fertilitatea. 

Ca şi în cazul ritmului de creştere, nici o ţară dezvoltată nu apreciază că 
are o rată a fertilităţii prea înaltă. 

Strâns legată de subiectul de faţă este şi atitudinea statelor faţă de evo-
luţia ritmului de creştere a populaţiei şi a fertilităţii; în ce măsură se promovea-
ză politici de influenţare a indicatorilor respectivi. 

Potrivit lucrării ONU “World Population Monitoring, 1991“ gruparea ţărilor 
în funcţie de tipul de intervenţie practicat în această privinţă este prezentata în 
tabelul nr. 5. 

Datele relevă existenţa unor deosebiri sensibile între ţările dezvoltate şi 
cele mai puţin dezvoltate în privinţa tipurilor de intervenţie în domeniul fenome-
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nelor demografice (anexele nr. l şi 2). În primul rând se impune constatarea că 
proporţia ţărilor care nu intervin direct în modificarea fenomenelor demografice 
este mult mai mare în regiunile dezvoltate. Astfel, din totalul de 38 de ţări dez-
voltate luate în analiză, 21 de ţări respectiv 55,3% au declarat că nu intervin 
direct în dinamica nivelului fertilităţii. Menţionăm, totodată, că şi ponderea po-
pulaţiei ţărilor amintite este destul de mare – 57,8% din totalul populaţiei ţărilor 
dezvoltate. Spre deosebire de această situaţie, ţările mai puţin dezvoltate care 
nu intervin în modificarea ratei fertilităţii deţin o pondere mult mai redusă, şi 
anume de 34,4% din numărul total al ţărilor respective şi de numai 13,6% în 
numărul populaţiei. Concluzii relativ asemănătoare rezultă şi din datele referi-
toare la proporţia ţărilor dezvoltate sau mai puţin dezvoltate care nu intervin di-
rect în modificarea ritmului de creştere a populaţiei. 

Reversul constatărilor menţionate mai sus este acela că ţările mai puţin 
dezvoltate sunt angajate într-o măsură mult mai mare în modificarea ritmului 
de creştere a populaţiei şi a ratei fertilităţii. Ponderea populaţiei care intră sub 
incidenţa intervenţiilor amintite ale statelor este de 84,9% şi respectiv de 86,4% 
în ţările în curs de dezvoltare faţă de 38,1% şi respectiv 42,2% în ţările dezvol-
tate. Sensul măsurilor pe care le promovează statele referitor la ritmul de creş-
tere a populaţiei şi rata fertilităţii este, aşa cum s-a arătat, de menţinere, de 
creştere sau de reducere a nivelului lor. Din acest punct de vedere tipologiile 
privind intervenţia statelor în domeniul populaţiei în cele două mari categorii de 
ţări au trăsături distincte. Vom ilustra aceste trăsături pe exemplul intervenţiilor 
pentru modificarea ratei fertilităţii care, după cum se ştie, are rol determinant şi 
în modificarea ritmului de creştere a populaţiei. 

Tabelul nr. 5 

Repartizarea statelor după tipul de intervenţie promovat 
pentru modificarea ritmurilor de creştere a populaţiei 

şi a ratelor fertilităţii, în 1990 
Ritmuri de creştere 

a populaţiei 
Rate ale fertilităţii  

Nr. de ţări % pop. Nr. de ţări % pop. 
ŢĂRILE DEZVOLTATE 38 100,0 38 100,0 
Ţări cu ritmuri (rate) prea scăzute 7 13,5 11 20,8 
– fără intervenţie directă 1 6,4 1 6,4 
– intervenţie să crească 6 7,1 10 14,4 
Ţări cu ritmuri (rate) prea satisfăcătoare 31 96,5 27 79,2 
– fără intervenţie directă 20 55,5 20 51,4 
– intervenţie să crească 1 1,9 - - 
– intervenţie să menţină 9 27,8 7 27,8 
– intervenţie să scadă 1 1,2 - - 
Ţări cu ritmuri (rate) prea înalte - - - - 
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Ritmuri de creştere 
a populaţiei 

Rate ale fertilităţii  

Nr. de ţări % pop. Nr. de ţări % pop. 
– fără intervenţie directă - - - - 
– intervenţie să scadă - - - - 
ŢĂRI MAI PUŢIN DEZVOLTATE, TOTAL 131 100,0 131 100,0 
Ţări cu ritmuri (rate) prea scăzute 17 3,0 9 1,1 
– fără intervenţie directă 5 1,1 1 0,1 
– intervenţie să crească 12 1,9 8 1,0 
Ţări cu ritmuri (rate) prea satisfăcătoare 45 12,4 48 13,9 
– fără intervenţie directă 35 11,2 34 10,4 
– intervenţie să crească 1 0,3 2 0,3 
– intervenţie să menţină 8 0,5 10 1,3 
– intervenţie să scadă 1 0,4 2 1,9 
Ţări cu ritmuri (rate) prea înalte 69 84,6 74 85,0 
– fără intervenţie directă 8 2,8 10 3,1 
– intervenţie să scadă 61 81,8 64 81,9 

Sursa: United Nations, World Population Monitoring, 1991 (draft), New York, p. 94 şi 198. 

a) Ţările dezvoltate. În consens cu aprecierea unanimă că rata fertilităţii 
nu este ridicată, nici o ţară dezvoltată nu promovează masuri de reducere a 
fertilităţii. Dintre ţările care consideră că fertilitatea este satisfăcătoare, 7 ţări 
urmăresc menţinerea ratelor existente; restul ţărilor din categoria amintită – în 
număr de 20 – nu intervin direct în modificarea fertilităţii, deşi nivelul scăzut al 
acesteia generează un declin ireversibil al numărului absolut al populaţiei. 

Măsuri de sporire a fertilităţii se iau de către ţările care au considerat că 
mărimea indicatorului respectiv este prea scăzut (Franţa, Italia, Grecia, Elveţia, 
Belgia, Ungaria, România, Luxemburg, Liechtenstein şi Monaco). Germania, 
deşi are una din cele mai scăzute rate de fertilitate, nu intervine direct în modi-
ficarea dimensiunii acesteia. 

b) Ţările mai puţin dezvoltate. Preponderente în aceste ţări sunt inter-
venţiile de reducere a ratelor fertilităţii. Situaţia este prezentă în primul rând în 
ţările care apreciază că au rate foarte înalte de fertilitate; 64 de ţări dintr-un to-
tal de 74 şi cărora le corespunde 81,9% din populaţia totală a ţărilor în curs de 
dezvoltare. Ponderea aceasta extrem de mare este determinată de împrejura-
rea că cele mai populate ţări din Asia, Africa, America Latină promovează mă-
suri de reducere a natalităţii. În acest sens avem în vedere China, India, Pakis-
tan, Bangladesh, Indonezia, Filipine, Turcia, Iran, Nigeria, Egipt şi Mexic. 

Ţările în curs de dezvoltare, care au apreciat că au rate de fertilitate sa-
tisfăcătoare, de regulă, nu intervin în modificarea ratelor respective – 34 de ţări 
dintr-un total de 48 de ţări. Multe din aceste ţări sunt de dimensiuni mici şi foar-
te mici ca populaţie şi se repartizează astfel pe continente: Africa – 13; Asia – 
9; America Latină – 12. Ponderea lor în numărul total al ţărilor în curs de dez-
voltare analizate este de 26,0%, dar ca populaţie nu reprezintă decât 10,4%. 



 
 

 

416 

Dintre ţările cu pondere mai însemnată ca populaţie în regiunile amintite men-
ţionam: Brazilia, Argentina, Venezuela, Cuba, Myanmar, Libia, Sudan, Siria, 
Emiratele Unite, Somalia şi Angola. 

Majoritatea celorlalte ţări, cu rate de fertilitate considerate satisfăcătoare, 
promovează intervenţii de menţinere a ratelor respective; 10 ţări, între care: 
Mali, RPD Coreeană, Arabia Saudită. Intervenţii de scădere a ratelor fertilităţii 
promovează: Columbia şi Republica Coreea, iar intervenţii de creştere: Coasta 
de Fildeş şi Kuweit. 

Unele ţări în curs de dezvoltare au declarat, aşa cum s-a arătat, că au 
rate de fertilitate foarte scăzute (9 ţări cu 1,1 % din totalul populaţiei grupei 
respective de ţări). Semnificativ este faptul că 8 ţări promovează măsuri de 
creştere a ratei fertilităţii deşi în unele nivelul indicatorului este destul de mare. 
În acest sens menţionăm: Guineea Ecuatorială, Gabon, Uruguay, Cambodgia, 
Singapore, Cipru, Irak şi Israel. O singură ţară din categoria amintită, respectiv 
Congo, declară că nu intervine direct în modificarea ratei fertilităţii 

Aprecierile statelor asupra fertilităţii şi politicilor pe care le promo-
vează în această privinţă sunt în mare măsură dependente de nivelul real 
al ratei fertilităţii. Este rezultatul faptului că în prezent nivelul fertilităţii este 
principalul factor care determină evoluţia populaţiei, creşterea rapidă a aceste-
ia în ţările mai puţin dezvoltate şi declinul său în ţările dezvoltate. De aici efec-
tele diferite pe care le au tendinţele amintite ale evoluţiei populaţiei pentru viaţa 
economică şi socială din cele două categorii de ţări. 

Nivelul real al fertilităţii nu este însă singurul criteriu care determină 
aprecierile şi politicile statelor privind fertilitatea; se au în vedere şi alte 
criterii de ordin politic, ideologic, social, cultural, ecologic etc., proprii fi-
ecărei ţări, fie ea dezvoltată sau mai puţin dezvoltată. În ultimă instanţă va-
rietatea politicilor în domeniul populaţiei, la care ne-am referit, este expresia 
faptului că politica populaţiei ţine de suveranitatea statelor şi că ea este inte-
grată în politica generală de dezvoltare economică şi socială a fiecărei ţări. 
Aceasta îşi pune amprenta nu numai asupra obiectivelor pe care le urmăresc 
statele în materie de populaţie dar şi asupra metodelor pe care le promovează 
pentru realizarea obiectivelor respective. 
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Anexa nr. 1 

Aprecierile ţărilor mai puţin dezvoltate privind nivelurile ratei fertilităţii 
şi tipurile de intervenţie promovate pentru modificarea lor, 1990 

 Rata fertilităţii1 
I. Rate prea scăzute  
a) Fără intervenţie directă  
1. Congo 6,29 
b) Intervenţia de creştere a ratelor fertilităţii  
2. Irak 635 
3. Guineea Ecuatorială 5,89 
4. Gabon 4,99 
5. Singapore 4,33 
6. Israel 3,01 
7. Uruguay 2,43 
8. Cipru 2,31 
9. Cambodgia 2,30 
II. Rate satisfăcătoare  
a) Fără intervenţie directă  
Africa  
1. Benin 7,10 
2. Libia 6,87 
3. Djibouti 6,60 
4. Madagascar 6,60 
5. Somalia 6,60 
6. Togo 6,58 
7. Mauritania 6,50 
8. Sudan 6,44 
9. Mozambic 6,39 
10. Angola 6,39 
11. Namibia 6,09 
12. Zair 6,09 
13. Ciad 5,89 
America Latină  
14. Paraguay 4,58 
15. Venezuela 3,77 
16. Brazilia 3,46 
17. Panama 3,14 
18. Surinam 2,97 
19. Argentina 2,96 
20. Guyana 2,77 
21. Chile 2,73 
22. Cuba 1,83 
23. Antigue şi Barbuca 1,79 
24. Belize  - 
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 Rata fertilităţii1 
25. Bahamas - 
Asia  
26. Siria 6,76 
27. Bhutan 5,53 
28. Emiratele Arabe Unite 4,82 
29. Myanmar 4,02 
30. Liban 3,79 
31. Brunei - 
32. Maldive - 
33. Bahrein - 
34. Vanuatu - 
b) Intervenţia de menţinere a ratelor fertilităţii  
35. Arabia Saudită 7,17 
36. Oman 7,17 
37. Mali 7,10 
38. RDP Laos 6,69 
39. Qatar 5,64 
40. RPD Coreeană 2,50 
41. Mauritania 2,00 
42. Barbados 1,79 
43. Sao Tomé şi Principe - 
44. Nauru - 
c) Intervenţie şi creştere a fertilităţii  
45. Coasta de Fildeş 7,41 
46. Kuweit 3,86 
d) Intervenţia de scădere a fertilităţii  
47. Columbia 3,13 
48. Rep. Coreea 1,73 
III. Raţe prea înalte  
a) Fără intervenţie directă  
1. Malawi 7,60 
2. Tanzania 7,10 
3. Guineea 7,00 
4. Afganistan 6,90 
5. Etiopia 6,78 
6. Sierra Leone 6,50 
7. Bolivia 6,06 
8. Rep. Centrafricană 5,89 
9. Papua Noua Guinee 5,25 
10. Santa Lucia - 
b) Intervenţie de scădere a fertilităţii  
Africa  
1. Ruanda 8,29 
2. Uganda 7,30 
3. Niger 7,10 
4. Zambia 7,20 
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 Rata fertilităţii1 
5. Botswana 7,10 
6. Comore 7,03 
7. Kenya 7,00 
8. Nigeria 6,90 
9. Camerun  6,90 
10. Liberia  6,80 
11. Burundi 6,79 
12. Senegal 6,50 
13. Gambia 6,50 
14. Burkina Faso 6,50 
15. Swaziland 6,50 
16. Ghana 6,39 
17. Lesotho 5,79 
18. Zimbabwe 5,79 
19. Guineea Bissau 5,79 
20. Capul Verde 5,58 
21. Egipt 4,53 
22. Algeria 5,43 
23. Maroc 4,82 
24. Africa de Sud 4,48 
25. Tunisia 4,10 
26. Seychelles - 
America Latină  
27. Guatemala 5,77 
28. Honduras 5,55 
29. Nicaragua 5,50 
30. El Salvador 4,86 
31. Haiti 4,49 
32. Ecuador 4,28 
33. Peru 4,00 
34. Rep. Dominicană 3,75 
35. Mexic 3,58 
36. Costa Rica 3,26 
37. Trinidad Tobago 2,95 
38. Jamaica 2,65 
39. Dominica - 
40. Granada - 
41. Saint Kitts şi Nevis - 
42. Saint Vicent - 
Asia  
43. Yemen 7,99 
44. Pakistan 6,50 
45. Iordania 6,15 
46. Nepal 5,94 
47. Bangladesh 5,53 
48. Iran 5,27 
49. Mongolia 5,00 
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 Rata fertilităţii1 
50. Filipine 4,33 
51. India 4,30 
52. Vietnam 4,10 
53. Malaiezia 4,00 
54. Turcia 3,69 
55. Indonezia 3,48 
56. Sri Lanka 2,67 
57. Thailanda 2,60 
58. China 2,45 
Oceania  
59. Fiji 3,19 
60. Ins. Solomon - 
61. Kiribati - 
62. Samoa - 
63. Togo - 
64. Tuvalu - 
1 Datele corespund perioadei 1985-1990. 

Sursa: United Nations, World Population Monitoring, 1991 (draft), New York, p. 198-206, şi 
United Nations, World Population Prospects, 1990, New York, 1991, p. 176-183. 
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Anexa nr. 2 

Aprecierile ţărilor dezvoltate privind nivelurile ratei fertilităţii 
şi tipurile de intervenţie promovate pentru modificarea lor, 1990 

 Rata fertilităţii1 
I. Rate prea scăzute  
a) Fără intervenţie directă  
1. R.F. Germania 1,40 
b) Intervenţia de creştere a ratei fertilităţii  
2. Italia 1,32 
3. Luxemburg 1,50 
4. Elveţia 1,53 
5. Grecia 1,70 
6. Ungaria 1,75 
7. Franţa 1,82 
8. Bulgaria 1,90 
9. România 2,15 
10. Liechtenstein - 
11. Monaco - 
II. Rate satisfăcătoare  
a) Fără intervenţie directă  
1. Austria 1,47 
2. Danemarca 1,47 
3. Olanda 1,55 
4. Belgia 1,57 
5. Spania 1,60 
6. Canada 1,65 
7. Finlanda 1,65 
8. Japonia 1,68 
9. Norvegia 1,69 
10. Portugalia 1,75 
11. Regatul Unit 1,81 
12. SUA 1,83 
13. Australia 1,85 
14. Suedia 1,90 
15. Malta 1,90 
16. Noua Zeelandă 2,00 
17. Islanda 2,05 
18. Polonia 2,20 
19. San Marino - 
20. Vatican - 
b) Intervenţia de menţinere a ratelor fertilităţii  
1. Iugoslavia 1,95 
2. Cehoslovacia 2,00 
3. URSS 2,38 
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 Rata fertilităţii1 
4. Irlanda 2,50 
5. Albania 3,00 
6. Bielorusia - 
7. Ucraina - 
1 Datele corespund perioadei 1985-1990. 

Sursa: United Nations, World Population Monitoring, 1991 (draft), New York, p. 198-206, şi 
United Nations, World Population Prospects, 1990, New York, 1991, p. 176-183. 



 

 

 

 

Partea a II-a 

POLITICA FAMILIALĂ ÎN ROMÂNIA. 
OBIECTIVE ŞI INSTRUMENTE 

DE REALIZARE 





Capitolul 6 

Familia şi politica familială 

6.1. Familia – celulă economică şi socială 

6.1.1. Definiţia, caracteristicile şi structura familiei 
Familia, ca fenomen social şi istoric complex, este definită în ştiinţele so-

ciale, în principal, în perspectivă sociologică şi juridică. Spre deosebire de ju-
rişti, care definesc familia ca o realitate juridică, sociologii o definesc sub multi-
ple aspecte privind structura, caracteristicile şi funcţiile sale în societate. 

Fără a ne propune o analiză a diferitelor definiţii date familiei de către di-
verşi autori, optăm pentru punctul de vedere, conform căruia familia, ca formă 
complexă de relaţii biologice, sociale, atât materiale cât şi spirituale, reprezintă 
cea mai trainică formă de comunitate umană1. 

În literatura sociologică se poartă discuţii aprinse privind destinul familiei 
în societatea contemporană, confruntându-se poziţii din cele mai diverse. Nu 
puţini sunt sociologii occidentali care vorbesc chiar de o “criză a familiei con-
temporane“, în general există temerea că familia, ca oricare altă instituţie so-
cială, se află într-o fază acută de tranziţie, fără un viitor previzibil. 

Sunt aduse ca argumente schimbările intervenite atât în structura şi di-
mensiunea familiei (reducându-se ca dimensiune, familia se concentrează în-
deosebi în jurul perechii conjugale), cât şi în funcţiile acesteia (familia încetea-
ză să mai reprezinte un loc de producţie, ci doar unul de consum, dispare func-
ţia ei tradiţională, de asistenţă acordată bătrânilor şi bolnavilor, iar funcţia de 
socializare a copilului este transferată altor instituţii). La aceasta se mai adau-
gă schimbarea statutului social al femeii şi cuprinderea ei în activităţi profesio-
nale, sociale extrafamiliale, care au contribuit în bună măsură la o anumită re-
distribuire a rolurilor în cadrul familiei. 

Vom face, în continuare, o succintă caracterizare a familiei, privită prin 
prisma relaţiilor complexe în care se află cu societatea în ansamblul său, a ar-
monizării cu ritmul schimbărilor acesteia, a stabilirii locului şi rolului ce îi revine 
în funcţionarea şi dinamica socială. 

Familia este un grup social specific, un subsistem social care se găseşte 
într-o relativă independenţă faţă de sistemul social global. Această caracteristi-
că decurge dintr-o relativă stabilitate, în timp, din persistenţa unor forme de or-
                                                           
1 Voinea, Maria, Familia şi evoluţia sa istorică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1978, p. 5. 
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ganizare familială, a unor structuri şi funcţii ale acesteia, în pofida unor schim-
bări profunde la nivelul sistemului global. 

Cunoaşterea reacţiei familiei faţă de sistemul social global; precum şi a 
rolului său în dinamica socială devine de mare utilitate practicii sociale în adop-
tarea unui comportament de tip prospectiv faţă de aspectele importante ale vie-
ţii de familie. 

Familia este un grup social istoriceşte constituit, determinat sub influenţa 
conjugată a unei multitudini de factori: socioeconomici, politici, juridici, culturali, 
educaţionali. 

Independenţa relativă a familiei faţă de sistemul social global nu este in-
compatibilă cu determinarea sa istorică, obiectivă, din următoarele motive: 

− dacă anumite caracteristici şi funcţii ale familiei se regăsesc, într-o 
formă sau alta, în toate formaţiunile sociale în care există organizare 
familială în forma sa monogenă, ponderea, locul şi rolul acestora în 
organizarea şi funcţionarea familiei s-au schimbat considerabil în de-
cursul timpului; 

− factorii socioeconomici obiectivi nu îşi exercită influenţa asupra famili-
ei în mod direct, nemijlocit, ci prin intermediul oamenilor ce compun 
familiile concrete. Un rol extrem de important revine modalităţilor su-
biective foarte diverse de receptare psihologică, valorizare şi ierarhi-
zare a acestor factori, ceea ce explică marea varietate în care familiile 
se manifestă, într-un context social-istoric relativ identic. 

Această relativă independenţa a familiei faţă de sistemul social în an-
samblul său favorizează manifestarea unei alte caracteristici a comportamentu-
lui familiei – aceea de a nu se raporta pasiv la schimbările petrecute în societate. 

Astfel, familia nu se limitează să răspundă schimbărilor din mediul social 
în care ea fiinţează printr-o modificare mai mult sau mai puţin adecvată acesto-
ra. Dimpotrivă, ea nu numai că opune rezistenţă la schimbare dar, ceea ce es-
te esenţial, se manifestă ca agent activ în raport cu realităţile sociale atât prin 
membrii săi, cât şi prin sine ca grup. Acest rol şi-l exercită îndeosebi prin inter-
mediul funcţiilor sale specifice, cea demografică şi socializatoare, prin care 
joacă un rol de prim ordin în societate. Raportându-ne la această din urmă 
funcţie, considerăm necesar să precizăm că, practic, toţi membrii societăţii fac 
parte, în decursul vieţii lor, din cel puţin un grup familial, iar familia, un adevărat 
laborator al vieţii sociale, îşi pune amprenta de neînlocuit asupra formării per-
sonalităţii membrilor săi. 

În ultimele decenii îndeosebi, familia a cunoscut, sub influenţa conjugată 
a unui complex de factori, între care un rol deosebit revine proceselor de indus-
trializare şi urbanizare şi de migraţie internă şi internaţională, profunde schim-
bări care au vizat îndeosebi dimensiunea şi funcţiile sale, precum şi relaţiile 
familiale. În general, are loc trecerea de la familia tradiţională, numeroasă, 
structurată pe mai multe generaţii, la familia nucleară, compusă din soţ, soţie 
uniţi prin căsătorie legală şi un anumit număr de copii minori. În societăţile dez-
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voltate, schimbarea se referă la trecerea de la familia nucleară la o diversitate 
de modele familiale, în unele ţări, familia nucleară încetând chiar de a mai fi ti-
pul de familie dominant. 

Într-o măsură mai mică în ţările din estul Europei şi pe scară mai largă în 
ţările vest-europene, familia cunoaşte o mare diversitate de forme, inclusiv 
forme de convieţuire care se îndepărtează de familia nucleară. 

Din marea diversitate a tipurilor de familii reţinem, ca fiind mai frecvent 
întâlnite, următoarele: 

− menaje de o singură persoană, formate dintr-un singur bărbat sau o 
singură femeie care a optat pentru celibat definitiv, 

− menaje de o singură persoană, formate din persoane divorţate sau 
văduve care nu s-au recăsătorit; 

− menaje (familii) formate dintr-un bărbat şi o femeie care coabitează, 
adică convieţuiesc în acelaşi menaj, dar nu sunt uniţi prin căsătorie 
legală şi nu au copii; 

− menaje – familii de coabitare cu copii; 
− menaje monoparentale (formate dintr-un singur părinte, mai frecvent 

mama şi unul sau mai mulţi copii). Ele pot fi formate din persoane ca-
re n-au fost căsătorite dar au copii, sau din persoane care au rămas 
singure prin divorţ sau prin decesul partenerului; 

− familii nucleare propriu-zise; 
− familii cu trei sau patru generaţii. Este un tip de familie tot mai rar în-

tâlnit, prezentând, totuşi, o frecvenţă ceva mai mare în zonele sudice 
ale Europei şi în unele zone rurale din Europa de Vest şi Est. O formă 
de familie cu trei generaţii, mai des întâlnită şi în mediul urban, este 
menajul format din soţ, soţie, copiii acestora şi un părinte al unuia din-
tre soţi (de obicei mama soţiei). 

Familiile cu deficienţe structurale suscită un interes special, din cauza 
problemelor pe care le pot pune cu ocazia încadrării lor într-un context social 
mai larg. Este vorba în general de familiile monoparentale, de bătrânii fără fa-
milie sau copiii ce rămân fără ambii părinţi. Unele dintre acestea – familiile mo-
noparentale – reprezintă deseori doar o formă de tranziţie, dând naştere prin 
recăsătorie tipului de familie reconstituită. 

Cea de-a doua accepţiune a structurii familiei se referă la structura de 
autoritate. 

Plecând de la considerente privind modul de exercitare a autorităţii între 
generaţii diferite, distingem următoarele forme de autoritate: 

− autoritatea ascendenţilor asupra descendenţilor (autoritatea paternă 
sau maternă şi autoritatea colateralilor) care este forma de autoritate 
cel mai frecvent întâlnită, generaţia tânără fiind subordonată generaţi-
ei vârstnice; 
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− autoritatea copiilor asupra părinţilor sau a tinerilor faţă de vârstnici. 
Această situaţie poate apărea pe măsura înaintării în vârstă a copiilor, 
când este posibil să scadă influenţa părinţilor asupra lor. 

Exercitarea efectivă a autorităţii este funcţie de tipul de familie, căruia îi 
este caracteristic un anumit stil de conducere. Altfel, întâlnim tipul autoritar în 
grupul familial dominat de o singură persoană – de regulă, tatăl. 

Tipul autoritar, în forma lui absolută, este mai frecvent în mediul rural şi 
caracterizează familia tradiţională, bazată pe gospodăria casnică închisă, în 
care pater familias joacă rolul economic principal, în virtutea căruia este şi de-
ţinătorul absolut al autorităţii familiale. 

În ceea ce priveşte raporturile dintre ceilalţi membri ai familiei, conform 
datinilor este consacrată superioritatea părinţilor asupra copiilor, a bătrânilor 
asupra tinerilor, a bărbaţilor asupra femeilor, a fraţilor mai mari asupra celor 
mici. Originea acestei ierarhii a autorităţii trebuie căutată în identificarea familiei 
cu gospodăria casnică, în îndeplinirea anumitor sarcini în cadrul acesteia din 
urmă, ceea ce determină deţinerea unui anumit status în cadrul familiei, pentru 
fiecare dintre membrii săi, care se vor vedea astfel încadraţi într-o disciplină 
foarte strictă. 

Transformările, la nivelul familiei, nu se limitează la aspecte de formă – 
reducerea dimensiunii familiei ca număr de membri, de generaţii – ci privesc 
fenomenul familiei în ceea ce are el esenţial. Modificărilor de structură li se 
adaugă altele la nivelul funcţiilor familiale, al responsabilităţilor şi rolurilor deţi-
nute de membrii săi. Are loc chiar o redistribuire a rolurilor şi, în consecinţă, a 
autorităţii între membrii familiei. Structura de autoritate se modifică odată cu 
tipul de familie: redistribuirea rolurilor între membrii familiei va duce şi la redis-
tribuirea autorităţii, iar în ce priveşte exercitarea acesteia, tipul autoritar va fi 
înlocuit de tipul egalitar, care presupune autoritatea împărţită între parteneri. 
Mai mult, astăzi se vorbeşte chiar de o lipsă de autoritate, aşa numita “laissez- 
faire“. 

6.1.2. Principalele funcţii ale familiei în societate 
Familia îşi îndeplineşte menirea în societate prin intermediul funcţiilor sa-

le. 
Diferiţi autori au clasificat funcţiile familiei în raport cu accentul pe care ei 

l-au pus pe unele sau altele din aspectele funcţionale ale vieţii de familie. 
Vom prezenta, mai pe larg, două dintre clasificările cele mai cunoscute 

în literatura de specialitate. 
Prima clasificare aparţine sociologului american T. Parsons, care consi-

deră drept fundamentale următoarele două funcţii ale familiei: 
− socializarea primară a copiilor pentru a deveni membri ai societăţii date; 
− stabilizarea personalităţii adulţilor. 
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Parsons tratează familia ca un tip special de microgrup, în care rolul tată-
lui constă mai ales în îndeplinirea unor sarcini (un rol instrumental); rolul ma-
mei, centrat mai mult pe emoţii, este expansiv. În această optică, rolurile celor 
doi parteneri în cuplu sunt concepute, în principal, ca bază a funcţiei de sociali-
zare a familiei. 

Cea de-a doua clasificare aparţine profesorului H.H. Stahl. Acesta ne 
oferă, prin clasificarea sa, un tablou mai complet al funcţiilor familiei, în inter-
dependenţa lor1. 

A. Funcţii interne 
I. Funcţii biologice-sanitare (procrearea şi creşterea biologică a copiilor, 

asigurarea condiţiilor sanitare de dezvoltare normală a tuturor membrilor ei). 
II. Funcţii economice (constau în asigurarea unor venituri suficiente 

pentru întreg grupul familial, organizarea unei gospodării pe baza unui buget 
comun). 

III. Funcţii pedagogico-educative (asigurarea educaţiei şi instruirii copi-
ilor, favorizarea dezvoltării personalităţii psihosociale a membrilor familiei).  

IV. Funcţii morale (crearea unui climat moral şi cultural de înalt nivel). 
B. Funcţii externe 
I. Funcţii de justă încadrare în viaţa socială (încadrarea justă a maturilor 

apţi de muncă în procesul de producţie, încadrarea vieţii de familie în ansam-
blul vieţii sociale). 

Profesorul H. Stahl oferă o schemă a condiţiilor de viaţă socială de care 
depinde funcţionalitatea normală a vieţii de familie, care cuprinde două catego-
rii de condiţii: 

− externe, date de condiţiile obiective ale regimului social în care fiin-
ţează familia; 

− interne, care pot fi obiective, ţinând de viaţa materială a familiei şi su-
biective, cu referire la viaţa psihică a membrilor familiei. 

Condiţionările obiective constau în: tipul istoric de familie (forma socială), 
forma legală a familiei, structura sa internă, baza economică a familiei, acci-
dente biologice posibile (boli, infirmităţi). 

Condiţionările subiective sunt reprezentate de: personalitatea psihoso-
cială a membrilor familiei şi conştiinţa comună a colectivului familial. 

Aceste scheme ale “funcţiilor“ şi “condiţionărilor“ vieţii de familie sunt 
foarte utile practicii sociale, ele favorizând depistarea în termen a familiilor în 
care una sau mai multe funcţii încetează a se mai manifesta, sau nu sunt înde-
plinite corespunzător. Pe această cale se pot desprinde probleme care cad în 
sarcina serviciilor de asistenţă socială, unele fiind extrem de importante atât 
pentru familie, cât şi pentru societate. Este vorba de: problema mamei şi copi-

                                                           
1 Stahl, Henri H.; Matei, Ioan I., Manual de prevederi şi asistenţă socială, Bucureşti, Editura 

Medicală, 1962. 
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lului; problema bolnavilor şi deficienţilor; problema bătrânilor; problema delic-
venţilor.  

Demersul de certă valoare ştiinţifică realizat de profesorul Stahl îl consi-
derăm un instrument de o deosebită utilitate pentru cercetătorul vieţii de familie 
care doreşte să identifice problemele reale ale familiilor, cu multitudinea aspec-
telor sociale pe care acestea le implică. Multidimensionalitatea funcţiilor famili-
ei, idee larg îmbrăţişată în literatura sociologică, poate fi structurată pe trei ni-
veluri de bază: 

− nivelul biologic, care constă în îndeplinirea funcţiei de reproducere şi 
a necesităţilor sexuale; 

− nivelul economic, care cuprinde funcţiile de producţie, gestiune şi con-
sum; 

− nivelul psihosocial, care are în vedere educarea şi socializarea copii-
lor, dar şi dezvoltarea legăturilor afective între membrii familiei. 

Asupra acestor ultime două niveluri funcţionale ale vieţii de familie dorim 
să ne oprim mai mult. 

Funcţia economică în toată complexitatea sa, prin modificările suferite, 
este organic legată, mai mult poate decât celelalte funcţii, de schimbările la ni-
velul tipului de familie, prin trecerea de la forma tradiţională rurală Ia tipurile 
familiale de astăzi. 

Funcţia de socializare a familiei, alături de aceea de asigurare a securită-
ţii afective şi psihice a adulţilor, constituie, aşa cum arătam anterior, una din 
funcţiile fundamentale ale familiei; acestor funcţii li se atribuie şi calitatea de 
funcţii cu caracter universal al familiei1. 

Familiei îi revine responsabilitatea de a asigura nu numai îngrijirea fizică 
a descendenţilor, ci şi dezvoltarea potenţelor lor intelectuale, îndeosebi prin ro-
lul ei deosebit în identificarea aptitudinilor şi predispoziţiilor acestora; ea consti-
tuie cadrul în care se conturează personalitatea individului în primii ani de viaţă. 

Referitor la modul în care se realizează educaţia în familie, R.W. 
Musgrave arată, în cunoscuta sa lucrare “Sociologia educaţiei”2, că în familie 
copilul învaţă tipurile de comportare necesare pentru a exista în mediul său: 
învaţă cum să se comporte în societate şi deopotrivă la ce comportamente să 
se aştepte din partea altora. Consideră că educaţia se realizează printr-o influ-
enţare cu ajutorul exemplelor şi al modelelor de comportare, între care univer-
sul părinţilor (activitatea, comportarea, atitudinea, gesturile acestora) ocupă un 
loc deosebit. În familie, copiii observă cum se comportă părinţii lor, interiorizea-
ză aceste modele prin jocul lor şi, în dorinţa de a reproduce ceea ce văd în 

                                                           
1 În general, se consideră funcţii universale ale familiei, acelea care transcend caracterul is-

toric al epocii, al unei organizări familiale date. 
2 Voinea, M., Modificări în structura şi funcţiile familiei în România, teză de doctorat, Bucu-

reşti, 1980, p. 94. 
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comportamentul părinţilor, realizează o imitaţie specifică a comportamentelor 
adulţilor. 

În literatura sociologică este vehiculată tot mai mult ideea că, în societa-
tea modernă industrial-urbană, familia nu îşi mai realizează funcţia de sociali-
zare. Este adevărat că funcţia de creştere şi educare a copiilor, de socializare 
a acestora, a fost într-o anumită măsură, transferată unor instituţii specializate, 
cum ar fi creşa, grădiniţa, şcoala. S-a creat, astfel, posibilitatea redistribuirii 
unor roluri monopolizate de grupul familial tradiţional unor instituţii şi servicii 
sociale care-şi asumă parţial unele din funcţiile tradiţionale ale familiei. 

Ne raliem opiniilor potrivit cărora familia rămâne cadrul în care se contu-
rează personalitatea individului în primii ani de viaţă, locul în care debutează 
socializarea sa. Desigur, a recunoaşte că familia constituie prima realitate care 
înrâureşte profund personalitatea individului nu înseamnă a nega faptul că pes-
te fundamentul pe care-l oferă familia se aşază alte tipuri de educaţie, că so-
cietatea este aceea care completează lacunele educaţiei familiale. 

Considerăm că, cu atât mai mult în societatea modernă, caracterizată 
printr-o înaintare în ritm accelerat pe drumul cunoaşterii în general, al civilizaţi-
ei şi al culturii, atât factorul familial, cât şi instituţiile sociale sunt chemate să 
exercite o acţiune conjugată în vederea identificării şi dezvoltării resurselor pe 
care le posedă individul în mod potenţial, având în vedere solicitarea crescân-
dă a întregii capacităţi spirituale a omului. 

6.1.3. Forme de organizare familială 
În evoluţia sa istorică, familia a parcurs mai multe forme de organizare, 

de la forma de familie rurală până la familia restrânsă, nucleară. 
Familia rurală tradiţională, ca unitate socială, nu trebuie privită decât im-

plantată în satul arhaic, cu structuri sociale economice şi spirituale caracteristi-
ce, situaţie magistral surprinsă în toată complexitatea sa în studiile prof. H. 
Stahl1. 

Prima trăsătură distinctivă a familiei rurale tradiţionale este puternica ei 
legătură cu comunitatea sătească. Potrivit legilor scrise şi nescrise ale obştei, 
comunitatea sătească avea drepturi şi puteri nelimitate asupra membrilor săi, 
dictate, în primul rând, de un interes economic şi anume acela de a nu folosi în 
mod abuziv pământul, care în satul arhaic tradiţional era stăpânit în devălmă-
şie. 

Ulterior, apare devălmăşia aşa-zisă inegalitară, care permite atribuirea 
definitivă a loturilor de pământ gospodăriilor. Apare, astfel, “lotizarea“ pământu-
lui prin împărţirea lui definitivă, în funcţie de numărul descendenţilor din fiecare 
familie. 

                                                           
1 Stahl, H.H., Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, Editura Academiei Române, 

1959. 
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Familia ţărănească tradiţională era de tipul familiei “lăstar“, adică o fami-
lie “souche“, o familie “de origine“, care lăstărea noi familii conjugale de tip “nu-
clear“. O astfel de familie va cuprinde în sânul ei trei generaţii, păstrându-i adi-
că şi pe bunici, restul celorlalte familii păstrând doar două generaţii. 

Pentru a fi corect înţeleasă în toată complexitatea aspectelor sale, fami-
lia ţărănească nu poate fi disociată de “gospodărie“, cu care se identifică şi ca-
re constituie baza sa economică. 

Munca desfăşurată în comun în gospodăria casnică – practic un adevă-
rat proces de producţie ce se desfăşura în cadrul acesteia – îşi punea ampren-
ta asupra aspectelor esenţiale ale vieţii de familie: diviziunea rolurilor între 
membrii familiei (şi decurgând din ea exercitarea autorităţii), relaţiile intrafamili-
ale, cele între soţi şi relaţiile între ascendenţi şi descendenţi. Chiar şi sistemul 
de educaţie este determinat de specificul acestei forme de familie, copilul fiind 
educat în procesul muncii şi primind, pe măsura înaintării în vârstă, diverse 
responsabilităţi potrivit sexului şi vârstei respective. 

Să încercăm a examina mai îndeaproape legătura indisolubilă între mun-
ca prestată în cadrul gospodăriei şi aspectele mai sus menţionate. 

În ce priveşte diviziunea rolurilor în familie, născută din prestarea muncii 
în cadrul acesteia, ţinem să subliniem înaintea diviziunii muncii, caracterul co-
lectiv al acesteia. Această subliniere este necesară întrucât, pe faptul că mun-
ca prestată este singurul temei al unor drepturi ale grupului în raport cu totalita-
tea obştii, asupra terenului pus în valoare prin desţelenire permanentă şi pe ca-
racterul colectiv al muncii se întemeiază caracterul colectiv al proprietăţii gru-
pului familial; stăpânirea privată care se naşte astfel nu poate avea nici ea alt 
caracter, decât tot devălmaş familial. 

Caracterul colectiv al muncii era impus de specificul unor munci agricole 
precum aratul, semănatul, recoltatul, care necesită concentrarea eforturilor tu-
turor membrilor familiei, în intervale de timp foarte scurte, la epoci determinate. 

Desigur, existau şi anumite specializări, anumite diviziuni ale muncii, de-
terminate de vârstă şi sex: la coasă nu ieşeau decât în mod excepţional femei-
le, cultivarea inului şi a cânepii fiindu-le însă rezervată în exclusivitate, iar copii-
lor, paza vitelor, necuprinse în turma comună a satului. 

Caracterul colectiv al proprietăţii se manifestă în aceea că, copiii se so-
cotesc, încă de pe când trăieşte părintele, ca proprietari în indiviziune cu tatăl 
lor... Tatăl are oarecum obligaţia să păstreze pământul şi să nu-l înstrăineze 
decât cu consimţământul copiilor, înstrăinarea lui fiind privită ca o crimă împo-
triva copiilor. 

Aşadar, tatăl nu este un “proprietar individual“ dar este şeful unui “atelier 
familial“, este capul echipei de muncă pe care o constituie familia; şi având în 
vedere că pregătirea tinerei generaţii, pentru exercitarea viitoarei profesii de 
agricultor are loc tot în procesul muncii (aşa cum deja am menţionat), tot tatăl 
va reprezenta şi autoritatea profesională supremă a familiei. 
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Trecerea efectivă a proprietăţii pământului asupra generaţiei tinere se în-
tâmplă în vremea căsătoriei, atunci când copiii părăsesc casa părintească. Ta-
tăl îşi înzestrează copiii cu o parte din loturile de pământ desţelenite de întregul 
grup familial şi îi ajută să îşi “aşeze“ o nouă gospodărie. Excepţie de la această 
regulă face mezinul familiei, al cărui majorat coincide cu începutul bătrâneţii 
părinţilor. El rămâne în casa părintească, cu obligaţia de a întreţine pe bătrâni 
până la moarte şi apoi de a respecta datinile impuse de biserică. 

În ce priveşte descendenţa feminină, obştea interzicea înzestrarea cu 
pământ a fetelor, pentru a nu pătrunde străini nedoriţi în familie şi deci în obşte. 
În familiile care aveau însă numai fete se recurgea la o subtilă ficţiune juridică: 
mezina era considerată drept fiu rămânând în casa părintească, iar soţul îşi 
urma soţia, jucând rolul de noră, “ginerindu-se pe curte“ cum se obişnuia să se 
spună. 

Familia rămasă în casa părintească este aceea care păstrează în sânul 
ei trei generaţii, restul celorlalte familii păstrând doar două generaţii. 

Familia rurală tradiţională păstrează o legătură deosebit de puternică cu 
comunitatea sătească, respectând cu stricteţe atât datinile şi obiceiurile, care 
aveau putere de legi nescrise, cât şi relaţiile de rudenie: atât ale rudeniei de 
sânge, cât şi ale rudeniei spirituale din năşie. 

Puternica legătură cu comunitatea sătească şi caracterul pregnant pro-
ductiv al gospodăriei ţărăneşti constituie coordonate de bază ce caracterizează 
acest tip de familie şi care o deosebesc esenţial de familia din mediul urban. 

Familia urbană încetează să mai constituie o unitate de producţie, deve-
nind o gospodărie de consum. Cu acest tip de familie se accentuează deja la-
tura de gestiune şi de consum a funcţiei economice a familiei, pierzându-se la-
tura sa productivă. 

Veniturile cheltuite de familie provin din salariile câştigate prin prestarea 
unei munci în afara familiei. 

În cazul familiei burgheze, veniturile destinate consumului din profitul 
adus de capital, de o avere producătoare de venituri care rezultă din zestrea 
soţiei şi averea proprie a soţului, contopite cu ocazia căsătoriei într-un patrimo-
niu unic familial. 

Şeful acestei familii este soţul, care-şi manifestă autoritatea absolută 
asupra soţiei şi copiilor. 

6.1.4. Familia şi alte forme de convieţuire a cuplului; 
familia – componentă dezirabilă de structurare a populaţiei 

Considerăm că, în contextul unei problematici mai ample, enunţate deja 
în cadrul lucrării noastre – a diversităţii modelelor familiale întâlnite azi în lume 
– raportul dintre familia obişnuită care se bucură de identitate legală şi formele 
de coabitare practicate (cu sau fără copii) poate reţine şi atenţia noastră, cel 
puţin din următoarele considerente: acestea din urmă constituie o formă de 
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convieţuire care a câştigat mult teren, îndeosebi în unele societăţi civilizate şi, 
de aceea, este o problemă serios vizată în studiile de specialitate. 

În general, cei care optează pentru această formă de convieţuire încear-
că – consideră ei – să scape unei încorsetări legale, printr-o “formulă originală“, 
“novatoare“ care să le salveze un anumit grad de libertate şi de confidenţialita-
te a afectivităţii lor. 

Conform poziţiilor exprimate în literatură, faţă de această formă de con-
vieţuire, în fapt, lucrurile nu stau tocmai aşa. 

Un cuplu care se bucură de identitate legală poate împlini toate actele pe 
care le presupune convieţuirea lui, în planul vieţii materiale, afectiv-biologice – 
să contracteze împrumuturi, să achiziţioneze o locuinţă şi să o doteze cores-
punzător, să aducă pe lume copii – fără acte justificative ale vieţii în comun, 
sau explicaţii privind deciziile luate. 

Absenţa legalităţii însă nu face decât să multiplice formalităţile cărora i 
se substituie – cuplul care refuză certificatul de căsătorie trebuie să prezinte la 
orice pas un certificat de concubinaj, diverse acte justificative ale vieţii duse în 
comun – şi prin aceasta obligă cuplul la etalarea, atât de neplăcută, a vieţii sale 
intime sub ochiul public al Administraţiei. 

Chiar în lipsa acelui act justificativ, cei doi parteneri se vor trezi “căsăto-
riţi“ prin intermediul banilor, generic vorbind, adică tocmai prin aspectele vieţii 
materiale mai sus menţionate: existenţa unei locuinţe comune, împrumuturi 
contractate, conturi bancare unite. Decizia de separare, în asemenea situaţii, 
poate conduce la complicaţii mai mari decât în mod obişnuit. 

În sfârşit, poate fi pusă în discuţie originalitatea unei asemenea încercări 
de convieţuire? 

Dacă primele cupluri care au lansat această practică s-ar putea bucura 
de un asemenea privilegiu, în nici un caz nu mai pot fi considerate originale 
când ajung să se numere cu miile; de altfel, încercarea de inovare în acest 
domeniu este şi foarte dificilă, având în vedere multitudinea obiceiurilor matri-
moniale existente în lume. Cel mai adesea sfârşesc prin a evoca un anumit tip 
de “uniune“, practicat într-o societate îndepărtată sau arhaică. 

Aşadar, asemenea practici sfârşesc fie prin a reproduce modele pe care 
au vrut să le abandoneze, fie prin a fi luate sub aripa ocrotitoare a legii. Căci 
numărul lor a devenit atât de mare, încât s-a simţit necesitatea de a se consti-
tui într-o categorie distinctă a stării civile: alături de căsătorit, divorţat, celibatar, 
văduv există şi această categorie “în perspectivă de căsătorie“. Ordinea de 
drept s-a străduit să aducă aceste cupluri foarte aproape de legalitatea unei 
căsătorii tradiţionale, îndeosebi în perspectiva asigurării unui cadru adecvat 
dezvoltării copiilor. În dorinţa de a conferi seriozitate unui asemenea proiect de 
convieţuire au fost găsite diverse perifraze – “coabitare juvenilă“, “cuplu hete-
rosexual stabil“, animat de un “proiect parental comun“ – care nu reuşesc, în-
să, decât să expună cu stângăcie finalitatea obişnuită a căsătoriei, pe care 
“originalitatea“ acestui mod de convieţuire o repudiază. 
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Această încercare “originală“ de a scăpa unor modele tradiţionale şi în-
corsetării legale se fundamentează, în principal, pe următoarele raţiuni: 

- instituţia căsătoriei suferă astăzi foarte multe eşecuri; 
- opţiunea în acest domeniu al vieţii nu priveşte societatea. 
La o sumară examinare putem constata că prima obiecţie se autodesfiin-

ţează. Când un edificiu se clatină e cu atât mai necesară fortificarea lui; şi aici 
trebuie să avem în vedere faptul că, în cadrul diverselor societăţi, căsătoria es-
te înţeleasă ca un angajament pe viaţă, doar în principiu, căci în fapt, disoluţia 
familiei a fost permisă dacă situaţia a părut inevitabilă. Consfinţirea legală a 
căsătoriei nu face decât “să întârzie iremediabilul şi este deja mult. Căci un 
iremediabil întârziat oferă oarecari posibilităţi de a fi învins“1. 

În ce priveşte cea de a doua raţiune ne este cât se poate de limpede, că 
orice cuplu reprezintă “o părticică“ a lumii în care trăim şi că opţiunile sale au, 
în mod obligatoriu, incidenţă publică. 

Astfel, opţiunea unui cuplu de a avea puţini copii, constituind o decizie 
strict personală, influenţează automat întreaga comunitate umană, pregătindu-i 
un viitor în care fracţiunea activă a populaţiei va fi redusă. 

Opţiunea pentru celibat definitiv a unor persoane influenţează soarta de 
mâine a colectivităţii umane, prin creşterea numărului indivizilor ce vor trăi “în 
izolare“. Şi dacă la această agravare a raportului de dependenţă a populaţiei, 
prin contribuţia acestui parametru al izolării, adăugăm creşterea numărului 
pensiilor, ca urmare a creşterii duratei medii a vieţii, vom constata un volum 
nedorit de mare al veniturilor ce vor trebui obligatoriu destinate supravieţuirii, în 
condiţii de decenţă, a populaţiei îmbătrânite. 

În încercarea de a găsi replică diverselor motivaţii şi raţiuni pe care se 
fundamentează asemenea forme de convieţuire nu trebuie să uităm că starea 
civilă, alături de alte coordonate, precum: adresa, profesie, vârstă şi îndeosebi 
un nume – elementul poate cel mai fidel al “eului“ nostru – contribuie esenţial la 
conturarea personalităţii umane2. 

Dintr-o asemenea optică, fondată pe cele aici expuse, precum şi pe cele 
anterior menţionate, privind funcţionalitatea normală a familiei care furnizează 
coordonatele de bază ale menirii sale în viaţa indivizilor, ne permitem să des-
prindem următoarele concluzii 

Departe de a-l încorseta prin lege sau de a-l face să alunece în confor-
mism, instituţia căsătoriei valorizează cuplul, îi conferă forţa odată cu sprijinul 
multiplu al comunităţii umane, prin: recunoaştere socială, protecţie materială, 
fermitatea reglementărilor legale, prin întregul fundal al uzanţelor care veghea-
ză asupra securităţii vieţii cuplului, în timp. 

                                                           
1 Mehl, Roger, Eseu asupra fidelităţii, Paris, PUF, 1984, p. 73. 
2 Trebici, V., Populaţia Terrei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 
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6.2. Politica familială 

6.2.1. Politica familială în interferenţă cu politica demografică; 
politica familială – componentă cu caracter integrator 
a politicii sociale 

Este bine cunoscut astăzi faptul ca populaţia ca destinatar sau, mai pre-
cis, bunăstarea populaţiei în cadrul unui spaţiu naţional constituie, de fapt, fina-
litatea oricărei politici social-economice; că populaţia ca număr, structură, miş-
care naturală, repartiţie în teritoriu constituie obiectul de studiu de mult şi bine 
conturat al demografiei, iar conştientizarea creşterii complexităţii fenomenelor 
demografice şi a incidenţei lor asupra domeniului social-economic a generat 
preocupări cu caracter sistematic, durabil, de politica demografică. 

Dar populaţia, ca obiect al măsurilor de politică demografică, aşa cum 
este definită în lucrări recente din literatura de specialitate1 “înseamnă omul la 
plural“; aşadar, o masă întrucâtva amorfă, în care elementul constituent este 
“individul“ şi segmentată, din necesitaţi mai curând operaţionale, de calculare a 
unor indicatori demografici, în mari blocuri, corespunzând unor mari “cohorte“, 
precum: populaţia cuprinsă între “x“ şi “y“ ani, populaţia în vârstă de căsătorie, 
numărul persoanelor care au optat pentru celibat definitiv etc. 

Este foarte adevărat că, în cadrul preocupărilor de politică demografică, 
îndeosebi al celor de dată recentă, nu sunt ezitări în a concepe familia drept 
“nucleu social“, “unitate de bază a societăţii“, dar privind-o unilateral, doar prin 
prisma rolului ei în asigurarea natalităţii, deci a uneia din funcţiile ei esenţiale, 
aceea de procreare. Se recunoaşte, în acest fel, dar numai implicit, importanţa 
socială a faptului ca natalitatea să fie asigurată preponderent din copii legitimi, 
avându-se deci în vedere, rolul covârşitor al climatului familial în socializarea 
primară a copilului. 

Dar influenţa deosebit de benefică a familiei asupra individului sau, “la 
plural“, asupra populaţiei, în ansamblul său, se materializează şi în cea de a 
doua funcţie esenţială a familiei, conform opiniei celor mai reputaţi autori ai 
unor lucrări de referinţă, consacrate politicii sociale, atunci când recunosc legă-
tura strânsă între stabilitatea familiei, pe de o parte, şi securitatea afectivă, sta-
bilitatea psihică caracterială a adulţilor, pe de altă parte. Aşadar, raliindu-ne 
acestei optici, reafirmăm că, în principal, prin aceste două funcţii existenţa fa-
miliei se justifică, ca formă de structurare a populaţiei, reflectând forma ei de 
fiinţare, de existenţă. 

Ori tocmai aici apar şi principalele delimitări de politica demografică. Aşa 
cum menţionam mai sus, prima dintre funcţii – importanţa climatului familial 
asupra socializării primare a copilului – este recunoscută implicit şi de demo-
grafie: fie prin proclamarea familiei drept unitate de bază a societăţii, fie prin 

                                                           
1 Trebici, V., Populaţia Terrei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 



 

 

437 

indicatori demografici cu referire directă la instituţia căsătoriei – nupţialitatea, 
natalitatea, care, prin coroborare cu considerarea familiei drept celulă de bază 
a societăţii, conduce la ideea că natalitatea rezultată din copii legitimi este cea 
încurajată. Referitor la aportul celor două categorii – copii legitimi/copii nelegi-
timi – la asigurarea natalităţii şi deci a reînnoirii generaţiilor, unul din autori1 no-
tează: “... un anumit număr de naşteri au loc în afara căsătoriei. Dar familia 
rămâne elementul esenţial (...). Dacă societatea acordă un ajutor naşterilor în 
afara căsătoriei este pentru a furniza individului, o anumită egalitate a şanselor 
şi nu pentru a pune în discuţie instituţia căsătoriei“2. 

Dacă în susţinerea primei funcţii esenţiale a familiei există totuşi loc de 
interferenţă cu politica demografică3, delimitarea apare cât se poate de netă, 
odată cu aducerea în discuţie a celei de-a doua funcţii de bază a familiei, care 
se materializează, practic, în legătura strânsă dintre stabilitatea familiei şi echi-
librul indivizilor. Aici apare deosebirea de esenţă, de ordin calitativ dintre cele 
două concepte – politică demografică, politică familială. Dacă, cel puţin în sens 
restrâns4, politica demografică urmăreşte doar influenţarea tendinţelor demo-
grafice şi cuantificarea acestora prin intermediul indicatorilor demografici, în 
expresie cantitativă, politica familială intră deja, odată cu susţinerea acestei 
funcţii fundamentale a familiei, într-un domeniu foarte delicat – care colectează 
influenţa unui complex de factori – acela al relaţiilor dintre membrii grupului fa-
milial, de care depinde stabilitatea familiei, în ultimă instanţă. 

Din acest punct, unde dispare interferenţa cu politica demografică, prin 
consecinţele destabilităţii familiei şi asupra natalităţii, în continuare, dar îndeo-
sebi asupra echilibrului psihic al indivizilor şi, deopotrivă, prin generarea unui 
segment numeros de indivizi ce trăiesc singuri, “în izolare“ sau în familii de 2 
persoane (un părinte şi un copil – familie monoparentală), apare un important 
loc comun, cu vasta problematică a domeniului social, acest parametru al “izo-
lării“ dovedindu-se astăzi deosebit de important în caracterizarea unei comunităţi 

                                                           
1 Delors, Jacques, Contribution à une recherche sur les indicateurs sociaux, Ed. Du Seuil 

Paris, 1971, p. 45, 48. 
2 Nu ne este deloc indiferent dacă indicele de natalitate şi deci de reînnoire a generaţiilor se 

asigură din copii legitimi, de regulă beneficiarii unui climat familial normal, sau nelegitimi. 
Aceştia din urmă, nebeneficiind de securitatea afectivă şi psihică ce o poate conferi clima-
tul familial atât copiilor, cât şi adulţilor, ca şi de cadrul educaţional primar pe care îl oferă 
familia, în primii ani de viaţă, pot fi purtătorii unor serioase carenţe educaţionale şi de inte-
grare în viaţa socială. Astfel, delicvenţa juvenilă, reuşita şcolară, posibilităţile de ocupare 
se găsesc într-o strânsă relaţie cu caracterul unit al familiei; consemnează referitor la 
acest aspect literatura de specialitate (Delors, Jacques, op. cit., p. 48). 

3 Prin intermediul obiectivelor urmărite şi al mijloacelor utilizate, dar consemnând această 
deosebire de nuanţă, adusă de sublinierea importanţei climatului familial în socializarea 
copilului şi de aici accentul marcat, pus în cadrul politicii familiale, asupra naşterii de copii 
legitimi. 

4 În sens restrâns, politica demografică “nu cuprinde decât măsurile luate cu intenţia de a 
modifica cursul evoluţiei demografice“, Pressat, R., Dictionnaire de démographie, PVR, 
Paris, 1979, p. 152, cf. Trebici, V., op. cit., p. 315. 
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umane. Când numărul celor ce trăiesc singuri sau în familii de 2 persoane este 
foarte mare “societatea de comunicare riscă să devină o societate de izolare“1,2. 

Având în vedere influenţa multiplă a stabilităţii familiei asupra factorului 
uman şi, de aici, implicaţiile sale sociale majore este lesne de înţeles că a ge-
nerat, practic, noua optică – pe care se fundamentează politica familială – ca 
întreaga dezvoltare să fie profitabilă familiei, în vederea asigurării stabilităţii sa-
le şi a stimulării indivizilor, în constituirea de familii stabile. 

Concret, această optică a fost impusă de manifestarea unor tendinţe ne-
dorite privind stabilitatea familiei – ezitarea indivizilor în a constitui familii stabi-
le sau frecvenţa mare a disoluţiei familiei – ca şi de evoluţia nefavorabilă a na-
talităţii, care, conform unor judecăţi de valoare din literatura occidentală nu 
poate fi imputată nici utilizării mijloacelor contraceptive şi nici liberalizării legis-
laţiei privind avortul. Cauza trebuie căutată în ezitarea indivizilor de a constitui 
familii stabile şi într-un refuz al “familiei numeroase“. 

Or, pentru a crea indivizilor motivaţia care să inducă un comportament, 
pe termen lung, contrar celor mai sus menţionate, faţă de instituţia căsătoriei şi 
natalitate trebuie împlinit acel obiectiv general, al oricărei politici care-şi propu-
ne să sprijine funcţionalitatea normală a familiei: influenţarea condiţiilor de me-
diu, în ansamblul său, în care familia fiinţează, în vederea asigurării acelui nivel 
de bunăstare colectivă a grupului familial şi, implicit, individuală, a fiecăruia din 
membrii săi, astfel încât aceştia să-şi poată împlini dorinţa lor firească, natura-
lă, de a avea urmaşi3. Aceştia ar fi, în mod obligatoriu, doar copii nedoriţi, ceea 
ce ar avea implicaţii favorabile asupra relaţiilor de coeziune familială. 

                                                           
1 Albertini, J. Marie, Bilan de l’Economie Française, Editions Du Seuil, Paris, 1988. 
2 În Franţa, spre ex., în a doua parte a deceniului al nouălea, creşterea numărului divorţurilor 
şi scăderea numărului căsătoriilor a condus la o creştere considerabilă a numărului per-
soanelor singure. De la 4,8 mil. în 1985 va ajunge ta 7,2 mil., iar numărul persoanelor 
trăind în familii de două persoane va creşte de la 11,2 mil. la 14 mil. Însumând cele două 
cifre am obţine 21,2 mil. persoane ce trăiesc în “izolare“ (Albertini, J. Marie, op. cit., p. 80). 

3 Această optică poate fi valabilă atât în limitele spaţiului nostru naţional, întrucât modelul 
demografic românesc (vezi Trebici, V.; Hristache, Ilie, Demografia teritorială a României, 
Ed. Acad. RSR, 1986) nu prezintă elemente de îngrijorare privind indicatori, precum: nup-
ţialitatea, numărul persoanelor care optează pentru celibat definitiv, fertilitatea etc., dar, 
deopotrivă, poate corespunde şi ţărilor dezvoltate – care de altfel au fost printre primele în 
a manifesta preocupări în planul conturării şi conceptualizării politicii familiale – întrucât şi 
în cadrul societăţilor occidentale, modelul familial este urmat mai devreme sau mai târziu 
de majoritatea populaţiei. Aşadar, nu instituţia căsătoriei şi rolul său în societate sunt puse 
în discuţie în aceste ţări, ci aspecte derivate care împiedică împlinirea menirii fireşti a fami-
liei, în cadrul societăţii, precum: frecvenţa disoluţiei familiei, măsurată doar parţial prin 
creşterea divorţialităţii, amânarea legitimizării vieţii în cuplu din cauza, fie a comodităţii – 
uneori, această cauză, conform unor opinii exprimate cu ocazia unei anchete, interviuri, se 
poate dovedi catastrofală: prelungirea pe o durată foarte mare a concubinajului între doi 
indivizi, în aşteptarea apariţiei de “ceva mai bun“ omoară dragostea, în favoarea comodită-
ţii acestei relaţii – fie a faptului că, în condiţii economice nefaste, acest mod de viaţă poate 
reprezenta o strategie de supravieţuire. 
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Dacă toate condiţiile ce concură la realizarea bunăstării familiale, atât 
cea cuantificabilă prin indicatori economici cât şi celelalte aspecte ce conduc la 
împlinirea acestui deziderat – precum măsurile ce vin în sprijinul maternităţii, al 
creşterii, educării şi instruirii copiilor – ar fi asigurate, considerăm că indicele de 
reproducere a populaţiei, asigurând reînnoirea generaţiilor, nu ar fi periclitat: un 
număr de doi, trei copii în familie, corespunzător la nivel societal, ar putea veni 
în întâmpinarea dorinţei de procreare a majorităţii cuplurilor. 

Începând cu cea de-a doua funcţie fundamentală a familiei, materializa-
tă, în principal, în relaţia stabilitate familială – echilibrul indivizilor, care conferă 
– aşa cum am văzut mai sus – adevărata specificitate a politicii familiale, în ra-
port cu cea demografică şi care reclamă cu necesitate, împlinirea obiectivului 
general al oricărei politici familiale, ne situăm deja, în complexa problematică a 
domeniului social. 

Considerăm necesar a ne reaminti cum privim populaţia din perspectiva 
politicii familiale. Dacă totalitatea familiilor constituie pentru noi “populaţie struc-
turată“, având în vedere opţiunea majoritară a populaţiei pentru modelul famili-
al, înseamnă că “bunăstarea familiei“ invocată de noi presupune, practic, bu-
năstarea populaţiei, examinată însă atent la nivelul acestei celule de convieţui-
re – după legităţi proprii – a indivizilor, şi în acelaşi timp, generatoare de viaţă. 

Spre acest deziderat al bunăstării populaţiei şi, deci, numai indirect şi a 
familiei, converg şi măsurile unor politici sectoriale ale politicii sociale: politica 
în domeniul sănătăţii, învăţământului, al locuinţelor etc., care rezultă de fapt cu 
ocazia delimitării câmpului de acţiune al socialului – din intersectarea caracte-
rului “fundamental“ sau nu, al unor nevoi, cu gradul de solvabilitate a indivizilor, 
toate politicile mai sus menţionate răspunzând unor nevoi fundamentale ale 
omului. 

Aceeaşi orientare, a asigurării unor condiţii de viaţă cel puţin la nivelul 
decenţei, au şi politicile ce se adresează unor segmente anume ale populaţiei: 
bătrâni, persoane handicapate, copii orfani, copii în pericol (“en danger“), familii 
monoparentale etc. Aceste segmente mari ale populaţiei constituie, de fapt, 
aşa-numitele categorii “marginalizate“, privite prin raportare la câteva categorii 
instituţionale: familia, sănătatea, învăţământul, societatea urbană. Astfel, fami-
lia va genera – divorţaţi, bătrâni, orfani, copii nelegitimi sau “în pericol“; sănăta-
tea – bolnavi de lungă durată, debili mintali, handicapaţi fizic; justiţia – delic-
venţi; învăţământul – analfabeţi; societatea urbană – locuitorii din “bidonviluri“ 
şi locuinţe insalubre suprapopulate1,2. 

                                                           
1 Delors, Jacques, Contribution à une recherche sur les indicateurs sociaux, Futuribles, Pa-

ris, 1971, p. 105. 
2 De remarcat că familia ocupă primul loc în cadrul acestor forme instituţionale, prin numărul 

mai mare de grupuri sociale defavorizate pe care le poate genera; dar, îndeosebi, prin 
aceea că, în cazul nefericit al disoluţiei ei, poate determina alunecarea unora din membrii 
săi – deja încadraţi deci într-un segment de populaţie defavorizaţi – spre cel puţin una din 
celelalte situaţii de risc. De regulă, se constată acest efect cumulativ, inadaptatul aparţi-
nând, la cel puţin două asemenea grupuri sociale. 
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Considerăm însă că politica familială nu ar putea fi alăturată, într-o enu-
merare, nici uneia din cele două categorii de politici mai sus menţionate, din 
următoarele considerente. 

Politicile aparţinând primei categorii se adresează întregii populaţii sau, 
cel puţin, acelei mari părţi a populaţiei nesolvabile, în vederea satisfacerii unei 
anumite nevoi fundamentale: sănătate, învăţământ, locuinţă etc. 

Politicile în beneficiul unor grupuri sociale defavorizate se adresează, 
aşadar, numai anumitor segmente ale populaţiei, dar vizând, prin măsurile 
aplicate, ansamblul existenţei beneficiarilor de asistenţă. 

Spre deosebire de politicile aparţinând acestor două categorii, politica 
familială îşi propune, însă, influenţarea condiţiilor de existenţă, în ansamblul 
lor, ale tuturor tipurilor de familii – definite în funcţie de categoria socioprofesi-
onală şi de talia familiei – deci acţionând practic, în favoarea întregii populaţii şi 
pentru ansamblul nevoilor. Astfel, apare cât se poate de evident caracterul său 
integrator, atotcuprinzător şi, de aici, în mod obligatoriu, coordonator – politica 
familială, în această accepţie, trebuind să sintetizeze influenţa tuturor măsurilor 
sociale întreprinse, la nivelul grupului familial. 

În legătură cu surprinderea influenţei tuturor măsurilor sociale la nivelul 
grupului familial – prin intermediul acestei politici – subliniem necesitatea ca-
racterului său preventiv, precum şi a posibilităţii de control al eficienţei acestor 
măsuri sociale asupra familiei. În aceste condiţii, considerăm că principala pre-
ocupare trebuie să constea nu atât în a găsi noi instrumente, cât în a face ca 
cele deja puse în acţiune să fie urmărite foarte îndeaproape, prin raportare la 
familie, încercând o sinteză a influenţei lor la nivelul grupului familial. Problema 
majoră a unei politici care să vină în sprijinul familiei şi, în mod firesc, esenţială 
pentru întreaga problematică a politicii sociale este urmărirea evoluţiei nivelului 
de bunăstare a grupului familial, pe tipuri de familii1 – definite în funcţie de ca-
tegoria socioprofesională şi de talia familiei – prin câteva aspecte posibil de re-
prezentat prin intermediul unor indicatori. 

Astfel, nivelul resurselor băneşti ale familiei trebuie să fie urmărit ca venit 
net/membru al familiei, indicator ce ar colecta influenţa mai multor factori – fis-
calitatea, diverse prestaţii etc., – toate acestea fiind aplicate în funcţie de talia 
familiei; indicator ce îl anunţă pe următorul, prin acest ultim element de referin-
ţă care este talia familiei. 

Cheltuielile antrenate de îngrijirea copiilor pot fi urmărite sub forma “cos-
tului creşterii copilului“, care ne poate furniza elemente de judecată dimpreună 
cu primul indicator asupra riscului de deteriorare a nivelului de trai al membrilor 
familiei, odată cu creşterea numărului copiilor aflaţi în îngrijire. Discuţiile în lite-
ratura de specialitate2 se poartă îndeosebi în jurul celui de-al treilea copil, de-
terminant pentru asigurarea ratei de reproducere a populaţiei – atât sub aspec-
                                                           
1 În unele ţări dezvoltate, precum SUA, o asemenea analiză este deja întreprinsă şi se con-

stituie într-un segment de sine stătător al politicii sociale. 
2 Albertini, J. Marie, op. cit., p. 187. 
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tul costului prezent şi viitor al creşterii sale, cât şi prin prisma unor aspecte ale 
vieţii de familie care pot să facă posibilă sau nu apariţia acestui al treilea copil: 
este vorba de legalizarea “coabitării juvenile“ la o vârstă suficient de fragedă, 
pentru a permite naşterea unui număr de trei copii, precum şi de frecvenţa 
crescândă a divorţurilor care poate împiedica apariţia celui de-al treilea copil în 
familie. În legătură cu primul aspect în discuţie, referitor la cel de-al treilea copil 
– costul prezent şi viitor al creşterii sale – literatura de specialitate consemnea-
ză: “este absolut necesară reducerea scăderii nivelului de viaţă, consecutivă 
venirii sale pe lume“1. 

Un alt aspect deosebit de important al vieţii de familie, care trebuie su-
pus unei observări atente în cadrul politicii familiale îl constituie influenţa unui 
complex de factori asupra climatului familial şi relaţiilor de stabilitate familială, 
mai greu cuantificabilă şi totuşi perceptibilă în anumite forme. În cadrul acestui 
complex de factori detaşăm trei ca fiind foarte importanţi: nivelul de trai însuşi 
al familiei, cadrul de viaţă şi timpul petrecut împreună cu membrii familiei cu 
ocupaţiile zilnice, săptămânale, lunare – ca o posibilă măsură a intensităţii vieţii 
de familie. 

Asupra nivelului de viaţă al familiei nu mai considerăm necesar a insista 
în continuare. 

În ce priveşte, însă, asigurarea unui cadru adecvat de desfăşurare a vie-
ţii de familie, ţinem să menţionăm că locuinţei îi revine un rol covârşitor. Aceas-
ta trebuie sa corespundă calitativ nevoilor familiei şi, îndeosebi, să dispună de 
o cameră de sejour, destinată în exclusivitate activităţilor comune ale familiei. 

6.2.2. Necesitatea, conceptul şi conţinutul politicii familiale 
Este unanim recunoscut faptul că procesul de dezvoltare economică şi 

socială are repercusiuni importante asupra familiilor, prin consecinţe indirecte 
şi neprevăzute ale diverselor politici, programe sau activităţi pe care acest pro-
ces le antrenează şi care, în aparenţă, nu au nici o legătură cu familia. 

Nu ne putem mulţumi doar cu a proclama familia drept unitate de bază a 
societăţii, fără a cunoaşte consecinţele, fie pozitive, fie negative, pe care rapi-
dele schimbări intervenite în mediul social şi economic le pot avea asupra ei. 

Indiscutabil, familiile trebuie să fie luate în consideraţie mult mai mult de-
cât sunt în prezent, în cadrul procesului de elaborare a programelor de dezvol-
tare, de toţi factorii responsabili pentru diversele activităţi pe care acest proces 
le antrenează. Cu alte cuvinte, bunăstarea familiei trebuie să constituie, în mod 
sistematic, un important punct de referinţă pentru guvern, ceea ce ar permite 
amorsarea unui proces de dezvoltare mult mai profitabil familiei, reducând sau 
chiar eliminând consecinţele nedorite sau chiar nefaste şi atât de costisitoare 
uneori. 

În prezent, considerăm necesară mai mult ca oricând intervenţia guver-
nului, sub forma unor politici şi programe coordonate care să sprijine familiile, 
                                                           
1 Idem. 
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în sensul constituirii şi stabilităţii lor, în vederea îndeplinirii funcţiilor pe care le 
au în societate. 

Elaborarea unor politici familiale coerente a devenit absolut necesară din 
următoarele considerente: 

În primul rând, pot fi constatate post factum efecte nedorite, uneori de 
mare amploare, ale procesului de dezvoltare asupra familiei, pentru a căror 
contracarare se impune cu siguranţă adoptarea unor seturi de măsuri. 

În al doilea rând, necesitatea unor programe coordonate în favoarea fa-
miliilor decurge din faptul că până acum accentul a fost pus mai mult pe individ 
şi foarte rar asupra familiei. Aproape toate politicile şi programele sunt axate pe 
membrii componenţi ai familiei: copii, mame, tineri, persoane în vârstă, ale că-
ror interese şi nevoi sunt legate dar nu identice cu cele ale familiilor. Astfel, 
alocaţiile familiale sunt, în general, legate de numărul copiilor, programele în 
domeniul educaţiei sunt axate pe şcolarizarea primară şi gimnazială a copiilor 
şi, uneori, pe formarea profesională a adulţilor, programele de sănătate pot pu-
ne accentul pe îngrijirile pre şi postnatale şi sănătatea copilului. 

Această abordare nu dovedeşte originalitatea, ea corespunzând unor 
mijloace de acţiune de care guvernele dispun în mod direct în diferite sectoare 
de intervenţie. 

În al treilea rând, necesitatea unor programe coordonate în favoarea fa-
miliilor se impune în situaţia în care guvernul, în cadrul ideologiei sale, îşi pro-
clamă ataşamentul faţă de familie, fără ca această poziţie de principiu să fie 
materializată, în realitate, prin efecte notabile. O asemenea situaţie este de-
scrisă de John Romanyshyn1, ca existând în Statele Unite. “Am înălţat osanale 
familiei dar nu am favorizat-o decât rar în cadrul societăţii noastre! În fapt, poli-
tica noastră familială este practic inexistentă. Acordăm, în schimb, o preponde-
renţă atât de mare individului şi problemelor sociale, încât în cea mai mare par-
te, programele elaborate pentru soluţionarea lor au tendinţa să nu ţină cont de 
faptul că individul face parte din grupul familial“. 

Din studii recente reiese că termenul de “politică familială“ are accepţiuni 
foarte diverse. 

Autorii care au avut preocupări în domeniul politicii familiale au acordat o 
mare atenţie stabilirii unei distincţii clare, între politici familiale explicite şi poli-
tici familiale implicite. 

Politici explicite sunt considerate cele care cuprind numai măsuri luate în 
mod expres în interesul familiilor şi recunoscute, astfel, în mod oficial. Ele pre-
supun programe specifice vizând atingerea unor obiective precise şi explicite 
privind familia, un ajutor acordat în mod expres, familiei. 

Politicile familiale implicite cuprind toate măsurile şi politicile guverna-
mentale care nu vizează în mod direct familia, dar care o influenţează. Fac par-

                                                           
1 Romanyshyn, John, Social Welfare: Charity io Justice, New York, Rondom House, 1971, p. 

339. 
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te din această categorie politici care pot viza obiective foarte diferite, cu conse-
cinţe indirecte şi neprevăzute pentru familie. Cu titlu de exemplu, putem cita 
politicile vizând anumite segmente ale populaţiei, ca: mamele, copiii, persoane-
le în vârstă sau handicapate, precum şi politicile sectoriale în domenii ca: edu-
caţia, sănătatea, industrializarea rurală şi urbană, dezvoltarea economică rura-
lă şi urbană. 

O asemenea politică, care este implicită pentru familie, poate să fie ex-
plicită pentru alte sectoare sau grupuri sociale. 

În literatura de specialitate se poartă discuţii pe tema dacă o politică fa-
milială poate şi trebuie să fie globală. 

Fără a se da o definiţie clară şi precisă noţiunii de “globală“, se face pre-
cizarea ca s-ar putea atribui acest calificativ acelor politici care abordează, într-
o manieră coordonată şi sistematică, problema adoptării şi aplicării unei legis-
laţii care să acopere o mare parte, dacă nu chiar cea mai mare parte, a nevoi-
lor recunoscute ale familiilor. Altfel spus, acest termen ar putea fi folosit pentru 
desemnarea unui ansamblu de legi adoptate şi aplicate în decursul anilor şi ca-
re vizează satisfacerea nevoilor familiilor în numeroase domenii. 

O primă problemă, care se pune în legătură cu o politică familială globa-
lă, este aceea dacă o asemenea formulă este dezirabilă. 

Există opinii conform cărora programele corespunzând identificării bene-
ficiarilor potenţiali ai diverselor prestaţii sau pentru a încerca anumite remedii 
riscă să fie considerate o ingerinţă, o imixtiune într-un domeniu personal, pri-
vat, al vieţii de familie. 

Alţi autori, păstrând aceeaşi orientare, estimează că îndreptarea eforturi-
lor spre familie, ca celulă socială, este incompatibilă cu valoarea, primordialita-
tea individului. 

O problemă esenţială care se ridică privind o politică familială globală es-
te aceea dacă o asemenea politică este de fapt posibilă. În spatele acestei în-
trebări se ascunde temerea generată de complexitatea vieţii de familie, cu pre-
lungiri în domenii atât de diverse, foarte dificil de decelat şi care presupune sa-
tisfacerea nevoilor unor familii de tipuri diferite, din punct de vedere al etapei 
de evoluţie în care se găsesc, al mediului geografic, economic, social, cultural, 
religios. 

Se pune, în sfârşit, întrebarea dacă se poate dispune de mijloacele ne-
cesare conceperii şi aplicării unei asemenea politici familiale, evaluării tuturor 
repercusiunilor ei. 

În literatura privind politica familială actuală în lume, s-au conturat, în 
funcţie de intensitatea interesului manifestat şi de volumul resurselor antrenate 
în vederea sprijinirii familiei, trei principale orientări ale acestei politici. 

Prima orientare constă în a nu acorda explicit decât o foarte slabă aten-
ţie nevoilor familiale. Aceasta se întâmplă în ţările care acordă prioritate altor 
probleme ale dezvoltării sociale. Desigur, că aceste ţări conştientizează mai 
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mult decât până acum incidenţa procesului dezvoltării asupra familiei, însă fără 
a inventaria explicit problemele reale sau să încerce a le soluţiona. 

O a doua categorie de politici familiale urmăreşte să prevină repercusiu-
nile nefaste pe care anumite evenimente şi procese le pot avea asupra familii-
lor sau să caute remedii, în cazul producerii lor. O asemenea abordare necesi-
tă, în general, o investiţie redusă, întrucât asistenţa este orientată doar către 
persoanele cel mai grav afectate de probleme deosebite, pe perioade scurte 
(atenuarea efectelor unor catastrofe cum sunt inundaţiile, penuriile alimentare 
etc.). 

Cea de-a treia categorie de politici urmăreşte să modifice mediul, în an-
samblul său, în care familia fiinţează, pentru ca aceasta să poată simţi efectiv 
posibilitatea creşterii şanselor sale de a trăi mai bine. În acest context, accentul 
se pune pe creşterea nivelului de viaţă, deci pe crearea sau promovarea de 
condiţii familiale satisfăcătoare. 

Considerăm că numai această ultimă orientare poate să asigure politicii 
familiale adevărata ei menire – aceea de a înrâuri puternic bunăstarea familiei 
– şi locul pe care trebuie să-l ocupe, în mod legitim, în cadrul politicii sociale, al 
politicii guvernamentale în ansamblul ei. Această legitimitate îi este conferită, 
în primul rând, de rolul deosebit pe care îl deţine populaţia – ca permanent 
element de referinţă – în adoptarea şi aplicarea unei anumite orientări politice 
în cadrul unui spaţiu naţional. În al doilea rând, de faptul că populaţia fiinţează 
prin intermediul familiei. În pofida numeroaselor şi profundelor transformări pe 
care familia le-a suferit în timp, atât pe plan structural cât şi al funcţionalităţii 
sale, din punct de vedere al multiplicării modelelor familiale, cu precădere în 
ţările dezvoltate, familia rămâne, totuşi, modelul urmat de majoritatea populaţi-
ei. 

Aşadar, adoptarea unei juste politici familiale nu se poate face fără re-
considerarea rolului familiei în viaţa indivizilor, contrar tendinţelor riscante, ma-
nifestate frecvent în ultima vreme, de a acorda primordialitate problemelor so-
ciale şi individului, uitând a-l integra în grupul familial. 

Rolul familiei în viaţa indivizilor este foarte important şi este conferit de 
cele două funcţii ale sale, considerate de T. Parsons ca fiind fundamentale 
pentru grupul familial: socializarea primară a copiilor şi securitatea afectivă şi 
stabilitatea personalităţii adulţilor. Acestora li se adaugă, ca deosebit de impor-
tantă, ţinând de aspectul material al vieţii de familie, funcţia economică a fami-
liei, care, cu unele modificări suferite în mod firesc în decursul timpului, şi-a 
menţinut, totuşi, rolul în asigurarea bunăstării materiale a familiei. 

Aşadar, satisfacerea nevoilor individului, de la cele înscrise în planul bu-
năstării materiale individuale, ce nu poate fi concepută în afara bunăstării ma-
teriale a grupului familial, până la cele din plan afectiv şi al afirmării depline a 
personalităţii, este condiţionată de existenţa familiei în condiţii de bunăstare, a 
unor relaţii intrafamiliale normale pe fondul exercitării în bune condiţii a funcţii-
lor sale. 
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În perimetrul acestei orientări, de a nu folosi numai şi nu în primul rând, 
stimulente economice directe în vederea atingerii anumitor obiective, ci de a 
modifica mediul de viaţă al familiilor în ansamblul său, inclusiv cel social, în 
sensul reducerii injustiţiei sociale, al acordării de şanse egale familiilor în satis-
facerea nevoilor lor fundamentale, pentru ca ele să-şi poată exercita liber opţi-
unea/dreptul la o anumită structură a grupului familial (un anumit număr de co-
pii), se înscriu tot mai multe opinii1. 

Opţiunea pentru această din urmă orientare, în domeniul politicii familiale 
se poate justifica prin faptul că apare ca profitabilă atât familiilor, cât şi societă-
ţii în ansamblul sau; ea poate conduce la atingerea unor obiective demografice 
dezirabile, fără antrenarea vreunei constrângeri a comportamentului grupului 
familial. 

Unii cercetători francezi, preocupaţi de formularea de propuneri pentru o 
politică pronatalistă şi de redresare a familiei, au formulat următorul silogism 
convingător: dacă există o libertate a cuplurilor de a nu avea copii şi care tre-
buie respectată, atunci se cuvine respectată şi libertatea cuplurilor care doresc 
să aibă copii, în sensul că societatea trebuie să asigure condiţii necesare pen-
tru ca asemenea cupluri să-şi poată exercita acest drept. Concluzia la care au-
torii ajung este următoarea: “ar trebui să fie vorba de o politică familială şi nu 
de o politică pronatalistă. Cu alte cuvinte, o emancipare a persoanei şi un spri-
jin echitabil acordat familiei... Ea ar trebui să se întemeieze nu pe represiune, 
ci pe respectul libertăţilor individuale: dreptul cuplurilor de a avea sau nu avea 
copii, pentru femei de a exercita sau nu o activitate profesională, fără ca ele să 
fie grav handicapate pe plan social sau economic“2. 

6.2.3. Obiectivele politicii familiale 
Obiectivul fundamental al oricărei politici familiale trebuie să-l constituie 

creşterea bunăstării întregului grup familial prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
existenţă a familiilor, cu influenţă asupra unuia sau altuia, sau concomitent 
asupra câtorva din următoarele aspecte: aspectul material al vieţii de familie, 
cel cultural, spiritual, deopotrivă relaţii interfamiliale, deţinerea anumitor statu-
suri şi roluri în cadrul familiei de către membrii săi. Numai o prosperitate reală a 
familiei poate să asigure întărirea stabilităţii, coeziunii şi funcţionalităţii sale şi, 
în consecinţă, a rolului sau în colectivitatea în care se integrează, astfel încât 
să poată constitui în fapt, şi nu doar declarativ, celula de bază a societăţii. 

La realizarea acestui obiectiv final pot concura diverse alte obiective par-
ţiale, coordonate cu maximă atenţie şi vizând unele sau altele dintre aspectele 
vieţii de familie. 

                                                           
1 Politiques nationales de la famille: leur relation, avec le rôle de la famille dans les proces-

sus de developpement, Nations Unies, New York, 1987. 
2 La démographie de la France, bilan et perspectives (La documentation française, Evelyns 

Sullero) prezentat de V. Trebici în Viitorul social, nr. 4/1979). 
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Din studiile ONU, bazate pe informaţii provenind din ţări care elaborează 
politici familiale, se pot distinge următoarele probleme importante referitoare la 
familie: 

a) interesul pe care colectivitatea îl manifestă privind mamele şi copiii; 
b) atenţia acordata cuplurilor tinere în vederea întemeierii unui cămin vi-

abil, concretizată în dispoziţii care să vină în întâmpinarea nevoilor 
lor; 

c) găsirea unor modalităţi de conciliere a maternităţii şi a prestării unei 
activităţi în afara căminului. 

Obiectivele politicii familiale care vizează fie principalele probleme privind 
viaţa de familie, fie domeniile care o influenţează cu precădere, se clasifică în 
mai multe grupe. 

Într-o primă grupă se constituie acele obiective care vin în sprijinul func-
ţiei de procreare a familiei, al creşterii şi educării copiilor. 

Astfel, se urmăreşte ca toţi copiii să beneficieze de şanse egale, indife-
rent de familiile de provenienţă: familii sărace sau familii bogate. În acelaşi con-
text, se urmăreşte împărţirea responsabilităţilor între familii cu copii şi cele fără 
copii. 

Ajutorul trebuie îndreptat prioritar către familiile cu copii mici sau de vâr-
stă şcolară, fie prin acordarea de alocaţii (subvenţionarea directă), fie prin sub-
venţionarea creşelor (subvenţionarea indirectă). 

O a doua mare grupă de obiective se referă la marile domenii economice 
şi sociale care influenţează familia, cum sunt: învăţământul, sănătatea, starea 
de nutriţie a populaţiei, condiţiile de locuit, posibilităţile de ocupare, serviciile de 
planificare a familiei, astfel încât inegalităţile sociale să nu se perpetueze de-a 
lungul generaţiilor. 

În aceeaşi grupe de obiective se poate încadra preocuparea de atenuare 
a disparităţilor în dezvoltarea dintre regiuni sau dintre zonele rurale şi zonele 
urbane, precum şi aceea de menţinere şi ameliorare a calităţii mediului social. 

Pentru a răspunde într-adevăr obiectivelor politicii familiale este necesa-
ră o coordonare atentă a tuturor acestor politici sectoriale în funcţie de realităţi-
le sociale. 

O a treia grupă de obiective priveşte înseşi relaţiile din sânul familiei. 
Prin ajutorul acordat familiei, cu această orientare, se urmăreşte stabilirea unor 
roluri mai echitabile între parteneri, conducând la democratizarea relaţiilor fami-
liale. Aceasta cu atât mai mult, cu cât se estimează că relaţiile private nu pot fi 
diferite, din punct de vedere al caracterului, de relaţiile sociale din mediul extra-
familial şi că acestea din urmă nu pot fi adevărat democratice, dacă relaţiile 
private din sânul familiei îşi conservă caracterul lor tradiţional şi inegalitar. 

În vederea atingerii acestui gen de obiective, mijloacele ţin în bună parie 
şi de domeniul legislaţiei, acordând consacrare juridică egalităţii partenerilor în 
drepturi şi obligaţii, dintre care se detaşează dreptul egal la muncă. De aseme-
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nea, în cazul dizolvării familiei se urmăreşte ca bunurile achiziţionate de parte-
neri împreună să fie împărţite în mod egal. 

În sfârşit, o grupă de obiective deosebit de importantă se referă la măsu-
ra în care trebuie să revină puterii publice preocuparea de a găsi soluţii diver-
selor probleme ale vieţii de familie; la identificarea acelui prag de intervenţie 
sau a acelor metode prin care guvernul nu riscă să se substituie familiei, ci 
doar să o ajute în îndeplinirea funcţiilor sale, având în vedere că viaţa de fami-
lie aparţine totuşi domeniului privat; la o recunoaştere a faptului că nici un pro-
gram nu poate fi în egală măsură profitabil tuturor familiilor, veghind ca cel pu-
ţin ajutorul acordat unora să nu se facă neapărat în detrimentul altora. 

6.2.4. Instrumente ale politicii familiale 
În cadrul elaborării politicii familiale o mare importantă se acordă stabilirii 

principalelor mijloace de acţiune. 
În procesul aplicării unei politici familiale, utilizarea mijloacelor vizează 

domenii care concentrează principalele probleme legate de viaţa de familie. 
Astfel, un prim domeniu îl pot constitui preocupările de ordin demografic ale 
guvernului, fie de creştere, fie de scădere a fecundităţii; un al doilea domeniu 
de intervenţie îl constituie preocuparea puterii publice de a veni în întâmpina-
rea riscului de pierdere a venitului prin şomaj; este de menţionat, de aseme-
nea, preocuparea majoră de asigurare a unor pensii de bătrâneţe persoanelor 
contribuabile la sistemul securităţii sociale. 

În cadrul primului domeniu, preocuparea de creştere a fertilităţii populaţi-
ei se sprijină, în principal, pe acordarea de alocaţii familiale. Nivelul alocaţiei 
este fix sau progresiv, în funcţie de numărul copiilor, în cazul unei politici 
pronataliste. Dimpotrivă, în politicile cu caracter antinatalist ele se acordă nu-
mai până la un anumit număr de copii. Având însă în vedere că cuantumul alo-
caţiei familiale nu reprezintă un ajutor important decât pentru mediile defavori-
zate, prezentând doar un interes marginal pentru celelalte, ele nu s-au dovedit 
un instrument eficient în practică. 

Tot în sprijinul creşterii fertilităţii vine şi dispoziţia legală de anulare a plă-
ţii unei părţi din preţul de achiziţie a unei case (de un cost rezonabil) la naşte-
rea celui de al doilea sau al treilea copil: de asemenea, favorizarea familiei 
numeroase în cazul obţinerii unei locuinţe mai bune, facilitarea accesului la 
creşe şi alte servicii de puericultura. Analiza efectelor acestor măsuri nataliste 
a condus la concluzia că ele nu au dat rezultatele scontate. 

Politicile antinataliste se înfăptuiesc, în general, prin aşa numitele pro-
grame de “planificare a familiei“. De menţionat, că există două moduri foarte 
diferite de a privi aceste programe. Într-o primă accepţiune, planificarea familiei 
se constituie într-un drept fundamental al omului, presupunând doar informarea 
populaţiei privind metodele de contracepţie şi facilitarea accesului la serviciile 
corespunzătoare, astfel încât familiile, în cunoştinţă de cauză, să poată decide 
singure asupra numărului de copii şi a intervalului dintre naşteri. În cea de a 
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doua accepţiune, planificarea familiei presupune chiar furnizarea de mijloace 
de contracepţie, în vederea limitării numărului naşterilor putându-se merge pâ-
nă la adevărate campanii, cu recompense în bani sau natură, pentru cei care 
acceptă una sau alta dintre metode. În acelaşi sens, al reducerii fertilităţii, acţi-
onează şi unele instrumente juridice, cum sunt: dispoziţiile legale privind creş-
terea vârstei minime la căsătorie, interzicerea poligamiei şi facilitarea accesului 
femeilor la o activitate remunerată. 

Tot aici s-ar putea încadra şi măsura adoptată în unele ţări, de a nu 
acorda alocaţie familială decât până la un anumit număr de copii. 

Un alt important domeniu în care poate interveni guvernul îl constituie 
acoperirea riscului de pierdere a venitului prin şomaj. 

În general, alocaţia de şomaj acordată de securitatea socială este pro-
porţională cu venitul încasat anterior. Într-o asemenea situaţie, principala grijă 
este ca alocaţia de şomaj să nu aibă un efect destimulativ asupra beneficia-
rului, în sensul amânării reîncadrării în muncă. 

Un al treilea domeniu de intervenţie îl constituie acordarea de către secu-
ritatea socială a unor venituri, şi sub formă de pensii, persoanelor în vârstă, cu 
condiţia ca acestea să fi cotizat în perioada anterioară. Acest gen de prestaţii 
pune de cele mai multe ori soţia casnică în situaţia unei discriminări, în sensul 
că impozitele sunt plătite cu titlu individual, în timp ce prestaţiile sunt acordate 
cu titlu familial. Excepţie face Argentina, unde femeia casnică poate cotiza la 
securitatea socială şi să beneficieze de prestaţiile corespunzătoare la o vârstă 
mai puţin avansată decât a bărbatului. 

O mai bună înţelegere a modului în care diferitele mijloace economice 
vin în sprijinul familiilor devine posibilă în urma analizei acestor mijloace în 
funcţie de natura lor; plăti în bani sau prestarea de servicii în beneficiul familii-
lor. 

6.2.4.1. Prestaţiile în bani 

- Alocaţiile familiale. În cadrul prestaţiilor în bani un loc deosebit de im-
portant îl ocupă alocaţiile familiale, atât prin cuantumul lor, cât şi prin aria largă 
de aplicare, în majoritatea ţărilor care au adoptat politici familiale. Această for-
mă de venituri acordate familiilor a fost tratată anterior. 

- Prestaţiile de asistenţă socială. La origine, acest gen de prestaţii au fost 
concepute pentru a asigura subzistenţa celor care nu aveau nici o altă sursă 
de venit. În general, această prestaţie era adesea însoţită de oferta unui loc de 
muncă şi de acordarea de ajutor în vederea reintegrării sociale. În această si-
tuaţie, beneficiarul prestaţiei era, de regulă, considerat responsabil de starea 
sa materială precară. De aceea, sistemele de asistenţă socială urmăreau să-i 
distingă pe aceia care puteau fi reîncadraţi în muncă de aceia care nu mai pu-
teau presta nici un fel de activitate, sau să-i definească drept “capabili“ pe ace-
ia care încercau să-şi amelioreze rapid situaţia prin mijloace proprii şi “incapa-
bili“ pe aceia care continuau să trăiască într-o stare de dependenţă, chiar dacă, 
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din punct de vedere fizic, erau apţi pentru a-şi câştiga singuri existenţa. Dese-
ori, beneficiarii acestor prestaţii le considerau ca având un caracter nestimula-
tiv, în sensul că nu-i incitau la reluarea activităţii atâta vreme cât acest fapt era 
însoţit de reducerea sau chiar eliminarea asistenţei. 

În prezent, programele de asistenţă socială sunt chemate să îndepli-
nească, în principal, trei funcţii: a) să asigure un sprijin financiar care să înlocu-
iască sursa normală de venit familial; b) să completeze remuneraţia, pensia 
sau oricare altă prestaţie de securitate socială, când veniturile corespunzătoare 
lor sunt inferioare unui minim socialmente acceptat; c) să înlocuiască prestaţiile 
când încetează dreptul beneficiarilor la aceste prestaţii. 

- Prestaţii destinate ameliorării stării de nutriţie a populaţiei. Acest tip de 
prestaţii se adresează acelor familii care se situează sub pragul sărăciei, fiind 
obligate să afecteze între 75% şi 80% din venitul lor alimentaţiei. 

Cea mai mare parte a acestor prestaţii îmbrăca forma bănească, ceea 
ce justifică încadrarea lor aici. Ele pot lua fie forma subvenţiilor, reducând pen-
tru consumator costul produselor de bază, fie că se acordă direct consumato-
rului sub diverse forme1. 

Tot în rândul prestaţiilor care vizează îmbunătăţirea stării de nutriţie, deşi 
nu îmbracă formă băneasca, mai pot fi incluse: dispoziţiile care prevăd un 
aport direct de alimente îmbogăţite nutritiv; facilitarea accesului la exploatarea 
pământului; favorizarea unor creşteri de venit superioare creşterii preţului la 
produsele alimentare; creşterea producţiei alimentare destinate consumului 
menajelor. 

- Prestaţiile de întreţinerea copilului. Asistenţa socială intervine cu astfel 
de prestaţii în favoarea familiilor în cazul când copiii nu trăiesc cu ambii părinţi 
în acelaşi cămin. Ele constau în acordarea de către puterea publică acestor 
copii, a unor pensii alimentare sau numai compensarea lor, atunci când părinţii 
nu o pot face sau o fac în mod neregulat. 

Asistenţa socială a jucat acest rol îndeosebi în trecut. Treptat, din cauza 
creşterii numărului de familii monoparentale şi, deci, a numărului de copii ce nu 
beneficiază de ajutorul ambilor părinţi, s-a impus căutarea şi de alte soluţii, ce-
ea ce a făcut ca noile prestaţii să constituie un element tot mai împovărător al 
costurilor asistenţei sociale. 

- Prestaţiile de maternitate. Manifestare a grijii faţă de mamă şi copil, 
aceste prestaţii pot fi alăturate, având în vedere scopul lor, alocaţiilor familiale. 

Dacă la originea lor a stat grija pentru sănătatea mamei şi a copilului, 
evoluţia lor mai ales în ultimii 10 ani a stat sub semnul scăderii fecundităţii, in-
flaţiei şi presiunii asupra venitului familiei, concomitent cu creşterea cererii de 
mână de lucru feminină pe piaţa muncii. 

                                                           
1 O asemenea formă de prestaţie foarte cunoscută, practicată îndeosebi în Statele Unite es-

te aceea a bonurilor alimentare. Acestea sunt echivalente cu o prestaţie bănească, întrucât 
pot fi utilizate ca şi banii lichizi pentru cumpărarea produselor alimentare. 
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În prezent, prestaţiile de maternitate constau într-o serie de avantaje le-
gate de exercitarea unei activităţi remunerate: 

− dreptul de întrerupere a activităţii pe o perioadă determinata, cu păs-
trarea vechimii neîntrerupte în muncă; 

− garantarea venitului contra oricărui prejudiciu în perioada gravidităţii şi 
a naşterii; 

− acordarea unei indemnizaţii de maternitate, în formă bănească, prac-
ticată acum în 75 de ţări, adică în toate ţările dezvoltate şi într-un ma-
re număr de ţări în curs de dezvoltare; aceasta presupune afilierea 
beneficiarelor la un sistem de securitate socială, o perioadă determi-
nata, înainte şi după naştere. 

Prestaţiile de maternitate nu sunt condiţionate de venit şi nu sunt impo-
zabile, iar cuantumul lor este, în general, proporţional cu salariul. Ele constitu-
ie, aşadar, un mijloc de conciliere a maternităţii cu ocuparea femeilor într-o ac-
tivitate remunerată. 

- Impozitul asupra venitului. În câteva ţări dezvoltate sistemul impozitelor 
este utilizat pentru a influenţa resursele familiei printr-o redistribuire a bogăţiei, 
mai precis, prin reducerea venitului celor ce se pot constitui în contribuabili fa-
milii bogate, familii fără copii – şi ameliorarea venitului familiilor a căror stare 
materială precară o reclamă. 

- Transferul de venit în interiorul familiei lărgite. Această formă de trans-
fer constă într-un ajutor financiar acordat de familiile cu o situaţie materială mai 
bună membrilor familiilor lărgite ce se situează sub un prag al venitului, 
permiţându-se satisfacerea nevoilor lor minime. Acest tip de transfer se face 
fără intervenţia statului sau a unui organism oficial, nu este reglementat şi nici 
previzibil1. 

Aceste transferuri sunt, totuşi, limitate de nivelul venitului şi de bogăţia 
fiecărei familii lărgite, ale cărei resurse sunt, desigur, mult mai reduse decât 
acelea ale puterii publice. 

- Subvenţiile. Există două categorii importante de subvenţii ce vin în în-
tâmpinarea satisfacerii unor nevoi fundamentale, cum sunt nevoia de alimenta-
ţie şi cea de locuinţă. 

Prin subvenţiile alocate alimentaţiei se urmăreşte creşterea producţiei ali-
mentare, creşterea preţului perceput de producătorii agricoli pentru vânzarea 
producţiei lor şi diminuarea preţului de consum al produselor alimentare, în 
special ale produselor alimentare de bază pentru populaţia defavorizată 

Subvenţia acordată pentru locuinţă, cunoscută sub denumirea de aloca-
ţie pentru locuinţă, poate constitui un element foarte important al venitului fami-
lial. (ex. Franţa, Suedia). Ea se acordă atunci când costul locuinţei depăşeşte 
un procent rezonabil din venit şi serveşte plăţii chiriei, impozitelor funciare etc. 
                                                           
1 Un studiu de dată recentă indică faptul că la El Salvador acest tip de transfer constituie 

chiar o caracteristică importantă a familiei lărgite. 
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Nivelul subvenţiei pentru locuinţă depinde de numărul membrilor familiei, de 
venitul acesteia, de costul şi calitatea locuinţei şi de mărimea părţii din venitul 
familial ce ar trebui consacrată locuinţei. 

6.2.4.2. Servicii prestate în beneficiul familiilor 

Deşi membrii familiei beneficiază de un număr foarte mare de servicii, 
foarte puţine sunt cele care se adresează direct familiei. O asemenea catego-
rie de servicii o constituie serviciile de planificare familială, care servesc scopu-
lui unei politici demografice antinataliste. 

Aceste servicii urmăresc, în principal, informarea cuplurilor, care, în cu-
noştinţă de cauză, să decidă singure numărul de copii dorit şi intervalul dintre 
naşteri. 

De asemenea, prin informare se urmăreşte formarea cuplurilor în vede-
rea vieţii de familie, promovarea fericirii cuplului conjugal, a unui comportament 
plin de responsabilitate, luarea de decizii bine gândite. 

Cea mai importantă categorie de servicii, venind într-adevăr în întâmpi-
narea intereselor familiei, dar şi a interesului societăţii de a avea copii sănătoşi, 
bine educaţi şi instruiţi, o constituie serviciile de ocrotire a copilului. 

Prin intermediul lor se urmăreşte fie adoptarea de măsuri care să încura-
jeze părinţii la creşterea şi îngrijirea copilului la domiciliu, fie crearea posibilităţii 
de a se acorda copilului o îngrijire similară, în afara căminului, prin instituţii 
specializate, fie combinarea, în grade diferite, a celor două posibilităţi1. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre aceste orientări diferenţiază politica 
familială a diverselor ţări în acest domeniu. 

                                                           
1 Experienţa Franţei în acest domeniu poate fi situată pe o poziţie de mijloc între cele două 

orientări. În această ţară se acorda o alocaţie în bani, în funcţie de venit, destinată să asi-
gure părinţilor cu venituri mici posibilitatea îngrijirii copilului în afara căminului. În acelaşi 
timp însă, statul prevede compensarea pierderii de venit în cazul în care unul din părinţi 
preia sarcina îngrijirii copilului la domiciliu. 
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Capitolul 7 

Politica familială şi funcţia biologică 
a familiei româneşti 

7.1. Familia românească şi principalii factori 
economico-sociali determinanţi 

În ultimele patru decenii au avut loc schimbări în structura şi funcţiile fa-
miliei româneşti sub influenţa unor fenomene şi influenţe sociale obiective, a 
unei multitudini de factori psihologici, educaţionali, juridici, economici, sociocul-
turali şi politici. 

Influenţa exercitată de aceşti factori, în procesul constituirii familiei, a de-
terminat tendinţele fundamentale ale evoluţiei ei în societatea românească, în 
această perioadă. Acţiunea factorilor amintiţi nu s-a manifestat în mod direct, 
nemijlocit, ci prin intermediul subiectivităţii oamenilor ce constituie familiile con-
crete. De fapt, aşa se explică marea varietate în care familiile se manifestă în 
contextul relativ identic al societăţii româneşti. 

De asemenea, aşa se explică faptul că, în această perioadă, când au 
avut loc schimbări fundamentale în sistemul social-politic (construirea societăţii 
socialiste), familia a continuat să se afle într-o stare de independenţă relativă 
faţă de aceste schimbări. Relativa independenţă a familiei este un factor de 
menţinere a unora dintre caracteristicile acesteia încă mult timp după ce condi-
ţiile obiective care au generat apariţia lor au încetat să mai existe. În acelaşi 
timp, evoluţia familiei, pe anumite coordonate ale sale, a devansat schimbările 
la nivel macrosocial care au avut loc în societatea românească în această pe-
rioadă. Acest adevăr ştiinţific îşi păstrează pe deplin valabilitatea şi în perioada 
postrevoluţionară. 

Familia, între formarea şi disoluţia ei, parcurge, structural şi ca dimensi-
uni, o serie de stadii care formează “ciclul de viaţa familială“, care, la rândul 
său, constituie obiectul cercetărilor demografice şi sociologice. 

În literatura demografică şi sociologică sunt cunoscute o multitudine de 
modele teoretice şi empirice ale ciclului de viaţă familială, ele diferenţiindu-se 
după numărul stadiilor ce le compun1. 

                                                           
1 În funcţie de obiectivul şi particularităţile cercetării sau de tipurile şi dimensiunea familiei, 

există modele mai restrânse (de pildă, modelul în patru faze utilizat de Soroki, Zimmerman 
şi Galpin în studiile de sociologie rurală) şi modele mai extinse (cu un număr de până la 24 
de faze). Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus să se utilizeze pentru nevoile demo-
grafiei şi sociologiei un model cu şase faze (stadii), care este un model standard pentru o 
familie nucleară contemporană. 
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La noi în ţară, în analizele demografice şi sociologice1, există relativ puţi-
ne teoretizări şi aplicaţii practice ale ciclului de viaţă familială, cauza principală 
constituind-o lipsa unor date privind durata fazelor şi a distribuţiei familiilor pe 
stadii ale ciclului de viaţă familială. 

Din fericire, dispunem de rezultatele unei anchete retrospective 
(cronoregresive), efectuată în anul 1987, în patru municipii, reşedinţă de judeţ: 
Arad, Bacău, Baia Mare şi Piatra Neamţ2, care pot fi luate în considerare într-o 
evaluare aproximativă a tipurilor de familii, ca şi a mutaţiilor intervenite în fami-
lia românească în urma profundelor schimbări sociale şi culturale care au avut 
loc în perioada cercetată. 

Pe baza rezultatelor acestei anchete, sociologul Smaranda Mezei a ela-
borat un model standard al ciclului de viaţă pentru familia nucleară româneas-
că, cu şase stadii (faze): I. formarea căsătoriei; II. extensia (naşterea primului 
copil – naşterea ultimului copil); III. extensia completă (naşterea ultimului copil 
– primul copil părăseşte căminul); IV. contracţia (primul copil părăseşte căminul 
părintesc – ultimul copil părăseşte căminul părintesc); V. contracţia completă 
(ultimul copil părăseşte căminul părintesc – decesul unuia din soţi); VI. disoluţia 
familiei (decesul primului soţ – decesul supravieţuitorului)3. 

În modelul ciclului de viaţă familială analizat, primul stadiu (fază) îl 
constituie deci formarea familiei (căsătoria). 

Căsătoria este unul din cele mai importante evenimente ale vieţii unui in-
divid, asupra căruia el poate să hotărască singur, în mod conştient. Decizia lui 
priveşte momentul încheierii căsătoriei, alegerea partenerului, momentul naşte-
rii şi numărul copiilor, creşterea şi educarea acestora. Cu toate că deciziile in-
dividuale sunt produse ale personalităţii lui, ele au, totuşi, o puternică semnifi-
caţie socială. 

Din cauză că nu există întotdeauna o concordanţă deplină între aspiraţii-
le, interesele şi problemele membrilor cuplului familial, între cele ale părinţilor şi 

                                                           
1 Unele prezentări ale conceptului ciclului de viaţă familială şi ale virtuţilor sale teoretice şi 

practice le găsim în studiile lui V. Trebici şi S. Mezei publicate în Viitorul social şi în volu-
mul Demografie şi etnografie, precum şi unele studii de teren consacrate stării de sănătate 
a populaţiei şi familiei (Institutul de Igienă şi Sănătate Publică din Bucureşti) şi ciclului de 
viaţă familială şi locuirii (laboratorul de sociologie al Institutului de Proiectări pentru Con-
strucţii Tipizate). 

2 În eşantionul cercetat au fost cuprinse 285 de persoane, din care 50,8% de sex masculin şi 
49,2% de sex feminin; în totalul subiecţilor chestionaţi 80,5% sunt căsătoriţi, 3,7% divorţaţi 
iar 15,8% sunt văduvi; distribuţia procentuală a acestora, după compoziţia menajului, se 
prezintă astfel: persoană singură (13,1%); cuplu conjugal (5,5%); familie nucleară (29,6%); 
familie extinsă (6,0%); aranjamente extrafamiliale (0,6%) (Mezei, Smaranda, Un model 
empiric al ciclului de viaţă familială, în Viitorul social, nr. 3, p. 258-267, Bucureşti, 1989). 

3 În model valorile calculate ale duratei medii (în ani) a fazelor ciclului de viaţă familială se 
prezintă astfel: I. formarea –1,7; II. extensia – 5,7; III. extensia completă – 21,9; IV – con-
tracţia – 5,7; VI. contracţia completă – 0,5; durata totală a ciclului de viaţă familială – 35,5 
ani; valoarea “cuibului gol“ (durata dintre contracţie şi disoluţie) este de 11,7 ani. 
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ale copiilor, între cele ale familiei şi ale societăţii, s-a simţit absolut necesară 
intervenţia acesteia din urmă, în scopul reglementării prin acte normative sau 
alte modalităţi cu caracter moral a problemelor legate de familie, căsătorie, co-
pii etc. (Codul familiei, de pildă). 

Considerăm cunoaşterea condiţiilor şi particularităţilor constituirii fami-
liilor, a factorilor care acţionează în consolidarea şi destructurarea cuplurilor în 
primii ani de viaţă conjugală, în perioada postbelică, foarte utilă organelor de 
decizie în elaborarea şi fundamentarea unei politici familiale îndreptată spre 
realizarea unui model de familie cu copii, în spiritul tradiţiei poporului român şi 
al intereselor sale de viitor. 

Din cercetările efectuate în ţara noastră rezultă că, în formarea (constitu-
irea) cuplurilor familiale, un rol major revine, în alegerea partenerilor, unei mul-
titudini de caracteristici care măsoară gradul de asemănare, respectiv de deo-
sebire dintre soţi. Astfel, unele caracteristici măsoară distanţa geografică dintre 
soţi (apropierea de locul de naştere respectiv la căsătoria soţilor) distanţa soci-
oculturală, măsurată după caracteristicile individuale ale soţilor (şcoala absolvi-
tă, starea civilă, naţionalitatea, gradul de urbanizare, profesia la căsătorie, vâr-
sta etc.) sau ale familiei din care provin (şcoala absolvită şi naţionalitatea părin-
ţilor şi socrilor). 

Este un fapt cert că există deosebiri cantitative şi calitative între condiţiile 
şi particularităţile constituirii cuplurilor familiale în mediul urban şi cel rural. 

În constituirea familiei atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, în afară 
de caracteristicile individuale ale partenerilor, au intervenit, după anul 1950, în 
motivaţia căsătoriei o serie de factori economici, cum sunt: industrializarea şi 
procesul de urbanizare, cooperativizarea agriculturii; mobilitatea socioprofesio-
nală şi teritorială a populaţiei, creşterea gradului de instruire a întregii populaţii, 
legislaţia familială şi politica familială. 

Pe baza noii realităţi sociale create la sate în urma socializării agriculturii, 
a început să se formeze la tineret o nouă optică în alegerea partenerului, la 
formarea cuplurilor, provocând importante schimbări în familia ţărănească tra-
diţională, precum şi în dimensiunea demografică a familiei sale. Sub influenţa 
acestui factor, precum şi a dezvoltării corelate a mediului urban cu cel rural, s-a 
aflat îndeosebi funcţia de reproducere a familiei rurale, influenţă care s-a mani-
festat cu intensitate diferită. În zonele necooperativizate, motivarea economică 
în formarea familiei (prezenţa-absenţa zestrei), a pământului (a zestrei în gene-
ral) a continuat să joace în întreaga perioadă postbelică un rol important. 

Industrializarea şi procesul de urbanizare, care s-au amplificat după anul 
1950, au influenţat profund modul de constituire a cuplurilor conjugale, precum 
şi stabilitatea acestora în general, au produs profunde schimbări în mentalita-
tea faţă de formarea, evoluţia şi funcţionalitatea familiei în societatea româ-
neasca în perioada postbelică. 

Datorită funcţiei de reproducere pe care o are familia, societatea a fost 
direct interesată în constituirea şi consolidarea acesteia, în care scop fi elabo-
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rat reguli stricte, un ansamblu de acte normative privind realizarea şi interdicţia 
mariajului. 

7.2. Evoluţia căsătoriilor (nupţialităţii)1 şi a fertilităţii matrimonia-
le în perioada prerevoluţionară 

7.2.1. Evoluţia nupţialităţii 
În ultimele patru decenii, sub acţiunea factorilor analizaţi, nupţialitatea s-

a modificat în cursul “tranziţiei demografice“ care a avut loc în societatea ro-
mânească. 

Evoluţia nupţialităţii în această perioadă, comparativ cu anii 1930-1939, 
este caracterizată de datele cuprinse în tabelul nr. 1. 

În perioada 1946-1989 s-au încheiat 7.803.335 căsătorii, ceea ce înseam-
nă că 15.606.670 persoane şi-au schimbat starea civilă devenind căsătorite. 

În anul 1989, la o populaţie a ţării de 23.151,6 mii locuitori au fost înre-
gistrate 117,9 mii căsătorii reprezentând în medie 7,7 căsătorii la 1000 locui-
tori, ceea ce înseamnă că 355,8 mii persoane şi-au schimbat statutul civil prin 
căsătorie. În acelaşi an, numărul căsătoriilor desfăcute prin divorţ a fost de 
36,0 mii, revenind în medie 1,56 divorţuri la 1000 locuitori; ponderea divorţurilor 
în totalul căsătoriilor a fost de 20,2% sau, altfel spus, de circa 1/5 din numărul 
căsătoriilor încheiate în 1989. 

Tabelul nr. 1 

Evoluţia căsătoriilor şi a ratelor de nupţialitate a populaţiei României, 
în anii 1930-1939 şi 1946-1989 

Subperioade Numărul total al căsătoriilor Rata de nupţialitate (la 1000 locuitori) 
1930-1939 1.352.857 9,0 
1946-1958 2.433.609 11,2 
1959-1969 1.878.553 9,0 
1970-1979 1.776.518 8,4 
1980-1989 1.714.655 7,6 

Sursa: Anuarul statistic al RSR, 1986; Mişcarea Naturală a Populaţiei, anii 1986-1990, DCS. 

                                                           
1 Căsătoria (constituirea familiei – prima secvenţă a ciclului de viaţă familială – constituie 

obiectul de studiu al demografiei, antropologia culturală şi psihologia socială) care, spre 
deosebire de alte ştiinţe (dreptul, sociologia, antropologia culturală şi psihologia socială), o 
studiază ca fenomen de masă. În termeni demografici, frecvenţa căsătoriilor în sânul popu-
laţiei este cunoscută sub denumirea de nupţialitate. Rata generală a nupţialităţii exprimă 
frecvenţa căsătoriilor într-o populaţie totală; ea se obţine prin raportarea numărului căsăto-
riilor încheiate într-o perioadă (un an) la numărul populaţiei totale la mijlocul anului şi se 
exprimă ca proporţie la 1000 de locuitori. Se mai calculează un indice similar numai pentru 
populaţia de vârstă nupţială (de la 15 ani în sus), separat pentru populaţia masculină şi 
feminină, pe total şi vârste. 
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Trăsătura caracteristică a evoluţiei nupţialităţii după anul 1959 (cu excep-
ţia anului 1989) o constituie tendinţa de scădere constantă a ratei ei, care poa-
te fi explicată printr-o serie de particularităţi specifice diferitelor perioade de-
terminate de intensitatea factorilor socioeconomici analizaţi 

Alături de efectivele numerice ale cohortelor nupţiale, evoluţia nupţialităţii 
în perioada postbelică a fost influenţată hotărâtor de schimbările intervenite în 
structura populaţiei nupţiale după starea civilă. 

Analiza structurii populaţiei după starea civilă şi în funcţie de vârstă1 re-
levă noi aspecte semnificative ale “propensiunii“ pentru căsătorie şi ale celiba-
tului definitiv. 

Se ştie că vârsta la care se încheie căsătoria influenţează nemijlocit ferti-
litatea acesteia. 

Existând analiza datelor pe medii (rural şi urban), constatăm un nivel mai 
înalt al nupţialităţii populaţiei urbane faţă de cel al populaţiei rurale, cu excepţia 
perioadei 1930-1939. Datele din tabelul de mai jos sunt edificatoare în acest 
sens. 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia căsătoriilor şi a ratelor de nupţialitate a populaţiei 
urbane şi rurale în anii 1930-1939 şi 1946-1989 
Numărul căsătoriilor în: Rata de nupţialitate (la 1000 locuitori) în:  Subperioade 

Mediul urban Mediul rural Mediul urban Mediul rural 
1930-1939 284.189 1.068.668 8,8 9,1 
1946-1958 655.385 1.718.224 12,3 10,8 
1959-1969 829.085 1.049.468 11,5 7,2 
1970-1979 892.366 710.952 10,6 6,6 
1980-1989 1016.806 629.298 8,8 6,2 

Notă: Mediul urban cuprinde municipiile şi oraşele plus comunele suburbane (cu excepţia 
anilor 1988 şi 1989, ani în care comunele suburbane au fost incluse în mediul rural). 

Nivelul mai înalt al nupţialităţii populaţiei urbane se menţine în întreaga 
perioadă postbelică, în condiţiile în care rata nupţialităţii populaţiei totale mani-
festă o tendinţă constantă de scădere. 

Scăderea mai rapidă a ratei nupţialităţii în mediul rural după anul 1960, 
comparativ cu cea din mediul urban, se explică prin faptul că un important nu-
măr de tineri a plecat din sate la oraşe, în mediul rural încheindu-se din an în 
an tot mai puţine căsătorii. 

                                                           
1 În ţara noastră, vârsta legală la căsătorie este de 18 ani împliniţi pentru bărbaţi şi de 16 ani 

împliniţi pentru femei. Totuşi, legea permite, când există motive bine întemeiate, ca femeia 
să se căsătorească la vârsta de 15 ani împliniţi. 
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La sate a apărut fenomenul îmbătrânirii demografice a populaţiei, care se 
poate constata în unele judeţe mai puţin dezvoltate din punct de vedere eco-
nomic (Botoşani, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman şi Vaslui), cunoscute ca 
având înainte o natalitate ridicată, şi care ar fi fost normal să aibă un număr 
mai mare de tineri, deci şi o nupţialitate mai mare. 

Exodul tineretului nu a avut loc numai spre centrele urbane şi industriale 
ale propriului judeţ, ci şi în alte judeţe, unele chiar foarte îndepărtate. 

Prin plecarea şi stabilirea tineretului în alte judeţe s-au creat dificultăţi şi 
a fost frânat procesul de industrializare a judeţelor respective datorită lipsei de 
forţă de muncă tânără care să fie pregătită pentru nevoile industriei nou create. 
În plus, procesul de depopulare a satelor a avut şi are consecinţe negative 
asupra asigurării necesarului de forţă de muncă în agricultură şi îndeosebi în 
marile unităţi agricole. 

Pentru a se putea evita, în viitor, accentuarea procesului de îmbătrânire 
demografică a satelor, se pune cu acuitate problema asigurării structurii popu-
laţiei din mediul rural în strânsă dependenţă cu perspectivele evoluţiei vieţii 
economice şi sociale ale comunităţii rurale şi noile condiţii create de Revoluţia 
din Decembrie. 

Organelor de decizie, locale şi centrale, le incumbă obligaţia de a acţiona 
şi a lua măsurile economico-sociale necesare de stabilizare a tineretului la sate. 

Dacă exodul tineretului rural a determinat în mare măsură tendinţa de 
scădere a nupţialităţii la sate, tot el este acela care explică, alături de alţi fac-
tori, nivelul mai înalt al nupţialităţii populaţiei urbane, îndeosebi în judeţele cele 
mai urbanizate şi industrializate, spre ale căror oraşe s-a îndreptat fluxul de 
emigrare a cohortelor tinere nupţiale din rural. Concret, dacă ne-am referi nu-
mai la anul 1989, constatăm că nivelul nupţialităţii a fost mai ridicat în Bucureşti 
(9,3 la mie din locuitori) şi judeţele Timiş (9,0 la mie), Constanţa (8,8 la mie), 
Hunedoara (8,2 la mie), Braşov (8,0 la mie), judeţe mai dezvoltate din punct de 
vedere economic şi un nivel mai mic al nupţialităţii în judeţele: Teleorman (6,3 
la mie), Botoşani (6,5 la mie), Sălaj (6,7 la mie), Buzău (6,8 la mie) şi Harghita 
(6,8 la mie), care sunt mai puţin urbanizate şi industrializate. 

În ceea ce priveşte vârsta medie a femeilor la prima căsătorie şi frecven-
ţa celibatului definitiv, se poate constata, pe baza datelor recensământului po-
pulaţiei din 1977, că diferenţele existente între populaţia urbană şi cea rurală 
sunt reduse, datele tabelului nr. 3 confirmând acest lucru. 

Tabelul nr. 3 
Masculin Feminin  

Vârsta 
medie 

Proporţia (%) necăsătoriţilor 
la 45-49 ani 

Vârsta 
medie 

Proporţia (%) necăsătoriţilor 
la 45-49 ani 

România 24,93 2,5 21,07 3,5 
- Urban*) 24,83 2,5 21,59 4,4 
- Rural 25,02 1,8 20,38 3,3 
*) Municipii şi oraşe. 
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La aceşti indicatori analiza datelor pe judeţe nu evidenţiază deosebiri 
semnificative faţă de tipul naţional. 

Dacă la aceste trăsături ale nupţialităţii mai adăugăm marea ei stabilitate 
în timp şi faptul că ritmul de încheiere a căsătoriilor este rapid, iar celibatul de-
finitiv foarte redus, căpătăm imaginea modelului cultural românesc cu privire la 
căsătorie şi familie1. 

Modelul nupţialităţii populaţiei României, format sub influenţa factorilor 
socioeconomici analizaţi, ne situează în Europe între ţările cu un tip de nupţiali-
tate de tranziţie, între căsătoria “timpurie“ şi cea “matură“, dacă ar fi să folosim 
clasificarea “tipurilor“ sau “modelelor“ nupţialităţii aparţinând sociologului ame-
rican D. J. Bogue2. 

După proporţia redusă a persoanelor necăsătorite, fenomen caracteristic 
ţărilor în curs de dezvoltare, România se situa (în 1973) alături de Bulgaria, iar 
în ceea ce priveşte vârsta mediană la prima căsătorie, care a cunoscut după 
anul 1961 o tendinţă uşoară de creştere, se afla în apropierea Bulgariei şi Un-
gariei. 

În prezent, pe baza “modelului“ nupţialităţii populaţiei se poate aprecia că 
în România se menţine încă destul de puternică “propensiunea“ pentru căsăto-
rie şi familie, manifestându-se chiar o grijă deosebită ca acest model să nu fie 
erodat. 

Situaţia nupţialităţii din ţara noastră se deosebeşte de unele ţări din Eu-
rope Occidentala, unde s-au manifestat, în ultimele decenii, tendinţe noi în evo-
luţia căsătoriei şi familiei. Concret, au intervenit o serie de schimbări care se 
referă, în principal, la trecerea de la familia nucleară la o diversitate de modele 
familiale, cum sunt: modelul de uniune consensuală şi de coabitare juvenilă, 
care, de fapt, nu reprezintă altceva decât un refuz al căsătoriei civile. Un 
exemplu tipic îl reprezintă Suedia, ţară în care menţinerea actualului model al 
nupţialităţii ar conduce în viitorul previzibil la o creştere a ponderii celibatului 
definitiv în rândul bărbaţilor şi al femeilor la peste 50% din totalul populaţiei 
nupţiale. Într-o situaţie asemănătoare se află Franţa, în care, după unele calcu-
le publicate, proporţia persoanelor necăsătorite definitiv a fost, în anul 1984, de 
44,5% (bărbaţi) şi 42% (femei) în totalul populaţiei masculine şi respectiv femi-
nine nupţiale3. 

                                                           
1 Trebici, V., Modelul demografic naţional şi submodelele naţionale, în Viitorul social, nr. 1, p. 

48-57. 
2 În lucrarea sa Principiile demografice, apărută în anul 1969, D.J. Bogue clasifică “tipurile“ 

sau “modelele“ (pattern) nupţialităţii astfel: căsătoria “precoce“, în care vârsta mediană a 
femeilor la prima căsătorie este sub 18 ani; căsătoria “timpurie“, vârsta fiind cuprinsă între 
18 şi 19 ani; căsătoria “matură“ între 20 şi 21 de ani şi căsătoria “târzie“, la 22 de ani şi 
peste (citat după Trebici, V., Nupţialitatea României, Viitorul social, nr. 4/1979, p. 768). 

3 Quatorzieme rapport sur la situation démographique de la France, Population, Numéro 4-5, 
1985, p. 53. 



 

 

459 

7.2.2. Fertilitatea căsătoriilor 
Faptul că familia se constituie ca o uniune dintre bărbat şi femeie în prin-

cipal în scopul procreaţiei îi conferă acesteia importanta sa funcţie: cea biolo-
gică1. 

Funcţia de reproducere a populaţiei, de perpetuare a speciei umane este 
comună familiei în toate timpurile, deoarece, fără perpetuarea speciei umane, 
societatea este de neconceput. Atracţia către sexul opus, ca şi nevoia de a 
avea şi a creşte copii, sunt factori importanţi care acţionează în constituirea şi 
consolidarea cuplurilor familiale. Sau, altfel spus, aceşti factori formează condi-
ţiile naturale de dezvoltare a familiei, condiţii ce se află într-o strânsă depen-
denţă cu relaţiile sociale din cadrul familiei şi din societate. 

Copiii au un rol major în constituirea şi consolidarea familiei, fiind un fac-
tor de coeziune, de stabilitate a sentimentelor de iubire între soţi şi de echilibru 
moral şi juridic. Pentru societate, ei reprezintă viitorul. În felul acesta, alături de 
familie, societatea este implicată direct în creşterea şi educarea copiilor. 

În virtutea rolului pe care şi-l asumă în rezolvarea problemelor privind 
creşterea şi educarea copiilor, societatea poate influenţa într-o anumită măsură 
funcţia biologica a familiei. 

Este cunoscut că după anul 1967 s-a practicat o politică demografică de 
stimulare a natalităţii. Una din premisele principale ale realizării acestei politici 
a constituit-o, în concepţia autorilor ei, tocmai întărirea familiei, considerată nu-
cleul de bază al societăţii. 

În evoluţia ei istorică, familia românească a suferit modificări şi în ceea 
ce priveşte funcţia ei biologică, fenomen cu consecinţe imprevizibile asupra 
menţinerii unei structuri corespunzătoare de vârstă a populaţiei, precum şi 
asupra tinereţii poporului român. 

Tendinţa de scădere a dimensiunii familiei în societatea românească 
postbelică poate fi pusă, în principal, pe seama scăderii fertilităţii ei. 

Dependenţa reciprocă dintre evoluţia dimensiunii familiei şi dinamica fer-
tilităţii în societatea românească, în perioada anterioară Revoluţiei din Decem-
brie, apare clar exprimată în datele recensămintelor populaţiei din 1966 şi 
1977. În răstimpul de numai 11 ani dintre cele două recensăminte, fertilitatea 
feminină (născuţi vii la 1000 femei de 15 ani şi peste) a scăzut de la 3056 la 
2794, adică cu 8,6 la mie, iar mărimea medie a gospodăriei (familiei) s-a redus 
de la 3,483 persoane în anul 1966 la 3,167 persoane în 1977. 

În ultimele două decenii fertilitatea a avut în ţara noastră o evoluţie care, 
în general, se înscrie în tendinţele şi caracteristicile fenomenului la scara între-
gii Europe, având, totuşi, unele particularităţi prin care se deosebeşte de alte 

                                                           
1 Funcţia biologică a familiei se poate caracteriza statistic prin indicatorii fertilităţii căsătoriei: 

rata generală a fertilităţii legitime şi ratele specifice de fertilitate legitimă. Fertilitatea conju-
gală (matrimonială sau legitimă) mai este cunoscută şi sub denumirea de “productivitate a 
căsătoriilor“. 
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ţări: una din aceste particularităţi este proporţia foarte scăzută a copiilor născuţi 
în afara căsătoriilor. 

În contextul evoluţiei complexe a fertilităţii în această perioadă, studiul ei 
după durata căsătoriei devine nu numai necesar ci şi foarte util cunoaşterii ma-
nifestărilor fenomenului în ansamblul său. 

În tabelul nr. 4 este redată ponderea născuţilor vii proveniţi de la femei 
aflate la prima căsătorie, în totalul născuţilor, ca şi evoluţia acestei ponderi în 
perioada 1966-1989. 

Tabelul nr. 4 

Evoluţia numărului de născuţi, după durata căsătoriei, 
în perioada 1966-1989 

Născuţi proveniţi de la femei aflate la prima căsătorie 
După durata căsătoriei (%) 

Anii Numărul 
total al 

născuţilor 
– în mii 

În mii În % faţă de 
nr. total al 
născuţilor 

Total 0-4 
ani 

5-9 
ani 

10-14 
ani 

15-19 
ani 

20 ani şi 
peste 

1966 273,7 264,7 96,7 100,0 59,6 26,9 9,3 3,3 1,0 
1970 427,0 394,0 92,3 100,0 53,3 26,0 15,0 4,7 1,1 
1975 418,2 579,2 90,7 100,0 62,2 62,2 22,2 4,6 1,0 
1980 398,9 359,7 88,9 100,0 68,5 20,4 7,2 3,0 0,9 
1984 350,7 305,4 87,1 100,0 66,8 22,9 7,0 2,5 0,8 
1989 369,5 210,1 83,9 100,0 67,6 21,4 8,8 3,1 0,1 

 
La scăderea ponderii născuţilor proveniţi de la femeile aflate la prima că-

sătorie, în afară de creşterea numărului de născuţi ai femeilor divorţate şi recă-
sătorite mai contribuie, într-o mai mică măsură, numărul născuţilor proveniţi de 
la femeile necăsătorite. 

Deşi, în ultimii cincisprezece ani, numărul copiilor cu tatăl necunoscut 
(ilegitim) a crescut cu 10,3% (de la 14.606 în 1975 la 16.107 în 1989), totuşi 
proporţia lor, în totalul născuţilor vii, continuă să se menţină foarte mică, fiind 
aproape de 0,5%. Explicaţia rezidă în tradiţia, valorile morale, normele cultura-
le şi mentalităţile poporului român. 

Situaţia de la noi se deosebeşte fundamental de cea din multe ţări occi-
dentale, în care ponderea născuţilor nelegitimi prezintă valori deosebit de mari: 
13% în Franţa, 18% în SUA şi 35-40% în Danemarca şi Suedia (valori înregis-
trate în anii 1980-1981). 

Existenţa acestui fenomen se explică prin schimbarea modelelor familia-
le în aceste ţări, schimbări caracterizate prin aceea că familia nucleară înce-
tează de a mai fi tipul de familie dominant, luând o extindere foarte mare coabi-
tarea juvenilă. 

O imagine mult mai exactă asupra dinamicii fertilităţii familiei după durata 
căsătoriei ne-o putem forma pe baza ratelor de fertilitate din anii 1966-1984, 
calculate de demograful V. Gheţău şi redate în tabelul nr. 5. 
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Tabelul nr. 5 

Indicatorul sintetic al fertilităţii căsătoriilor, în anii 1966-1984 
Anii Indicatorul sintetic al 

fertilităţii căsătoriilor 
(ISFC) (născuţi la 
1000 căsătoriţi) 

Suma ratelor de 
fertilitate la du-
ratele 0-4 ani în 
% faţă de ISFC

Anii Indicatorul sintetic al 
fertilităţii căsătoriilor 

(ISFC) (născuţi la 
1000 căsătoriţi) 

Suma ratelor de 
fertilitate la du-
ratele 0-4 ani în 
% faţă de ISFC 

1966 1722 64 1976 2446 61 
1967 3309 57 1977 2433 62 
1968 3344 56 1978 2322 62 
1969 2922 57 1979 2199 64 
1970 2715 58 1980 2124 66 
1971 2545 59 1981 2055 67 
1972 2458 60 1982 1869 70 
1973 2372 61 1983 1782 72 
1974 2636 61 1984 1957 69 
1975 2515 61    

 
Ceea ce caracterizează evoluţia fertilităţii legitime în perioada analizată 

este reinstalarea tendinţei sale de scădere după creşterea rapidă şi deosebit 
de ridicată înregistrată în anii 1967-1968. Excepţie face anul 1974, an în care 
inflexiunea curbei a fost luată ca moment. 

Măsurile de ordin economic şi legislativ luate în decembrie 1985 au avut 
darul să consolideze şi să amplifice în anii următori (4 ani) o tendinţă de creşte-
re continuă a natalităţii. 

În anii 1966 şi 1981 – 1984 valorile ISFC se situează sub pragul de 2100 
născuţi-vii la 1000 de femei (2,1 copii la o femeie), ceea ce este de presupus 
că pe termen lung vor apărea distorsiuni în procesul de reproducere a popula-
ţiei, inclusiv a forţei de muncă în ţara noastră. 

Evoluţia numărului de născuţi, după durata căsătoriei în perioada 1966-
1984, indică o creştere continuă după anul 1968 a ponderii ratelor de fertilitate 
a căsătoriilor la duratele 0-4 ani, ceea ce înseamnă o concentrare a descen-
denţei în primii ani ai căsătoriei. 

Această viziune transversală a fertilităţii căsătoriilor poate fi îmbogăţită 
cu noi elemente de cunoaştere oferite de abordarea longitudinală a acesteia, 
care, în general, se bazează pe utilizarea unor informaţii asupra fertilităţii pro-
moţiilor de căsătoriţi, de care, din păcate, nu putem dispune. 

În afară de durata căsătoriei, nivelul fertilităţii legitime s-a aflat în corela-
ţie cu vârsta şi nivelul de instruire al femeilor căsătorite. De fapt, fertilitatea s-a 
aflat sub acţiunea concomitentă a acestor factori. Gradul mare de intensitate a 
acestei legături reiese şi din valoarea ridicată a coeficientului de corelaţie (r = 
0,83), calculat pentru numărul de născuţi-vii, ca dependent de vârsta femeii şi 
durata căsătoriei. 
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Cu prilejul analizei datelor recensământului din 1977 s-a putut observa 
că fertilitatea femeilor căsătorite pe grupe de vârste este, în general, mai mare 
decât pe total femei (în care sunt cuprinse, pe lângă femeile căsătorite, cele 
necăsătorite, văduve şi divorţate). 

În ceea ce priveşte numărul mediu de copii născuţi vii la 1000 de femei 
care au născut, sporul relativ cel mai ridicat se poate constata la femeile de 25-
29 ani, faţă de cele de 20-24 ani (42,2% din total), ceea ce înseamnă că la 
această grupă de vârstă se înregistrează nivelul cel mai înalt al fertilităţii. La 
grupele de vârstă de la 35 de ani în sus sporul relativ cunoaşte o descreştere 
tot mai mare. O tendinţa asemănătoare cunoaşte şi fertilitatea femeilor căsăto-
rite care au născut copii vii: sporul maxim (de 32%) se înregistrează la femeile 
din grupa de vârstă 25-29 ani faţă de grupa 20-24 ani. 

De asemenea, se poate constata că ponderea femeilor căsătorite care 
nu au născut copii a fost de 12,9%, iar pe total femei de 27,2%. Pe grupe de 
vârstă, constatăm o proporţie mai mare a femeilor care nu au născut copii vii la 
grupa de vârstă 20-24 ani (50% din total) şi aproape 25% la femeile căsătorite, 
ceea ce înseamnă că, la momentul recensământului, exista un comportament 
demografic negativ la un sfert din femeile căsătorite şi apte de a procrea. 

La data recensământului populaţiei din 1977 nu au născut copii vii 4% 
din totalul femeilor, 10,2% din femeile căsătorite şi aproape 1/3 din cele divor-
ţate. Numărul copiilor născuţi vii a fost de 1654 mii, sau de 2407 copii la 1000 
de femei sau de 2879 copii la 1000 femei care au născut. 

La femeile căsătorite, fertilitatea maximă a fost, în medie, de 2,9 copii, 
coeficient de reproducere ce poate fi considerat ridicat. 

Teoretic, existând acest coeficient al reproducţiei la toate femeile din 
aceste generaţii, ar fi trebuit să se fi născut aproape 2 milioane de copii, cu 346 
mii mai mult decât s-au născut efectiv. Aceşti copii nu au fost născuţi fie din 
cauză că o parte din femei au rămas necăsătorite până la atingerea acestei 
vârste (50-54 ani), fie că restul femeilor s-au abţinut de la procreare din anumi-
te motive. 

Cifrele prezentate ne dau o imagine clară asupra rolului pe care l-au avut 
comportamentul demografic negativ faţă de reproducţie, precum şi reţinerea de 
a face copii, asupra fertilităţii legitime. 

În perioada 1980-1989, fertilitatea feminină cunoaşte mai întâi o scădere 
pronunţată a nivelului său în primii doi ani, când proporţia născuţilor-vii la 1000 
femei în vârstă de 15-49 ani s-a redus de la 74,8 în anul 1980 la 59,5 în anul 
1983; din anul 1984 urmează o creştere continuă a acestei fertilităţi până în 
anul 1987, când s-a înregistrat un nivel de 69,1% după care începe să scadă 
până la 66,3 % în anul 1989. 

Pe grupe de vârstă, evoluţia fertilităţii feminine, în perioada 1980-1989, 
este caracterizată de datele din tabelul următor. 
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Tabelul nr. 6 
15-49 ani Grupe de vârstă Anii 

Total 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-41 ani 45-49 ani 
1980 74,8 72,3 200,4 126,8 58,3 25,0 6,5 0,5 
1981 71,9 71,1 194,3 121,3 56,4 23,5 6,3 0,6 
1982 65,1 68,9 184,4 107,2 47,5 19,6 5,2 0,4 
1983 59,5 57,5 174,4 99,9 42,5 17,4 4,5 0,4 
1984 64,2 56,1 191,9 114,7 50,5 20,1 4,6 0,3 
1985 65,1 57,3 191,4 121,1 55,2 21,4 5,1 0,4 
1986 68,2 62,9 191,3 126,7 63,3 26,1 6,4 0,4 
1987 69,1 65,3 189,7 126,4 65,7 28,7 8,1 0,4 
1988 68,4 62,7 176,7 123,8 63,0 27,3 7,3 0,4 
1989 66,3 59,3 169,1 118,0 58,8 25,6 7,1 0,4 

 
În perioada analizată, s-a înregistrat o frecventa a naşterilor mai mare în 

rândul femeilor din grupe de vârstă 20-24 ani, urmate de cele din grupe de vâr-
stă 25-29 ani. 

În anul 1989, ponderea copiilor născuţi de femeile din aceste două grupe 
de vârstă a fost de 63,7% din totalul născuţilor-vii, mai scăzută comparativ cu 
anul 1980, când a fost de 71,1%. 

În urma înăspririi măsurilor juridice şi medicale ca privire la avorturi, luate 
după anul 1983 (principala măsură fiind restrângerea cauzelor medicale pentru 
care se aproba avortul), a avut loc o uşoară creştere a fertilităţii feminine în anii 
care au urmat. 

În condiţiile fertilităţii pe vârste din anul 1989, media copiilor născuţi în tot 
cursul vieţii de către o femeie ar fi de 2,19 copii, puţin mai mare decât parame-
trii reproducerii simple a populaţiei; în plus, această medie a copiilor născuţi în 
tot cursul vieţii de către o femeie este superioară celei din anul 1983, de 2,06% 
care nu asigura nici măcar înlocuirea simplă a generaţiilor. 

În ultimii 3-4 ani, în marea majoritate a ţărilor europene exista un regim 
de fertilitate în care media copiilor născuţi în tot cursul vieţii de către o femeie 
este sub pragul celei ce asigură măcar înlocuirea simplă a generaţiilor. În Aus-
tria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, 
Portugalia şi Marea Britanie, numărul mediu de copii pe care i-ar putea naşte o 
femeie în cursul vieţii sale, în condiţiile fertilităţii înregistrate în ultimii ani, este 
de 1,4-1,8, medie mult inferioară pragului minim de 2,1 copii pe familie. 

În afară de România, printre ţările europene cu un nivel al fertilităţii, care 
a asigurat, în ultimii ani, o reproducere lărgita a populaţiei, putem include Irlan-
da, Polonia şi URSS. 

Analiza distribuţiei după rang a născuţilor-vii relevă, în ultimul deceniu, 
importante schimbări determinate atât de măsurile adoptate pentru a forţa fe-
meile să nască un număr cât mai mare de copii, cât şi de tendinţa cuplurilor de 
a-şi limita numărul de copii în familie. 
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În anul 1989, primul născut-viu deţinea în structura născuţilor-vii după 
rang, o pondere de 39,2%, aceeaşi ca în anul 1986, dar în scădere faţă de 
anul 1983, când această pondere a fost de 42,3%. Comparativ cu anul 1980, a 
avut loc o creştere a ponderii născuţilor-vii de rangul V şi peste cu 2,4 puncte 
procentuale (de la 7,5 în anul 1980 la 10,3% în anul 1989). 

Rangul mediu al născuţilor-vii în anul 1989 cunoaşte o reducere, compa-
rativ cu anii imediat anteriori: de la 2,398 în anul 1987, respectiv 2,345 în anul 
1988 al 2,303. 

De remarcat, că scăderea fertilităţii în ultimul deceniu a avut loc în speci-
al prin reducerea numărului de copii de rangul 3 şi superior, dar şi prin creşte-
rea proporţiei cuplurilor fără copii. 

Structura după starea civilă a femeilor a influenţat şi ca evoluţia fertilităţii 
feminine, în sensul scăderii ei, însă într-o măsură tot mai mică după anul 1950. 

Fertilitatea femeilor căsătorite a mai fost influenţată de gradul lor de in-
struire, în funcţie de care există diferenţieri relativ importante. 

Datele statistice evidenţiază o corelaţie inversă între numărul de copii ai 
femeilor căsătorite şi nivelul şcolii absolvite. În general, cu cât nivelul de instrui-
re al femeii este mai înalt, cu atât numărul copiilor este mai mic. 

Analiza datelor ultimului recensământ al populaţiei prilejuieşte constata-
rea că cel mai mare număr de copii a fost născut de femeile care n-au absolvit 
decât şcoala primară (2,8 copii), în timp ce femeile care au absolvit un institut 
de învăţământ superior au născut de 3 ori mai puţini copii decât femeile care 
au absolvit şcoala primară. 

Dependenţa dintre fertilitatea feminină şi nivelul de instruire este confirma-
tă şi de valoarea indicelui protogenezic, care, cu cât este mai mica, cu atât este 
de presupus că familia va deveni mai numeroasă într-un timp cât mai scurt. 

Din datele culese cu prilejul unei anchete medico-sociale efectuată de un 
grup de medici în oraşul Câmpia Turzii (eşantionul studiat a fost de 612 femei, 
în vârstă între 16 şi 45 de ani, căsătorite toate pentru prima dată) reiese că in-
dicele protogenezic cel mai scurt se întâlneşte la femeile cu o şcolaritate redu-
să, fiind în medie de 10 luni, iar cel mai mare la femeile cu studii superioare. 
Intervalul intergenezic la femeile cu o şcolaritate redusă este de 24 de luni, 
pentru femeile cu liceu, de 30 de luni, iar pentru cele cu facultate de 36 luni. In-
tervalul intergenezic între al doilea şi al treilea copil este cu mult mai mare de-
cât între primul copil şi al doilea. 

Concluzia autorilor o considerăm de un real interes ştiinţific “dimensiunea 
modulară a familiei se conturează într-un interval de timp “mai scurt la femeile 
cu un grad de instruire mai mic“1. 

Concluzia grupului de medici din oraşul Câmpia Turzii, privind compor-
tamentul demografic şi modificarea lui în timp în acest oraş, este, credem, va-

                                                           
1 Boroş, Traian şi alţii, Aspecte ale fertilităţii feminine în oraşul Câmpia Turzii, în Studii de 

statistică, DCS, 1981, p. 304. 
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labilă pentru toate oraşele din ţară; numărul născuţilor-vii ale mamelor intervie-
vate este cu mult mai mic decât cel al mamelor lor, deci fiicele au un număr 
mai mic de copii decât mamele lor (la mamele anchetate numărul mediu de 
copii a fost de 4,65, în timp ce la generaţia prezentă (fiice) numărul mediu de 
copii a fost abia 1,93). 

Tendinţa de scădere a fertilităţii legitime este aceeaşi în mediul urban din 
tara noastră, diferă însă, de la un oraş la altul, numai amploarea şi intensitatea 
fenomenului. 

În ultimul deceniu, participarea la procesul de reproducere a populaţiei a 
femeilor care locuiesc în municipii şi oraşe este inferioară celei a femeilor care 
locuiesc în mediul rural, după cum se poate vedea, de altfel, din datele tabelu-
lui numărul 7. 

Valoarea indicelui brut de reproducere, în jur de unitate în anul 1980 şi 
subunitar în anul 1989, relevă faptul că populaţia municipiilor şi oraşelor nu-şi 
asigură nici măcar înlocuirea simplă a generaţiilor. 

Analiza evoluţiei procesului de reproducere a populaţiei pe judeţe prezin-
tă diferenţe însemnate. Comparativ cu anul 1980, proporţia născuţilor-vii la 
1000 locuitori a crescut, în anul 1989, în judeţele: Arad (de la 12,8 la l3,4), Că-
lăraşi (de la 17,8 la 18,7), Giurgiu (de la 15,6 la l5,9),Gorj (de la 17,5 la 18,1) şi 
Ialomiţa (de la 18,4 la 18,6). 

Tabelul nr. 7 

Principalii indicatori ai reproducerii populaţiei din municipii 
şi oraşe şi din comune, în anii 1980 si 1989 

1980 1989 Indicatori 
Muni-
cipii şi 
oraşe 

Co-
mune 

Diferenţe 
(±) (col.2 

col.1) 

Munici-
pii şi 
oraşe 

Co-
mune 

Diferenţe 
(±) (col.5 

col.4) 
Născuţi-vii la 1000 loc. 18,4 17,6 -0,8 15,1 16,8 +1,7 
Născuţi-vii la 1000 femei în 
vârstă de 15-49 ani 68,7 81,2 +12,2 55,5 80,5 +25,0 
Numărul mediu de copii năs-
cuţi de o femeie în cursul vieţii 2,07 2,92 +0,85 1,90 2,64 +0,74 
Indicele brut de reproducere* 1,01 1,43 +,042 0,93 1,29 +0,36 
Rangul mediu al născutului viu 1,96 2,48 +0,52 2,15 2,45 +0,30 

* Numărul mediu de fete pe care le-ar naşte o femeie în cursul vieţii, în condiţiile fertilităţii 
observate în anul pentru care se face calculul şi în absenţa mortalităţii. 

În acelaşi timp, în anul 1989, faţă de anul 1980, s-a înregistrat un nivel al 
natalităţii inferior în 35 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cu reduceri mai mari 
– peste 3 născuţi-vii la 1000 locuitori – înscriindu-se judeţele: Argeş, Bistriţa-
Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Sibiu şi Vaslui. 
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În general, judeţele cu natalitatea cea mai mare se concentrează în Mol-
dova, iar cele cu natalitate scăzuta în Banat şi sudul Transilvaniei. 

De menţionat că, în condiţiile regimului de fertilitate din anul 1989, în ju-
deţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş nu se asigură nici măcar reproducerea 
simplă a populaţiei (înlocuirea generaţiilor). Din această cauză, procesul de 
îmbătrânire demografică a populaţiei celor 3 judeţe este mai avansat decât în 
judeţele cu natalitate mai ridicată. 

În vederea stopării tendinţei de scădere a fertilităţii generale care s-a 
manifestat în anumite subperioade, în ultimele patru decenii, vechiul regim a 
luat o serie de măsuri economico-sociale: acordarea de alocaţii de stat pentru 
copii, indemnizaţii de naştere, ajutoare pentru mamele cu mai mulţi copii, con-
cedii de maternitate, asistenţă medicală şi medicamente gratuite, asigurarea 
locuinţei familiei cu copii, s-au adoptat noi acte normative privind regimul juridic 
al întreruperii cursului sarcinii şi al desfacerii căsătoriei şi a fost instituită contri-
buţia financiară a persoanelor fără copii la acoperirea cheltuielilor pe care soci-
etatea le făcea în vederea creşterii natalităţii, precum şi alte măsuri, pe care le 
vom analiza mai detaliat în penultimul paragraf al capitolului. 

7.2.3. Disoluţia familiei şi influenţa ei asupra fertilităţii legitime 
sau matrimoniale 

În realizarea funcţiei biologice a familiei, stabilitatea vieţii de familie are 
un rol important şi datorita elementului ei contradictoriu – instabilitatea raportu-
rilor de familie – mai ales în forma ei manifestă: divorţul1. 

Prin divorţ sau decesul unuia din soţi se încheie ciclul de viaţă familială 
(este vorba de familia nucleară). 

În perioada postbelică instabilitatea vieţii de familie şi frecvenţa ei în sâ-
nul populaţiei s-au aflat sub influenţa complexă exercitată de unii factori su-
biectivi individuali, ca şi de o serie de factori sociali obiectivi, cum sunt, de pil-
dă: schimbările sociale rapide, profunde, care au generat o reierarhizare a va-
lorilor legate de viaţa de familie, cât şi cele ale problematicii sociale ale recăsă-
toriei sau cea a familiei incomplete. 

Aceşti factori au influenţat instabilitatea vieţii de familie, cu consecinţe şi 
implicaţii asupra fertilităţii familiei. 

Acţiunea factorilor de instabilitate s-a desfăşurat fie sub formă latentă 
(stări tensionale preconflictuale), fie în formă manifestă (abandon familial, des-
părţire de fapt, divorţ etc.) care au determinat instabilitatea vieţii de familie. 

Accentuarea tendinţei de disoluţie a familiei în ţara noastră în socialism 
se poate vedea în evoluţia divorţialităţii ca şi din comparaţia ritmului mediu 
anual de creştere a populaţiei totale cu cel al populaţiei divorţate în perioadele 
dintre ultimele trei recensăminte. 
                                                           
1 Divorţul se efectuează în tara noastră pe baza normelor înscrise în Codul familiei din 1954, 

cu modificările introduse de Decretul nr. 779 din 7 octombrie 1966 şi de Decretul nr. 174 
din 30 iulie 1974, precum şi de unele norme prevăzute în Codul de procedură civilă. 
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Tabelul nr. 8 

Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei totale şi a populaţiei 
divorţate (în %), în perioada 1956-1977 

Ritmul mediu de creştere  (%) Perioada 
a populaţiei a populaţiei divorţate

De câte ori ritmul populaţiei divorţate 
depăşeşte pe cel al populaţiei totale 

1956-1966 0,9 5,2 5,8 ori 
1966-1977 1,1 3,6 3,3 ori 
1956-1977 1,0 4,3 4,3 ori 

 
În întreaga perioadă 1956-1977, ritmul mediu de creştere a populaţiei to-

tale a fost depăşit de 4,3 ori de ritmul populaţiei divorţate. 
Raportul mai mare dintre aceste două ritmuri de creştere se explică prin 

divorţialitatea foarte ridicată în anii 1956-1966 (1,82 divorţuri la 1000 locuitori), 
o adevărată explozie a divorţialităţii, căreia i s-a pus capăt odată cu apariţia 
Decretului nr. 779 din 1966. Tot ca efect al aceluiaşi decret se poate explica în 
mare măsură scăderea acestui raport între ritmurile de creştere de la 5,8 ori la 
3,3 ori, în anii 1966-1977. 

Pe sexe, ponderea cea mai ridicată a divorţialităţii se înregistrează în 
rândul populaţiei feminine: 1,46% (în 1956), 2,17% (1966) şi 2,50% (în 1977), 
faţă de populaţia masculină: 0,50% (în 1956), 0,83% (în 1966) şi 1,40% (în 
1977). De menţionat că numărul absolut al bărbaţilor divorţaţi a crescut mult 
mai rapid decât cel al femeilor divorţate, în această perioadă. 

În ceea ce priveşte vârsta medie a populaţiei divorţate, la data ultimului 
recensământ, cea a bărbaţilor a fost de 37,4 ani, iar cea a femeilor de aproape 
39 de ani. Deci, populaţia feminină divorţată este mai în vârsta decât populaţia 
masculină: totodată, nu trebuie omis faptul că şansele de recăsătorire şi deci 
cele de participare la mai multe evenimente de recăsătorire ale bărbaţilor au 
fost mult mai mari decât ale femeilor divorţate, iar probabilitatea de recăsătorire 
pentru femei scade odată cu vârsta (bineînţeles că trebuie avuţi în vedere şi 
alţi factori). 

O amploare deosebită a luat acest fenomen demografic îndeosebi în ul-
timul deceniu, în pofida reglementărilor legale privind divorţul. 

În anul 1989 se poate constata, în distribuţia divorţurilor după vârsta foş-
tilor soţi, comparativ cu anul 1980, o deplasare structurală dinspre grupele de 
vârstă mai mici spre grupele de vârstă mai mari, atât la bărbaţi, cât şi la femei. 
Astfel, ponderea bărbaţilor divorţaţi în vârstă de 30 de ani şi peste a crescut de 
la 67,1% în anul 1980 la 73,7% în anul 1989, iar la femei aceeaşi pondere a 
crescut de la 49,9%, în anul 1980 la 58,6% în anul 1989. 

Există importante diferenţieri ale divorţialităţii populaţiei pe medii: urban 
şi rural, nivelul acesteia continuând să fie mai ridicat în rândul populaţiei urba-
ne. De exemplu, în anul 1989 s-au înregistrat 77,7% din numărul total al divor-
ţurilor în municipii şi oraşe, proporţia la 1000 locuitori fiind de 3,4 ori mai mare 
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în comune. Ea a fost favorizată, alături de alţi factori, de mobilitatea sociopro-
fesională şi teritorială mai intensă a populaţiei urbane. 

România se numără printre ţările europene cu divorţialitatea cea mai mi-
că, situaţie ce se explică, în principal, prin caracterul restrictiv al unor prevederi 
legislative privind divorţul. Printre ţările cu o divorţialitate mai ridicată decât în 
ţara noastră amintim URSS (3,4 divorţuri la 1000 locuitori), Regatul Unit (3,0 la 
mie), Ungaria (2,9 la mie) şi Danemarca (2,8 la mie). 

Analiza evoluţiei divorţialităţii mai relevă dependenţa divorţurilor de o se-
rie de caracteristici ale familiei şi membrilor săi, cum sunt: durata căsătoriei, 
numărul de copii existenţi în familie şi nivelul de instruire şcolară a soţilor. 

Cercetarea frecvenţei divorţurilor în raport cu durata căsătoriei permite 
să cunoaştem în al câtelea an de căsnicie apar mai frecvent motivele de tensi-
une între soţi şi au loc cele mai multe divorţuri. Acest lucru nu prezintă numai 
un interes pur sociologic, ci şi unul practic, pentru societate, în vederea luării 
măsurilor sociale şi economice care să le prevină. 

Din analiza referitoare la anii 1975 şi 1989 se desprind două concluzii 
importante; prima concluzie: în anul 1989, în totalul divorţurilor înregistrate, 
peste 1/3 (38,7%) o deţin divorţurile intervenite în primii cinci ani de la data că-
sătoriei; 1/5 (circa 20%) din divorţuri au intervenit după o perioadă cuprinsă în-
tre 6-9 ani, iar 41,2% din totalul divorţurilor au avut loc după o perioadă de pes-
te 10 ani de la data căsătoriei; cea de a doua concluzie: după anul 1975 s-a 
manifestat o tendinţa de creştere a ponderii divorţurilor intervenite, îndeosebi, 
în primii cinci ani de căsătorie, concomitent cu o tendinţă de scădere a ponderii 
divorţurilor pronunţate după o perioadă de peste 10 ani de convieţuire. 

Efectul acestor modificări structurale a constat într-o uşoară creştere a 
duratei medii a căsătoriei desfăcute prin divorţ, de la 9,7 ani în anul 1980 la 
10,2 ani în anul 1989. 

Creşterea duratei medii a căsătoriei desfăcute prin divorţ constituie, 
în general, un fenomen pozitiv, deoarece, din punct de vedere demogra-
fic, constituie o prelungire a perioadei de reproducere a cuplului familial. 

Cu toate acestea, dezorganizarea familiilor, îndeosebi tinere, chiar dacă 
cea mai mare parte din cei divorţaţi se recăsătoresc, produce grave perturbări 
în realizarea funcţiei biologice a familiei, cu consecinţe negative în reproduce-
rea populaţiei în ţara noastră. 

Între motivele de tensiune între soţi care pot duce la încordarea relaţiilor 
familiale şi la disoluţia familiei se numără diferenţa de vârstă dintre aceştia. În 
anul 1989, cele mai multe divorţuri au avut loc în familiile în care soţul era mai 
în vârstă decât soţia (64,2% din numărul total al divorţurilor). 

Cercetarea frecvenţei divorţurilor în raport ca numărul de copii minori, ca-
re are o semnificaţie deosebită pe plan social, pune în evidenţa existenţa unui 
raport invers proporţional între numărul căsătoriilor desfăcute şi numărul de 
copii minori existent în familiile divorţate. 

Din analiza datelor, din aceeaşi perioadă, se degajă două concluzii im-
portante. 
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Prima concluzie: cele mai multe divorţuri s-au înregistrat în familiile în 
care nu a existat nici un copil (44,6% din numărul total al familiilor despărţite în 
1989) sau un singur copil (33,3%), ceea ce dovedeşte că, copiii reprezintă un 
important factor al consolidării familiilor. 

Cea de-a doua concluzie: în perioada cercetată s-a intensificat procesul 
de disoluţie îndeosebi în rândul familiilor cu 2 şi mai mulţi copii minori, fapt 
atestat de creşterea ponderii acestor divorţuri, în totalul divorţurilor, de la 8% în 
1975 la 21,1% în 1989. 

Disoluţia familiilor cu copii generează grave probleme atât pentru părinţii 
cărora le-au fost încredinţaţi, cât şi pentru societate. Numărul minorilor rezultaţi 
din cuplurile destrămate a crescut de la 23,8 mii în anul 1980 la 30,6 mii în anul 
1989. 

O altă caracteristică a cuplului familial, care influenţează frecvenţa divor-
ţurilor, este statutul socioprofesional al foştilor soţi. Diferenţierile existente între 
cei doi soţi, din punct de vedere al acestui statut au determinat frecvenţa ridica-
tă a divorţurilor, în anii 1975 şi 1989, luaţi în comparaţie. 

Semnificativ este faptul că atât în anul 1975, cât şi în 1989, ponderea 
cea mai ridicată a soţilor şi soţiilor divorţaţi provine din categoria “muncitori şi 
muncitoare“ (64,7% şi respectiv 80,5% din total), deci procesul de disoluţie a 
familiei a luat o amploare deosebită tocmai în rândul muncitorilor. Pe locul al 
doilea se situează “intelectuali-funcţionari“, a căror pondere, în totalul divorţuri-
lor, a fost în anul 1989 de 14,4% (atât ta bărbaţi, cât şi la femei), mult mai mică 
decât cea din 1975, care a fost de 25,2%. O creştere importanta cunoaşte 
ponderea divorţaţilor din categoria “alţii“ din care fac parte, în principal, liber-
profesioniştii şi cei fără ocupaţie (de la 0,1% la 1,9% la bărbaţi, şi de la 0,07% 
la 3,5% la femei). Ponderea mai mare a femeilor divorţate se explică prin exis-
tenţa unui excedent de forţă de muncă feminină care nu găseşte locuri de 
muncă mai ales în oraşele unde există o industrie cu locuri de muncă specifice 
pentru ocuparea forţei de muncă masculine. 

În sfârşit, analiza divorţurilor, după cauzele stabilite de instanţa de jude-
cată, evidenţiază existenţa unor diferenţieri în funcţie nu numai de motivele in-
vocate de foştii soţi, ci şi în raport cu familiile divorţate cu copii sau fără copii. 

Principalele motive de divorţ invocate de soţi sunt, în ordine: consumul 
de băuturi alcoolice; violenţa; neînţelegeri – certuri; concubinaj al bărbatului; 
părăsirea domiciliului conjugal şi alungarea soţiei de la domiciliu. Ordinea moti-
velor de divorţ invocate de soţul reclamant este următoarea: concubinaj al soţi-
ei, părăsirea domiciliului conjugal, neînţelegeri-certuri; neparticiparea la treburi-
le gospodăreşti; alte motive: violenţa. În anul 1989, de pildă, instanţa de jude-
cată a reţinut în 27% din cazurile de divorţ ca motiv principal alcoolismul, în 
26,2% din cazuri infidelitatea conjugală şi concubinajul, iar în 25,7%, din cazuri 
desfacerea căsătoriei a fost atribuită, în principal, bătăilor şi cruzimilor. În ace-
laşi an, în 44% din cazurile de divorţ căsătoria a fost desfăcută din vina soţului, în 
10% din vina soţiei, în timp ce în 45% din cazuri a fost reţinută vina ambilor soţi. 
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Concluziile rezultate din cercetarea factorilor de instabilitate a vieţii de 
familie, a motivelor invocate de părţi şi a cauzelor stabilite de instanţa de jude-
cată puteau fi, credem, utile organelor de decizie, dacă li se acorda toată im-
portanţa în luarea măsurilor sau întreprinderea unor acţiuni în scopul îmbună-
tăţirii climatului familial, al prevenirii destabilizării sau al destrămării familiei sub 
vechiul regim. 

7.3. Măsuri de asistenţă socială a familiei vizând realizarea 
funcţiei sale biologice în societatea socialistă 

Scăderea îngrijorătoare a fertilităţii feminine după anul 1957 (numărul 
mediu de copii născuţi de o femeie a scăzut de la 2,595 în perioada 1956-1960 
la 1,997 în perioada 1961-1966)1, cu consecinţe negative asupra reproducerii 
populaţiei şi a forţei de muncă (se ştie că pentru înlocuirea generaţiilor, în con-
diţiile unui nivel constant al mortalităţii, este necesar ca în medie o femeie să 
dea naştere la 2,1 copii), a determinat conducerea de atunci a guvernului şi 
statului să ia o serie de măsuri cu caracter social-economic şi juridic care vizau 
direct revigorarea funcţiei biologice a familiei, concomitent cu constituirea de 
noi familii şi asigurarea stabilităţii lor. 

Faptul că, simultan cu scăderea fertilităţii feminine, a avut loc o reducere 
a mortalităţii generale şi infantile în această perioadă, a făcut pe unii specialişti 
să susţină că în ţara noastră a avut loc o “tranziţie demografică“, proces ce se 
înscrie în caracteristicile demografice din Europa, cu un anumit decalaj în timp 
şi anumite particularităţi care rezultă din istoria socială şi economică a tării2. 

De fapt, guvernul luase unele măsuri înainte de declanşarea procesului 
de scădere a fertilităţii, cea mai importantă fiind acordarea de alocaţii pentru 
copii (din 1956) şi de ajutoare pentru mamele cu mulţi copii. Însă, din cauză că 
erau relativ mici, iar acordarea lor era condiţionată de nivelul veniturilor părinţi-
lor, aceste măsuri nu puteau să-şi exercite rolul de stimulare a natalităţii, aşa 
cum fusese în intenţia iniţiatorilor luării lor. Dovada: accentuarea tendinţei de 
scădere a fertilităţii feminine la un nivel care nu asigura nici măcar înlocuirea 
generaţiilor. 

De altfel, România nu era singura ţară europeană care se confruntase, în 
primul deceniu de după război, cu fenomenul scăderii natalităţii, care, din cau-
za amplorii şi consecinţelor sale, a intrat în preocupările prioritare atât ale oa-
menilor de ştiinţă şi politici, cât şi ale statelor şi organismelor internaţionale. 

În concepţia guvernului de atunci, sporirea natalităţii şi realizarea unei 
structuri armonioase pe grupe de vârstă ale populaţiei urma să se înfăptuiască 

                                                           
1 Scăderea foarte pronunţată a fertilităţii feminine s-a datorai acţiunii factorilor social econo-

mici analizaţi mai înainte, fiind favorizată îndeosebi de eliminarea restricţiilor întreruperilor 
de sarcină în urma apariţiei Decretului nr. 463/1957. 

2 Trebici, V., Demografie şi etnografie. Pentru o abordare multidisciplinară a populaţiei, în: 
Viitorul social, ianuarie-februarie, 1987, p. 46. 
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prin amplificarea funcţiei biologice a familiei, pe care o considera “celula de ba-
ză a societăţii socialiste“, aflată în plin proces de edificare. 

În luna noiembrie 1966, au fost luate o serie de măsuri de influenţare a 
naşterilor şi de asigurare a stabilităţii familiei, măsuri care privesc regimul juri-
dic al căsătoriei şi divorţului, regimul avortului, precum şi o serie de stimulente 
sau penalizări materiale şi sociale. 

În primul rând, a fast abrogat, în octombrie 1966, Decretul nr. 463/1957, 
care, liberalizând complet întreruperea sarcinii1, a avut o influenţă cu totul ne-
gativă asupra evoluţiei natalităţii, fiind factorul principal al scăderii ei îngrijoră-
toare în anii 1956-1966. Astfel, în timp ce numărul întreruperilor de sarcină a 
crescut de la 578 mii în 1959 la 1115 mii în 1965, cel al născuţilor vii a scăzut, 
în aceeaşi perioadă, de la 368 mii la 278 mii. În plus, întreruperea cursului 
normal al sarcinii nu a putut să nu aibă grave consecinţe asupra stării de sănă-
tate a femeilor care au practicat avortul în mod abuziv. 

Un alt factor care a influenţat negativ evoluţia natalităţii în anii 1957-1966 
a fost reglementarea legală privind desfacerea căsătoriilor (Codul familiei), ca-
re oferea instanţei judecătoreşti posibilitatea să pronunţe cu uşurinţă hotărârea 
de divorţ. Se pot invoca ca argumente în acest sens datele statistice care ates-
tă o creştere a divorţialităţii (numărul de divorţuri la 1000 locuitori) la 1,94 în 
anul 1966, faţă de 1,66 în 1957 şi 0,50 în 1940. 

Prima măsură întreprinsă, considerată ca fiind absolut necesară, a fost 
modificarea acestor prevederi din Codul familiei. 

De fapt, aceste măsuri au fost primele dintr-un program mai larg de acţi-
uni, care exprimă noua politică demografică iniţiată în anul 1966 şi declarată ca 
fiind o politică natalistă. 

În cadrul acestei politici s-au adoptat noi acte normative privind regimul 
juridic al întreruperii cursului sarcinii şi al desfacerii căsătoriei. 

Întreruperea cursului sarcinii a fost reglementată prin Decretul nr. 770 din 
29 septembrie 19662 în care se prevedea că “întreruperea cursului sarcinii este 
interzisă“. Se admitea totuşi, cu totul excepţional, avortul în anumite cazuri3. 
                                                           
1 Astfel, la art. 1 al Decretului se precizează expres că “întreruperea cursului normal al sar-

cinii se poate efectua la cererea femeii însărcinate“, acesteia revenindu-i obligaţia ca avor-
tul să se efectueze numai “în institutele medico-sanitare de stat“. 

2 Decretul nr. 770 pentru reglementarea întreruperii sarcinii, din 29 septembrie 1966, publi-
cat în B. Of. din 1 octombrie 1966, Colecţia de legi, decrete, hotărâri şi alte acte normative, 
1966. Editura Ştiinţifică, p. 30. 

3 Aceste cazuri erau: 
a) sarcina pune viaţa femeii într-o stare de pericol care nu poate fi înlăturat printr-un alt 

mijloc; 
b) unul din părinţi suferă de o boală gravă, care se transmite ereditar sau care determină 

malformaţii congenitale grave; 
c) femeia însărcinată prezintă invalidităţi fizice, psihice sau senzoriale; 
d) femeia a depăşit 45 de ani; 
e) femeia a născut 5 copii şi îi are în îngrijire; 
f) sarcina este urmare a unui viol sau a unui incest. 



 
 

 

472 

În scopul asigurării unei mai mari stabilităţi a vieţii de familie, prin Decre-
tul nr. 799/19661 a fost modificat Art. 38 din Codul familiei, în sensul că instan-
ţa judecătorească nu putea desface căsătoria decât atunci când erau îndeplini-
te cerinţele legale prevăzute în acest decret. Prin această formulă negativă de 
redactare s-a vrut să se sublinieze caracterul excepţional al desfacerii căsăto-
riei prin hotărâre judecătorească. În temeiul acestui articol, instanţa trebuie 
deci – la pronunţarea hotărârii de divorţ – să fie convinsă de existenţa unor mo-
tive temeinice care vătămau grav raporturile dintre soţi, încât făcea imposibilă 
continuarea căsătoriei, şi să ţină seama de durata ei şi de interesele copiilor 
minori. 

Neţinând seama de opţiunile femeilor, măsurile luate prin aceste acte 
normative încălcau drepturile lor fundamentale şi ale cuplului conjugal. Aplicate 
cu mijloace brutale şi înjositoare, aceste măsuri au fost condamnate în interio-
rul ţării şi aspru criticate pe plan internaţional. 

Indiscutabil, această politică natalistă, promovată de statul socialist, în 
condiţiile scăderii îngrijorătoare a fertilităţii feminine şi a îmbătrânirii populaţiei, 
a fost într-un fel justificată, deoarece, prin obiectivele sale, ţinea seama de inte-
resele pe termen lung ale societăţii româneşti, de sarcinile şi priorităţile dezvol-
tării economico-sociale în perspectivă. Erau suficiente argumente în favoarea 
promovării unei astfel de politici; asigurarea contingentelor de muncă necesare 
creşterii economice, îmbunătăţirea structurii pe grupe de vârstă a populaţiei, cu 
efecte pozitive pentru dinamismul economiei şi revigorarea naţiunii noastre, 
îmbunătăţirea raportului dintre populaţia inactivă şi populaţia activă şi creşterea 
ponderii populaţiei creatoare de venit naţional2. 

De altfel, în acelaşi scop, al consolidării familiei, amplificării funcţiei ei bi-
ologice şi asigurării unei reproduceri lărgite şi stabile în timp a populaţiei, şi alte 
ţări europene au luat o serie de măsuri juridice şi educative. Însă, aceste ma-
suri erau preconizate în cadrul unor politici nataliste făcute înţelese de popula-
ţie, îndeosebi de femei, în sensul cunoaşterii raţiunilor unor asemenea politici. 
Şi nu aşa cum s-a întâmplat în ţara noastră, unde unele măsuri “nu ţineau 
seama de interesele şi opţiunile populaţiei, ale femeilor în primul rând“3. 

Astfel, în: 
Bulgaria, legea permite întreruperea de sarcină femeilor celibatare, vă-

duve şi divorţate, celor în vârstă de peste 40 de ani, din motive de sănătate, 
incest, viol sau când naşterea ar pune în pericol viaţa mamei sau ar conduce la 
încordarea relaţiilor familiale. Populaţia are acces la mijloacele anticoncepţio-
nale şi este informată de organele sanitare asupra modului de utilizare a lor. 
                                                           
1 Decretul nr. 779 pentru modificarea unor dispoziţii legale privitoare la divorţ, publicat în B. 

Of. nr. 64 din 8 octombrie 1966, Colecţia de legi, decrete, hotărâri şi alte acte normative, 
1966, Editura Ştiinţifică, 1967. 

2 Grigorescu, C., Populaţie şi economie, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1976; Politica 
demografică, studiu elaborat în cadrul IEN, p. 24, 25. 

3 Trebici, V., Politică şi pseudocultură demografică, în Tribuna economică, nr. 21/1990, p. 25. 
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Cehoslovacia, regimul juridic condiţionează întreruperea sarcinii numai 
pentru motive întemeiate (igienice, familiale etc.) şi este permisă utilizarea an-
ticoncepţionalelor, populaţia fiind informată de către medici ginecologi şi centre 
de consultaţii prenupţiale. 

Ungaria, reglementările legale privind întreruperea sarcinii permit avortul 
în următoarele cazuri: copilul ar avea de suferit din cauza unei boli a mamei 
sau a tatălui; femeia este singură (celibatară sau divorţată); pentru motive de 
viol sau incest; lipsa unei locuinţe corespunzătoare; femeia are peste 40 de 
ani; alte motive (femeia însărcinată are cel puţin doi copii, sarcina nu evoluea-
ză normal etc.). Este asigurat populaţiei accesul la mijloacele anticoncepţionale 
şi este informată de către medicii de circumscripţie sau de întreprindere asupra 
modului în care să le utilizeze. 

Franţa, singura tară din vest care promovează o politică oficială 
natalistă, întreruperea sarcinii, reglementată din anul 1975 printr-o lege specia-
lă, este permisă în următoarele cazuri: viaţa femeii este pusă în pericol; există 
posibilitatea ca, copilul ce se va naşte să fie atins de o afecţiune incurabilă, 
femeia însărcinată se află într-o stare de depresiune nervoasă. 

De remarcat, că, în politica demografică a acestei ţări, accentul principal 
se pune nu pe măsurile cu caracter juridic, ci pe cele economice, sociale şi 
educative. 

În vederea realizării politicii sale demografice, statul socialist a luat, pe 
lângă măsurile juridice amintite, o serie de măsuri cu caracter economic şi so-
cial care vizau în special stimularea natalităţii, cum sunt: alocaţia de stat pentru 
copiii personalului muncitor şi indemnizaţii pentru copiii ţăranilor cooperatori; 
indemnizaţii de naştere şi ajutoare pentru mamele cu mai mulţi copii: concedii 
plătite pentru maternitate şi îngrijirea copiilor; asigurarea de locuri în creşele şi 
grădiniţele de copii (femeile cu copii în vârstă de până la 6 ani puteau lucra cu 
1/2 normă dacă nu beneficiau de creşă sau cămin); gratuitatea medicamente-
lor pentru copii; repartizarea cu prioritate de locuinţe construite din fondul statu-
lui familiilor cu mulţi copii; asigurarea gratuită a manualelor şcolare şi acorda-
rea de burse pentru elevi şi studenţi. 

Evident, aplicarea acestor măsuri, finanţate aproape în întregime de la 
bugetul de stat, a avut unele efecte favorabile asupra evoluţiei fertilităţii femini-
ne, reuşindu-se să se stopeze tendinţa ei de scădere, iar în anumiţi ani chiar 
să şi crească, aşa cum, de altfel, confirmă datele prezentate în paragraful pre-
zentat. 

O întrebare care inevitabil se pune, în procesul analizei rezultatelor poli-
ticii demografice a fostului regim, se referă la eficienţa (efectele) măsurilor 
economice, sociale, educative şi juridice luate în cadrul politicii demografice 
aplicate după anul 1966 şi până la Revoluţia din Decembrie. 

Dacă ar fi să ne referim la obiectivul principal al acestei politici: creşte-
rea natalităţii, cu toate implicaţiile ei asupra dinamicii numărului şi structurii 
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populaţiei, s-ar putea răspunde, la o primă analiză a acestui indicator demogra-
fic, în mod afirmativ. 

În evoluţia natalităţii şi a fertilităţii feminine după anul 1967, se pot distin-
ge două subperioade în care s-a manifestat o tendinţă de creştere: 1966-1970 
şi 1983-1988, al căror moment de început a coincis cu luarea unor măsuri le-
gislative draconice privind întreruperea de sarcină şi desfacerea căsătoriei 
(Decretul nr. 770/1966 şi decretul nr. 411/1985), fapt ce ne îndreptăţeşte să 
apreciem că, în complexul de factori care au stimulat natalitatea în aceste 
subperioade, măsurile coercitive au avut un rol primordial. 

Indiscutabil, interzicerea avortului a contribuit temporar la creşterea ferti-
lităţii femeilor, îndeosebi a acelora cu nivel de instruire mai redus (mai ales în 
prima subperioadă). Dar aceasta nu înseamnă, însă, că a intervenit şi o 
schimbare de atitudine, de mentalitate, faţă de procreare, în general, prin com-
portamentul demografic al majorităţii femeilor. 

Acest fapt subliniază, o dată în plus, caracterul dictatorial al politicii de-
mografice promovate de vechiul regim, politică ce a costat viaţa a mii de femei 
care au recurs la avortul ilegal (de obicei făcut cu totul în condiţii neigienice) 
numai pentru a nu aduce pe lume copii nedoriţi. În anul 1977, de pildă, au de-
cedat datorită avortului 491 femei, revenind l,28 decese la 1000 născuţi-vii. În 
perioada 1980-1987 şi-au pierdut viaţa din cauza avortului 3759 femei. La 
aceasta se mai adaugă subminarea stării de sănătate a altor zeci de mii de 
femei care au recurs la avortul ilegal şi, din fericire, nu şi-au pierdut viaţa. 

Însă, consecinţele dezastruoase ale acestei politici demografice nu se 
opresc aici, ele se vor manifesta pe termen lung şi se referă la întregul fond bi-
ologic al poporului român. 

Din punct de vedere calitativ, sporul natural al populaţiei realizat în spe-
cial după anul 1960, în condiţiile deteriorării continue a nivelului de trai şi calită-
ţii vieţii întregii populaţii, este cu totul nesatisfăcător, ceea ce necesită mari 
eforturi şi luarea unor măsuri de îmbunătăţire a structurii acestui spor demogra-
fic pe clemente componente. În anul 1989, de pildă, numărul copiilor născuţi vii 
cu o valoare biologică redusă, având sub 2500 gr. la naştere, a fost de 27067, 
reprezentând 7,3 la mie din totalul născuţilor-vii, pondere aflată în creştere faţă 
de cea din anul 1980 (de 7,1 la mie). 

Mai îngrijorătoare devine pentru societate proporţia ridicată (24,6 la mie) 
în totalul copiilor distrofici, a celor care aveau sub 2500 gr., copii cu o probabili-
tate redusă de supravieţuire sau cu riscuri mari de a deveni handicapaţi fizic şi 
psihic, ridicând complexe probleme de asistenţă socială. 

O altă consecinţă tragică a politicii demografice a vechiului regim: naşte-
rea unor cohorte întregi de copii nedoriţi, îndeosebi în familiile dezorganizate 
sau în cele cu venituri mici, urmând ca de creşterea şi educarea lor să se ocu-
pe instituţii specializate finanţate din bugetul statului. La sfârşitul anului 1987 
funcţionau 64 de leagăne pentru copii, în care erau crescuţi şi educaţi 13729 
de copii. O parte dintre aceştia, din cauza hranei proaste şi insuficiente, a lipsei 
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de medicamente şi de asistenţă sanitară calificată, au îngroşat rândurile handi-
capaţilor şi ale celor cu sănătate şubredă (în anul 1990, peste 65000). 

În unele aşezăminte pentru copii (din Sighetul Marmaţiei, Tătărăi, de pil-
dă) situaţia devenise de-a dreptul dezastruoasă, ceea ce a determinat, după 
revoluţie, multe asociaţii de binefacere şi persoane din străinătate să organize-
ze acţiuni de ajutorare cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, alimente, medicamente 
etc. pentru a uşura situaţia copiilor internaţi. 

În concluzie, dacă politica natalistă în sine promovată de vechiul regim o 
putem considera oarecum justificată, avându-se în vedere accentuarea tendin-
ţei de scădere a natalităţii şi fertilităţii feminine după anul 1960, cu consecinţele 
ei grave asupra viitorului naţiunii şi al economiei româneşti, în schimb, ea tre-
buie să fie condamnată pentru unele din metodele şi mijloacele utilizate în sco-
pul influenţării sau stimulării natalităţii: interzicerea avortului şi a utilizării anti-
concepţionalelor şi insuficienţa (ca nivel şi calitate) a mijloacelor care să creeze 
cadrul şi climatul favorabile unui comportament demografic corespunzător al 
familiilor (alocaţii de stat băneşti, indemnizaţii la naştere, creşterea veniturilor 
familiilor, condiţii de locuit, posibilităţi de creştere şi educare a copiilor în creşe, 
grădiniţe şi şcoli, avantaje materiale acordate mamelor cu copii, bunurile şi 
serviciile de consum necesare etc.). 

7.4. Obiective şi mijloace (măsuri) ale politicii familiale 
promovate de noua societate în vederea stimulării 
fertilităţii matrimoniale 

După Revoluţia din decembrie 1989, noul guvern a procedat la o analiză 
critică a politicii demografice practicată de vechiul regim şi s-a pronunţat pentru 
promovarea, în cadrul noii sale politici sociale, a unei politici demografice acti-
ve, orientată spre încurajarea “planingului familial“ şi dimensionarea familiei în 
raport cu posibilităţile de asigurare a unei educaţii adecvate şi a condiţiilor 
normale de viaţă pentru toţi membrii săi1. 

S-a renunţat la vechea politică natalistă, practicată “chiar cu preţul vieţii“ 
în regimul trecut, lăsând libertate deplină cuplului familial să decidă numărul de 
copii dorit. Concret, s-a renunţat sau au fost îmbunătăţite unele din mijloacele 
şi metodele care violau dreptul fundamental al familiei şi al femeii de a avea 
sau nu copii. 

Noul organ al puterii (FSN), instaurat după revoluţie, a abrogat Decretul 
nr. 770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii, fiind considerat 
ca unul din actele normative cu un profund caracter nedrept şi contrar interese-
lor poporului român2. A fost înlăturat, astfel, pericolul pierderii vieţii a mii de fe-

                                                           
1 Schiţa privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, mai 1990, p. 22. 
2 Decret-lege privind abrogarea unor legi, decrete şi acte normative, publicat în Monitorul 

Oficial al României, anul I, nr. 4/1990, p. 1. 
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mei care, pentru a scăpa de copii nedoriţi, recurgeau la practica avortului ilicit, 
cu tot riscul care îl presupunea aceasta pentru viaţa şi sănătatea lor. 

Totodată, au mai fost luate unele măsuri legislative referitoare la divorţ, 
fără însă a ameninţa consolidarea familiei. 

Punând accentul principal pe stimularea natalităţii, nu atât pe măsurile ju-
ridice, cât pe cele economice şi sociale, noile autorităţi au adoptat două noi de-
crete: primul decret, prin care se acordă femeilor salariate un concediu plătit 
pentru îngrijirea copilului, în afara concediului pentru sarcină şi lehuzie prevă-
zut de reglementările în vigoare. Concediul se acordă, la cerere, în continuarea 
concediului pentru sarcină şi lehuzie sau oricând până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 1 an şi pentru care se plăteşte o indemnizaţie de 65% din sa-
lariul tarifar lunar1; al doilea decret, prin care s-au mărit atât cuantumurile şi 
plafoanele de venituri, cât şi numărul copiilor în raport cu care se stabileşte 
alocaţia, aceasta însemnând, de fapt, o creştere atât a alocaţiei, cât şi a numă-
rului de beneficiari ai ei.2 

În vederea transpunerii în viaţă a obiectivelor noii sale politici demografi-
ce, fostul guvern intenţiona să aducă noi modificări în sistemul alocaţiilor de 
stat pentru copii, care vizau atât criteriile de acordare (mărimea venitului pe 
membru de familie, vârsta copilului, durata perioadei de studiu), cât şi cuantu-
mul său. De asemenea, mai era avută în vedere introducerea unor noi facilităţi 
în acordarea de concedii pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi ampli-
ficarea şi diversificarea prestaţiilor familiale: mese gratuite acordate preşcolari-
lor şi elevilor, mărimea numărului de locuri în creşe şi grădiniţe, sporirea spriji-
nului financiar acordat de către stat acestora3. 

În concepţia acestuia, aplicarea în timp a măsurilor preconizate ar fi pu-
tut asigura o evoluţie normală, echilibrată, a reproducerii populaţiei, evitându-
se, astfel, reproducerea “în valuri“, aşa cum s-a întâmplat în anumite 
subperioade din ultimele patru decenii, ceea ce a afectat viaţa unor generaţii şi 
a avut profunde efecte negative asupra activităţii economice şi sociale din ţara 
noastră. Un exemplu concludent îl constituie valul demografic, apărut după 
aplicarea Decretului nr. 770 pentru reglementarea întreruperii sarcinii, din 29 
septembrie 1966, care şi-a avut “vârful“ în anii 1967-1970. Se ştie că, în aceas-
tă perioadă, s-au născut de două ori mai mulţi copii decât înainte de adoptarea 
acestui decret. Un asemenea masiv şi compact grup populaţional a marcat 
profund toate structurile şi reţelele sociale: şcolile, facultăţile, locurile de muncă 
etc. Dacă ar fi să ne referim la reţeaua şcolară, aceasta a fost pusă, sub presi-
unea demografică, în fata unor mari dificultăţi, cum sunt: supraaglomerarea 
claselor în şcolile generale şi în licee, transformarea examenului de admitere la 
                                                           
1 Decretul-lege nr. 31 din 19 ianuarie 1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în 

vârstă până la 1 an, publicat în Monitorul Oficial al României, anul II, nr. 12/1990, p. 5. 
2 Decretul-lege nr. 105/1990 privind unele măsuri referitoare la alocaţia de stat pentru copii, 

publicat în Monitorul Oficial al României, anul II, nr. 47/1990, p. 1. 
3 Schiţa privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, mai 1990, p. 23. 
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facultate într-o luptă acerbă şi dramatică, creşterea şomajului în rândurile tine-
retului etc. 

Desigur, noua concepţie a guvernului privind funcţia biologică a familiei, 
potrivit căreia părinţii pot hotărî liber asupra numărului de copii şi asupra mo-
mentului naşterii acestora, în concordanţă cu propriile posibilităţi şi interese, nu 
poate ignora însă interesele societăţii româneşti prezente, dar, mai ales, viitoa-
re. 

Luarea în considerare a acestor interese necesită realizarea tipului optim 
de familie cu 2-3 copii la scară socială, avându-se în vedere faptul că, pentru 
reproducerea simplă a populaţiei, numărul mediu de copii pe o familie trebuie 
să fie de minim 2. 

Or, în pofida măsurilor economico-sociale şi juridice luate până în pre-
zent de guvern, nu numai că nu se întrevede realizarea acestei condiţii ci, dim-
potrivă, se manifestă o îngrijorătoare tendinţă de scădere a natalităţii, asemă-
nătoare cu cea din anii 1957-1966. 

Astfel, în cursul anului 1990, în România s-au născut 314,7 mii copii vii, 
cu 54,8 mii mai puţini decât în anul 1989. 

Desigur, natalitatea a fost şi ea mai scăzută: 13,6 născuţi vii la 1000 lo-
cuitori, faţă de 16,0 născuţi-vii la 1000 locuitori, în anul 1989. De menţionat fap-
tul că pentru prima datai după anul 1983, asistăm ta o scădere a natalităţii în 
toate judeţele ţării. 

Analiza pe medii relevă că în anul 1990 nivelul natalităţii în mediul urban 
a fost de 12,9 născuţi-vii la 1000 locuitori şi de 14,3 la 1000 de locuitori în me-
diul rural. Nivelul natalităţii, mai scăzut în mediul urban, este cu atât mai îngrijo-
rător dacă avem în vedere faptul că ponderea contingentului feminin fertil (15-
49 ani) în totalul populaţiei, a fost mai ridicată în municipii şi oraşe (53,8 la mie) 
decât în comune (40,4 la mie). În municipii şi oraşe, la 1000 femei de vârstă 
fertilă s-au născut 47 copii, faţă de 71 copii născuţi în comune. 

În anul 1989, s-a înregistrat nivelul cel mai ridicat al natalităţii (peste 16 
la mie) în judeţele situate în partea de est şi de nord a ţării: Vaslui, Suceava, 
Botoşani, Bacău, Iaşi şi Bistriţa-Năsăud, iar nivelul natalităţii cel mai scăzut 
(sub 12 la mie) în: Bucureşti (inclusiv Sectorul Agricol Ilfov), 10,5 născuţi-vii la 
1000 locuitori şi în judeţele din vestul şi sudul ţării: Arad, Teleorman, Timiş, 
Prahova şi Caraş-Severin. 

Vârstă medie a mamei la naşterea copilului a fost, în acelaşi an, de 25 
ani, mai mică faţă de anul 1989 (25,3 ani). 

În anul 1990, cu toate că numărul populaţiei feminine din grupa de vârstă 
20-24 ani a crescut faţă de anul 1989 cu 69 mii femei, prin intrarea în această 
grupă de vârstă a generaţiilor mai numeroase născute după anul 1966 (când s-
a înregistrat o redresare puternică a natalităţii), numărul născuţilor-vii de către 
femeile aparţinând acestei grupe de vârstă a scăzut, faţă de acelaşi an, cu 
11356 copii, determinând astfel o reducere a fertilităţii de la 169,1 născuţi vii la 
1000 femei în anul 1989, la 142,5 la mie în 1990. 
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În condiţiile fertilităţii pe grupe de vârstă, din anul 1990, o femeie ar naş-
te (în tot cursul vieţii) numai 1,83 copii-vii, parametru inferior celui care ar asi-
gura o reproducere simplă a populaţiei României (care este de 2,01 copii vii). 

În cadrul natalităţii generale, îngrijorează numărul relativ mare al copiilor 
născuţi în afara căsătoriei (circa 12,6 mii), ceea ce reprezintă 4 la mie din tota-
lul născuţilor vii înregistraţi în anul 1990, a căror creştere şi educare ridică pro-
bleme dificile pentru stat. 

Diminuarea funcţiei biologice a femeilor în ţara noastră în primul an după 
revoluţie este confirmată şi de valoarea principalilor indicatori ai reproducţiei 
populaţiei calculate pentru anul 1990: numărul mediu de copii1 – 1,831; indicele 
de reproducere-brut 0,8982 şi net 0,8653; vârstă medie a mamei la naştere – 
25,0 ani şi rangul mediu al născutului-viu – 2,2. 

Din păcate, diminuarea funcţiei biologice a familiei româneşti a continuat 
şi în anul 1991, cu accente şi mai dramatice. Astfel, în perioada 1.I. – 
30.IX.1990, natalitatea, principala componentă a dinamicii populaţiei, a înregis-
trat faţă de perioada corespunzătoare a anului 1990, o scădere de la 14,6 la 
12,2 născuţi-vii la 1000 locuitori, ceea ce corespunde unei reduceri de 41,7 mii 
a numărului de copii născuţi-vii. 

Faptul că numărul născuţilor-vii din trim. III 1991 s-a situat aproximativ la 
nivelul celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent, când efectul 
aplicării metodelor contraceptive s-a manifestat din plin, ne dă dreptul să 
apreciem fără teama de a greşi, că scăderea natalităţii se va opri la un nivel în 
jur de 12 născuţi-vii la 1000 locuitori, urmând ca, în următorii ani, în condiţiile 
schimbării comportamentului demografic al familiei, sub influenţa factorilor so-
cioeconomici, să cunoască un reviriment, care să asigure cel puţin o reprodu-
cere simplă a populaţiei ţării noastre. 

În caz că acest reviriment nu va avea loc, ne putem aştepta la grave 
consecinţe atât pentru viitorul naţiunii, cât şi pentru întreaga viaţă social-
economică românească. 

Scăderea sentimentului matern în rândul populaţiei feminine de vârstă 
fertilă, îndeosebi după Revoluţia din 1989, nu se manifestă numai sub forma 
abţinerii de la procreare, ci şi sub forma abandonării copiilor născuţi. Într-un 
studiu privind copiii străzii, efectuat recent de un grup de cercetători din cadrul 
Institutului de Ştiinţe Juridice, se arată ca astăzi, în România, aproape 8 mame 
dintr-o mie îşi părăsesc copiii încă din maternitate. 

                                                           
1 Numărul mediu de copii pe care i-ar naşte o femeie în tot cursul vieţii, în condiţiile fertilităţii 

din anul 1990. 
2 Numărul de fete pe care le-ar naşte o femeie, în tot cursul vieţii, în condiţiile fertilităţii din 

anul 1990. 
3 Numărul de fete pe care le-ar naşte o femeie în tot cursul vieţii şi care ar supravieţui vârstei 

la care le-a născut mama lor, în condiţiile fertilităţii din anul 1990 şi mortalităţii din perioada 
1988-1990. 
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Abandonul copiilor de către mame constituie una din cauzele principale 
ale existenţei categoriilor de copii ai străzii (copii care hoinăresc, zdrenţuiţi şi 
înfometaţi, dorm sub cerul liber, hale sau în gările marilor oraşe, fură, mint, 
cerşesc sau se droghează cu aurolac). Deşi pentru această categorie de copii 
sunt organizate centre de primire pentru minori – fenomenul luând în ultimul an 
o mare amploare – acestea au devenit insuficiente, ceea ce necesită crearea 
de noi centre. 

Însă, expresia cea mai dramatică a scăderii sentimentului matern şi pa-
tern o constituie vânzarea de către părinţi a propriilor copii la străini (suma vari-
ind între 100-150 mii lei) sub forma mascată a înfierii. Numai în primele 9 luni 
ale anului 1991 statisticile consemnează peste 17000 de “înfieri legale“ de co-
pii români de către străini din diferite ţări. 

Continuând în acest ritm “vânzarea de copii“ în străinătate, nu sunt greu 
de întrevăzut, pe termen lung, gravele consecinţe ale acestui fenomen asupra 
evoluţiei nivelului şi structurii populaţiei României. 

După cum apreciază specialiştii demografi, era de aşteptat ca încă din 
anul 1990 să aibă loc o reducere însemnată a nivelului natalităţii ca urmare, în 
principal, a liberalizării întreruperii cursului sarcinii (măsură luată la începutul 
acestui an), concomitent cu asigurarea mijloacelor practicării fără restricţii a 
metodelor contraceptive. La această scădere a numărului născuţilor-vii a con-
tribuit numărul mare de întreruperi ale cursului sarcinii, care în 1990 a fost de 
peste 1 milion, fiind de peste 5 ori mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 
1989. 

Sunt cunoscute consecinţele pe termen lung, în plan demografic şi eco-
nomic, ale menţinerii tendinţei actuale de scădere a natalităţii pentru ţara noastră: 
îmbătrânirea populaţiei şi scăderea sporului natural, inclusiv a forţei de muncă. 

Pentru economia naţională, pierderile de timp ale femeilor din cauza 
avortului se cifrează la câteva miliarde de lei anual. La acestea mai trebuie 
adăugate cheltuielile spitaliceşti şi, mai ales, consecinţele pe care le poate 
avea provocarea avortului asupra sănătăţii femeilor. 

Avortul este, după părerea specialiştilor, o metodă anticoncepţională ex-
trem de agresivă şi traumatizantă pentru femeie, căreia îi poate pune viaţa în 
pericol. Nici celelalte metode anticoncepţionale nu pot fi recomandate cu multă 
uşurinţă, dat fiind efectul lor nociv pentru femeie: pilulele dereglează echilibrul 
hormonal, steriletul este periculos pe termen lung, localele sunt cu două tăişuri 
etc. Oricum, însă, utilizarea acestor metode este preferabilă metodei întrerupe-
rii cursului sarcinii. 

Utilizarea metodelor contraceptive presupune existenţa unei veritabile 
educaţii sanitare şi sexuale, care nu duce la dezmăţ, la imoralitate, ci dimpotri-
vă, la o mai mare responsabilitate şi moralitate. 

După revoluţie, Ministerul Sănătăţii a elaborat o adevărată strategie a 
sănătăţii femeii, a copiilor şi a întregii familii, cuprinsă într-un program special 
de contracepţie şi planificare familială. 
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Acest program, care nu trebuie înţeles ca o măsură antinatalistă, este, în 
primul rând, un program educaţional prin care se urmăreşte să se asigure nu-
mai naşterea copiilor doriţi. 

În elaborarea şi derularea acestui program s-a primit un sprijin preţios din 
partea unor echipe de medici din Olanda, Belgia şi Franţa, care au lucrat cu 
medici specialişti din toată ţara. Au fost create, pentru început, 119 cabinete de 
contracepţie dotate cu bază materială necesară. 

Scopul principal al acestor cabinete este acela de a familiariza tinerii cu 
metodele contraceptive, de a-i convinge să se adreseze cu încredere medicilor 
şi celorlalţi specialişti, singurii în măsură să recomande soluţia contraceptivă în 
funcţie de vârstă, starea de sănătate şi comportamentul sexual al persoanei 
solicitante. 

În concepţia Ministerului Sănătăţii, planificarea familială trebuie să devi-
nă o constantă a noului său program de educaţie sanitară a populaţiei, care se 
poate realiza prin intermediul: conferinţelor, al filmelor cu tematică medicală, 
întâlnirilor şi discuţiilor în şcoli, întreprinderi etc. 

Asigurarea unui nivel optim al natalităţii, fiind cel mai important obiectiv al 
politicii demografice a oricărei ţări, guvernului nostru îi incumbă obligaţia să 
găsească, în cadrul politicii sale familiale, noi mijloace şi metode prin care să 
se asigure participarea la procesul de reproducere a populaţiei a tuturor familii-
lor, indiferent de situaţia lor economică, de nivelul de instruire sau de aparte-
nenţa la o anumită categorie socioprofesională. 

Este un principiu care trebuie să stea la baza politicii demografice a gu-
vernului, principiu care nu numai că nu intră în contradicţie cu celelalte principii 
pe care se fundamentează politica sa socială în ansamblu, ci, mai mult, îi sub-
liniază caracterul pragmatic. 

Considerăm că procesul de reproducere a populaţiei în ţara noastră ar 
putea fi influenţat, în următorii 5-10 ani, acţionându-se în următoarele direcţii: 

a) să se creeze condiţiile ca fiecare familie să aibă atâţia copii câţi do-
reşte, evitându-se naşterea de copii nedoriţi; 

b) în procesul reproducerii populaţiei, evoluţia acesteia să fie corelată cu 
resursele materiale, cu gradul de dezvoltare economică şi cu necesi-
tăţile de forţă de muncă în perspectivă; 

c) să fie elaborate şi aplicate noi măsuri, care să ţină seama de specifi-
cul diferitelor categorii de populaţie, evitându-se, pe cât posibil, ine-
chitatea şi decalajul prea mare între veniturile familiilor cu copii şi ale 
celor fără copii, decalaj care ar putea să apară ca urmare a participării 
inegale la procesul reproducerii populaţiei; 

d) să se asigure o creştere a sporului natural al populaţiei atât cantitativ, 
dar mai ales sub aspect calitativ, prin reducerea la minimum a numă-
rului de copii născuţi-vii cu o valoare biologică redusă, copii cu şanse 
mici de supravieţuire sau care creează dificile probleme sociale; 
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e) să se creeze un sistem de măsuri mai eficient pentru ajutorarea fami-
liilor tinere şi încurajarea dorinţelor lor de a avea copii, sistem aplicat 
cu bune rezultate în alte ţări dezvoltate şi a căror experienţă în acest 
domeniu ar putea fi utilă şi organelor de decizie din ţara noastră. 

Este absolut necesar ca măsurile complexe ce se vor lua, în vederea re-
alizării obiectivelor privind revigorarea funcţiei biologice a familiei, să armoni-
zeze, pe cât posibil, interesele cuplului familial cu cele ale societăţii noastre; 
numai astfel poate fi aşezat comportamentul demografic al contingentelor fe-
minine de vârstă fertilă pe o linie stabilă şi de durată lungă. 

De asemenea, pentru ca aceste măsuri să fie eficiente (să atingă efectul 
scontat), ele trebuie să corespundă noilor condiţii specifice fiecărei regiuni sau 
zone a ţării şi să aibă implicaţii asupra modelului de evoluţie demografică, po-
trivit căruia este necesar să se asigure o natalitate corespunzătoare şi genera-
lizarea unei familii de dimensiuni optime. 

Dar, ca să se realizeze acest model, devine absolut necesară participa-
rea tuturor familiilor la procesul de reproducere a populaţiei indiferent de situa-
ţia economică, nivelul de instruire sau apartenenţa la o anumită categorie soci-
oprofesională a membrilor lor. Mai ales, este necesară participarea la reprodu-
cerea populaţiei a femeilor cu un nivel de instruire ridicat, care, aşa cum s-a 
văzut, nasc de trei ori mai puţini copii decât femeile cu mai puţină ştiinţă de 
carte, care sunt mai puţin informate asupra mijloacelor de stăpânire a propriei 
acţiuni de reproducere. 

Or, cum în viitor este de aşteptat ca nivelul de instruire şi gradul de in-
formare a familiei şi a femeii să crească mult, menţinerea unei situaţii demo-
grafice satisfăcătoare reclamă căi şi mijloace cât mai adecvate realizării aces-
tui obiectiv. 

Pentru realizarea, în perspectivă, a unei familii de dimensiuni optime, so-
cietatea noastră trebuie să stimuleze economic naşterea unui număr minim de 
2,3-2,5 copii de familie, alocând în acest scop, mijloacele materiale şi financia-
re necesare creării unor condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare a copii-
lor. De asemenea, este necesar ca ea să preia de la familie, într-o măsură tot 
mai mare, sarcina economică şi socială a îngrijirii şi educării copiilor, (să supor-
te deci o parte din costul creşterii copiilor), creând în acelaşi timp condiţiile ca 
naşterea şi creşterea copiilor să nu împiedice participarea femeii la activitatea 
economico-socială1. 

La determinarea atitudinii cuplului familial, faţă de reproducerea proprie 
şi dimensiunea familiei, un rol important îl are, în afară de asigurarea condiţiilor 
de viaţă materială şi spirituală, orientarea, printr-un multivalent efort de educa-
ţie, a comportamentului demografic, în contextul socializării individului şi a cu-
plului conjugal. Este vorba – aşa cum subliniază sociologul Florin Ciortea – “de 
socializarea interesului procreator, ca formă superioară a atitudinii conştiente 

                                                           
1 Grigorescu, Constantin, Tendinţe actuale ale populaţiei pe plan mondial, IEN, 1991, p. 41. 
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faţă de necesitatea desfăşurării naturale (autocontrolate însă) a reproducerii 
umane, deci a creşterii natalităţii. Aceasta se referă atât la autoevaluarea pro-
prie atitudinii de natalitate (comportamentul personal), individual şi al cuplului, 
cât şi la modul de “sancţionare“ a atitudinii semenilor“1. 

Societatea noastră dispune de capacitatea de a orienta şi controla com-
portamentul demografic al familiei. Ea are posibilitatea să utilizeze mijloacele şi 
formele de stimulare şi control social al funcţiei biologice a familiei, în rândul 
cărora se situează pe primul loc, ca importanţă, acţiunea educogenă vizând 
conştientizarea cuplurilor conjugale de necesitatea de a procrea şi de a lăsa 
urmaşi, precum şi de pericolul ce-l prezintă utilizarea de mijloace avortive, de 
evitare a procreării, atât pentru familie, cât şi pentru colectivitate. 

Din păcate, după Revoluţia din Decembrie 1989, în urma utilizării mijloa-
celor şi metodelor de stimulare a natalităţii în loc să se contureze o tendinţa de 
stabilizare sau creştere a fertilităţii legitime, dimpotrivă, se înregistrează, aşa 
cum am văzut, o scădere alarmantă a valorii acestui indicator demografic. 

În această situaţie, putem vorbi de o totală lipsă de eficienţa a căilor şi 
mijloacelor de acţiune utilizate în formarea şi educarea comportamentului 
sociodemografic al familiei. 

Scăderea natalităţii şi fertilităţii feminine nu o putem pune pe seama ex-
clusiv a liberalizării întreruperii cursului sarcinii, decretată chiar în primele zile 
după revoluţie. 

Indiscutabil, liberalizarea avortului a influenţat mult, în sens negativ, 
comportamentul pronatalist al cuplurilor conjugale. Însă, într-o măsură impor-
tantă, lipsa de eficienţă a mijloacelor şi metodelor de influenţă sau stimulare a 
natalităţii a fost determinată de insuficienţa lor, cantitativ şi calitativ, precum şi 
de modul de acordare şi utilizare de către populaţia beneficiară. 

Alocaţiile de stat băneşti, plătite lunar familiilor cu copii, constituie un 
exemplu edificator în acest sens. 

Deşi, în concepţia oficialităţilor, ele sunt considerate un instrument de 
stimulare a natalităţii, datorită însă cuantumului lor mic2 (circa 8,4% din salariul 
mediu net, acoperind 15-17% din costul întreţinerii unui copil), ele sunt mai cu-
rând o prestaţie socială plătită familiei beneficiare, care, ca orice sumă de 
bani, vine să-i completeze bugetul. Desigur, atâta timp cât se consideră că 
naşterea unui copil nu aduce avantaje de nici un fel familiei, alocaţia de stat nu 
poate să stimuleze creşterea natalităţii şi a fertilităţii feminine. 

Considerăm că alocaţia de stat pentru copii ar putea deveni un instru-
ment eficient de stimulare a natalităţii dacă s-ar modifica atât cuantumul ei, cât 
şi plafoanele de venituri şi numărul copiilor pentru care aceasta se stabileşte. 

În primul rând, nu ar mai trebui să se acorde alocaţie de stat pentru pri-
mul copil. Două ar fi argumentele care justifică această propunere; primul ar-
                                                           
1 Ciortea, Florin, Formarea şi educarea comportamentului familial şi sociodemografic, în Vii-

torul social, sept.-oct. 1986, p. 449. 
2 Vezi capitolul următor privind veniturile familiei. 
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gument: este puţin probabil să existe în România multe familii care să nu poată 
să întreţină un singur copil, cu atât mai mult cu cât acest copil este cel dorit de 
fiecare cuplu familial; al doilea argument: sunt scutite de plata contribuţiei fixe 
lunare persoanele fără copii sau necăsătorite în vârstă de peste 25 ani care nu 
muncesc în unităţile economice şi instituţiile de stat şi în cele din sectorul coo-
peratist. 

În al doilea rând, acordarea, indiferent de plafonul de venituri lunare, a 
unei alocaţii de stat a cărei pondere să fie de 20% din salariul mediu lunar pe 
economie pentru al doilea copil şi 30% pentru al treilea copil, pentru toate ca-
tegoriile de salariaţi. 

Trebuie să se renunţe, în ceea ce priveşte stabilirea cuantumului alocaţi-
ei pe un copil, la deosebirile care se fac în prezent între familiile de salariaţi şi 
cele de nesalariaţi, între familia urbană şi familia rurală, care sunt nejustificate 
în raport cu caracterul stimulativ al natalităţii pe care trebuie să-l aibă alocaţia 
de stat. 

În al treilea rând, acordarea pentru al patrulea şi următorii copii numai a 
unor ajutoare cu caracter social şi numai pentru categoriile de populaţie cu ve-
nituri mici sau cele aflate într-o situaţie speciala. În felul acesta, alocaţia acor-
dată pentru al patrulea copil şi următorii nu ar mai constitui pentru unele familii 
o sursă de venituri, copiii fiind neglijaţi. 

Este necesar ca sistemul actual al alocaţiilor de stat să fie completat cu 
alocaţia pentru îngrijirea copilului la domiciliu până când acesta împlineşte vâr-
sta de trei ani, mărimea alocaţiei fiind, în funcţie de numărul copiilor, de circa 
30-40% din salariul mediu al mamei 

De asemenea, considerăm că indemnizaţia de naştere a celui de al doi-
lea copil să ajungă la 80% din salariul mediu lunar, iar pentru al treilea copil să 
crească până la nivelul unui salariu mediu lunar al unui muncitor calificat. Pen-
tru al patrulea copil şi următorii, indemnizaţia de naştere să rămână la nivelul 
actual pentru fiecare copil (bineînţeles indexată la nivelul preţurilor actuale). 

În condiţiile trecerii la economia de piaţă, când se introduce un nou sis-
tem de impozite pe veniturile populaţiei, considerăm că ar trebui ca, la stabili-
rea impozitului, să se ţină seama de numărul de copii al fiecărei familii, în func-
ţie de care să se acorde reduceri de impozite. 

Un alt mijloc de influenţare şi stimulare a natalităţii l-ar putea constitui ex-
tinderea reţelei de instituţii pentru creşterea şi îngrijirea copiilor (creşe de carti-
er, de întreprindere, grădiniţe de copii), precum şi îmbunătăţirea activităţii şi do-
tarea acestei reţele. În felul acesta s-ar putea degreva mamele de obligaţia în-
grijirii copiilor o bună parte din timpul zilei, permiţându-le să desfăşoare o acti-
vitate în orice domeniu economico-social. 

Elevilor mai mari (clasele V-XII) să li se creeze posibilitatea să servească 
o masă caldă, la un preţ redus, la cantina şcolii sau la un restaurant apropiat 
(în oraşe), iar copiilor până la clasa a VIII-a, ale căror mame lucrează, să li se 
permită rămânerea în şcoală pentru pregătirea lecţiilor. 
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Dată fiind marea importanţa a condiţiilor de locuit în realizarea funcţiei 
biologice a familiei, asigurarea locuinţelor familiilor cu mai mulţi copii şi venituri 
mici (pe membru de familie), trebuie să constituie şi în viitor unul din principale-
le mijloace utilizate de stat în stimularea natalităţii. Potrivit datelor statistice, 
aceste familii au, în general, un comportament demografic caracterizat printr-o 
prolificitate ridicată. 

O altă măsură socială, prin care s-ar putea încuraja formarea familiilor ti-
nere şi îndeosebi dorinţa lor de a avea copii, o constituie crearea posibilităţii ca 
împrumuturile acordate pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe, cu do-
bândă mică şi rambursabile în 25-30 de ani, să fie reduse cu 25% dacă într-un 
interval de 5 ani după naşterea primului copil se naşte al doilea copil, şi cu încă 
1/3 la naşterea celui de al treilea copil. 

De asemenea, familiilor tinere care au beneficiat sau ar dori să benefici-
eze şi de un alt credit, tot în condiţii avantajoase, în scopul amenajării locuinţei, 
să li se mărească cuantumul actual al creditului, devenit cu totul insuficient în 
urma majorării preţurilor bunurilor de uz casnic, din ultimul an. 

Cunoscută fiind importanţa stabilităţii familiei pentru realizarea funcţiei 
sale biologice, organele de decizie trebuie să cunoască temeinic factorii de in-
stabilitate a vieţii de familie şi, pe baza concluziilor rezultate din cercetarea in-
fluenţelor lor, să procedeze la luarea unor măsuri sau să întreprindă unele ac-
ţiuni în scopul îmbunătăţirii climatului familial, al prevenirii destabilizării sau al 
destrămării familiei din societatea noastră. Reducerea consumului de băuturi 
alcoolice constituie o măsură de primă urgenţă, deoarece el constituie principa-
la cauză a instabilităţii raporturilor de familie, a desfacerii căsătoriilor. În anul 
1990, principalele motive care au dus la desfacerea căsătoriilor au fost, în or-
dine: alcoolismul (27,4% din cazurile de divorţ înregistrate), fiind urmate, în or-
dine, de infidelitatea şi concubinajul (27,3% şi bătăile şi injuriile (22,8%) etc. 

Din păcate, procesul disoluţiei familiei s-a accentuat în primele nouă luni 
ale anului 1991, numărul desfacerii căsătoriilor prin divorţ crescând, comparativ 
cu aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 3550 divorţuri, ceea ce corespunde 
unei creşteri a proporţiei divorţurilor la 1000 locuitori de la 1,43 la 1,64. 

Statul trebuie să se preocupe de asigurarea unor condiţii favorabile con-
solidării familiilor cum sunt: locuri de muncă, îndeosebi pentru femei, dezvolta-
rea serviciilor care să substituie munca femeii în gospodărie, locuinţe, dezvol-
tarea învăţământului preşcolar, îmbunătăţirea asistenţei mamei şi copilului etc. 

În cadrul măsurilor sociale vizând creşterea natalităţii, un rol important 
trebuie să-l ocupe măsurile de asistenţă socială şi educaţional-formative, cum 
sunt: 

a) extinderea activităţii cabinetelor de consultaţii premaritale şi a sfatului 
familial; amplificarea eforturilor medicilor şi serviciilor medico-sanitare 
de prevenire a infertilităţii şi de recuperare a capacităţii de procreare a 
cuplurilor; 
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b) introducerea de cursuri, obligatoriu, în cadrul unui sistem de educaţie 
permanentă a tinerilor şi adulţilor (universităţi cultural-ştiinţifice, comi-
sii locale de propagare a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice etc.), în care 
să se prezinte metode, căi şi forme de educaţie pronataliste; 

c) creşterea rolului instituţiilor educogene în procesul de formare a con-
ştiinţei nataliste şi comportamentului pronatalist; 

d) publicarea unor studii cu privire la comportamentul demografic şi edu-
caţional al tineretului pentru viaţa de familie; pregătirea cuplurilor în 
direcţia planificării familiei; 

e) reducerea mortalităţii infantile prin următoarele căi şi măsuri: stimula-
rea alimentaţiei naturale; diversificarea şi creşterea calităţii produselor 
alimentare destinate copiilor sub 1 an; creşterea calităţii actului medi-
cal, a responsabilităţii cadrelor medico-sanitare; menţinerea unei igie-
ne riguroase în toate unităţile materno-infantile; realizarea integrală a 
programului de imunizări active în vederea prevenirii bolilor contagi-
oase la copii; aplicarea corespunzătoare a sistemului de sectorizare 
pentru supravegherea activă în teritoriu a sugarilor şi depistarea la 
timp a copiilor bolnavi. 

O atenţie deosebită trebuie acordată creării şi dezvoltării unor servicii so-
ciale specifice familiei tinere, care pot să influenţeze cuplul în luarea deciziilor 
asupra numărului de copii pe care îl doreşte, în eşalonarea naşterilor, precum 
şi asupra preferinţelor acestuia în materie de dimensiunea familiei1. 

Crearea unor servicii sociale noi a devenit necesară datorită schimbărilor 
care au avut loc în ultimele decenii în ţara noastră: migraţia rural-urban, mobili-
tatea socioprofesională, creşterea duratei de şcolarizare, tendinţa de separare 
timpurie a tinerilor de familia de origine, modificări în sistemul social de valori 
etc. 

Sociologul T. Cernescu, considera necesară, încă din anul 1983, înfiinţa-
rea unora din următoarele categorii de servicii sociale: 

− servicii de consulting în probleme de familie (organizarea vieţii de fa-
milie, căsătorie, creşterea şi îngrijirea copiilor); 

− servicii de consulting şi îndrumare în situaţii personale dificile (profe-
sionale, afective, juridice); 

− servicii pentru supravegherea şi educarea copiilor mici (în afara cre-
şei, grădiniţei şi scolii); 

− servicii speciale în vederea formării şi cultivării deprinderilor şi aptitu-
dinilor copiilor mici (învăţare de limbi străine şi lucru manual, iniţiere în 
muzica, desen, pictură, minitehnică, şah, sport); 

                                                           
1 Conference mondiale de la population, Bucarest, 19-30 oct. 1974, Projet de plan d’action 

mondial de la population. 
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− servicii de îndrumare în probleme privind igiena şi alimentaţia copiilor 
de diferite vârste; 

− servicii de îndrumare a adulţilor pentru relaţiile cu copiii; 
− servicii de consulting în domeniul relaţiilor sociale (vecinătate, prie-

teni, comportament în colectivitate etc.). 
Că absenţa fiecăruia din aceste servicii era resimţită pe plan social, încă 

cu mulţi ani în urmă, se poate vedea din rezultatele unei anchete potrivit căreia 
cel puţin 35% din totalul populaţiei investigate, ca de altfel şi specialiştii, apre-
ciază că toate serviciile sociale propuse să se înfiinţeze erau necesare şi ur-
gente, într-o perspectivă mai mult sau mai puţin îndepărtată1. 

După Revoluţia din decembrie 1989 au şi început deja să se înfiinţeze 
unele din serviciile sociale menţionate, fie organizate de stat, în cadrul caselor 
de cultură din oraşe (servicii de consulting şi îndrumare în situaţii personale di-
ficile juridice), fie de către particulari (grădiniţe pentru copii în vederea învăţării 
de limbi străine). 

Organizarea sistemului de servicii sociale pentru familiile tinere, mai întâi 
experimental într-un cadru instituţional corespunzător, iar apoi dezvoltate şi 
perfecţionate pe scară mare, este condiţionată de crearea condiţiilor materiale 
şi formarea şi pregătirea forţei de muncă necesare. 

Măsurile economice şi sociale menţionate, completate cu alte măsuri de 
asistenţă socială, trebuie să fie luate în cadrul unei politici familiale concrete, 
cu obiective actuale şi de perspectivă bine precizate, politică ce trebuie elabo-
rată în strânsă corelaţie cu posibilităţile economiei româneşti şi cu necesităţile 
sociale. 

O astfel de politică familială nu poate fi, credem, elaborată şi înfăptuită 
decât de un organ al statului, creat în mod special (un departament, de pildă), 
în sarcina căruia să cadă corelarea problematicii diferitelor ministere care se 
ocupă cu aspectele legate de familie şi viaţa familiala, aşa cum, de fapt, exista 
în unele ţări din vestul Europei. Acest departament ar putea fi înfiinţat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

                                                           
1 Cernescu, Trăilă, Familia tânără şi serviciile sociale speciale, în Viitorul social, sept.-oct., 

1983, p. 422. 
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Capitolul 8 

Obiective şi instrumente ale politicii 
familiale în domeniul veniturilor 

8.1. Introducere. Privire generală asupra politicii familiale 
în domeniul veniturilor 

Familia, formarea şi structura ei constituie coordonate fundamentale care 
influenţează – între altele – condiţiile de viaţă ale populaţiei. Realitatea demon-
strează că nivelul de trai, în condiţiile date, diferă considerabil în cadrul familii-
lor cu mulţi copii, comparativ cu cel al familiilor fără copii, în cazul familiilor cu 
un singur părinte, comparativ cu cel al familiilor cu ambii părinţi, în cazul familii-
lor compuse din persoane active, comparativ cu cel al familiilor compuse din 
pensionari etc. 

Problematica socioeconomică a familiei în România este, în această pe-
rioadă, de mare complexitate. În primul rând, pentru că, în timp, s-au acumulat 
o serie de probleme care au afectat condiţiile de viaţă ale diferitelor categorii 
de familii, probleme ce derivă, în esenţă, din lipsa de preocupare pentru pro-
blemele familiei, din insuficienţa resurselor economice1 necesare unui trai de-
cent pentru mare parte din familii, îndeosebi familii de pensionari şi familii cu 
mulţi copii. În al doilea rând, trecerea la economia de piaţă a indus o serie de 
riscuri, cum sunt cele legate de creşterea preţurilor de consum, şomajul, evolu-
ţia nefavorabilă a dimensiunii şi structurii ofertei de bunuri şi servicii de consum 
etc., care afectează condiţiile de viaţă ale celei mai mari părţi a familiilor. 

Demersul nostru privind condiţia familiei în noile coordonate social-
economice din ţara noastră este motivat de faptul că familia este elementul 
fundamental al organizării sociale, la nivelul căreia se resimt şi se interferează 
toate efectele măsurilor de dezvoltare economică şi socială, iar modul în care 

                                                           
1 Chiar şi în ţările dezvoltate, performante din punct de vedere economic şi cu tradiţie în so-

luţionarea problemelor sociale, nevoile sociale crescânde solicită resurse tot mai mari şi se 
pune tot mai mult problema utilizării raţionale, eficiente a resurselor destinate sectoarelor 
sociale. De aici, cerinţe mai mari în faţa guvernelor din ţările dezvoltate de a-şi exprima op-
ţiuni clare în ceea ce priveşte obiectivele fixate sistemelor de protecţie socială, soluţiona-
rea problemelor sociale în general şi a rolului agenţilor economici în formarea resurselor. 
Sunt astfel şapte opţiuni posibile calificate ca fiind de orientare “liberală“, “selectivă“, “fi-
nanciară“, “raţionalistă“,'“solidaristă, “autocentristă“ şi “umanistă“. Vezi Eusiby, Alain, 
L’avenir de la protection sociale en Europe de l’Ouest, Futuribles, Paris, nr. 92-93, oct.-
nov. 1985, p. 18-25. 
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acestea structurează condiţiile de existenţă ale familiilor face obiectul politicilor 
familiale. 

Politica familială, aşa cum s-a mai arătat, reuneşte, în principiu, un an-
samblu coerent de măsuri şi programe, un cadru legislativ adecvat şi are ca 
scop facilitarea realizării funcţiilor familiei (funcţia de reproducere, de consum, 
de educaţie, de securitate şi afectivă). O politica familială reală trebuie să ur-
mărească acordarea unui sprijin echitabil familiilor, corelat cu respectarea liber-
tăţii individuale, cu dreptul de a avea sau nu copii, dreptul şi constrângerea 
economică a mamei de a munci sau de a se dedica exclusiv creşterii copiilor, 
ameliorarea consecinţelor nefaste ale altor politici (politica ocupării, politica 
economică, politica demografică etc.) asupra familiei în întregime şi asupra 
membrilor săi. 

Deşi priveşte familia în ansamblul său, politica familială are în centrul 
atenţiei sale copilul, asigurarea egalităţilor de şanse tuturor copiilor, indiferent 
de situaţia materială a familiilor din care provin. Egalitatea de şanse nu are 
numai consecinţe directe asupra problemelor familiei, ci şi multiple consecinţe 
pe plan macroeconomic, pe planul pregătirii fiecărui individ pentru viaţă şi pen-
tru muncă, pentru reproducţia populaţiei în general, şi a forţei de muncă, în 
special. De fapt, problema egalităţii de şanse a copiilor se pune, şi trebuie să 
se pună, în contextul mai larg al egalităţii de şanse pe plan social a fiecărui 
membru al societăţii, fie el copil sau adult. 

Fundamentarea unei concepţii privind politica familială ar trebui să por-
nească de la nevoile fundamentale ale familiei şi ale fiecărui membru al său şi 
să aibă ca obiective ameliorarea calităţii vieţii întregii familii şi întărirea coeziu-
nii sale. 

Elaborarea politicii familiale, ca de alt fel a întregului sistem de politici 
sociale, este un atribut al administraţiei publice, care poate dispune de princi-
palele mijloace şi instrumente de natură economică şi neeconomică. 

8.2. Necesitatea intervenţiei statului în realizarea 
veniturilor familiei 

Experienţa ţărilor avansate, cu preocupări fructuoase în soluţionarea 
problematicii sferei sociale, demonstrează fără echivoc importanţa şi necesita-
tea ca puterea publică să includă în preocupările sale majore problemele fami-
liei. În ţara noastră este cu atât mai necesar cu cât, până în prezent, nu este 
conturată o politică centrală pe familie, chiar dacă funcţionează unele instru-
mente disparate. Necesitatea elaborării şi promovării unei politici familiale reale 
decurge, după părerea noastră, din mai multe considerente. 

1. Se manifestă, în ultima perioadă, o puternică tendinţă de modificare a 
structurii familiei, a modelelor familiale, de la familiile multigeneraţionale, lărgi-
te, la familia nucleară. Paralel cu aceasta se constată fenomenul de creştere a 
independenţei economice a femeii, a realizării egalităţii în drepturi şi obligaţii a 
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femeii şi a bărbatului în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi participarea la acti-
vităţile din cadrul familiei. Angajarea femeii într-o activitate economico-socială 
a făcut posibilă, pe de o parte, creşterea veniturilor familiilor şi, pe de altă par-
te, necesară organizarea şi dezvoltarea unor prestaţii acordate familiei pentru 
educarea şi supravegherea copiilor în creşe şi grădiniţe, contra plată sau cu 
plată redusă, sistem practicat pe larg în toate ţările europene. În acest mod 
funcţia de socializare a familiei a fost transferată altor instituţii specializate. 
Dispariţia treptată a familiilor multigeneraţionale are consecinţe negative şi 
asupra bătrânilor, îndeosebi a celor lipsiţi de resursele necesare, săraci, bol-
navi, aflaţi adesea în situaţia de a apela la serviciile unor instituţii specializate 
în acordarea de îngrijiri, asistenţă medicală, ajutoare sociale. 

Aceste tendinţe, ce se manifestă astăzi în ţările europene, inclusiv în ţara 
noastră, ridică o serie de probleme în legătură cu atenţia ce trebuie acordată în 
mod necesar familiei, pe termen îndelungat, dar mai ales în perioada de tranzi-
ţie. 

Restructurarea economiei prin restrângerea unor activităţi din motive de 
eficienţă sau de natură organizatorică a determinat şi va determina creşterea 
şomajului, mai ales a şomajului în rândul femeilor, care deţine mai mult de ju-
mătate în totalul numărului de şomeri. Pe de altă parte, “dezlănţuirea“ liberali-
zării preţurilor şi mărirea contribuţiei familiilor pentru îngrijirea copiilor în creşe 
şi grădiniţe a restrâns numărul celor care beneficiază de aceste servicii datorită 
imposibilităţii unor familii de a suporta costurile acestor servicii. 

Liberalizarea preţurilor a afectat şi va afecta toate categoriile de familii 
îndeosebi familiile compuse din persoane în vârstă care au drept sursă de 
existenţă pensia (în cadrul acesteia în special categoriile cu pensii mici – de 
urmaş. C.A.P.) sau care nu dispun de nici un fel de sursă de existenţă şi a fa-
miliilor cu mulţi copii. Indexările şi majorările de pensii acordate doar unor ca-
tegorii de familii (de salariaţi şi pensionari) au agravat şi agravează în continua-
re situaţia materială a unor familii, conducând la creşterea numărului celor care 
se situează sub pragul de sărăcie. Un caz aparte al tipologiei familiei, care tre-
buie menţionat întrucât preconizăm o extindere a acestuia, îl reprezintă familiile 
monoparentale cu copii. Aceste familii prezintă interes întrucât, nu de puţine ori 
situaţia lor materială este dintre cele mai precare. 

Considerăm ca prezintă interes deosebit cunoaşterea dimensiunii exacte 
a acestui tip de familii, precum şi a numărului copiilor aflaţi în întreţinere. În 
scopul departajării unui set de măsuri care să vizeze ameliorarea nivelului lor 
de trai. 

2. Un alt factor obiectiv care impune concentrarea atenţiei asupra familiei 
este modificarea funcţiilor familiei. Familia şi-a pierdut treptat funcţia economi-
că, nemaifiind, în principal, o unitate de producţie, devenind predominantă 
funcţia sa de consum. Nu putem omite faptul că persistă funcţia economică a 
familiei rezumată la sectorul economic nestructurat, foarte dezvoltat de altfel în 
ţara noastră şi care constă în activitatea tradiţională a femeii, consacrată lucră-
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rilor menajere şi îngrijirii copiilor. Această muncă nu a făcut până în prezent 
obiectul unor evaluări precise şi, deci, valoarea acestor responsabilităţi exerci-
tate în cămin nu este recunoscută practic. Nerecunoscându-se valoarea aces-
tei munci, nu se permite dreptul de acces la avantajele securităţii sociale (in-
demnizaţie de invaliditate, pensie de bătrâneţe), motiv pentru care femeile tine-
re au optat tot mai mult pentru o muncă remunerată ce le dădea dreptul la pro-
tecţie socială. Nu întâmplător s-a ajuns ca şi familiile de ţărani necooperativi-
zaţi ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul nestructurat să fie printre cele mai 
defavorizate din punctul de vedere al asigurării de boală, bătrâneţe. De aici, 
necesitatea constituirii unor sisteme de asigurări private sau afilierea la cele 
existente pentru cei care nu desfăşoară o muncă remunerată şi pentru care se 
pot plăti cotizaţii ce le oferă dreptul la prestaţii de securitate socială (femeile 
casnice şi ţăranii cu gospodărie individuală). 

Dacă în familia tradiţională copiii erau consideraţi o forţă de muncă, spo-
rirea numărului lor crescând puterea economică a familiei, în familia nucleară 
modernă copiii devin o sarcină suplimentară prin costul întreţinerii şi educării 
lor. 

Pentru familiile din mediul rural, cadrul nou creat, de desfăşurare a activi-
tăţii economice precum şi de formare a veniturilor, prin darea în folosinţă a 
unor suprafeţe sporite de teren agricol, precum şi împroprietărirea cu acestea, 
a relaxat condiţiile de asigurare a veniturilor acestor categorii de familii şi o oa-
recare relansare a funcţiei economice a familiei. Va constitui aceasta un imbold 
pentru revenirea la familia multigeneraţională şi la creşterea numărului de copii 
doriţi? 

Pentru familiile din mediul urban, pe fondul unei foarte uşoare relansări a 
funcţiei economice a familiei, în cadrul legislativ creat de Decretul 54/1990 şi 
Legea 31/1990, predomină funcţia de consum. De aceea membrii familiei apţi 
de muncă sunt nevoiţi să intre pe piaţa forţei de muncă, să se angajeze în di-
verse societăţi comerciale, în scopul obţinerii venitului necesar întreţinerii lor 
cât şi a membrilor inactivi ai familiei. Concomitent cu angajarea apare riscul 
pierderii venitului din motive de boală, bătrâneţe, accidente etc. şi necesitatea 
constituirii unor sisteme de protecţie socială adecvate asigurării unui venit de 
substituţie. Aceste sisteme de protecţie trebuie să-şi asigure sursele necesare 
finanţării prestaţiilor acordate din prelevarea unei părţi din veniturile persoane-
lor active sub forma cotizaţiilor sociale destinate asigurării în caz de şomaj, bă-
trâneţe, pensie suplimentară, pierderea capacităţii de muncă. 

Asigurarea satisfacerii altor categorii de nevoi de consum ale familiei (în-
văţământ, sănătate, cultura şi arta etc.) se face în prezent prin intermediul bu-
getului de stat, care îşi constituie sursele prin mijloacele pe care le are la dis-
poziţie (contribuţii pentru asigurări sociale, impozitul pe salarii, impozitele pe 
beneficiile societăţilor comerciale, impozitele pe veniturile persoanelor fizice) şi 
alocă fondurile pentru educaţie, sănătate, cultură etc., precum şi pentru alocaţi-
ile familiale şi ajutoarele sociale. 
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Autonomizarea sistemului de asigurări sociale de stat, concomitent cu 
existenţa altor categorii de asigurări sociale, constituie după părerea noastră 
un element de reflexie pentru regândirea şi reformarea sistemului de securitate 
socială în cadrul căruia sistemul de pensii de sănătate să fie conceput pe prin-
cipii unitare atât în ce priveşte constituirea fondurilor, cât şi alocarea acestora 
conform scopului şi destinaţiilor pentru care au fost constituite. 

Funcţia biologică (de reproducţie) a familiei a fost şi rămâne fundamenta-
lă, aceasta putând fi controlată sau dirijată de către societate într-o măsura tot 
mai mică, decizia de a avea sau nu copii aparţinând exclusiv cuplului familial, 
influenţarea comportamentului democratic al populaţiei în direcţia dorită, con-
stituind obiectul planificării familiale1, este un domeniu predilect al acţiunii in-
strumentelor politicii familiale. Trebuie remarcat faptul ca măsurile vizând plani-
ficarea familială nu au efecte decât atunci când aceste programe sunt însoţite 
şi completate de alte dispoziţii şi programe, care să permită promovarea dez-
voltării economice şi sociale şi măsuri vizând satisfacerea nevoilor celor mai 
urgente ale familiilor: de alimentaţie, sănătate, locuinţă. 

Considerăm că este foarte necesar ca politica familială să vizeze cu pre-
cădere realizarea funcţiei demografice a familiei, nu atât în prezent, cât mai 
ales într-o perspectivă îndelungată, date fund evoluţiile demografice recente 
din ţara noastră, cât şi din întreaga Europă. Este tot mai frecvent fenomenul de 
îmbătrânire a populaţiei şi de creştere a ponderii populaţiei de peste 60 de ani, 
ca urmare, pe de o parte, a declinului fecundităţii, a menţinerii acesteia la nive-
luri insuficiente si, pe de altă parte, a prelungirii duratei de viaţă2. Acest feno-
men va afecta incontestabil cererea adresată sectorului public: pensii de bătrâ-
neţe, servicii de sănătate, dar şi servicii de îngrijire în aşezăminte special ame-
najate. Nu este exclusă, de altfel, nici posibilitatea ca într-o perspectivă înde-
lungată, când raportul inactivi în vârstă/activi va fi suficient de degradat, să iz-
bucnească sau să se dezvolte conflictele între generaţii. 

Scăderea în timp a creşterii populaţiei şi, deci, a persoanelor active, 
principalii contribuabili la casele de asigurări sociale vor pune sub semnul între-
bării solvabilitatea acestora şi, deci, vor necesita intervenţia masivă a bugetului 
statului pentru a suplini deficitul caselor de asigurări. În anul 1991 acest deficit 
a fost estimat la 4,4 miliarde lei, iar pentru 1992 de 36,7 miliarde lei. 

Un alt element cu acţiune contradictorie, ce merită a fi luat în considerare 
la stimularea funcţiei demografice a familiei, este ecartul dintre durata medie a 

                                                           
1 În literatura de specialitate sunt două accepţiuni privind planificarea familială: a) în sens 

larg, planificarea familială este un drept al fiecărui individ, constând în furnizarea de către 
societate, prin organisme specializate, a unor învăţăminte şi servicii pentru a decide fieca-
re familie, în deplină cunoştinţă de cauză, numărul de copii (educarea pentru înţelegerea 
vieţii familiale, cunoaşterea responsabilităţii soţilor); b) în sens restrâns, identificarea plani-
ficării familiale cu furnizarea mijloacelor de contracepţie pentru limitarea numărului de naş-
teri, metode de contracepţie. 

2 Vezi datele prezentate în capitolul anterior. 
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vieţii femeilor şi bărbaţilor. Creşterea numărului femeilor inactive în vârstă, ca-
re, în timpul vieţii lor active au avut un grad de protecţie mai scăzut datorită 
gradului lor de ocupare, mare parte din ele beneficiind de pensie de urmaş, 
măreşte numărul familiilor cu nivelul scăzut al veniturilor, al familiilor defa-
vorizate. 

Situaţia financiară precară a persoanelor în vârstă este rezultatul reduce-
rii în timp şi spaţiu a responsabilităţilor parentale. Bătrânii de azi, asupra cărora 
trebuie să se îndrepte atenţia, au avut mulţi copii, viaţa lor reproductivă s-a în-
tins pe mai mulţi ani, eliberându-se de responsabilităţile şi de grijile financiare 
asociate copiilor în momentul când bătrâneţea le apărea la orizont. Bătrânii de 
mâine au mai putini copii şi mai mulţi ani de viaţă activă, sunt degrevaţi de res-
ponsabilităţi financiare generale de creşterea copiilor. Aceasta le va permite 
oare să-şi prevadă mai bine viitorul, în ceea ce priveşte constituirea unor re-
zerve financiare? 

Revenind la punctul iniţial, sprijinirea prin politica familială a realizării 
funcţiei demografice a familiei, suntem de părere că această funcţie trebuie să 
aibă o prioritate absoluta, date fiind implicaţiile ei pe perioade îndelungate şi 
reflexele sale în toate domeniile activităţii economice şi sociale. 

Funcţia educativă s-a deplasat şi ea tot mai mult în afara familiei. Absen-
ţa tot mai mare a părinţilor, a mamei în special, din mijlocul familiei are multiple 
consecinţe negative asupra evoluţiei şi comportamentului copiilor şi necesită 
mărirea rolului altor instituţii în educarea copiilor, sporind intervenţia statului în 
asigurarea resurselor necesare realizării acestui scop. 

Nu trebuie să omitem faptul că funcţia afectivă şi de securitate a fiecărei 
familii creşte tot mai mult şi, de aici, decurge interesul crescând al familiei de a 
avea acea dimensiune care să-i permită un nivel de trai civilizat, în creştere de 
la o perioadă la alta. 

Familia asociativă, bazată pe unitatea de interese, în care fiecare mem-
bru al familiei participă în mod egal la luarea deciziilor, precum şi pe dialogul 
dintre părinţi şi copii – este modelul ce tinde să se răspândească tot mai mult. 

3. De asemenea, un factor ce impune acordarea unei atenţii speciale 
familiei îl constituie modificarea rolului copilului în familie, acesta căpătând o 
“valoare în sine“, constituind obiectivul investiţiei afective şi materiale a părinţi-
lor. Creşterea “valorii“ copilului face ca părinţii să prefere să aibă, în general, 
un singur copil în care să investească şi căruia să-i asigure cât mai bine viito-
rul, aceasta în condiţiile în care decizia de a avea un copil sau mai mulţi aparţi-
ne exclusiv cuplului. 

Influenţarea comportamentului demografic, ca de altfel şi investiţia socie-
tăţii în creşterea copiilor, au consecinţe directe în plan economic pentru repro-
ducţia populaţiei, în general, şi a forţei de muncă, în special. De aceea, consi-
derăm ca este necesară intervenţia statului prin mijloace specifice pentru sus-
ţinerea familiilor, în special a celor dezavantajate din punctul de vedere al re-
surselor, pentru a se putea asigura “egalitate de şanse“ tuturor copiilor. 
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Politica familială are rezultate numai atunci când este în consens cu inte-
resele indivizilor şi cuplurilor, când familia este “considerată nu doar ca o unita-
te de producere a copiilor“, ci ca un grup de bunăstare şi fericire, nu doar ca 
obiect al politicii, ci şi ca un element activ în realizarea masurilor care o pri-
vesc, nu supravieţuirea ei, ci creşterea avuţiei în general. 

În concluzie, considerăm că statul trebuie să ţină cont de familii în toate 
deciziile sale, să ajute familia în realizarea funcţiilor sale şi nu să se substituie 
acesteia. 

4. Problemele specifice diferitelor aspecte ale vieţii sociale şi care influ-
enţează direct asupra vieţii familiale: învăţământul, sănătatea, locuinţa, ocupa-
ţia, mediul etc. necesită o regândire a politicii sociale în ansamblul său pentru a 
reduce la minim eventualele consecinţe negative ce le pot avea măsurile luate 
în alte domenii asupra calităţii vieţii şi bunăstării familiei. 

Este un adevăr indubitabil, de exemplu, că veniturile familiei care îşi au 
rădăcini în sistemul economic depind de gradul de ocupare a membrilor familiei 
şi, în ultima instanţă, depind de nivelul de dezvoltare economică a ţării; totoda-
tă, ele depind de funcţionalitatea şi finalitatea sistemului de protecţie socială. 

În acest context, considerăm că statului îi revine un rol de prim rang în 
asigurarea protecţiei sociale a familiei, în mobilizarea agenţilor economici la 
constituirea resurselor necesare acestei protecţii. În satisfacerea şi ierarhizarea 
nevoilor de protecţie pe măsura creării resurselor financiare necesare. În toate 
cazurile de rearanjare a modalităţilor de protecţie socială a familiei sau de fi-
nanţare a diferitelor prestaţii trebuie să se facă “alegeri politice“ destinate, să 
asigure cea mai bună compatibilitate între protecţia socială şi contextul său 
economic şi social. 

8.3. Veniturile – instrument al politicii familiale 
În realizarea politicii familiale, a obiectivelor sale, un rol hotărâtor îl au 

selectarea şi utilizarea celor mai eficiente mijloace de acţiune, a instrumentelor 
de natură economică şi neeconomica celor mai adecvate acestui scop. 

Alături de selectarea şi adoptarea deciziilor administraţiilor publice în 
domeniul considerat, modul în care acestea sunt aplicate, mijloacele de acţiu-
ne pentru transpunerea deciziilor în practica măresc sau scad eficacitatea 
acestora. 

Legislaţia familială reprezintă principalul instrument neeconomic al politi-
cii familiale. Ea poate fi concepută ca un pachet complet de legi cu referire ex-
presă la familie sau poate să fie inclusă în dreptul constituţional sau în alte re-
glementări juridice1. Dispoziţiile legale reglementează căsătoria, vârsta minimă 

                                                           
1 În ţara noastră, legislaţia referitoare la familie este reunită în cadrul “Dreptului familiei“. De 

asemenea, Constituţia include explicit sau implicit reglementări privind: viaţa intimă, famili-
ală şi privată, dreptul la învăţătură, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la protecţia socială 
a muncii, dreptul la protecţia proprietăţii private, dreptul la moştenire, nivelul de trai, familia, 
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de căsătorie, divorţul, întreţinerea copiilor, dreptul la contracepţie şi la avort, 
drepturile mamei şi copilului, drepturile şi îndatoririle soţilor, legitimitatea copii-
lor, drepturile văduvelor, ale persoanelor în vârstă, ale handicapaţilor. 

Instrumentele de natură economică considerăm că trebuie concepute ca 
un sistem de mijloace de protecţie a familiei care să-i permită acesteia, pe de o 
parte, realizarea funcţiilor sale (biologică, economica, de consum, de securita-
te, educativă), asigurarea stabilităţii şi a coeziunii sale şi, pe de altă parte, 
ameliorarea condiţiilor de viaţă şi creşterea bunăstării familiei. 

În cadrul acestui sistem se includ, după părerea noastră: politica venituri-
lor şi repartiţia acestora, securitatea socială, prestaţiile familiale, preţurile de 
consum şi subvenţiile, politica fiscală, serviciile furnizate familiei. 

8.3.1. Veniturile familiale 
Principalul instrument de natură economică al politicii familiale îl constitu-

ie veniturile familiei – suportul bunăstării familiei. Veniturile disponibile ale fami-
liei, care de fapt exprimă capacitatea ei de consum şi economisire, se formea-
ză în cadrul procesului complex al repartiţiei primare şi al redistribuirii venitului 
naţional şi reprezintă o rezultantă a diverselor fluxuri şi refluxuri monetare în-
spre şi dinspre familie cu mecanismele lor specifice de formare1. De mărimea 
veniturilor depind starea materială a familiei, patrimoniul acesteia cât şi poziţia 
sa social-economică. 

Practic, toate instrumentele economice ale politicii familiale au repercu-
siuni asupra nivelului veniturilor, a bunăstării familiei, resimţite imediat şi direct, 
sau într-o perspectivă mai îndelungată şi indirect. Veniturile şi repartiţia lor, ală-
turi de funcţia economică pe care o îndeplinesc, în principal, au şi o funcţie so-
cială. Exagerarea rolului uneia din funcţiile veniturilor, şi în special a funcţiei 

                                                                                                                                                    
protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor handicapate etc. Aceste reglementări 
nu vor constitui obiectul analizei noastre, ci doar în măsura în care vin să completeze sau 
să creeze cadrul juridic necesar funcţionării instrumentelor de natură economică. 

1 Schematic. veniturile familiei sunt formate din următoarele fluxuri monetare: I) veniturile 
primare: salariile personalului din întreprinderi şi instituţii de stat, cooperatiste, organizaţii 
obşteşti, alte venituri de la unităţile de stat: venituri din activitatea altor categorii ale popula-
ţiei, ale celor care lucrează în asociaţii, întreprinderi înfiinţate conform Decretului nr. 54/90 
şi Legea nr. 31/1991); venituri nete din gospodăria personală şi individuală: alte venituri; II) 
venituri din redistribuire: participare la beneficii; venituri din dividende, acţiuni, posedarea 
altor active nemateriale,. vânturi băneşti din fondurile de securitate socială sub forma pen-
siilor, indemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale: ajutoare de şomaj, alocaţii şi aju-
toare pentru familiile cu copii, burse; dobânzi şi câştiguri. Refluxurile sunt constituite de: 
impozitele pe venituri: contribuţiile pentru asigurările sociale şi de şomaj; impozite pe teren, 
clădiri, mijloace de transport etc.; impozitul pe venitul persoanelor fizice, prime de asigura-
re facultativă şi obligatorie, cotizaţii, amenzi penalizări. Mecanismul formării veniturilor pri-
mare şi din redistribuire este tratat de Molnar, M. şi colab., Repartiţia venitului naţional, 
IES, 1987, p. 106-159; Vîlceanu, G. şi colab., Fondurile sociale de consum – teorie şi prac-
tică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1984, p. 25, 81. 
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sociale, poate genera reducerea interesului faţă de muncă, de rezultatele aces-
teia. De aceea, considerăm că veniturile din muncă trebuie să remunereze 
principalul factor de producţie, forţa de muncă, şi să îndeplinească cu precăde-
re o funcţie economică. În caz contrar, se diminuează interesul individului pen-
tru cantitatea şi calitatea muncii prestate odată cu ruperea raportului dintre 
cantitatea şi calitatea de munca prestată şi salariul primit. 

Veniturile şi repartiţia lor pot constitui instrumente ale politicii familiale 
numai în condiţiile în care sunt subordonate realizării următoarelor obiective 
sociale: garantarea veniturilor familiale necesare unui trai decent; asigurarea 
atât a redistribuirii verticale a veniturilor (de la familiile bogate spre cele săra-
ce), cât şi a redistribuirii lor orizontale (în cadrul aceleiaşi categorii de familii, de 
la cei cu sarcini familiale reduse spre cei cu sarcini familiale sporite sau per-
soane singure şi cu venituri modeste); compensarea pierderii venitului unui pă-
rinte care rămâne în cămin pentru a se dedica exclusiv creşterii copiilor sau 
acordarea unor subvenţii în natură pentru îngrijirea copiilor în creşe, grădiniţe; 
compensarea pierderii de venit în caz de şomaj asigurând dreptul la alocaţii 
familiale al şomerilor: acordarea de asistenţă socială în caz de pierdere tempo-
rară a capacităţii de muncă. În caz de bătrâneţe, precum şi persoanelor handi-
capate; dezvoltarea serviciilor de învăţământ, cultură şi ocrotire a sănătăţii, în-
trucât întreaga societate este interesată ca toţi membrii săi să fie bine instruiţi 
şi sănătoşi; asigurarea unei oferte corespunzătoare de bunuri şi servicii (bunuri 
alimentare şi nealimentare, servicii de consum) şi menţinerea capacităţii de 
comparare a veniturilor disponibile ale familiei. 

Aceste funcţii sociale se realizează în ţara noastră în primul rând prin 
mecanismele de redistribuire şi de transfer de venituri, fie de la o familie la alta, 
fie prin intermediul fondurilor sociale de consum – principalul mijloc aflat la dis-
poziţia statului pentru realizarea politicii sale sociale şi a politicii familiale. 

Principalele surse ale veniturilor familiei le-au constituit veniturile din 
munca salariată. În cazul familiei de salariaţi, muncitori, veniturile din pensii 
pentru familiile de pensionari de asigurări sociale de stat, veniturile din munca 
în agricultură pentru toate categoriile de familii de ţărani (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 

Sursele de venit pe categorii de familii, în anul 1990 
- % - 

Din care:  Total
Salarii Munca în agric. în 

bani şi în natură1)
Pensii, ajutoa-

re, alocaţii 
Alte ve-
nituri 

Familia de salariaţi 100 74,0 15,0 7,0 4,0 
Familia de muncitori 100 72,0 16,0 8,0 4,0 
Familia de pensionari de asi-
gurări sociale 

100 - 31,0 89,0 - 

Familia de ţărani (total) 100 9,0 79,0 5,0 7,0 
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Din care:  Total
Salarii Munca în agric. în 

bani şi în natură1)
Pensii, ajutoa-

re, alocaţii 
Alte ve-
nituri 

Familia de ţărani cooperatori 100 4,0 85,0 7,0 4,0 
Familia de pensionari CAP 100 2,0 77,0 17,0 4,0 
Familia de ţărani individuali 100 15,0 64,0 3,0 18,0 
1) Inclusiv contravaloarea bunurilor şi serviciilor primite gratuit de la unităţile de stat şi coope-

ratiste. 

Sursa: Bugetele de familie pe anul 1990, CNS, 1991. 

Alături de sursele de constituire a veniturilor familiei, un alt factor de dife-
renţiere a veniturilor este categoria socioprofesională a familiei, a capului de 
familie (tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 

Veniturile totale nominale şi numărul de membri 
pe categorii de familii în anul 1990 

- medii lunare pe o familie - 
 Venituri nomi-

nale (lei) 
Loc în 

ierarhie
Număr de membri 

(persoane) 
 1990  1990 

Familia de salariaţi 7805 1 3,540 
Familia de muncitori 7716 2 3,667 
Familia de pensionari 
de asigurări sociale 

3478 7 1,704 

Familia de ţărani (total) 5828 4 2,589 
Familia de ţărani cooperatori 7021 3 3,002 
Familia de pensionari CAP 3496 6 1,638 
Familia de ţărani cu gospodărie individuală 5549 5 2,797 

Sursa: Bugetele de familie pe anul 1990. 

Locul familiilor, în ierarhia veniturilor, este: pe primul loc se situează fa-
milia de salariaţi cu un venit mediu nominal de 7805 lei în 1990, şi pe ultimul 
loc, familia de pensionari de asigurări sociale cu 3478 lei lunar. 

Deşi ar fi de aşteptat ca în categoriile de familii pentru pensionari membri 
CAP ponderea mare a veniturilor să provină din pensii, situaţie observată de 
altfel, dar în proporţie mai ridicata şi în cazul familiilor de pensionari de asigu-
rări sociale, apare o situaţie paradoxală: veniturile obţinute din muncă au o 
pondere mare. Deci, persoane în vârstă de pensionare, de vârstă înaintată, ob-
ţin veniturile preponderente din muncă. Aceasta se datoreşte în primul rând ni-
velului nesemnificativ al pensiei. 
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În aceste condiţii, ierarhizarea familiilor ar fi cu totul alta dacă s-ar avea 
în vedere doar nivelul pensiei, redat în tabelul nr. 3, şi numărul de membri ai 
familiei care beneficiază de pensie. 

Tabelul nr. 3 

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară 
în anii 1989, 1990 şi trim. I 1991 

Număr mediu anual 
(mii persoane) 

Pensia medie lunară 
(lei) Categorii de pensionari 1989 1990 trim. I 

1991 
1989 1990 trim. I 

1991 
Pensionari de asigurări sociale 2232,5 2494,9 2861,2 1420 1575 1956 
A. Pensia pentru munca depusă şi limita de 
vârstă 1547,2 1800,8 2156,2 1665 1788 2150 
- pensie cu vechime integrală în muncă 906,1 1107,0 1407,3 2016 2125 2455 
B. Pensie pentru pierderea capacităţii de 
muncă 204,4 204,1 208,3 1296 1419 1714 
C. Pensie de urmaş 480,9 490,0 496,7 687 859 1213 
Pensionari IOVR 70,3 66,9 66,1 590 726 1071 
Beneficiari de ajutor social 37,1 34,5 32,4 594 715 894 
Pensionari membri CAP 982,8 985,4 998,3 2111)

2612)
4331) 
4962) 

3331) 
5182) 

Pensionari-ţărani cu gospodărie individuală 23,9 22,0 21,0 127 129 130 
1) Efectiv plătită. 
2) Conform deciziilor. 

Sursa: Breviarul statistic al României 1991; Informaţii statistice operative, nr. 8, 1991, CNS. 

Creşterea veniturilor nominale, observată în cazul tuturor categoriilor de 
familii, se datorează, în cazul familiilor de muncitori şi salariaţi unor factori con-
juncturali ce au acţionai numai în anul 1990: acordarea altor venituri restante 
din anii 1986-1989 şi a restituirii contribuţiei la fondurile sociale, compensaţiilor 
acordate salariaţilor ca urmare a liberalizării preţurilor de la 1 noiembrie 1990, 
şi a unor factori permanenţi ce vor avea influenţă pe mai mulţi ani; acordarea 
unor sporuri pentru condiţii deosebite de muncă. 

Amploarea deosebită a creşterii veniturilor familiilor de ţărani, cu excepţia 
celei de ţărani cu gospodărie individuală, considerăm că este consecinţa atri-
buirii de terenuri în folosinţă tuturor acestor categorii, precum şi a măririi preţu-
rilor de contractare şi achiziţii la produsele agricole. 
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Tabelul nr. 4 

Veniturile nominale pe categorii de familii în 1989 şi 1990 
Lei lunar/familie  
1989 1990 

1990/1989x100 

Familia de:    
- salariaţi 6316 7805 123,6 
- muncitori 6261 7716 123,2 
- pensionari de asigurări sociale 2740 3478 126,9 
- ţărani (total) 3454 5828 168,7 
- ţărani membri CAP 4004 7021 175,3 
- ţărani pensionari CAP 1946 3496 179,6 
- ţărani cu gospodărie individuală 4304 5549 128,9 

Sursa: Calcule pe baza datelor din Bugetele de familie pe anii 1989 şi 1990, CNS. 

Un alt factor de influenţă a veniturilor, a nivelului de trai al familiei, îl con-
stituie numărul de membri de familie. În ceea ce priveşte venitul pe o persoa-
nă, familiile se ierarhizează astfel: pe primul loc familiile de ţărani cooperatori 
cu un venit de 2339 lei/persoană, familia de ţărani, de pensionari CAP, de sala-
riaţi, muncitori, de pensionari de asigurări sociale, iar pe ultimul loc, cu un venit 
de 1984 lei/persoană familia de ţărani individuali. 

Tabelul nr. 5 

Venituri medii nominale pe o persoană, 
pe categorii de familii în anul 1989 şi 1990 

Lei/persoană  
1989 1990 

1990/1989x100 

Familia de:    
- salariaţi 1837 2204 120,0 
- muncitori 1752 2104 120,1 
- pensionari de asigurări sociale 1625 2041 125,6 
- ţărani (total) 1387 2251 162,3 
- ţărani cooperatori 1394 2339 167,8 
- pensionari CAP 1234 2134 172,9 
- ţărani cu gospodărie individuală 1573 1984 126,1 

Sursa: Calculate după Bugetele de familie pe anii 1989 şi 1990. 

Deci, numărul de persoane dintr-o familie acţionează în sensul micşorării 
venitului pe o persoană. În general, avantajele în ceea ce priveşte veniturile 
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unor categorii profesionale se atenuează sau chiar disper când se ia în consi-
derare numărul de persoane care alcătuiesc familia. 

Creşterea numărului de persoane dintr-o familie nu întotdeauna înseam-
nă creşterea numărului celor care aduc venit, cel mai adesea fiind persoane 
aflate în grija familiei, în general copii. Datele din tabelul nr. 6 vin să sprijine 
această afirmaţie. În grupele cu nivelul venitului net pe o persoană1 până la 
1750 lei, numărul persoanelor aflate în îngrijire este mai mare decât al salariaţi-
lor în cazul familiilor de salariaţi. De la grupele de venit peste 1750 raportul se 
schimbă, se inversează: numărul salariaţilor este mai mare decât cel al per-
soanelor în îngrijire. 

În situaţia cea mai defavorizată se află 30% din familiile de salariaţi stu-
diate prin Bugetele de familie (5900 familii de salariaţi). 

Tabelul nr. 6 

Nivelul şi structura veniturilor totale nominale ale familiilor de salariaţi, 
pe grupe, după mărimea venitului net lunar pe o persoană, în anul 1990 

Numărul membrilor în 
medie pe o familie 

Din care: 

Venitul nominal 
mediu pe o per-

soană, lei 

Ponderea (%) în venituri-
le totale, a încasărilor 

din: 

Grupe de venit 
total net lunar 
pe o persoană 

Propor-
ţia în 
total 

familii 
(%) 

Total Sala-
riaţi 

Copii,1) 
elevi, stu-
denţi şi 

persoane 
casnice 

Total2) din ca-
re: bă-
nesc2)

Salarii Agricul-
tură şi 

alte acti-
vităţi 

Alocaţii, 
pensii, 
burse, 

ajutoare 

până la 1150 4.6 5,068 1.240 3,621 1067 975 65,0 11,5 20,9 
1150-1449 9,4 4,585 1.508 2,836 1389 1245 68,1 13,5 15,1 
1450-1749 16,4 4,162 1,717 2,244 1701 1539 73,8 12,2 11,1 
1750-2099 22,1 3,747 1,811 1,785 2025 1852 78,3 10,9 7,8 
2100-2449 16,4 3,444 1,849 1,423 2399 2163 78,0 12,8 5,6 
2450-2849 12,6 2,977 1,791 0,977 2801 2476 76,3 15,1 4,5 
2850-3349 9,4 2,562 1,680 0,684 3285 2824 76,6 19,3 3,1 
3350-3849 5,2 2,364 1,651 0,506 3799 3231 69,6 20,7 2,9 
3850-4999 3,9 2,085 1,469 0,376 4608 3766 63,9 26,5 2,2 

1) Sub vârstă şcolară. 
2) Inclusiv contravaloarea unor mărfuri şi servicii primite gratuit de la unităţile de stat şi coo-

peratiste. 

Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul familiilor de salariaţi cercetate prin bugetele de fa-
milie, pe grupe, după nivelul venitului net total lunar pe o persoană şi pe grupe de 
venit şi sarcini familiale în anul 1990, CNS, 1991. 

                                                           
1 Venitul net considerat are în vedere nu salariul nominal brut, ci salariul nominal net, ce ex-

clude contribuţia pentru pensia suplimentară şi contribuţia persoanelor fără copii (vezi Bre-
viarul statistic al României, 1991, CNS). 
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În ceea ce priveşte familia de ţărani (tabelul nr. 7), se observă ca scăde-
rea numărului de membri de familie duce la creşterea venitului pe o persoană. 
Totodată, cu cât creşte grupa de venit, cu atât scade ponderea familiilor situate 
în aceste grupe de venit. Spre exemplu, în grupele de venit pe persoană situat 
peste 2850 lei se situează 23,1% din familiile de ţărani şi 18,5% din familiile de 
salariaţi. 

O analiză mai nuanţată a influenţei numărului de copii asupra veniturilor 
pe o persoană se poate face pe baza datelor din tabelul nr.8. Se observă că, 
cu cât numărul copiilor sub 16 ani aflaţi în îngrijire creşte, cu atât scade nivelul 
veniturilor pe o persoană. Astfel, în cazul familiilor de salariaţi, venitul nominal 
pe o persoană, la familiile cu 3 şi mai mulţi copii, reprezintă 64% din venitul 
familiilor cu 1 copil şi 51% din venitul familiilor fără copii şi persoane singure. 
Creşterea volumului alocaţiilor pe o persoană la familia cu 3 copii faţă de fami-
lia cu 1 copil de 2,38 ori este nesemnificativă, întărind ipoteza că apariţia unui 
copil în familie reprezintă un risc serios în deteriorarea nivelului de trai al fami-
liei. O altă remarcă priveşte ponderea alocaţiilor în venitul pe o persoană: la 
familiile cu un copil ponderea este de 5,2%, iar la cele cu 3 copii 19%, datorită 
influenţei negative exercitate de scăderea în mărime absolută a venitului din 
salarii şi influenţei pozitive, exercitate de creşterea absolută a venitului din alo-
caţii. 

Aceleaşi concluzii sunt valabile şi pentru familiile de ţărani, cu excepţia 
nivelului mult mai scăzut atât al venitului pe o persoană, cât şi a alocaţiilor 
acordate copiilor din aceste familii. Indemnizaţiile pentru copii acordate familii-
lor de ţărani reprezintă aproximativ 60% din cuantumul alocaţiilor de stat pentru 
copii şi sunt plătite din fondurile proprii de pensii şi asigurări sociale ale ţărani-
lor CAP. 

Dacă vom corela datele din tabelele 6, 7 şi 9 putem avansa următoarea 
concluzie, fără teama de a greşi foarte mult: familiile cu trei şi mai mulţi copii se 
suprapun categoriilor cu venitul net până la 1450 lei pe o persoana şi reprezin-
tă, în categoria de familii de salariaţi, 15% din totalul familiilor studiate, iar la 
familiile de ţărani 22,1% din totalul acestora. 

Tabelul nr. 7 

Nivelul veniturilor totale nominale ale familiilor de ţărani, pe grupe, 
după nivelul venitului total net lunar pe o persoană, în anul 1990 

Numărul mediu de membrii 
pe o familie 

Venitul total mediu nominal lunar 
pe o persoană, lei 

Din care: Din care din: 

Grupe de 
venit total 

net lunar pe 
o persoană 

Propor-
ţia în to-
tal familii Total 

Persoane 
ocupate în 
agricultură

Copii,1) 
elevi, 

studenţi

Total2)

Agricul-
tura 

Salarii Alocaţii, 
pensii, bur-
se, ajutoare 

până la 1150 9,9 3,534   899 582 72 103 
1150-1449 12,2 3,278 1,744 1,534 1312 914 132 118 
1450 -1749 14,4 3,085 1,731 1,354 1623 1201 145 122 
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Numărul mediu de membrii 
pe o familie 

Venitul total mediu nominal lunar 
pe o persoană, lei 

Din care: Din care din: 

Grupe de 
venit total 

net lunar pe 
o persoană 

Propor-
ţia în to-
tal familii Total 

Persoane 
ocupate în 
agricultură

Copii,1) 
elevi, 

studenţi

Total2)

Agricul-
tura 

Salarii Alocaţii, 
pensii, bur-
se, ajutoare 

1750-2099 16,3 2,805 1,731 1,074 2025 1516 230 112 
2100-2449 13,2 2,660 1,817 0,843 2401 1887 231 94 
2450-2849 10,9 2,412 1,673 0,739 2808 2322 204 98 
2850-3349 9,2 2,408 1,785 0,623 3321 2800 247 81 
3350-3849 7,2 2,215 1,650 0,565 3753 3252 206 91 
3850-4999 6,7 2,161 1,744 0,417 4682 4015 243 80 

1) Sub vârsta şcolară. 
2) Inclusiv contravaloarea unor mărfuri şi servicii primite gratuit de la unităţile de stat şi coo-

peratiste.  

Sursa: Idem tabelul 4. 

Tabelul nr. 8 

Nivelul veniturilor totale nominale ale familiilor de salariaţi şi ţărani, 
pe grupe după numărul copiilor în vârstă de până la 16 arii, în anul 1990 

- medii lunare, pe o persoană, lei - 
Grupe de familii Venituri totale 

nominale 
Din care: alocaţii, pen-
sii, burse şt ajutoare 

* Familii de salariaţi, fără copii şi persoane singure 2947 82 
* Familii de salariaţi cu copii sub 16 ani - total 2041 177 
- 1 copil 2360 122 
- 2 copii 1992 179 
- 3 şi mai mulţi copii 1516 291 
* Familii de ţărani cu copii sub 16 ani   
- 1 copil 2129 291 
- 2 copii 1851 105 
- 3 şi mai mulţi copii 1343 181 

 
Susţinerea substanţială a familiei cu 3 şi mai mulţi copii în îngrijire poate 

constitui o cale pentru eliminarea riscurilor deteriorării nivelului de trai al tuturor 
categoriilor de familii la apariţia celui de-al treilea şi a următorilor copii. 

Situaţia specifică a evoluţiei demografice din ţara noastră, bazată până 
în anul 1990 pe măsuri coercitive, în principal, a favorizai frecvenţa apariţiei ce-
lui de-al treilea copil în familie. De aceea, este necesară intervenţia statului mai 
consistentă. În general, prin alocaţiile pentru copii, pentru a ridica nivelul veni-
turilor acestor categorii de familii şi a nu le pune în situaţia de a trăi sub nivelul 



 
 

 

502 

pragului de sărăcie, mai ales că, în cele mai numeroase cazuri, numărul de 
copii dorit nu a coincis cu numărul de copii avut. 

Un alt factor care influenţează mărimea veniturilor familiei îl reprezintă 
ciclul familial, respectiv diversele etape ale evoluţiei familiei: creşterea, stabi-
lizarea, maturitatea şi stingerea familiei. 

Astfel, în prima perioadă a ciclului familial, datorită nivelurilor absolute 
ale veniturilor în general mai scăzute la toate categoriile socioprofesionale, 
precum naşterii copiilor, se va înregistra o scădere absolută a venitului pe o 
persoană în cadrul familiei. Mai mult, în această perioadă, femeia mamă ade-
sea trebuie să-şi întrerupă activitatea profesională pentru a se dedica exclusiv 
îngrijirii copiilor. Considerăm că, tocmai în această etapă, este cu atât mai ne-
cesar ca familia tânără să ocupe un loc deosebit în protecţia socială a familiei, 
acordându-i-se prestaţii în bani şi în natură, cu cât, în această perioadă, sunt 
necesare, în general, cheltuieli suplimentare legate de procurarea şi dotarea 
minimă a locuinţei (acordarea de credite în condiţii mai avantajoase familiilor 
tinere). 

Cea de-a doua perioadă a ciclului familial – “stabilizarea familiei“ – este 
marcată de o creştere a venitului pe o persoană, ca urmare a sporirii, în primul 
rând, a veniturilor soţilor, ca urmare a ridicării nivelului de pregătire profesiona-
lă, a creşterii vechimii în muncă şi a schimbării, eventuale, a statusului profesi-
onal. Tot în această perioadă, o parte din copiii adulţi devin salariaţi şi contribu-
ie cu salariul lor la creşterea venitului pe o persoană în familie, precum şi la re-
ducerea sarcinilor familiale ale părinţilor. 

Constituirea, în cadrul familiei, a unor noi nuclee familiale, ca şi tendinţa 
tinerilor de a se separa de familia de origine, fac ca familia să treacă într-o no-
uă etapă – “maturitatea“, când în familie rămân numai soţii, şi care se caracte-
rizează, sub raportul veniturilor pe persoană, printr-un nivel relativ ridicat al 
acestora (comparativ cu perioada când existau copii în îngrijire). 

În realitate, însă, deşi copiii nu se mai află în îngrijire, părinţii se trans-
formă, în general, în adevăraţi susţinători ai familiilor nou formate de copiii lor. 
Pensionarea marchează sensibil evoluţia veniturilor familiei, în sensul scăderii 
lor. 

Stingerea familiei, prin dispariţia unui soţ, marchează o nouă scădere a 
veniturilor familiei. 

Deşi nu dispunem de informaţii statistice adecvate demonstrării acestor 
concluzii logice la care am ajuns, informaţii parţiale ne pot oferi datele statistice 
privind veniturile pe o persoană în cazul familiilor de ţărani şi de salariaţi care 
au copiii sub 16 ani în îngrijire, în funcţie de vârsta capului de familie (vezi ta-
belele nr.9 şi 10). 

Astfel, se poate observa creşterea continuă a veniturilor pe o persoană 
până când vârsta capului de familie depăşeşte 55 ani, creştere datorată sporirii 
veniturilor din muncă (salarii sau venituri din agricultură) în cazul fiecărei grupe 
cu un anumit număr de copii. Tot în aceleaşi grupe, nivelul veniturilor din aloca-
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ţii scade, ca urmare a faptului că, cuantumul alocaţiilor acordate scade odată 
cu creşterea salariului, încadrarea în altă grupa de venituri. 

Tabelul nr. 9 

Nivelul veniturilor totale nominale ale familiilor de salariaţi pe grupe 
după vârsta capului de familie şi numărul de copii sub 16 ani 

- lei/persoană lunar - 
Cu un copil Cu doi copii Cu trei copii şi mai mulţi Vârsta capului de 

familie VTN S PAAB VTN S PAAB VTN S PAAB 
Salariaţi 
sub 24 ani 2264 1554 211 1582 1027 263 - - - 
25-34 ani 2347 1838 144 1952 1471 182 1489 958 300 
35-44 ani 2360 1855 123 2026 1529 173 1516 941 292 
45-54 ani 2376 1705 101 1934 1359 163 1589 768 259 
55 ani şi peste 2346 1486 115 1733 1097 122 1539 938 327 

Unde: VTN – venituri totale nominale; S – salarii; PAAB – pensii, ajutoare, alocaţii, burse.  

Sursa: Bugetele de familie pe 1990, iniţiale CNS. 

Tabelul nr. 10 

Nivelul veniturilor totale nominale ale familiilor de ţărani pe grupe, 
după vârsta capului de familie şi numărul de copii sub 16 ani 

- lei/persoană lunar - 
Cu un copil Cu doi copii Cu trei copii şi mai mulţi Vârsta capului de familie 

VTN A PAAB VTN A PAAB VTN A PAAB 
Ţărani 
sub 24 ani 1714 1540 96 1899 1327 122 - - - 
25-34 ani 2109 1817 73 1961 1830 55 1266 986 203 
35-44 ani 2041 1758 108 1882 1541 128 1362 1110 184 
45-54 ani 2182 1859 59 1734 1440 101 1295 913 161 
55 ani şi peste 2105 1660 64 1899 1216 104 1452 841 176 

Unde: VTN – venituri totale nominale; A – venituri din munca în agricultură; PAAB – pensii, 
alocaţii ajutoare, burse. 

Sursa: Bugetele de familie pe anul 1990, CNS. 

În ceea ce priveşte evoluţia veniturilor familiilor de salariaţi şi muncitori 
pentru anul 1991, perioada ianuarie-septembrie, se constată o creştere consi-
derabilă a acestora (tabelul nr. 11). 
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Tabelul nr. 11 

Evoluţia veniturilor familiilor de salariaţi şi muncitori, în perioada 
ianuarie-septembrie 1991, comparativ cu aceeaşi perioadă 1990 

- lei lunar - 
Salariaţi Muncitori  

Ianuarie-sep-
tembrie 1991 

Ian.-sept. 1991 / 
ian.-sept. 1990 

Ianuarie-sep-
tembrie 1991 

Ian.-sept. 1991 / 
ian.-sept. 1990 

Venituri totale no-
minale, din care: 15744 219,8 15278 216,2 
- salarii 12640 191,91) 12090 190,31) 
- alocaţii, burse, 

ajutoare, pensii 830 149,8 863 146,4 
1) Dinamica este recalculată faţă de sumele nete (fără impozit pe salarii). 

Sursa: Bugetele de familie pe perioada ianuarie-septembrie 1991, CNS. 

Veniturile familiilor de pensionari de asigurări sociale de stat au crescut 
într-un ritm mai lent. Indicele de creştere este de 173,9%, iar nivelul veniturilor 
totale a fost de 5418 lei. 

Aceeaşi evoluţie a veniturilor pe o persoană se constată şi dacă avem în 
vedere că numărul mediu de persoane care formează o familie s-a menţinut la 
acelaşi nivel: 3,6 persoane la familia de salariaţi, 3,7 la familia de muncitori şi 
1,7 persoane la cea de pensionari. 

Aceste creşteri de venituri sunt o consecinţă a liberalizării preţurilor inter-
venite din noiembrie 1990 şi până la sfârşitul lunii septembrie 1991, şi a măsu-
rilor de protecţie socială adoptate. De remarcat este faptul că, deşi veniturile au 
crescut considerabil, creşterea cheltuielilor totale ale acestor familii a devansat 
creşterea veniturilor. Indicele creşterii cheltuielilor a fost de 251,4% la familiile 
de salariaţi, de 245,8% la cele de muncitori şi 199,6% la pensionari. Mai mult 
decât atât, volumul cheltuielilor totale a depăşit volumul veniturilor încasate, 
aceasta fiind posibilă ca urmare a apelării tot mai dese la economiile depuse la 
CEC în anii anteriori sau/şi la credite. 

Situaţia acestor categorii de familii apare mai puţin favorabilă dacă se 
urmăreşte evoluţia veniturilor reale, adică “se ajustează” evoluţia veniturilor 
nominale cu creşterea preţurilor. În perioada ianuarie-septembrie 1991, compa-
rativ cu perioada similară a anului 1990, am asistat la o creştere considerabilă 
a preţurilor, indicele de creştere fiind de 233,9%. Ajustând creşterea veniturilor 
nominale lunare, obţinute de familii în anul 1991, cu creşterea preţurilor, rezultă 
că veniturile medii lunare au scăzut. 

Astfel, la familiile de salariaţi veniturile reale din salarii au scăzut în me-
die cu 18%, iar cele din alocaţii cu 36%, la familiile de muncitori, cele din salarii 
cu 18,7%, iar cele din alocaţii cu 37,3%; la familiile de pensionari de asigurări 
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sociale de stat veniturile reale totale au scăzut cu 25,7%, în principal pe seama 
veniturilor din pensii. 

Tendinţa conturată până în prezent, în anul 1991, cu începere chiar din 
1990, este aceea că dinamica preţurilor devansează dinamica veniturilor famili-
ilor, evoluţia veniturilor reale căpătând tot mai mult alura unei curbe descrescă-
toare. 

De aceea, considerăm absolut necesară intervenţia statului fie în mode-
rarea creşterii preţurilor la produsele de primă necesitate, fie în raţionalizarea 
acestora, în caz contrar, scăderea veniturilor reale va atrage epuizarea sume-
lor băneşti economisite de toate categoriile de familii, în cazul când acestea 
există, şi scăderea nivelului de trai sub pragul de sărăcie al tuturor categoriilor 
de familii. 

8.3.2. Prestaţiile familiale 
Un alt instrument al politicii familiale îl constituie prestaţiile familiale. 
Sistemele de prestaţii familiale au fost concepute ca un mijloc de acope-

rire a unor riscuri generate de modificarea dimensiunilor familiei, precum şi de 
atenuare a disparităţilor dintre veniturile familiilor care au copii în îngrijire sau 
nu. Aceasta a derivat din atenţia deosebită acordată în cadrul politicilor familia-
le creşterii şi educării copiilor, viitorul unei naţiuni. Prestaţiile familiale, sub for-
ma unor compensaţii în bani şi în natură acordate familiilor, au ca scop îmbu-
nătăţirea, pe de o parte, a raportului dintre veniturile şi cheltuielile familiilor cu 
copii şi, pe de altă parte, împiedicarea deteriorării nivelului de trai al familiilor 
cu copii, comparativ cu cel al familiilor fără copii. În acelaşi timp, prestaţiile fa-
miliale au fost şi sunt utilizate în diferite ţări ca pârghii de stimulare a natalităţii. 
În ce măsură acest lucru s-a reuşit sau nu a depins, considerăm noi, atât de 
nivelul, cât şi de calitatea acestor prestaţii familiale. 

În cazul României, creşterea demografică în anumite perioade (1968-
1969 şi 1985) a fost determinată nu atât de nivelul şi calitatea prestaţiilor fami-
liale, cât mai ales de restricţiile legislative privind întreruperea cursului sarcinii. 
Trebuie să remarcăm faptul că prestaţiile familiale constituie un imbold real dat 
natalităţii şi pot fi folosite ca pârghie eficientă a politicii demografice numai da-
că acestea sunt însoţite de schimbări generale ale sistemului social-economic, 
ale situaţiei materiale a fiecărei familii, a bunăstării ei şi dacă se pune accent 
pe realizarea tuturor funcţiilor familiei şi nu doar a funcţiei de reproducere. 

Întrucât interesul pentru creşterea, educarea şi formarea copilului este 
social, societatea, prin sistemele sale constituite de securitate socială sau fon-
duri sociale, trebuie să contribuie la suportarea unor cheltuieli, în special în ca-
zul familiilor defavorizate, al familiilor numeroase şi cu venituri mici şi al celor 
monoparentale, al handicapaţilor etc. Această practică este întâlnită atât în ţări-
le est-europene cât şi în ţările vest-europene. 

Prestaţiile întâlnite frecvent în politicile familiale şi demografice pot fi îm-
părţite în trei grupe principale. 
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Prima grupa include prestaţii care au ca scop compensarea unui anumit 
eveniment apărut în viaţa de familie: naştere, educaţie, handicapuri. Aceste 
prestaţii sunt atribuite tuturor familiilor, indiferent de veniturile primare şi de 
numărul copiilor în grijă, şi pot fi în natură sau în bani. Din categoria alocaţiilor 
în natură practicate în ţările europene fac parte: concediul pre şi post natal plă-
tit, acordat pe durate variabile de la o ţară la alta (de exemplu: 12 luni în Bulga-
ria, 14 săptămâni în Franţa, 5 luni în Italia, 112 zile în România şi URSS), pro-
tecţia femeii gravide salariate în faţa desfacerii contractului de muncă, îngrijirea 
copiilor în grădiniţe, case de copii, creşe contra plată sau cu plată redusă, po-
sibilitatea mamei sau a tatălui de a-şi întrerupe serviciul sau de a munci un 
timp parţial, cu program variabil, cu timp de lucru redus până când copilul îm-
plineşte o anumită vârstă (2 ani în Franţa, 7 ani în România, de exemplu); ma-
jorarea concediului de odihnă al mamelor, în funcţie de numărul copiilor în în-
grijire; îmbunătăţirea condiţiilor de pensionare prin reducerea vechimii în mun-
că a mamei; acordarea unui concediu plătit 65% din salariu, în România, pen-
tru mamele care au copii sub un an. 

Tot în această categorie, alături de prestaţiile în natură se înscriu presta-
ţiile în bani: primele de naştere, indemnizaţiile de maternitate, prezente în toate 
ţările europene, indemnizaţii pentru mamele studente, pe o durată de 10-14 
luni, şi acordarea unei burse de studii, în Bulgaria, ajutoare sociale pentru han-
dicapaţi, împrumuturi în condiţii avantajoase pentru tinerele cupluri, în Bulgaria 
etc. 

A doua grupă a prestaţiilor familiale include acele prestaţii care privilegi-
ază familiile aflate în situaţiile cele mai defavorizate. Pentru ţările est-europene 
acest grup de alocaţie este mai puţin răspândit, excepţie făcând Ungaria şi 
Bulgaria. Sistemul acestor alocaţii este foarte dezvoltat în Franţa şi include 
prestaţiile acordate familiilor aflate sub un anumit plafon al resurselor, alocaţia 
de părinte izolat, alocaţia pentru mama casnică, suplimentul (adaosul) familial 
acordat familiilor care au în îngrijire un copil sub 3 ani sau cel puţin 3 copii, alo-
caţia de văduvie acordată 3 ani indiferent de sex, alocaţia de reîncepere a şco-
lii (compensarea unor cheltuieli legate de procurarea rechizitelor şcolare, care 
se alătură gratuităţii învăţământului obligatoriu), alocaţia de locuit, alocaţia de 
educaţie acordată în Ungaria familiilor dacă nivelul resurselor este inferior pen-
siei minime. În această categorie poate fi inclus şi ajutorul acordat, în România, 
mamelor, pe toată durata vieţii, dacă au în îngrijire cel puţin 3 copii, iar în 
URSS până când copilul împlineşte 5 ani. 

Partea cea mai substanţială a prestaţiilor familiale o constituie alocaţiile 
familiale. Importanţa deosebită a alocaţiilor familiale este determinată de dura-
ta mare de acordare, care coincide, în toate ţările unde funcţionează această 
prestaţie, cu durata învăţământului obligatoriu (în general 16 ani). Durata poate 
fi prelungita până la 20 de ani în Franţa, 25 ani în Ungaria, 18 ani în fosta 
RDG, în cazul în care copilul îşi continuă studiile sau învaţă o meserie. Impor-
tanţa alocaţiei constă şi în cuantumul său: în Polonia şi România ea reprezintă 
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aproximativ 10-15% din venitul mediu lunar pe economie, iar în celelalte ţări 
est-europene ajunge până la 40-50%. De remarcat este faptul că, în unele ţări, 
alocaţia nu se acordă de la primul copil, de exemplu în Ungaria, Franţa, Italia. 
De asemenea mărimea alocaţiei este diferenţiată în funcţie de nivelul venitului 
capului de familie, în Polonia, România. 

Trebuie menţionat faptul că, în anul 1990, din totalul prestaţiilor familiale 
acordate familiilor din România, alocaţia de stat pentru copii reprezintă ponde-
rea cea mai importanta (cca. 70%, iar în 1991 aceasta scade ajungând la 
60%)1 în ţara noastră alocaţia nu se acordă printr-un sistem unic tuturor familii-
lor cu copii. Astfel, salariaţii şi muncitorii beneficiază de alocaţii din fondurile 
bugetului de stat, ţăranii cooperatori primesc indemnizaţie pentru copii în ca-
drul asigurărilor sociale CAP; familiile de meşteşugari cooperatori primesc alo-
caţii din rezultate financiare ale lor, iar pensionarii aceleiaşi categorii primesc 
alocaţia din asigurările sociale proprii; liber-profesioniştii sau cei angajaţi la fir-
mele particulare nu primesc alocaţii; din 1990 s-a egalizat cuantumul alocaţiei 
familiilor de salariaţi din mediul rural cu cel din mediul urban, concomitent cu 
desfiinţarea plafonului de 4450 lei retribuţie tarifară pentru acordarea alocaţiei. 

În anul 1991, ca urmare a creşterii preţurilor în cele două etape, 1 aprilie 
1991 şi 1 noiembrie 1991, prin introducerea cursului unic de schimb s-a modifi-
cat nivelul alocaţiilor pentru copii. Astfel, începând cu 1 noiembrie 1991 nivelul 
alocaţiilor este redat în tabelul nr. 12. 

Tabelul nr. 12 

Alocaţia de stat pentru copii 
- lei - 

Plafonul de venituri lunare  
Până la 2500 2501-3350 Peste 3360 

- pentru primul copil 760 695 660 
- pentru al doilea copil 825 745 710 
- pentru al treilea copil 925 810 745 
- pentru al patrulea şi următorii copii 1015 885 810 

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 579/1991 şi HG cu privire la indexarea salariilor, pensiilor 
de asigurări sociale de stat, militare şi IOVR şi alte măsuri de protecţie socială pentru 
perioada noiembrie-decembrie 1991. 

O primă observaţie se impune: plafoanele de venituri, chiar fiind cele ob-
ţinute după deducerea impozitului pe salarii, sunt departe de situaţia veniturilor! 
Avem în vedere faptul că începând din luna noiembrie salariul minim de bază 
pe economie este de 7000 lei. Deci, pentru analiza comparativă a nivelului alo-

                                                           
1 În prestaţiile familiale au fost incluse alocaţiile pentru copii, ajutoarele pentru mamele cu 

mulţi copii, indemnizaţiile de naştere şi ajutoarele pentru soţiile militarilor în termen, in-
demnizaţiile pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor bolnavi. 
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caţiei înainte de majorarea de la 1 aprilie 1991, prima majorare de altfel, cu cea 
existentă înainte de 1 noiembrie 1990, prezintă interes nivelul corespunzător 
plafonului de 3350 lei. Astfel că la 1 noiembrie 1990 nivelul alocaţiei era de: 
230 lei pentru primul copil, 270 lei pentru al doilea, 300 lei pentru al treilea şi 
350 lei pentru al patrulea şi următorii. 

Indicele creşterii nominale a alocaţiilor de stat pentru copii, pentru peri-
oada noiembrie 1990-septembrie 1991, este de: 250,7% pentru primul copil; 
231% pentru al doilea copil, 220,3% pentru al treilea copil şi 207% pentru al 
patrulea şi următorii. Înainte de majorare, raportul dintre alocaţia maximă şi cea 
minimă la grupa de venit studiată (peste 3350 lei) era de 1:1,52, iar după majo-
rarea din septembrie 1991, 1:1,26. 

Această modalitate de indexare, după părerea noastră, este contrară ne-
voilor de protecţie socială ale familiilor din ţara noastră, astfel că alocaţia pen-
tru copii în loc să atenueze disparităţile dintre nivelul veniturilor familiilor cu 
mulţi copii şi al celor cu un singur copil le adânceşte. Măsura adoptată, putem 
spune, este contrară principiilor de echitate socială aflate la baza protecţiei ve-
niturilor practicată în toate ţările europene. 

În termeni reali, puterea de comparare a alocaţiei scade în mod conside-
rabil în perioada noiembrie 1990 – septembrie 1991. Creşterea preţurilor înre-
gistrată în aceeaşi perioadă, exprimată prin indicele general al preţurilor a 
ajuns la 319,4. Deci alocaţia la 30 septembrie 1991, în preţuri comparabile oc-
tombrie 1990, este de 180 lei pentru primul copil, 196 lei pentru al doilea, 207 
lei pentru al treilea şi 227 lei pentru al patrulea şi următorii. 

Ca urmare, nivelul alocaţiei în preţuri comparabile octombrie 1990, la da-
ta de 30 septembrie 1991, a scăzut faţă de anul 1990. 

În concluzie, sistemul alocaţiei de stat pentru copii nu contribuie la ate-
nuarea disparităţilor între veniturile familiilor numeroase şi ale celor mai puţin 
numeroase, iar în ceea ce priveşte atenuarea disparităţilor între veniturile fami-
liilor cu copii şi ale celor fără copii contribuie într-o măsură insuficientă. 

După părerea noastră, în aceste condiţii alocaţia de stat pentru copii nu 
poate să-şi exercite rolul de instrument al politicii familiale şi nici al celei demo-
grafice. 

În vederea îndeplinirii funcţiilor care au fost atribuite prestaţiilor familiale, 
considerăm că este de primă necesitate stabilirea mărimii alocaţiei, operaţie de 
altfel destul de dificilă. Parametrii ce ar trebui avuţi în vedere la stabilirea aces-
tui cuantum considerăm ca sunt: nivelul cheltuielilor de consum minime pe un 
copil sau membru de familie în fiecare familie-tip, nivelul impozitelor şi modali-
tatea lor de calcul, vârsta copiilor, numărul persoanelor aflate în îngrijire, cate-
goria social-economica a părinţilor etc. În literatura de specialitate s-au făcut 
diverse estimări ale “costului copilului”1 sau a nivelului cheltuielilor de consum 
                                                           
1 Estimarea costului copilului s-a făcut şi pe baza analizei comparative a bugetelor familiilor 

cu copii şi ale celor fără copii. După aceste estimări rezultă că, costul unui copil reprezintă 
0,18% din cheltuiala cuplului fără copii şi include cheltuieli cu alimentaţia, habitatul, echipa-
rea locuinţei, îmbrăcămintea, transportul, educaţia. Diverse modalităţi de estimare sunt 
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minime pe o persoană. O posibilă estimare este şi aceea făcută pe baza chel-
tuielilor medii de consum pe o persoană din Bugetele de familie. 

Diferenţierea mărimii alocaţiei în funcţie de rangul copilului şi de venitul 
capului de familie, criteriul de bază în stabilirea mărimii alocaţiei aplicat în ţara 
noastră, considerăm că nu permite ameliorarea suficienta a disparităţilor pe 
verticală şi nici a celor pe orizontală. Totodată, aceste alocaţii contribuie în mi-
că măsură la formarea resurselor familiilor cu 2,3 şi mai mulţi copii. 

Luarea în considerare, la stabilirea mărimii alocaţiei şi a diferenţierii 
acesteia pe diferite tipuri de familii, în funcţie de nivelul venitului pe o persoană 
din familie, credem că ar fi un criteriu important în vederea stabilirii mărimii alo-
caţiei pentru ca aceasta să-şi îndeplinească rolul pentru care a fost instituită. 

Un alt element ce ar trebui luat în considerare la stabilirea cuantumului 
alocaţiei este vârsta copilului, cunoscut fiind faptul că cheltuielile cu creşterea 
şi îngrijirea copilului variază în funcţie de vârsta acestuia. În Franţa, de exem-
plu, se practică două actualizări ale alocaţiilor familiale: prima, când copilul 
atinge vârsta de 10 ani şi a doua la 15 ani, ambele fiind considerate ca praguri 
în modul de evoluţie a acestor cheltuieli în cadrul familiei. 

Nu este şi nu trebuie omisă nici inflaţia care afectează puterea de com-
parare a alocaţiei. Metodele de indexare utilizate în cazul actualizării pensiilor 
şi a celorlalte venituri trebuie să fie utilizate şi în indexarea alocaţiei, fapt, de 
altfel, realizat de guvern, dar într-o modalitate nesatisfăcătoare, după părerea 
noastră. 

Cercetarea întreprinsă de noi nu ne-a permis formularea unei propuneri 
concrete privind mărimea alocaţiei pentru ca aceasta să îndeplinească rolul ce 
i-a fost atribuit în realizarea politicii familiale. 

Dată fiind penuria de resurse a bugetului statului nu sunt condiţii pentru o 
majorare substanţială a alocaţiilor. O soluţie posibilă ar fi excluderea de la plata 
alocaţiei a primului copil şi suplimentarea alocaţiilor începând cu cel de-al doi-
lea şi al treilea copil. Această măsură, de o parte, ar crea resurse prin redistri-
buirea sumelor destinate plăţii alocaţiilor în favoarea familiilor care au cea mai 
mare nevoie şi, pe de altă parte, ar crea premisele realizării egalităţii de şanse 
tuturor copiilor şi, în special, celor care provin din familiile numeroase. 

8.3.3. Sistemul fiscal 
Acţiunea sistemului fiscal asupra veniturilor familiei este decisivă, aceas-

ta influenţând nivelul resurselor şi se manifestă în două moduri: pe de o parte, 
se diminuează resursele prin prelevarea impozitului pe venit şi, pe de altă par-

                                                                                                                                                    
prezentate de: Blanchet, D.; Blum, A., Naissance, coût de l’enfant et activité de la mère: un 
modèle, în Population, nr. 2/1987, p. 281-295; Bloch, L.; Glaude, M., Une approche du 
coût de l’enfant, în Economie et statistique, nr. 155/1983, p. 51-67; Canceili, G.; Chstand 
A.; Choquet, O., Données statistiques sur les familles, Collections de I’INSEE, M86... 
(1981). 
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te, se măresc resursele, în urma procesului redistributiv al veniturilor prin trans-
ferurile operate prin intermediul fondurilor sociale de consum. 

Pe un alt plan, sistemul fiscal poate diminua interesul pentru muncă, 
pentru obţinerea unor venituri mari în cazul în care nivelul impozitelor pe venit 
este apăsător şi nestimulativ. 

În categoria instrumentelor politicii familiale, din totalitatea impozitelor di-
recte şi indirecte, se înscrie după părerea noastră impozitul pe veniturile direc-
te, pe salarii. Fără a nega influenţa impozitelor indirecte, în special a impozitu-
lui pe circulaţia mărfurilor, nu ne vom ocupa de aceste tipuri, întrucât influenţa 
sa este mediată de preţuri ce modifică capacitatea de consum şi economisire a 
familiei şi deci funcţia sa de consum. 

Unele ţări dezvoltate consideră impozitele ca o altă manieră de a influen-
ţa resursele familiilor operând redistribuirea lor, fiind asimilate prestaţiilor fami-
liale. 

Impozitul pe venitul persoanelor, în România, modul de calcul şi de per-
cepere a acestuia operează o dublă redistribuire a veniturilor: 1) redistribuirea 
pe verticală, de la cei cu venituri mari la cei cu venituri mici prin sistemul pro-
gresiv de impozitare (tabelul nr. 13); 2) redistribuirea pe orizontală, în cadrul 
aceleiaşi categorii de venituri, de la cei fără sarcini familiale spre cei cu sarcini 
familiale, prin reducerea cu 20% a impozitului perceput pentru persoanele cu 
copii în îngrijire. 

Deci, fiscalitatea poate să reducă resursele celor care sunt în măsură să 
contribuie, respectiv ale celor cu venituri foarte mari şi fără copii şi poate să 
îmbunătăţească resursele familiilor cu venituri mici şi cu sarcini familiale. 

Spre exemplu, familia de salariaţi considerată prin bugetele de familie, 
pentru perioada ianuarie-septembrie 1991, are în medie venituri din salarii de 
12.640 lei lunar. Din totalul membrilor de familie de 3,6 persoane, 1,7 persoane 
sunt salariaţi, iar 1,9 persoane – copii. De aici, rezultă că salariul mediu lunar 
pe un salariat în familie este de 7435 lei. Impozitul pe care l-ar fi plătit un sala-
riat dacă nu ar fi avut copii ar fi fost de 1568 lei, iar pe total familie 2666 lei. 

Întrucât familia are copii în îngrijire, ea beneficiază de reducerea impozi-
tului ca 20%, deci, ea plăteşte impozite pe salariu 2133 lei, ca 533 lei mai puţin 
decât dacă nu ar avea copii. 

Dacă adăugăm la acest “câştig“ al familiei cu copii, volumul “alocaţiilor, 
burselor, ajutoarelor, pensiilor“ de 830 lei, rezultă că familia de salariaţi are un 
spor de venit de 1363 lei lunar, în medie, faţă de familia fără copii şi ca ace-
leaşi salarii. 

Ponderea acestor două resurse în totalul veniturilor familiilor de salariaţi 
reprezintă 8,6%. 

Dacă avem în vedere că volumul cheltuielilor pe o persoană în familia 
considerată este de 4417 lei şi că numărul de copii în îngrijire este de 1,9 per-
soane, venitul din aceste resurse, pe un copil este de 717,3 lei pe o persoană 
şi reprezintă 16,2% din cheltuielile pe o persoană din familie, ceea ce, după 
părerea noastră, este o sumă nesemnificativă. 
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Corelarea sistemului de impozitare şi a rezultatelor aplicării acestuia cu 
nivelul alocaţiilor determină obţinerea soldului transferurilor (prestaţii-impozite). 
Redistribuirea resurselor pe orizontală de la familiile fără copii, spre cele cu 
copii, are valenţe de instrument al politicii familiale atunci când acest sold al 
transferurilor este pozitiv, deci volumul prestaţiilor este mai mare decât cel al 
impozitelor. Din exemplul considerat rezultă că familia “primeşte“ prestaţii în 
valoare de 2133 lei. Soldul transferurilor este negativ, diferenţa dintre prestaţie 
şi impozite este de -770 lei. 

Tabelul nr. 13 

Tranşele de venituri impozabile şi cotele de impozit ce se vor aplica 
începând cu plata drepturilor de salarii pentru luna noiembrie 1991 

Venitul lunar impozabil până la 900 lei Impozit lunar 6% 
900-1100 lei 54 lei+10% pentru ceea ce depăşeşte 900 lei 
1101-1300 lei 74 lei+18% pentru ceea ce depăşeşte 1100 lei 
1301-2200 lei 110 lei+22% pentru ceea ce depăşeşte 1300 lei 
2201-3700 lei 308 lei+23% pentru ceea ce depăşeşte 2200 lei 
3701-5500 lei 652 lei+24% pentru ceea ce depăşeşte 3700 lei 
5501-9200 lei 1085 lei+25% pentru ceea ce depăşeşte 5500 lei 
9201-12850 lei 2010 lei+26% pentru ceea ce depăşeşte 9200 lei 
12851-18350 lei 2959 lei+28% pentru ceea ce depăşeşte 12850 lei 
18350-27550 lei 4499 lei+31% pentru ceea ce depăşeşte 18350 lei 
27551-36700 lei 7351 lei+35% pentru ceea ce depăşeşte 27550 lei 
36701-45950 lei 10553 lei+40% pentru ceea ce depăşeşte 36700 lei 
peste 45950 lei 14253 lei+45% pentru ceea ce depăşeşte 45950 lei 

 
De aici rezultă că modalitatea de aplicare a impozitelor pe salarii nu are 

în condiţiile analizate efectele unui instrument de politica familială. Aceasta 
considerăm că derivă, în primul rând, din reducerea în mod unitar cu 20% a 
impozitului familiilor ce au copii în îngrijire, indiferent de numărul copiilor şi, în 
al doilea rând, din fixarea unui procent de impozitare pe salariu fără a ţine cont 
de numărul persoanelor din îngrijire. 

Soluţionarea acestor două probleme, reale de altfel, având în vedere de-
teriorarea permanentă a nivelului de trai al familiilor ca sarcini familiale nume-
roase, considerăm că ar fi posibilă dacă s-ar lua în considerare şi experienţa 
altor ţări în materie de impozitare a veniturilor familiale. În Franţa, spre exem-
plu, unitatea de calcul a impozitului pe venit este familia, impozitul fiind legat de 
componenţa familiei, respectiv de numărul de unităţi de consum (coeficientul 
familial). Determinarea coeficientului familial se face astfel: se atribuie 0,7 uni-
tăţi de consum fiecărui membru al familiei de peste 14 ani, iar celor sub aceas-
ta vârstă – 0,5 unităţi de consum. De asemenea, i se atribuie fiecărei familii 0,3 
unităţi de consum, considerându-se ca acestea reprezintă cheltuielile fixe ale 
familiei indiferent de mărimea acesteia. 
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Determinarea impozitului familiei se face pornind de la nivelul venitului 
obţinut de familie în anul anterior, deducându-se din acesta prestaţiile familiale. 
Diferenţa se împarte la coeficientul familial şi se obţine venitul pe o unitate fis-
cală. Ratele de impozitare se stabilesc progresiv pe tranşe de venit impozabil 
pe o parte fiscală. 

Luarea în considerare a sarcinilor familiale la calculul impozitului pe venit 
prezintă importanţă şi prin aceea că impozitul este şi trebuie să fie progresiv, 
pe diverse tranşe de venit, astfel că, în cazul familiilor cu venituri până la un 
anumit plafon, putându-se opera scutiri de impozit. Procentele de impozitare, 
care cresc pe măsura creşterii veniturilor, mărind efectul redistributiv al impozi-
tului pe venit, considerăm ca au un puternic efect redistributiv de la familiile cu 
venituri mari spre cele cu venituri mici, cât şi de la familiile mai puţin numeroa-
se spre cele care au mai multe persoane în îngrijire. 

Această metodă de impozitare funcţionează ca un impozit suplimentar 
plătit de familiile fără copii şi ca ajutor familial acordat familiilor numeroase. 

Luarea în considerare a venitului pe fiecare unitate de consum la stabili-
rea impozitului şi chiar a alocaţiei este necesară deoarece, adesea, la apariţia 
copiilor femeia îşi încetează activitatea pentru o anumită perioadă, ceea ce se 
răsfrânge negativ asupra nivelului resurselor familiei şi, deci, şi a bunăstării 
acesteia. 

În condiţiile generate de trecerea la economia de piaţă, care va avea 
consecinţe pe plan social, îndeosebi asupra ocupării forţei de muncă, familiile 
afectate de şomajul involuntar vor trebui cu predilecţie avute în vedere şi susţi-
nute prin prestaţiile familiale, urmărindu-se acoperirea cheltuielilor minime ne-
cesare pentru întreţinerea copiilor. 

8.3.4. Alte instrumente ale politicii familiale în domeniul veniturilor 
Alături de apariţia unui copil în familie, care generează, în cele mai multe 

cazuri, scăderea veniturilor pe fiecare membru de familie şi diminuarea bună-
stării familiei, în viaţa familiei intervin şi alte riscuri: şomajul, pierderea capaci-
tăţii de muncă din motive de boală, invaliditate, vârstă, diminuarea puterii de 
cumpărare a veniturilor ca urmare a creşterii preţurilor. 

Întrucât marea majoritate a acestor riscuri este prezentă în orice tip de 
societate, şi în ţara noastră s-a dezvoltat şi se dezvoltă în continuare, pe măsu-
ra apariţiei sau recunoaşterii la nivel de societate, a unor noi tipuri de nevoi ce 
trebuie să fie acoperite, un sistem de prestaţii în bani sau în natură acordate nu 
familiei ci persoanei aflate în una din situaţiile enunţate mai sus. 

1) Prestaţiile de asistenţă socială reprezintă un ansamblu de măsuri 
organizate la nivel social, finanţate, în general, de la bugetul de stat şi au ca 
scop asigurarea mijloacelor de subzistenţă celor care nu au nici o sursă de ve-
nit, sunt lipsite de mijloace financiare sau de altă natură pentru a-şi asigura 
singure existenţa. 
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Aceste prestaţii pot fi în bani şi, în acest caz, sunt reglementate prin sis-
temul de pensii şi sunt acordate persoanelor în vârstă, care au un minim de 10 
ani de muncă, sub forma unei pensii de ajutor social, al cărei cuantum se ridica 
în noiembrie 1991 la 2900 lei lunar (30 mii persoane beneficiare la aceeaşi da-
tă). 

În aceeaşi categorie de prestaţie se mai includ: ajutoarele acordate soţii-
lor militarilor în termen, prevăzute în Decretul-lege nr.70/1990; ajutoarele acor-
date în caz de deces; alocaţiile de întreţinere pentru minori daţi în plasament 
familial sau încredinţaţi unor familii sau persoane; alocaţiile locaţiile zilnice de 
hrana pentru consumul colectiv în unităţile de asistenţă socială1: cămine de bă-
trâni şi pensionari, cămine spital pentru adulţi, cămine pentru copii minori cu 
deficienţe şi centre de primire minori, cantine de ajutor social (cuantumul aces-
tora este prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr.780/1991.) 

În afara acestor alocaţii, persoanele internate în aceste aşezăminte spe-
cial amenajate beneficiază de îngrijiri medicale, de recuperare, de supraveghe-
re şi educaţie, în cazul copiilor. 

În cadrul acestor prestaţii de asistenţă socială considerăm că ar trebui 
circumscrisă şi asigurarea unui minim social garantat, dincolo de prestaţiile 
anunţate anterior, date fiind situaţiile în care se găsesc mai ales anumite cate-
gorii de bătrâni, copii handicapaţi. Asigurarea unui minim garantat nu ar repre-
zenta o notă originală a politicii sociale în România, ci ar fi o raliere la politica 
sistemelor de securitate socială, aplicate în alte ţări. Dintre ţările europene 
membre CEE, 7 au un “minim garantat“, instituit în scopul satisfacerii nevoilor 
fundamentale ale celor săraci. Nivelul acestuia, modul de calcul, condiţiile de 
atribuire şi finanţare în cazul a 4 ţări europene sunt redate în schema nr. 1. 
Acest tip de prestaţie de asistenţă socială ar putea fi acordată în România fa-
miliilor care se găsesc sub un anumit plafon al resurselor şi în acele condiţii în 
care supravieţuirea familiei este în pericol. 

2) Alocaţia de şomaj este vărsată din fondul pentru ajutorul de şomaj, 
constituită prin contribuţia agenţilor economici (4% din fondul de salarii) şi a 
persoanelor asigurate (1% din salariul brut) celor care se află temporar în si-
tuaţia de şomaj, conform Legii nr. 1/1990 completata cu Hotărârea Guvernului 
nr. 780/1991. 

3) Pensiile de asigurări sociale de stat şi ale ţăranilor cooperatori 
sunt vărsate din bugetele de asigurări sociale, constituite la nivel de stat sau 
cooperaţie, CAP, în anumite condiţii de cotizare, la o anumită vechime de coti-

                                                           
1 Conform unor date recente, în România există 17 cămine pensionari, 40 cămine-bătrâni, 

20 spitale neuropsihiatrice, 49 spitale boli cronice şi 3 cămine atelier, în care sunt internate 
15227 persoane. Din totalul fondurilor alocate din bugetul de stat de 500 mil. lei, 110 mil. 
lei constituie alocaţiile de hrană. În ceea ce priveşte situaţia leagănelor de copii, după da-
tele furnizate de Organizaţia neguvernamentală “Salvaţi copiii“ în luna aprilie 1991 în Ro-
mânia existau 72 leagăne în care erau internaţi 6642 copii, din care doar 2427 copii sunt 
sănătoşi, iar 4215 sunt bolnavi de boli cronice. 
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zare, plătite la vârstele prevăzute în legea pensiilor. Cuantumul acestora a fost 
modificat, deşi decalajul în timp, odată cu evoluţia preţurilor prin hotărârile gu-
vernului nr. 1163/1990, nr. 219/1991, nr. 526/1991,579/1991. Creşterea dife-
renţiată a mărimii pensiei având la bază principiul sporurilor regresive, înce-
pând cu 1 august 1991, corelată cu evoluţia preţurilor pentru perioada octom-
brie 1990 – septembrie 1991, a permis creşterea funcţiilor minime reale şi scă-
derea pensiilor medii reale pentru toate categoriile de pensii1. 

Schema nr. 1 

Venitul minim garantat 
A RFG Belgia Ţările de Jos Regatul Unit 
B 1962 1974 1968 1948 
C Destul de generoasă 

după controlul resurse-
lor. Acordate tinerilor şi 
străinilor care îndepli-
nesc anumite condiţii 

Depind de comune. În 
general sunt excluşi 
străinii, cei foarte tineri 
şi cei care nu caută de 
lucru 

Naţionalitatea şi con-
trolul formal că sunt tn 
căutarea unei ocupaţii

Destul de generoase 
pentru nivelurile obişnui-
te. Mai restrictive pentru 
niveluri superioare, 
acordate pe termen lung 

D Statului Federal 50% stat 
50% comunitate 

90% stat 
10% comunitate 

Statului 

E Variază uşor de la un 
land la altul 

Variază adesea pe 
comunităţi 

Da Da 

F Alocaţia de bază se 
calculează după talia 
familiei plecând de la 
un panel de bunuri. Se 
adaugă numeroase 
complemente 

Diferenţiat după co-
munităţi 

Urmează nivelul sala-
riului minim legal cu 
luarea în considerare a 
coeficienţilor familiali 

Alocaţia de bază se cal-
culează după talia fami-
liei plecând de la un pa-
nel de bunuri. Se adau-
gă complemente pentru 
cheltuieli particulare 

G Poate atinge 6000 
franci/luni cu comple-
mente 

Poate varia puternic 
după comune pierind 
de la un nivel minim 
(2900 franci pentru un 
cuplu fără a include şi 
prestaţiile familiale) 

Aproximativ 7000 
franci lună 

3600 franci nivel obiş-
nuit. 4300 franci nivel 
pe termen lung la care 
se adaugă anumite 
complemente 

H 0,5 milioane menaje în 
1973  
1 milion menaje în 
1983 

18000 menaje în 1978
3900 menaje în 1983 

Aproximativ 300000 
menaje în 1981  
Aproximativ 600000 
menaje în 1984 

3 milioane menaje în 
1978  
4,3 milioane menaje în 
1983  
2 milioane menaje în 
1986 

Unde: A = ţara; B = anul creării; C = condiţii de atribuire; D = în grija financiară a…; E = ven-
tilaţie pe întreg teritoriul; F = modul de calcul; G = nivelul (FF 1985) pentru un cuplu 
cu doi copii (10 şi 16 ani); H = număr de beneficiari. 

Sursa: Pauvreté et politiques sociales dans le CEE et aux Etats-Unis, în Problèmes 
economiques, nr. 2004/1986, p.29. 

                                                           
1 Indicele pensiei reale în luna septembrie 1991, comparativ cu luna octombrie 1990, era de 

113% în cazul pensiei minime pentru limită de vârstă şi vechime integrală şi de 74% pentru 
pensia medie. Aproape aceeaşi alură o au şi evoluţiile pensiilor de invaliditate, minime şi 
medii, invaliditate de gradul I, II şi III, date de Raportul prezentat de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, revista Ordinea nr. 46,14-20 nov. 
1991, p. 12. 
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Înscrierea acestei prestaţii în instrumentele de politică familială este 
oportună întrucât, pentru anumite tipuri de familie, pensia este sursa preponde-
rentă de venit, determinând în măsură esenţială nivelul de trai al familiei. Pe de 
altă parte, încetarea din viaţă a titularului pensiei transferă drepturile acestuia 
celorlalţi membri de familie, soţie, copii, sub forma pensiei de urmaş, dacă ur-
maşii nu au altă sursă de venit care exclude acordarea pensiei de urmaş. În 
plus, în unele ţări, ca şi în ţara noastră, văduva recăsătorită pierde pensia de 
urmaş de care beneficia înaintea căsătoriei; la fel, femeia divorţată pierde pen-
sia pe care ar fi avut-o dacă ar fi rămas căsătorită. Aceste condiţii suplimentare 
de atribuire a pensiei de urmaş încurajează practica coabitării, destul de frec-
venta printre persoanele în vârstă. 

4) Pensiile de invaliditate se acordă tot pe baza legii pensiilor, comple-
tată ulterior cu hotărârile guvernamentale enunţate, la pierderea totală sau par-
ţială a capacităţii de muncă din cauză de accidente de muncă sau boală profe-
sională. În ţara noastră sunt stabilite 3 grade de invaliditate: gradul I, invalidita-
te cu incapacitate totală de muncă şi nevoie de îngrijire din partea unei alte 
persoane; gradul II, incapacitate totală de muncă; gradul III, incapacitate parţia-
lă de muncă. Acordarea acestui tip de prestaţie în bani este însoţită de asisten-
ţa medicală şi recuperatorie gratuită, precum şi de măsuri de orientare profesi-
onală spre munci compatibile cu gradul de handicapare a persoanelor. 

5) Ajutoarele materiale acordate pentru incapacitate temporară de 
muncă, determinată de boală sau accident, se stabilesc în raport cu vechimea 
în muncă, procentual din retribuţie, astfel: până la doi ani 50%; de la 2-5 ani 
65%; de la 5 la 8 ani 75%; peste 8 ani 85% şi sunt tot venituri de substituţie, 
înlocuind venitul din muncă. Plata acestor ajutoare este condiţionată de afilie-
rea la sistemul asigurărilor sociale de stat sau cooperatiste, la fel ca şi în cazul 
pensiilor de invaliditate. De aici rezultă că de la plata acestui ajutor scapă toate 
persoanele neasigurate, femeile casnice, ţăranii individuali. 

6) Servicii furnizate gratuit prin intermediul serviciului naţional de sănă-
tate şi de educaţie, servicii de planificare familială, de îngrijire a copiilor în cre-
şe, grădiniţe, a persoanelor în vârstă sau handicapate în aşezăminte speciale. 

Sistemul de ocrotire a sănătăţii şi de educaţie, practicat în ţara noastră, 
admite implicit, ca familia să aibă un anumit rol şi o anumită contribuţie la des-
făşurarea acestor activităţi (plata medicamentelor sau suportarea numai a unor 
părţi din costurile acestora, plata rechizitelor şcolare şi a altor contribuţii). Gra-
tuitatea asistenţei medicale şi a învăţământului în unităţile de stat nu exclude şi 
existenţa altor instituţii sau aşezăminte care să presteze servicii de asistenţă 
medicală şi învăţământ contra plată, populaţia suportând integral costul acestor 
servicii. 

În afară de serviciile în natură, furnizate de “ocrotirea sănătăţii“ şi “învă-
ţământ“, în aceste domenii se prestează şi servicii în bani: alocaţii zilnice de 
hrană pentru consumul colectiv din unităţile de învăţământ (grădiniţe, case de 
copii, de elevi şi tineri din învăţământul special şi de ocrotire etc.) în unităţile de 
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sănătate (bolnavi internaţi în spitale, adulţi şi copii etc.) prevăzute expres în 
anexele la Hotărârea Guvernului nr. 780/1991. 

La aceste prestaţii se adaugă şi bursele de şcolarizare şi de merit acor-
date elevilor şi studenţilor, în mărime nominală deloc neglijabilă. 

7) Indexarea (revalorizarea) periodică a veniturilor familiei ce a evo-
luat din punct de vedere metodologic, de la acordarea unor compensaţii fixe, 
indiferent de mărimea veniturilor, spre indexarea procentuală a veniturilor brute 
ale titularilor de venit: salarii, pensii, ajutoare sociale, alocaţii etc. Metoda inde-
xării practicată la noi a avut, parţial, valenţe de instrument al politicii familiale, 
în măsura în care a vizat anumite segmente ale veniturilor: salariul minim şi sa-
lariul general, pensia minimă şi pensia de asigurări sociale, fapt remarcat de 
altfel cu ocazia analizei prestaţiilor familiale în ţara noastră. 

În ceea ce priveşte veniturile din pensii şi din alocaţii ale familiilor de 
pensionari CAP şi ale celor de ţărani care au în îngrijire copii, metoda revalori-
zării acestora nu s-a putut aplica. 

8) Subvenţiile acordate prin bugetul de stat pentru a acoperi o parte din 
costuri la unele produse alimentare: ulei, zahăr, unt, lapte, unele sortimente din 
carne etc. şi la o serie de servicii furnizate familiei: transport cu abonamente, 
furnizarea energiei electrice, a energiei termice, considerăm că sunt veritabile 
instrumente ale politicii familiale. Rolul acestor subvenţii este de a reduce, în 
general, pentru consumator costul acestor produse de bază. Extinderea aces-
tui tip de instrument al politicii familiale considerăm că este necesară şi utilă 
pentru ţara noastră, dată fiind creşterea permanenta a preturilor. Modalitatea 
practică de realizare poate fi distribuirea unor eventuale “raţii“ sau “bonuri de 
cumpărare“ care să permită cumpărarea unei cantităţi minime (la nivelul unui 
consum minim pe o persoană din familie) de produse alimentare strict necesa-
re familiei în cazul familiilor care au un venit pe persoană sub un anumit prag. 

Un alt domeniu consacrat al acţiunii subvenţiilor îl constituie susţinerea 
de către stat a creşterii producţiei alimentare, creşterea sau susţinerea preţuri-
lor primite de producătorii agricoli la vânzarea producţiei lor. 

Alt domeniu foarte important la care sunt aplicate adesea subvenţiile îl 
constituie locuitul, mai precis subvenţionarea, alături de utilităţile locuinţei şi a 
chiriilor. De altfel, această metodă s-ă folosit pe larg în ţara noastră dar numai 
pentru anumite categorii de familii: cadre ale Ministerului de Interne şi ale Mi-
nisterului Apărării Naţionale. 

În mod normal, nivelul subvenţiei pentru chirie trebuie să depindă de 
numărul membrilor de familie, venitul familiei, costul şi calitatea acestei locuin-
ţe, precum şi de ponderea venitului consacrată în mod raţional locuinţei. 

Acordarea subvenţiilor pentru locuit considerăm că poate fi un instrument 
important al politicii familiale, aşa-numita alocaţie de locuit putând constitui un 
element cu pondere în venitul familial. 

9) Politica financiară, în sens mai larg ea incluzând şi subvenţiile, prin 
subsistemul său politica creditelor, poate constitui un instrument al politicii fa-
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miliale. Sprijinirea tuturor familiilor prin acordarea unor credite avantajoase 
pentru construirea de locuinţe proprietate personală sau achiziţionarea de locu-
inţe din fondul de stat, creditele acordate familiilor tinere pentru dotarea locuin-
ţei (probleme dezvoltate la capitolul 5 al lucrării) sunt exemple concludente în 
ceea ce priveşte acţiunea acestor instrumente de politică familială. 

8.4. Rolul agenţilor economici în formarea resurselor 
necesare funcţionării instrumentelor politicii 
familiale în domeniul veniturilor 

Îmbunătăţirea protecţiei sociale actuale şi în special a protecţiei familiei, 
ţinând seama de gradul scăzut de protecţie a familiei, cât şi de apariţia de noi 
riscuri generate în prezent de restructurarea economiei şi, în viitor, de econo-
mia de piaţă, antrenează o creştere rapidă a cheltuielilor consacrate acestui 
obiectiv social. 

În acest context, subliniem preocuparea tuturor guvernelor pentru găsi-
rea celor mai adecvate metode de finanţare a acestor cheltuieli, precum şi pen-
tru determinarea contribuţiei diverşilor agenţi economici la formarea resurselor 
necesare. În mod frecvent, resursele protecţiei sociale se asigură din cotizaţii 
directe plătite de întreprinderi, întreprinzători sau persoane protejate, fie în cali-
tate de salariaţi, fie în calitate de lucrători independenţi. Totodată, la consti-
tuirea resurselor mai contribuie şi administraţia publică, reprezentată de stat, în 
situaţii specifice, pentru plata alocaţiilor pentru copii, cheltuieli pentru educaţie, 
ocrotirea sănătăţii, cu resurse din veniturile sale create prin acţiunea sistemelor 
de impozitare şi venituri nefiscale. 

Este foarte dificil de desprins, din întregul sistem de securitate socială, 
rolul agenţilor economici doar la finanţarea cheltuielilor pentru protecţia venitu-
rilor familiei. Practic, toate domeniile securităţii sociale, respectiv “bătrâneţea“, 
“sănătatea“, “familia“ şi “ocuparea“ se întrepătrund şi se reflectă la nivelul fami-
liei, veniturile acesteia în funcţie de categoria de familie, de situaţia sa materia-
lă, de poziţia sa economică. Consecinţele modalităţilor de finanţare a protecţiei 
sociale se resimt la nivelul familiei pe două planuri: în primul rând, prin siste-
mele de prelevare asupra veniturilor şi, în al doilea rând, prin tipul de prestaţii 
de care beneficiază diversele tipuri de familii în funcţie de necesitatea concretă 
de protecţie sociala. 

Suntem de părere că finanţarea acestor cheltuieli trebuie să se facă în 
funcţie de riscul pe care îl acoperă, de scopul pentru care au fost constituite. 
Până în prezent, în ţările est-europene constituirea resurselor s-a făcut, în ma-
re parte, în bugetul de stat, care încasa toate impozitele şi cotizaţiile, punându-
se doar problema combinării optimale a acestor resurse, pentru a se adapta 
exigenţelor financiare, economice, administrative ale momentului sau în per-
spectiva. În România, bugetul de stat, în calitatea sa de administrator general 
al resurselor destinate protecţiei sociale, începând cu anul 1977, încasează de 
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la agenţii economici contribuţiile pentru asigurările sociale (25%), contribuţia 
pentru ajutor de şomaj (4% din fondul de salarii), impozitul pe profit, impozitul 
pe circulaţia mărfurilor etc. şi de la personal, impozitul pe venitul persoanelor 
fizice, diverse taxe, contribuţia pentru pensia suplimentară (3%) din salariul 
brut şi contribuţia pentru ajutor de şomaj (1%) etc. şi finanţează prin intermedi-
ul fondurilor sociale de consum de la bugetul de stat: ocrotirea sănătăţii, învă-
ţământul, cultura şi arta, bursele, alocaţiile familiale şi, prin intermediul bugetu-
lui asigurărilor sociale, indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă, concediile 
medicale, pensiile, ajutoarele sociale etc. 

În România, în afara bugetului de stat care administrează veniturile înca-
sate de la agenţii economici şi cele din sistemul general de impozite, există şi 
alte bugete ale altor categorii de populaţie, şi anume: “bugetele de asigurări 
sociale“ pentru unele categorii de populaţie, membrii CAP, ai cooperaţiei, liber-
profesionişti. Din aceste bugete se plătesc pensiile, indemnizaţiile pentru inca-
pacitate temporară de munca, alocaţiile familiale. Funcţionarea mai multor sis-
teme de asigurări sociale determină o serie de discrepanţe atât în ce priveşte 
nivelul cotizaţiilor, cât şi al prestaţiilor acordate în sistemul de stat şi coopera-
tist. Discrepanţele au fost generate şi de nivelul relativ scăzut al salariilor în 
aceste domenii, de nivelul venitului în general. 

Regândirea unui nou sistem de asigurare de pensii pentru sectorul coo-
peratist sau afilierea acestuia la sistemul naţional consideram că este absolut 
necesară pentru asigurarea unei protecţii unitare a acestor categorii, precum şi 
extinderea sistemului de protecţie pentru familiile de ţărani cu gospodărie indi-
viduală. 

O metodă de finanţare a cheltuielilor protecţiei sociale, la care subscriem 
şi noi, este aceea prezentată de lordul Beveridge1, care ţine să adapteze natu-
ra încasărilor la cea a cheltuielilor ce trebuie să fie efectuate. Aceasta constă în 
finanţarea prin buget a serviciului naţional de sănătate şi educaţie şi a prestaţii-
lor familiale şi prin cotizaţii profesionale pentru prestaţiile acordate la pierderea 
venitului din muncă. Deci, la finanţarea acestor resurse trebuie să contribuie, 
pe de o parte, prin prelevările asupra veniturilor lor, cei care pot să-şi garante-
ze veniturile profesionale, deci asiguraţii şi, pe de altă parte, întreaga societate, 
relevându-se astfel solidaritatea naţională prin sistemele de impozite practicate 
pentru constituirea resurselor bugetului public în vederea efectuării cheltuielilor 
cu sănătatea, educaţia, prestaţiile familiale, asigurarea minimului social garan-
tat acolo unde aceasta este o practică naţională. 

În concluzie, finanţarea securităţii sociale se face din resursele care se 
forme în general, din următoarele: cotizaţiile sociale ale întreprinzătorilor sau 
ale agenţilor economici, cotizaţiile sociale ale salariaţilor, impozitul pe venitul 
persoanelor fizice, impozitele pe profitul agenţilor economici şi societăţilor, im-
pozitele pe bunuri şi servicii (TVA), alte impozite. Agenţii economici care supor-
                                                           
1 Sécurité sociale: Quelle méthode de financement? Une analyse internationale, BIT, ISBN 

92-2-2032322,1983, p. 28. 
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ta aceste prelevări sunt unităţile economice, societăţile, menajele (familiile) şi 
stat. Determinarea contribuţiei fiecărui agent considerăm că este o opţiune po-
litică a guvernului, dependentă de contextul larg al politicii economice şi socia-
le. Creşterea contribuţiei întreprinzătorului măreşte costul producţiei, preţul de 
vânzare, accelerând inflaţia şi, totodată, poate atinge competitivitatea respecti-
vei întreprinderi şi, ca urmare, scăderea volumului producţiei deci şi a contribu-
ţiei întreprinzătorului. 

Creşterea contribuţiei menajelor prin impozite directe (impozit pe venit), 
contribuţii pentru asigurări sociale şi impozite indirecte (impozitele pe venituri şi 
servicii), prezintă riscul împiedicării dezvoltării familiei, al scăderii incitării la 
muncă şi la economisire, a spiritului de întreprinzător. Totodată, această meto-
dă incită la fraudă fiscală şi, deci, la promovarea muncii “la negru“. Creşterea 
prelevărilor de la menaje scade, totodată, puterea de cumpărare a familiilor şi, 
deci, şi capacitatea lor de a-şi îmbunătăţi parametrii vieţii familiale. În general, 
creşterea impozitelor pe salarii este însoţită, ca urmare a revendicărilor sindi-
cale, de creşteri de salarii pentru a nu se deteriora puterea de cumpărare a sa-
lariului, mărindu-se în acest fel costul producţiei prin cheltuielile salariate. 

În ceea ce priveşte creşterea impozitelor pe bunuri şi servicii (de tipul 
impozitului pe bunuri şi servicii – ICM, accize, a taxei asupra valorii adăugate), 
principalul agent economic ce o suportă este tot familia, aceasta traducându-se 
prin creşterea preturilor şi deci scăderea puterii de cumpărare a veniturilor. 
Scăderea puterii de cumpărare este cu atât mai dramatică cu cât familiile cele 
mai defavorizate, cu venituri mici, au mai mare înclinaţie spre consum şi, deci, 
sunt afectate mai mult de aceste impozite indirecte. 

Creşterea impozitelor pe veniturile societăţilor şi asociaţiilor va afecta pu-
terea lor de investire, de autofinanţare şi uneori şi incitaţia de a întreprinde şi 
de a se moderniza la exigenţele concurenţei, totodată, mărimea acestor impo-
zite incită la fraude fiscale. 

Trecerea la privatizarea economiei în România considerăm că va modifi-
ca rolul agenţilor economici la formarea resurselor necesare susţinerii politicii 
familiale, în general, şi a politicii familiale în special. Aceasta este cauzată de 
scăderea aportului statului, ca urmare a privatizării unor întreprinderi şi creşte-
rea aportului întreprinzătorilor particulari, a asociaţiilor cu scop lucrativ prin im-
pozitele pe profit plătite de acestea. Totodată, liberalizarea preţurilor şi creşte-
rea cuantumului impozitului pe circulaţia mărfurilor va spori aportul indirect al 
menajelor la constituirea resurselor destinate finanţării cheltuielilor bugetului de 
stat şi a securităţii sociale, prin acest impozit indirect. 

Nu este exclusă nici posibilitatea creării unor sisteme private de pensio-
nare care să funcţioneze pe principiul capitalizării şi al investirii resurselor, 
practică întâlnită în SUA1 şi nu pe principiul repartiţiei pe baza căruia funcţio-
nează actualul sistem de pensionare în România. 
                                                           
1 Alături de pensia plătită din “Social Security” de care beneficiază femeile la 62 ani şi bărba-
ţii la 65, există şi sistemul privat de pensionare. Orice persoană angajată poate să contri-
buie cu 5% din salariu, iar întreprinderile cu 10%. Aceste contribuţii rămân ale contribuabi-
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Totodată, este posibilă apariţia şi a altor forme de asigurare; de exemplu, 
a femeii casnice care-şi poate pierde capacitatea de muncă, a soţului care-şi 
poate întrerupe serviciul pentru a-şi creşte copiii, a soţului care rămâne văduv 
etc., mobilizându-se resurse suplimentare în vederea realizării acestor scopuri. 

Trebuie menţionat faptul ca în România exista condiţii pentru extinderea 
şi a altor modalităţi de protecţie a familiei prin acţiuni speciale care vizează pro-
tecţia copiilor, a orfanilor, a handicapaţilor, a bătrânilor, organizate de instituţii 
şi organizaţii filantropice, de cult religios. 

Descentralizarea activităţii sindicale va crea premise pentru existenţa şi 
a altor sisteme de asigurări şi protecţie a familiilor respectivelor categorii, care 
vor ţine cont de riscurile specifice categoriilor profesionale pe care le reprezintă. 

Diversificarea sistemelor de protecţie socială şi a contribuţiei agenţilor 
economicii la finanţarea politicii sociale şi a politicii familiale, va antrena creşte-
rea rolului statului în calitate de negociator între interesele diverselor sisteme 
şi, mai mult, în compensarea cu resurse proprii a deficitelor sistemelor de asi-
gurări sociale care se profilează începând cu anul 1991. 

Totodată, statul va avea şi în continuare sarcina ca, prin politica sa eco-
nomică şi socială, să mobilizeze agenţii economici la constituirea resurselor şi 
la alocarea acestora pentru a face o ierarhizare a priorităţilor nevoilor ce trebu-
ie acoperite. 

                                                                                                                                                    
lului toată viaţa, iar în caz de deces revin familiei. Aceste fonduri se investesc, decizia de 
investire fiind luată de aşa numiţii “financial managers“ sau “money managers“, cei care îşi 
asumă o răspundere în ce priveşte siguranţa şi rentabilitatea investiţiei. Implicit, pe baza 
unor analize economice şi a unor coordonate furnizate de băncile date, organizaţiile finan-
ciare care mânuiesc aceşti hani, denumiţi “mutual fonds“ încearcă să preia controlul asu-
pra investiţiei respective. Fiecare individ are posibilitatea de a opta pentru organizaţia fi-
nanciară care i se pare mai rentabilă în ceea ce-i propune. Fără nici un risc, cei care con-
tribuie cu 5% pot obţine 9%, în schimb, cei care riscă pot câştiga până la 15-18%. De no-
tat, că oricare contribuabil care nu este mulţumit de câştigul său poate opta pentru alt 
“financial manager“ care-i oferă o altă perspectivă (Din convorbirea cu dl Nicolae Filipescu, 
profesor la Universitatea George Washington, în ziarul România Liberă din 6 august 1991). 



 

 

521 

Capitolul 9 

Obiective şi instrumente ale politicii 
familiale în domeniul consumului 

în perioada de tranziţie 

Politica consumului (general, familial, individual) se integrează sistemului 
conducerii ştiinţifice a societăţii prin funcţiile sale, care constau în determinarea 
obiectivelor privind consumul populaţiei; mobilizarea resurselor societăţii şi a 
instrumentelor, căilor şi mijloacelor de realizare a acestora; integrarea tuturor 
elementelor participative (economice, sociale, politice) la realizarea lor. Politica 
consumurilor se integrează, în al doilea rând, structurilor organizaţionale aflate 
sub impactul deciziilor politice prin numeroasele legături cauzale dinamice ale 
consumului cu celelalte faze ale reproducţiei. Sub imperativul perfecţionării în-
tregii activităţi social-economice, politica consumului contribuie, în al treilea 
rând, la integrarea în perspectivă asupra dezvoltării economice intensive, a 
efectelor pe care consumul le induce în procesul reproducţiei calitative a forţei 
de muncă. În al patrulea rând, politica consumului este menită să contribuie şi 
la valorizarea efectelor economice şi sociale ale activităţii colective asupra cali-
tăţii vieţii individuale, precum şi a asimilării progresive a efectelor consumului în 
sistemul de valori al colectivităţii. 

Din această perspectivă abordăm, în prezentul capitol, problemele pri-
vind consumul familiei în perioada de tranziţie amintind faptul că un element 
hotărâtor al politicii sociale în această perioadă îl constituie, fără îndoială, ne-
cesitatea de a asigura în primul rând consumul de produse alimentare, neali-
mentare şi de servicii pentru întreaga populaţie şi pentru fiecare familie din ţara 
noastră. Toate măsurile cu caracter economic trebuie să concure, în final, la 
satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei, ale fiecărei familii, creşterea 
cantitativa şi calitativă a elementelor componente ale consumului reprezentând 
unul dintre indicatorii principali ai nivelului de trai şi calităţii vieţii. 

Considerăm că unul din elementele definitorii ale măsurilor de redresare 
a economiei naţionale, precum şi ale creşterii interesului populaţiei pentru par-
ticiparea la activitatea economică, îl reprezintă atenţia ce se va acorda. în ca-
drul implementării politicii sociale, problemelor asigurării consumului populaţiei, 
flecarei familii. Asigurarea hranei populaţiei, a îmbrăcămintei, condiţiilor de lo-
cuit şi a celorlalte elemente care caracterizează calitatea vieţii trebuie să re-
prezinte, în strategia trecerii la economia de piaţă, prioritatea numărul unu în 
toate variantele. 
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9.1. Obiective ale politicii familiale în domeniul consumului 
a) Conţinut, principii, funcţii 
În contextul politicii sociale, obiectivele privind consumul populaţiei se in-

tegrează sistemului de obiective privitoare la nivelul de trai şi calitatea vieţii. 
Conţinutul şi dimensiunea obiectivelor privind consumul populaţiei în general, 
al familiei şi individului, se formulează în raport cu condiţiile concrete, naţiona-
le, de o mare diversitate, legate de stadiul sau de etapa de dezvoltare a fiecă-
rei ţări, de nivelul de dezvoltare a producţiei, de particularităţile structurilor eco-
nomico-sociale. Această varietate de condiţii în care se elaborează politicile de 
consum, generează în mod firesc deosebiri în conţinutul obiectivelor, în meca-
nismele şi pârghiile economice utilizate, în modul de îmbinare a instrumentelor 
folosite. 

Referitor la conţinutul şi modalităţile de realizare a unei politici ştiinţifice 
în domeniul consumului, preocupările economiştilor din diverse ţări se orien-
tează în trei direcţii principale: a) perfecţionarea mecanismelor de elaborare a 
politicilor de consum; b) adecvarea conţinutului lor la condiţiile concrete din fie-
care etapă de dezvoltare economica; c) perfecţionarea mecanismului de dirija-
re a procesului consumului prin instrumente adecvate acestui domeniu. Menţi-
onam totodată faptul că acestor direcţii – vizând îndeosebi orientări practice – li 
se asociază şi preocupări pe plan teoretic, prin care se urmăresc, în principal, 
clarificări conceptuale asupra esenţei, principiilor şi tipurilor de politici în sfera 
consumului. Abordările se concentrează pe două aspecte: adecvarea tipului 
politicii de consum la condiţiile creşterii intensive şi efectele politicii consumului 
asupra eficienţei întregii reproducţii. Majoritatea opiniilor converg spre recu-
noaşterea oportunităţii unei politici de consum active, de modelare a consumu-
lui, având la bază un model orientativ care trebuie să reflecte corect priorităţile 
sociale şi preferinţele individuale şi să aibă în vedere raţionalitatea economica 
(înţeleasă nu restrictiv, ci stimulativ spre sporirea eficienţei sociale a consumu-
lui şi optimizarea sa). Există însă şi păreri care neagă oportunitatea politicii de 
modelare având la bază norme ştiinţifice fundamentale. Susţinătorii acestui 
punct de vedere discută alte tipuri de consum (cantitative – cu accent pe nive-
lul consumului, calitative – vizând structura şi calitatea consumului, pasive – 
care exclud conducerea dirijată a procesului consumului accentuând pe mani-
festarea individuală a cumpărătorului), tipuri pe care le consideră mai uşor 
adecvabile unor condiţii economice concrete. 

În cadrul acestor direcţii se insistă, în primul rând, pe studierea sistemu-
lui nevoilor sociale şi a dinamicii acestora, a delimitării celor care au o anumită 
stringenţă, a determinării normelor de consum pentru anumite categorii de ne-
voi, care să servească orientării consumatorului spre nivelul optim de acoperire 
a acestora. Toate acestea constituie fundamente teoretice ce stau la baza ela-
borării sistemului de obiective. În al doilea rând, se urmăreşte perfecţionarea 
mecanismului de elaborare a sistemului de obiective, în legătura sa nemijlocită 
cu celelalte obiective economice prevăzute în fiecare etapa de dezvoltare, 
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urmărindu-se soluţionarea temporal-optimă a contradicţiilor din sfera relaţiilor 
de consum. În al treilea rând, se insistă pe adecvarea modalităţii de conducere 
a procesului consumului – în condiţiile trecerii la reproducţia de tip intensiv – la 
cerinţele unui comportament de consum care să contribuie la satisfacerea ne-
voilor umane şi la dezvoltarea capacităţilor creatoare ale oamenilor. 

Conducerea procesului consumului se realizează în mod indirect prin ac-
ţiunea regulatoare a unor pârghii şi instrumente de natură economică, psiho-
logică sau administrativa. Cu ajutorul instrumentelor economice – ofertele de 
mărfuri, veniturile băneşti şi preţurile de consum – comportamentul consumato-
rilor poate fi orientat în diferite direcţii stabilite în raport cu conţinutul şi dinami-
ca sistemului de nevoi sociale şi cu condiţiile economice concret realizabile 
pentru desfăşurarea procesului consumului. 

Prin instrumentele sau pârghiile social-psihologice – reclama, publicita-
tea, educaţia – se acţionează asupra elementelor de natură extraeconomică ce 
intervin în consum (tradiţiile, obiceiurile, relaţiile de consum din familie), iar prin 
cele de natură administrativă (reglementări legale privind constituirea infra-
structurii, sistemul de norme de asigurare şi garantare a calităţii, reglementări 
privind cantitatea de produse distribuite populaţiei etc.) se acţionează asupra 
condiţiilor şi cadrului de desfăşurare a procesului consumului. 

Soluţionarea problemelor privind consumul familiei nu poate fi deci reali-
zată la întâmplare, fără stabilirea şi urmărirea permanentă a unor obiective 
precise şi fără punerea în practică a unor instrumente adecvate de realizare a 
acesteia. 

Este necesară deci elaborarea unor orientări, a unor coordonate clare, în 
cadrul larg al politicii sociale, menite să contribuie într-un termen acceptabil la 
rezolvarea problemei satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi familiei 
sub toate aspectele sale. 

Stabilirea obiectivelor, a direcţiilor de acţiune şi punerea în practica a in-
strumentelor adecvate de asigurare şi creştere a consumului populaţiei, familiei 
şi individului, nu poate fi realizată fără sa aibă drept punct de plecare o serie de 
probleme privind nevoile de consum şi resursele necesare pentru satisfacerea 
lor; contradicţiile specifice sferei consumului ca fază a reproducţiei sociale; sta-
rea consumului populaţiei ca rezultat atât al situaţiei moştenite la sfârşitul anu-
lui 1989 cât şi a evoluţiei sale în 1990 şi 1991 etc. 

b) Cu privire la nevoile de consum ale familiei şi resurselor necesare 
pentru satisfacerea lor 

Pentru stabilirea obiectivelor concrete ale fiecărei etape este necesar să 
se cunoască gradul efectiv atins în satisfacerea nevoilor de consum la fiecare 
categorie de populaţie şi stringenţa nevoilor nesatisfăcute. 

Problematica nevoilor este esenţială din mai multe puncte de vedere. În 
primul rând, pentru că prin determinarea lor social-economică ele intervin în 
reproducţia socială ca forţă motrice a producţiei; în al doilea rând, pentru că 
complexul de nevoi evoluează în procesul dezvoltării, dinamic şi structural, du-
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pă anumite legi proprii, care trebuie cunoscute; în al treilea rând, pentru că, în 
timp, s-a dovedit nu numai utilă, dar şi necesară, pentru sporirea eficienţei so-
ciale a consumului populaţiei, orientarea procesului de formare a nevoilor; în al 
patrulea rând, pentru că politica consumului se realizează etapizat. 

Aceste elemente sunt absolut necesare în stadiile de fundamentare a 
politicii consumului pentru stabilirea obiectivelor şi a unor priorităţi în realizarea 
lor. Priorităţile şi preferinţele se manifestă însă, în primul rând, la nivel familial 
şi individual. Cunoaşterea şi însuşirea lor stau la baza determinării volumului şi 
structurii ofertei de mărfuri şi servicii, a nivelului veniturilor şi preţurilor cu amă-
nuntul. Aceasta nu înseamnă că ele sunt preluate automat şi integral. Practica 
socială a arătat că nevoi importante ale omului nu îşi găsesc întotdeauna mani-
festarea obiectivă adecvată. Este şi motivul principal pentru care stabilirea unui 
sistem de priorităţi sociale de satisfacere a nevoilor şi orientarea procesului de 
formare a acestora este necesară. 

Este posibilă însă şi situaţia când sistemul de priorităţi sociale diferă de 
cel constituit la nivel individual, fiind impus consumatorilor ca un dictum al unor 
condiţii economice mai deosebite. În acest caz, prin dimensiunile ofertei şi prin 
mişcarea preţurilor se poate interveni asupra comportamentului de consum, 
dar situaţia este generatoare de contradicţii şi insatisfacţii. Ele sunt alimentate 
de faptul că, în procesul satisfacerii nevoilor, oamenii dobândesc o anumită 
experienţă, în condiţii de convergenţă a sistemului de priorităţi sociale cu cele 
constituite la nivel individual, situaţie cel mai clar evidenţiată de echilibrul între 
cerere şi ofertă – instituit fără intervenţii forţate asupra libertăţii de cheltuire a 
veniturilor – consumul determină o satisfacţie a consumatorului legată, în pri-
mul rând, de modul în care acesta a reuşit să-şi acopere nevoile cu veniturile 
sale disponibile. Când această satisfacţie nu este percepută sau nu corespun-
de efortului de comparare, deşi nevoia este acoperită, “eficienţa socială“ a ac-
tului consumului este discutabilă. Ca urmare, considerăm că în comportamen-
tul de consum intervenţia factorului de decizie, prin instrumentele economice 
pe care le are la dispoziţie, dincolo de respectarea posibilităţilor de alegere a 
cantităţilor şi calităţii produselor, pe care consumatorul le consideră oportune 
pentru satisfacerea nevoilor sale conştientizate ca raţionale şi în legătură cu 
veniturile sale, imprimă politicii în domeniul consumului un caracter forţat, 
anormal. Corespunzător judecăţii subiective a consumatorului, progresul său 
pe planul consumului se măsoară prin creşterea continuă, chiar egală de la un 
an la altul, dacă este posibil, a volumului fizic al consumului. Creşterea puterii 
sale de cumpărare trebuie să-i permită ca, pe baza experienţei acumulate, să 
poată sconta cel puţin pe menţinerea volumului de bunuri şi servicii, dar de o 
calitate mai bună sau în condiţiile aceleiaşi calităţi pe un volum sporit. 

Cea de-a doua coordonată, în funcţie de care trebuie să se elaboreze 
politica consumului, o reprezintă resursele necesare pentru satisfacerea nevoi-
lor de consum. Determinarea indicatorilor de resurse, precum şi a proporţiilor 
economice şi echilibrele intersectoriale, se fundamentează pe teza teoretică 
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potrivit căreia mărimea şi mişcarea fondului de consum este în funcţie de di-
namica venitului naţional, a fondului de dezvoltare, de eficienţa utilizării acestu-
ia, de rata medie a acumulării, de coeficientul efortului de dezvoltare şi de rata 
medie a consumului. 

Nivelul şi structura consumului depind de dimensiunile producţiei de bu-
nuri şi servicii şi de infrastructura consumului care, la rândul lor, influenţează 
masa şi gradul de eficienţă a potenţialului productiv acumulat. De asemenea, 
ritmul creşterii producţiei şi volumului fondului de consum este condiţionat de 
ritmul acumulării în ramurile industriale producătoare de bunuri de consum. 
Creşterea părţii acumulărilor productive destinate sectorului producător de bu-
nuri de consum constituie o premisă a apropierii ulterioare a ritmurilor de creş-
tere a producţiei mijloacelor de producţie şi a celei de bunuri de consum. Sub-
liniem totodată că acumularea nu se înfăptuieşte ca un scop în sine, ci în vede-
rea creşterii dimensiunilor fondului de consum. 

Pe de altă parte, nu trebuie pierdută din vedere accentuarea influenţelor 
inverse, ale consumului asupra producţiei sociale. Aceasta determină noi crite-
rii de apreciere a oportunităţii economice a alocării de resurse pentru consum. 
Avem în vedere, în mod special, creşterea rolului consumului în dezvoltarea 
personalităţii şi capacităţilor creatoare ale omului, de care se leagă infinit mai 
mult decât în dezvoltarea extensivă, eficienţa economico-socială, impulsurile 
ce pornesc chiar din sfera consumului asupra producţiei, ca urmare a procesu-
lui de intensivizare a consumului ş. a. Repartizarea resurselor pe categorii de 
nevoi este anevoioasă; unele dintre acestea necesită pentru satisfacerea lor un 
mare volum de bunuri de consum (nevoile alimentare, de vestimentaţie), altele 
solicită mai puţin producţia materială, accentul punându-se predominant pe 
servicii nemateriale (nevoile de învăţământ, cultură ş. a.) altele prezintă o mare 
intensitate a fondurilor, solicitând mai mult acumularea neproductivă (transpor-
turile, locuinţele). Toate acestea intervin ca elemente la fundamentarea mărimii 
fondului de consum individual şi a celui social. Proporţia dintre aceste două 
componente ale fondului de consum se determină în funcţie de mărimea obiec-
tiv necesară, în fiecare etapă de dezvoltare, a fondului de compensare a chel-
tuielii de forţă de muncă, care acoperă cheltuielile necesare pentru funcţiona-
rea normală. 

Desigur, obiectivele în politica consumului trebuie stabilite în corelaţie cu 
cele din celelalte sfere ale reproducţiei sociale. În acest context, evoluţia con-
sumului este dependentă de ritmul dezvoltării economiei. Condiţia echilibrului 
dinamic al consumului – înţelegând prin aceasta creşterea medie anuală relativ 
constantă a volumului său fizic – constă în asigurarea unei stabilităţi a ritmului 
de creştere a producţiei. Prin aceasta se asigură creşterea şi diversificarea 
ofertei, pe de o parte, şi sporul veniturilor pe de altă parte. O primă problemă, 
ce decurge de aici, este determinarea acelui nivel realizabil al eficienţei, al pro-
ductivităţii muncii sociale în esenţă, care să asigure obţinerea produsului pen-
tru sine, ca principala sursă a consumului individual. Dacă volumul ofertei nu 
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este cel puţin egal cu mărimea veniturilor din muncă se ajunge inevitabil la 
dezechilibre pe piaţă. Acestea se accentuează pe măsura creşterii diferenţelor 
între mărimea veniturilor băneşti ale populaţiei şi fondul de mărfuri oferite spre 
consum. Literatura de specialitate arată că sunt posibile mai multe căi de re-
stabilire a echilibrului pe piaţă. Prima posibilitate constă în majorarea preţurilor. 
Prin aceasta problemă nu se rezolvă, ci se amână doar. Stabilirea echilibrului 
valoric în cazul unei oferte insuficiente, prin majorarea preţurilor, este posibilă 
şi acceptabilă doar pentru perioade scurte de timp. Recurgerea la o asemenea 
soluţie de mai multe ori într-o perioadă de câţiva ani determină, aproape întot-
deauna, scăderi ale nivelului de trai prin influenţele pe care evoluţia preţurilor le 
exercită chiar asupra consumului, dar mai ales prin efectele negative pe care 
variaţia nivelului şi structurii acestuia le induc asupra celorlalte componente ale 
nivelului de trai1. 

O a doua posibilitate de stabilire a concordanţei valorice între cerere şi 
ofertă constă în dimensionarea veniturilor totale până la nivelul fondului de 
marfă disponibil, cu menţinerea stabilităţii preţurilor. Această soluţie are semni-
ficaţia unei reduceri a puterii de comparare, iar efectul principal pentru toate 
categoriile de populaţie constă în scăderea volumului fizic. 

Între aceste două posibilităţi, în care echilibrul cerere-ofertă se realizea-
ză prin intermediul unui singur instrument, fie venitul, fie preţurile, există cele 
care au în vedere acţiunea combinată a acestora. Multiplele posibilităţi de 
combinare cu efecte variate asupra consumului se pot sintetiza astfel: 

− creşterea preţurilor de consum şi a veniturilor nominale. La o corelare 
perfectă a evoluţiei acestora, puterea de cumpărare a titularilor de ve-
nituri nu se modifică. Proporţionalitatea perfectă între creşterea veni-
turilor şi a preţurilor este însă greu de realizat datorită, în principal, cri-
teriilor variate de repartizare a veniturilor după specificul muncii şi mai 
ales a productivităţii muncii pe ramuri. Creşterea mai accentuată a 
preţurilor de consum, comparativ cu cea a veniturilor, determină o 
scădere a puterii de cumpărare, după cum orice creştere a veniturilor 
mai mare decât cea a preţurilor echivalează cu o creştere a acesteia. 
Literatura de specialitate arată că există posibilitatea cunoaşterii efec-
telor modificării preţurilor asupra consumului şi se pot determina apri-
ori condiţiile necesare pentru ca modificarea preţurilor să asigure 
creşterea consumului, cu condiţia ca solvabilitatea să se mărească 
corespunzător; 

− scăderea preţurilor de consum şi creşterea veniturilor nominale, situa-
ţie în care puterea de comparare a veniturilor creşte; 

                                                           
1 În lucrarea Consumer Behaviour, Basic Findings and Management Implications, John 

Willey & Sons, 1983, se arată că din cercetarea comportamentului de consum în SUA a 
rezultat că la o creştere a indicelui general al preţurilor cu 10-15%, cheltuielile pentru hrană 
şi vestimentaţie se reduc până la 40%, cele pentru vacanţe şi petrecerea timpului liber cu 
33%, cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii cu 15-25%. 
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− majorarea preţurilor (directă sau indirectă) şi scăderea veniturilor no-
minale, la care se recurge în situaţiile de accentuat dezechilibru eco-
nomic, nivelul producţiei, dar mai ales eficienţa acesteia neputând 
asigura nici oferta şi nici solvabilitatea cererii. Pe produse, efectul re-
ducerii veniturilor se va concretiza în scăderea consumului fizic la bu-
nuri şi servicii care au prezentat o elasticitate mai mare. O primă con-
secinţă este creşterea în consum a volumului produselor şi serviciilor 
substituibile, după care o eventuală substituţie forţată deteriorează ni-
velul, structura şi calitatea consumului. 

c) Contradicţiile şi necesitatea rezolvării lor 
O latură esenţială a fundamentării politicii consumului (în general şi la ni-

velul familiei şi individului) o constituie analiza şi soluţionarea contradicţiilor ce 
apar în procesul dezvoltării de ansamblu şi care se răsfrâng inevitabil şi asupra 
consumului populaţiei, precum şi a celorlalte contradicţii inerente relaţiilor de 
consum în reproducţia lor. 

Contradicţiile din subsistemul nevoilor de consum ale populaţiei – care 
există şi se dezvoltă – îşi au originea în faptul că aceste nevoi se structurează 
pe două niveluri: primul se referă la necesităţile de consum reale, efective, po-
trivit condiţiilor etapei respective, privite în afara capacităţii lor de satisfacere, a 
solvabilităţii lor, iar cel de-al doilea – care ţine seama tocmai de aceste posibili-
tăţi şi care se manifestă prin consumul efectiv – cuprinzând acele nevoi ale po-
pulaţiei care se satisfac prin sfera relaţiilor de piaţă, precum şi pe cele satisfă-
cute din fondurile sociale de consum şi prin autoconsum. Contradicţia constă în 
faptul că nevoile, atât ca volum cât şt ca structură, sunt mai largi decât cele 
posibil de satisfăcut într-o anumită etapă. Problema ca acestea din urmă să se 
apropie cât mai mult de cele efective (într-o etapă dată) este fundamentală, iar 
prin rezolvarea sistematică a acestei contradicţii, consumul populaţiei devine 
un proces economic cu existenţa proprie şi funcţii specifice în realizarea obiec-
tivelor politicii în domeniu, a politicii sociale în general. 

Posibilităţile de armonizare a nivelului şi structurii complexului de nevoi 
cu cea a nevoilor solvabile dau dimensiune obiectivelor politicii consumului. 

Un alt aspect contradictoriu al relaţiei dintre repartiţie şi consum îl consti-
tuie influenţa reciprocă dintre oferta de bunuri şi servicii şi eficienţa stimulării 
materiale. Forţa stimulatoare a venitului familiei nu este reprezentată de bani în 
sine, ci de cantitatea de bunuri şi servicii ce se pot obţine în schimbul lor şi nu 
în primul rând al celor care satisfac nevoi fundamentale. Dacă bunurile şi ser-
viciile ce pot fi comparate cu veniturile discreţionare nu sunt disponibile în can-
titatea, calitatea şi structura sortimentală dorită, forţa stimulării scade. 

Este necesară fără îndoială şi necesitatea studierii unei categorii specia-
le de contradicţii, determinată de condiţiile materiale de producţie şi consum 
ale societăţii contemporane şi care se referă la om, ca individ şi ca subiect al 
relaţiilor sociale. În politica socială aceste raporturi interesează nu numai pen-
tru că omul, ca element al forţelor de producţie şi subiect al relaţiilor sociale, 
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generează deopotrivă prin tendinţe de inovare şi de conservatorism, motive în 
plus pentru persistenţa contradicţiilor, inclusiv în cadrul existenţei materiale, ci 
pentru că prin obiectivele sale, îndeosebi cele care vizează satisfacerea nevoi-
lor spirituale, se integrează structurilor obiective ale vieţii sociale. După cum se 
ştie, parametrul cauzal al progresului în societate îl reprezintă permanenta 
schimbare a nevoilor umane. Aceasta se difuzează încă mult mai rapid decât 
posibilităţile de satisfacere a lor. În condiţiile în care condiţia materială a exis-
tenţei omului (privită ca un proces în care nevoile suferă continuu modificări 
cantitative şi structurale) se realizează tendenţial, la niveluri din ce în ce mai 
înalte, câmpul principal de acţiune în domeniul condiţiei umane devine desă-
vârşirea omului pe plan spiritual, dictată de înţelegerea necesităţii şi dimensiu-
nilor reale ale vieţii sociale. Evident, asemenea palier al realizării omului apare 
ca obiectiv fundamental al acţiunii practice în condiţiile depăşirii stadiilor de 
realizare în planul unor nevoi de ordin material. Atât timp însă cât acestea mai 
rămân obiectiv (şi ele vor rămâne încă pentru o lunga perioada de timp), crite-
riul cointeresării materiale, alături de cel al cointeresării morale continua să ac-
ţioneze ca o pârghie a procesului integrare socială a individului. 

Luarea în considerare a acestor aspecte ni se pare esenţială în funda-
mentarea obiectivelor politicii de consum. Nu trebuie pierdut însă din vedere 
faptul că acest gen de contradicţii îşi au originea în faptul că, până în prezent şi 
probabil şi în viitorul apropiat, în modul de viaţă şi în comportamentul de con-
sum al familiilor prevalează încă nevoile şi consumul material care generează 
şi întreţine un sentiment de frustrare relativă pentru că prestigiul social este în-
că asociat acestuia. În măsura în care, prin politica consumului, în modul şi sti-
lul de viaţă vor fi promovate cât mai multe elemente de consum nematerial 
(servicii de cultură, artă, posibilităţi pentru recreere şi petrecere în condiţii nor-
male a timpului liber), care contribuie cu multiple influenţe pe planul personali-
tăţii şi dezvoltării complexe a oamenilor, aceste relaţii contradictorii pot fi ate-
nuate. Considerăm de aceea necesar ca, în viitor, obiectivele consumului fami-
liei să se integreze tot mai mult într-o viziune de deschidere culturala asupra 
consumului care să statueze şi consumul nematerial pe acelaşi pian sau chiar 
înaintea celui material. 

d) Obiective generale şi specifice ale politicii familiale în domeniul 
consumului 

Cele prezentate până în prezent ne permit să sintetizăm pe scurt şi care 
sunt principalele obiective în domeniul consumului populaţiei şi fiecărei familii, 
obiective pe care le structurăm pe două niveluri: generale, care vizează con-
sumul de bunuri şi servicii în ansamblul său şi specifice, elaborate pe compo-
nente ale consumului. 

Un prim obiectiv general îl constituie ridicarea nivelului şi îmbunătăţire 
calităţii consumului populaţiei, pentru satisfacerea la un grad cât mai înalt a 
nevoilor materiale şi spirituale ale întregii populaţii şi ale fiecărei familii şi indi-
vid în parte. 



 

 

529 

Realizarea acestui obiectiv este concepută tendenţial, nivelul consumului 
variind între un minim de satisfacere a nevoilor şi un maxim. Orientarea spre 
asigurarea nivelului minim este obligatorie în virtutea principiilor egalităţii socia-
le care prevăd ca toţi membrii societăţii să-şi satisfacă nevoile esenţiale, recu-
noscute social, independent de locul pe care îl au în societate şi în diviziunea 
muncii, de starea lor de sănătate şi de gradul lor de educaţie. Privit în afara 
capacităţii economice a societăţii, nivelul maxim este dat de punctul de satura-
ţie pentru unele categorii de nevoi materiale şi nelimitat pentru cele spirituale. 

Calitatea consumului priveşte îmbunătăţirea structurii sale prin modifica-
rea ponderii principalelor elemente, în sensul scăderii proporţiei consumului 
alimentar şi al creşterii ponderii serviciilor şi consumului nealimentar în consu-
mul total. Calitatea consumului familiei este determinată în principal de doi fac-
tori: la nivel social de gradul de dezvoltare a producţiei, de diversificarea şi cali-
tatea ei, iar la nivel individual de nivelul veniturilor băneşti ale familiei. 

Un alt obiectiv general constă în realizarea unui consum echitabil în ra-
port cu nivelul veniturilor realizate de populaţie în procesul participării ei la pro-
ducţia socială şi cu alţi factori ai mediului de viaţă. Ele vizează atât diferenţie-
rea consumului între indivizi sau familii, care are o determinare obiectivă prin 
aportul inegal al membrilor societăţii la producţia socială – cât şi eliminarea in-
egalităţilor din consumul individual determinată de factorii nelegaţi de aportul 
de muncă (demografici în special) ce legitimează posibilităţile normale de aco-
perire a nevoilor de reproducere a forţei de muncă, inclusiv a generaţiilor. Men-
ţinerea acestora din urmă contravine necesităţii, obiective pentru societate, de 
asigurare a unor condiţii egale pentru reproducerea forţei de muncă. Obiectivul 
realizării unui consum echitabil este menit să contribuie tocmai la crearea pre-
miselor pentru apropierea veniturilor din munca. El nu trebuie înţeles în sensul 
instituirii egalităţii sociale, realizabilă prin corectarea inegalităţilor din veniturile 
obţinute în repartiţia după muncă prin consum social, ci în sensul soluţionării 
contradicţiei dintre interesele sociale şi persoanele ce apar în procesul repro-
ducerii forţei de muncă, în reproducerea generaţională a populaţiei, în întreţine-
rea unor categorii de populaţie post sau inactive. 

Dat fiind faptul că sistemul de nevoi ale populaţiei este foarte eterogen, 
aceste obiective generale, pe termen lung, se concretizează pentru fiecare 
subsistem de nevoi şi se etapizează în funcţie de condiţiile materiale existente. 

Obiectivele specifice se prezintă astfel: 
În domeniul consumului alimentar. Pornind de la faptul că societăţii nu-i 

poate fi indiferent modul în care sunt acoperite nevoile alimentaţiei pentru toate 
categoriile de populaţie, în beneficiul său şi al individului, fundamentarea şi 
elaborarea obiectivelor în domeniul alimentaţiei se raportează la: a) nevoile 
biologice ale omului (în funcţie de vârstă, sex, caracterul muncii prestate), obi-
ceiurile şi tradiţiile alimentare ale populaţiei; b) posibilităţile şi modalităţile de 
constituire cantitativ-structurală a resurselor agroalimentare; c) normele ştiinţi-
fice de nutriţie referitoare la valoarea energetică şi structura pe grupe de pro-
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duse a raţiilor alimentare zilnice; şi d) cerinţele formării unui comportament ali-
mentar sănătos al populaţiei, pentru evitarea dezechilibrelor nutriţionale cu 
efecte negative asupra stării de sănătate. 

Principalele obiective pentru consumul alimentar ar trebui să aibă în ve-
dere: 

a) satisfacerea din punct de vedere cantitativ a nevoilor alimentare, po-
trivit cerinţelor fiziologice şi în corelaţie cu posibilităţile economiei, în 
cadrul unei alimentaţii judicioase; 

b) asigurarea unei alimentaţii echilibrate pe ansamblul ţării şi în profil te-
ritorial, pentru toate categoriile de populaţie, atât sub aspect caloric, 
cât şi al substanţelor nutritive componente, în condiţiile în care nevoile 
alimentare ale populaţiei sunt, în medie, pe locuitor, relativ apropiate, 
problema realizării unui consum echilibrat în profil teritorial înseamnă 
practic niveluri apropiate ale consumului mediu pe locuitor, pe judeţe 
şi zone, pentru principalele categorii de alimente, în special pentru ce-
le de bază. 

Pentru consumul nealimentar, obiectivele se stabilesc pornind de la locul 
nevoilor de vestimentaţie şi locuinţă, ca nevoi fundamentale, dar şi al altor ca-
tegorii de nevoi (de înzestrare cu obiecte de cultură, bunuri electrocasnice, mij-
loace de transport) în sistemul nevoilor populaţiei, precum şi de la modalităţile 
de satisfacere a acestor nevoi, prin bunuri sau servicii, în cazul complementari-
tăţii sau substituibilităţii lor. 

Obiectivele privind satisfacerea nevoilor de vestimentaţie ale membrilor 
familiei constau în asigurarea unei garderobe satisfăcătoare, raţionale ca di-
mensiune şi structură, iar în cazul nevoilor de locuit asigurarea unui spaţiu lo-
cuibil adecvat ca mărime (o cameră de persoană) şi dotat corespunzător din 
punct de vedere edilitar şi al ambientului casnic. 

Obiectivul general în domeniul consumului de servicii pe termen lung, 
constă în creşterea rolului serviciilor în satisfacerea nevoilor populaţiei, ca una 
din caracteristicile esenţiale ale evoluţiei consumului pe măsura dezvoltării şi, 
de altfel, o cerinţă obiectivă în procesul constituirii unui mod de viaţă superior. 

Potrivit specificului categoriilor de nevoi, obiectivele urmăresc două di-
recţii: acoperirea acelor nevoi care contribuie la întregirea condiţiilor de bază 
ale existenţei umane prin dezvoltarea serviciilor legate de locuinţă, transport, 
sănătate, educaţie, pregătire profesională, odihnă şi promovarea în consum a 
altor categorii de servicii ce privesc satisfacerea nevoilor intelectuale şi spiri-
tuale superioare. 

La serviciile plătite, obiectivele constau în dezvoltarea acelor categorii la 
care oferta este încă nesatisfăcătoare (întreţinerea şi repararea autoturismelor, 
a aparatelor electrice şi electrocasnice, prestărilor în construcţii, spălătorii şi 
curăţătorii etc.), fie din punctul de vedere al condiţiilor de desfăşurare a activi-
tăţii, fie al calităţii necorespunzătoare a prestării. 
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Privitor la consumul de servicii din fondurile sociale, obiectivele se axea-
ză pe: 

− orientarea învăţământului spre educarea şi pregătirea tinerei generaţii 
în legătură cu cerinţele dezvoltării economiei de piaţă; 

− asigurarea asistenţei medicale profilactice şi curative la un nivel co-
respunzător, pentru a asigura evoluţia pozitivă a stării de sănătate a 
întregii populaţii, prin creşterea duratei medii de viaţă, reducerea mor-
talităţii şi morbidităţii; 

− creşterea accesibilităţii la serviciile de cultură şi artă, în concordanţă 
cu cerinţele mereu sporite de ridicare a nivelului de cultură al întregii 
populaţii. 

9.2. Situaţia actuală a consumului familiei în România 
În statistica europeană şi internaţională, între ţările cu cele mai scăzute 

consumuri de bunuri şi servicii şi cu o structură a cheltuielilor de consum carac-
teristică ţărilor cu un nivel precar al dezvoltării şi implicit al bunăstării, se afla şi 
România, la finele anului 1989. 

Situaţia nesatisfăcătoare a consumului populaţiei, familiei şi individului în 
ţara noastră este rezultatul promovării, în perioada dictaturii, cu deosebire în 
ultimii zece ani ai acesteia, a unei politici care nu ţinea seama de nevoile reale, 
de gradul efectiv de satisfacere a acestora, de nevoia reală de resurse, ele-
mente de judecată indispensabile în promovarea unei politici sociale orientată 
spre creşterea nivelului de trai. Deşi la congresele fostului partid comunist şi prin 
programe special întocmite se prevedeau obiective concrete cantitative şi cali-
tative privind cele trei componente (alimentare, nealimentare şi servicii) ale con-
sumului, acestea nu au fost niciodată respectate şi cu atât mai puţin realizate. 

Analiza evoluţiei consumului la principalele produse alimentare şi neali-
mentare, în perioada dinaintea Revoluţiei din decembrie 1989 (tabelul nr. 1), ne 
reliefează câteva caracteristici esenţiale ale acestuia. 

Tabelul nr. 1 

Consumul mediu anual pe locuitor la principalele 
produse alimentare şi nealimentare 

 UM 1950 1960 1970 1980 1985 1989 1990 
Carne şi produse din carne (în 
echivalent carne proaspătă) kg 16,7 26,7 31,2 62,0 55,1 50,2 59,4 
Grăsimi total (greutate brută) kg 5,35 9,96 14,11 17,81 15,65 16,74 18,08 
Lapte şi produse din lapte în 
echivalent lapte (exclusiv unt) l 107,6 123,0 110,7 162,9 170,6 135,9 140,3 
Ouă buc. 59 109 142 232 254 229 246 
Zahăr şi produse din zahăr (în 
echivalent zahăr) kg 6,9 11,0 19,3 28,2 26,3 24,7 27,2 
Produse din cereale (în echiva-
lent făină) kg 130,5 202,3 196,0 172,7 143,0 157,3 158,4 
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 UM 1950 1960 1970 1980 1985 1989 1990 
Cartofi kg 50,3 83,5 62,3 70,6 73,4 71,7 59,4 
Legume şi produse din legume 
(în echivalent legume) kg 65,6 91,0 86,7 121,4 169,8 135,6 110,8 
Fructe şi produse din fructe (în 
echivalent fructe) kg 20,7 30,3 34,6 45,8 71,0 53,9 59,5 
Ţesături (inclusiv confecţii) mp 13,19 15,83 19,34 28,59 28,14 27,88 21,44 
Încălţăminte per 0,62 1,49 2,62 3,50 3,75 3,62 3,03 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1990, p. 129; Breviarul statistic al României, 1991, p. 27. 

După cum observăm din tabel, cantitativ, consumul mediu pe locuitor la 
principalele produse alimentare a înregistrat creşteri continue până în anul 
1980, la toate produsele specificate în tabel, excepţie făcând doar cerealele, 
tendinţa pozitivă de altfel în evoluţia consumului. Cu excepţia consumului de 
lapte şi produse lactate se poate aprecia că, la nivelul acestui an, s-a reuşit să 
se asigure practic şi cel mai înalt grad de realizare a consumurilor medii prevă-
zute prin plan. Dar, cu toate creşterile realizate, consumul alimentar mediu pe 
o persoană era în ţara noastră în acest an încă sub normele stabilite de nutriţi-
onişti ca necesare şi cu mult sub realizările din ţările dezvoltate. Sub aspectul 
valorii sale energetice şi a echilibrului nutriţional, nivelurile realizate, deşi în 
creştere până în anul 1980, nu asigurau cerinţele unui consum corespunzător 
din punct de vedere structural. 

Începând cu 1980, consumul alimentar al familiei, al populaţiei în gene-
ral, a cunoscut, aşa cum reiese şi din datele prezentate, un proces de degrada-
re continuă. În ultimii ani ai perioadei dinaintea revoluţiei a avut los o scădere 
constantă a consumului mediu pe locuitor, la principalele produse alimentare 
de origine animală, şi anume cu peste 12 kg la carne şi produse din carne şi cu 
27 litri la lapte şi produse din lapte. Scăderi importante au avut loc şi la consu-
mul de zahăr, legume şi fructe. La toate acestea s-a adăugat înrăutăţirea cali-
tăţii produselor şi generalizarea fenomenului de substituire a alimentelor cu va-
loare nutritiva superioară (carne şi lapte în principal) cu alimente de origine ve-
getală, reducându-se astfel valoarea energetică a alimentelor şi echilibrul nutri-
ţional al populaţiei. 

Iată spre exemplu cum a evoluat, după 1980, consumul, populaţiei ex-
primat în factori nutritivi (tabelul nr. 2): 

Tabelul nr. 2 

Consumul alimentar exprimat în calorii şi factori nutritivi, 
în medie zilnic, pe un locuitor 

 1980 1985 1988 1989 1990 
Calorii-număr  3259 3057 2930 2949 3067 
din care: de origine animală 806 743 685 65 0 704 
Protide-grame 102,2 98,7 95,2 93,7 97,2 
din care: de origine animală 44,5 44,3 41,6 38,3 42,3 
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 1980 1985 1988 1989 1990 
Lipide-grame 101,3 96,0 88,3 86,5 92,9 
din care: de origine animală 58,1 50,9 47,0 45,5 49,3 
Glucide-grame 463,7 430,1 419,9 430,2 440,9 

Sursa: Breviarul statistic al României, 1991, p. 28 

După cum observăm, în perioada 1980-1989, a avut loc o reducere con-
stantă a consumului mediu pe locuitor exprimat în factori nutritivi. Dar ceea ce 
este şi mai grav este faptul că deşi proporţia elementelor nutritive de origine 
animală era necorespunzătoare, tocmai aceasta a cunoscut o degradare mai 
accentuată. Astfel, dacă consumul mediu de calorii pe locuitor a scăzut în 
această perioadă cu 10%, cele de origine animală s-au redus cu 20%, dacă 
cantitatea de protide a scăzut cu 8,4%, cele de origine animală s-au diminuat 
cu 14% şi dacă lipidele au scăzut cu 14,7% cele de origine animală s-au dimi-
nuat cu 21,7%. 

Este de menţionat şi faptul că, în această perioadă, şi în profil teritorial 
consumul alimentar s-a deteriorat continuu. În structura consumului, în majori-
tatea judeţelor predominau produsele de origine vegetală în special cerealele. 
Practic, în nici un judeţ consumul alimentar nu se încadra în limitele de nivel şi 
structură (luate cumulat) recomandate pentru o alimentaţie echilibrată. 

Toate cele menţionate până în prezent ne arată că, prin degradarea sa 
constantă, consumul alimentar a dus la periclitarea fiinţei biologice a naţiunii. 

Cele mai afectate în această direcţie erau familiile cu venituri mici şi cu 
copii, la care consumurile pe persoană erau cu mult sub medie. Situaţia deve-
nise şi mai gravă la o analiză a diferenţelor între cele două medii – urban-rural. 
Deteriorare gravă a cunoscut şi consumul de bunuri nealimentare şi servicii, 
România ocupând ultimul loc între ţările est-europene în privinţa înzestrării cu 
bunuri de folosinţă îndelungată la 1000 locuitori, şi ultimul loc în Europa, după 
numărul de locuitori ce revin la un medic etc. 

Analizat în raport cu grupele de venituri, în familiile de muncitori, consu-
mul de alimente la cei cu veniturile cele mai mari era de 2-3 ori mai mare com-
parativ cu grupele de venituri mici. Diferenţele cantitative crescuseră în perioa-
da menţionată, la carne de la 4 kg pe locuitor la 5,5 kg, la lapte de la 1,71 la 
4,11, la ouă de la 10 la 15 bucăţi, la cartofi de la 1,5 kg la 3 kg, la legume de la 
6 kg la 7,5. Pe lângă diferenţele obiective care determinau în familiile cu veni-
turi mari şi consumuri mari, dat fiind specificul muncii lor, ponderea mare a 
cheltuielilor pentru produse de origine vegetală în familiile cu venituri mici do-
vedeşte o modalitate de satisfacere a nevoilor alimentare în detrimentul calită-
ţii, determinată în principal de nivelul veniturilor şi de oferta săracă în general 
de produse accesibile lor ca preţ. 

La aceasta se adaugă un aspect de calitate a consumului: faptul că fami-
liile cu venituri mici aveau în componenţa lor mai mulţi copii, pentru care satis-
facerea nevoilor alimentare (cantitativ şi calitativ) era şi este o condiţie esenţia-
lă a dezvoltării lor fizice şi psihice. De pildă, numai la două produse de origine 
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animală, la acelaşi nivel al veniturilor, consumul de carne pe persoană într-o 
familie de muncitori cu 3 şi mai mulţi copii (sub 16 ani) era cu 3,3 kg mai mic 
pe lună decât în familiile fără copii, iar la lapte cu 2,2 litri. Sub influenţa diferen-
ţelor de venituri între familii aceste decalaje se măresc. Este de menţionat de 
asemenea şi faptul că mai mult de jumătate din cheltuielile de consum ale fa-
miliilor erau destinate achiziţionării de produse alimentare, serviciile – care reli-
efează modernitatea consumului – deţinând numai 18%. În acest context, în 
perioada pe care o discutăm, în structura cheltuielilor de consum din ţările eu-
ropene dezvoltate, cele alimentare reprezentau 25-30%, cheltuielile pentru 
produse nealimentare 20- 25%, iar cheltuielile pentru servicii oscilau între 40-
50%. Chiar şi ţările est-europene, foste socialiste, aveau în acea perioadă o 
structură mai bună a cheltuielilor de consum şi anume 35-40% cele alimentare, 
30-35% cele pentru bunuri nealimentare şi 25-30% cele pentru servicii. 

Fără îndoială că deteriorarea constantă a consumului populaţiei, familiei 
şi individului, în perioada dinaintea revoluţiei, a avut în primul rând cauze de 
ordin economic. Concordanţa dintre cerere şi ofertă, atât valoric, cât şi natural-
material, a cunoscut o evoluţie contradictorie, în mod constant fondul de cum-
părare depăşind fondul de mărfuri şi servicii. A avut loc o deteriorare continuă 
a calităţii produselor. 

Acest dezechilibru între cererea populaţiei şi oferta de produse şi servicii 
a apărut începând cu anul 1980 şi a avut o puternică tendinţă de accentuare 
după 1985. 

Cauzele principale care au determinat oferta insuficientă în raport cu 
evoluţia cererii populaţiei au fost determinate pe de o parte de nivelul producţii-
lor realizate, iar pe de altă parte de modul de repartizare a producţiei pe desti-
naţii, la care se adaugă influenţa exportului asupra resurselor pentru consum. 
O influenţă importantă a avut, de asemenea, în deceniul anterior, creşterea 
mai rapidă a veniturilor băneşti faţă de producţia de bunuri şi faţă de productivi-
tatea muncii, contravenind cerinţelor generale de asigurare a raportului între 
creşterea eficienţei economice şi sporul relativ al salariului, veniturilor nominale 
şi reale, pe de o parte şi acoperirea lor materială pe de alţi parte. La toate 
acestea s-au adăugat în anul 1989 şi o scădere a producţiilor fizice şi cantităţi-
lor livrate la fondul pieţei, comparativ cu anii anteriori. 

Deşi s-a încercat în mai multe rânduri echilibrarea cererii cu oferta, 
utilizându-se diferite modalităţi şi mijloace economice, cum ar fi majorarea ofi-
cială a preţurilor de consum din 1982, schimbarea forţată a structurii de utiliza-
re a veniturilor băneşti ale populaţiei prin majorarea tarifelor la energie, com-
bustibili, a impozitelor etc., situaţia nu a putut fi salvată, iar, nivelul de trai s-a 
deteriorat continuu. 

Măsurile întreprinse după revoluţia din decembrie pentru îmbunătăţirea 
consumului populaţiei au determinat, fără îndoială, o oarecare ameliorare a 
acestuia. După cum reiese din datele prezentate în tabelul 1 şi 2, consumul 
mediu pe locuitor, atât cantitativ, cât şi pe factori nutritivi, a crescut în 1990 faţă 
de 1989 la marea majoritate a elementelor sale componente. 
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De asemenea, după datele bugetelor de familie, în anul 1990, compara-
tiv cu 1989 consumul de produse alimentare, al familiilor de salariaţi şi de 
muncitori, a crescut la majoritatea produselor, şi îndeosebi la carne proaspătă 
de bovine, porcine şi pasăre, brânză de vaci şi smântână, ouă, fructe etc. Ex-
primat în calorii pe o persoană pe zi, consumul alimentar a crescut în 1990 faţă 
de 1989 cu 3,8% la familiile de salariaţi şi cu 3,9% la familiile de muncitori. 

Unele îmbunătăţiri a cunoscut şi consumul familiilor de ţărani şi anume 
cu 11,8% mai mult în medie pe zi în 1990 faţă de 1989. 

A avut loc şi o îmbunătăţire a structurii consumului alimentar, atât pentru 
salariaţi şi muncitori, cât şi pentru ţărani. 

Cu toate acestea, nivelurile consumului la principalele produse alimenta-
re erau, la finele anului 1990, în ţara noastră cu mult sub cele realizate în ţările 
vecine, foste socialiste, ca să nu mai amintim de realizările din ţările dezvoltate 
cu economie de piaţă. Cifrele din tabelul de mai jos sunt concludente din acest 
punct de vedere (tabelul nr.3). 

Deci, în principalele produse alimentare (carne, peşte, lapte, ouă, zahăr 
etc.), nivelul consumului mediu în ţara noastră în finele anului 1990 era cu mult 
sub cel realizat de ţările vecine în 1989 şi încă departe de necesităţile fiziologi-
ce ale oamenilor. 

Tabelul nr. 3 

Consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor, 
în România comparativ cu alte ţări*) 

 Ro-
mânia

Bul-
garia 

Unga-
ria 

Germania 
(Est) 

Polo-
nia 

URSS Ceho-
slovacia 

Carne şi produse din carne 
(în echivalent carne – kg) 59,4 77,8 78,01) 99,3 68,6 62,5 92,5 
Peşte şi produse din peşte 
– kg 5,1 7,7 … 7,6 6,1 17,2 … 
Lapte şi produse din lapte 
în echivalent lapte – kg 144,4 195,0 189,0 … 258,0 193,0 256,5 
Ouă – buc 246 268 350 301 194 268 336 
Ung – kg 2,0 3,1 2,3 14,6 8,8 7,7 8,5 
Ulei comestibil – kg 11,4 16,0 10,02) 4,2 3,0 5,9 11,8 
Zahăr şi produse din zahăr 
în echivalent zahăr – kg 27,2 34,5 39,0 41,5 46,9 42,5 39,0 
Cartofi – kg 59,4 32,0 53,0 158,03) 141,04) 98,0 39,0 
Legume şi produse din le-
gume – kg 110,8 120,0 155,05) 100,6 116,0 95,0 77,5 
Fructe şi produse din fructe 
– kg 59,5 79,6 … 78,6 31,2 41,0 61,5 
*) Pentru România anul 1990, iar pentru celelalte ţări anul 1989. 
1) Inclusiv peşte şi produse din peşte; 2) inclusiv margarină; 3) inclusiv produse prelucrate 

din cartofi; 4) informaţii privind anul agricol; 5) inclusiv fructe şi produse din fructe. 
Sursa: Starea socială şi economia României în anul 1990, Comisia Naţională de Statistică, 

1991, p. XIII-XIV. 
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De asemenea, în consumul alimentar existau încă discrepanţe importan-
te, dacă acesta este analizat în funcţie de veniturile realizate şi componenţa 
familiei (numărul persoanelor şi structura acestora). Exemplificative din acest 
punct de vedere sunt şi următoarele date din bugetele de familie pe anul 1990 
(tabelul nr. 4). 

Tabelul nr. 4 

Diferenţierea consumului familiilor de salariaţi 
după venitul net pe o persoană, în 1990. 

 Până la 1150 
lei 

Între 2100-2449 
lei 

Între 3850-4999 
lei 

Total calorii medii pe o persoană pe zi 2252 2734 3782 
- de origine vegetală 1693 1918 2565 
- de origine animală 559 816 1217 
Sursa: Calculat pe baza bugetelor de familie, 1990. 

Din analiza acestor date reiese un decalaj important între consumul ex-
primat în calorii, în medie pe o persoana, între familiile cu un nivel diferit al ve-
niturilor pe un membru al acestora. Diferenţa dintre numărul de calorii consu-
mate zilnic de un membru al familiei cu un venit de aproape 5000 lei pe per-
soană şi al celui cu 1150 lei fiind cu 68% mai mare, iar volumul caloriilor de ori-
gine vegetală cu 514% şi cele de origine animală de aproape 2,2 ori mai mare. 

Diferenţe şi mai semnificative reies dacă se analizează consumul familii-
lor cu acelaşi nivel al veniturilor pe persoană, însă cu un număr diferit de 
membri de familie. 

Tabelul nr. 5 

Nivelul şi structura consumului alimentar exprimat în calorii al familiilor 
de salariaţi, după mărimea venitului şi numărul de persoane, în 1990 

Familii cu venit total net lunar pe o persoană    
sub 1750 lei formate din: 1750-2849 lei formate 

din: 
2850-4999 lei formate 

din: 

 

două 
per-

soane 

patru 
per-

soane 

şase 
persoa-

ne şi mai 
multe 

două 
per-

soane 

patru 
per-
soa-
ne 

şase 
persoa-

ne şi mai 
multe 

două 
per-
soa-
ne 

patru 
per-
soa-
ne 

şase per-
soane şi 

mai multe 

Total calorii, 
în medie pe 
o persoană 
zilnic 2767 2404 2340 3284 2592 2663 3775 3077 2788 
- de origine 

vegetală 2104 1575 1747 2258 1837 1915 2574 2106 1902 
- de origine 

animală 863 647 593 1026 755 748 1201 971 886 

Sursa: Calculat pe baza bugetelor de familie, 1990 
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După cum observăm, la acelaşi nivel al veniturilor în medie pe o persoa-
nă, consumul de calorii zilnice, pe un membru de familie, este mai mare cu 
18% în familia compusă din două persoane, faţă de familia compusă din şase 
şi mai multe persoane la un venit de sub 1750 lei pe o persoană, şi respectiv 
cu 35% în familiile cu acelaşi număr de persoane şi cu un venit mediu pe 
membru de familie între 2850-4999 lei. Diferenţe esenţiale sunt şi în ceea ce 
priveşte structura consumului de calorii de origine vegetală şi animală între fa-
miliile cu structura amintită. 

Decalaje şi mai relevante reies însă din comparaţia consumului efectiv 
de produse alimentare între familiile cu copii şi cele fără copii. După aceleaşi 
date ale bugetelor de familie pe 1990, nivelul consumului unor produse alimen-
tare de bază era următorul: 

Tabelul nr. 6 

Consumul unor produse alimentare medii lunare 
pe o persoană care s-a alimentat 

Consum în: 
Produse alimentare Familii fără copii sub 15 ani 

şi persoane singure 
Familii cu 
doi copii 

Familii cu trei şi 
mai mulţi copii 

Pâine şi produse de panifi-
caţie, mălai - kg 12,706 10,591 10,433 
Carne şi preparate din car-
ne – kg 0,718 0,527 0,392 
Lapte total – l 7,366 6,050 6,155 
Brânzeturi şi smântână - kg 1,387 0,902 0,818 
Ouă – buc 21,936 15,102 12,952 
Zahăr – kg 1,167 0,982 0,868 
Cartofi – kg 4,858 3,521 3,198 
Legume şi conserve de le-
gume – kg 10,659 6,946 5,934 

Sursa: Bugetele de familie, 1990. 

Din analiza datelor prezentate reiese că, pentru a avea acelaşi nivel al 
consumului în medie pe persoană ca în familiile fără copii, cele cu 2 şi 3 şi mai 
mulţi copii ar fi trebuit să consume cu 19,9% şi respectiv cu 21,7% mai multă 
pâine şi produse de panificaţie, cu 36,2% şi 83,1 % mai multă carne şi produse 
din carne, cu 21,7% şi 19,6% mai mult lapte, cu 53,7% şi 69,5% mai multe 
brânzeturi şi smântână etc. 

Desigur, datele pe care le-am prezentat anterior sunt depăşite şi nu mai 
reflectă situaţia reală a consumului familiilor la zi, ca urmare a evoluţiilor în 
acest domeniu în anul 1991. Ele ne arată totuşi situaţia necorespunzătoare în 
care se găsea la finele anului 1990 consumul familiilor din ţara noastră. 
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Situaţii nesatisfăcătoare pentru familii şi în special pentru cele cu venituri 
medii pe persoană mai mici şi cu copii, erau şi se menţin şi în ceea ce priveşte 
consumul de produse nealimentare şi de servicii. 

Dacă în prima parte a anului 1991, ca urmare a creşterii importului de 
produse alimentare şi a unei oarecari stabilităţi a preţurilor de consum, se rea-
lizase cât de cât o îmbunătăţire a consumului populaţiei, considerăm că după 
etapa a doua de liberalizare a preţurilor, de la 1 aprilie 1991, ca urmare a creş-
terii exagerate a preţurilor (în special în lunile iulie, septembrie şi a celor din 
noiembrie după convertibilitatea leului) la unele produse de bază (carne şi pre-
parate din carne, lactate etc.), cu toată compensaţia acordată şi majorarea sa-
lariilor, are loc o deteriorare sistematică a consumului populaţiei în ansamblul 
său. Pentru marea majoritate a populaţiei salariate şi în special a pensionarilor 
şi persoanelor defavorizate, nivelul de trai a scăzut considerabil, aceasta în-
tâmpinând tot mai multe dificultăţi în procurarea celor necesare traiului zilnic. 

9.3. Instrumentele economice în politica consumului familiei 
Deteriorarea consumului majorităţii populaţiei şi familiilor din ţara noas-

tră, atât în perioada anterioară revoluţiei din decembrie, cât şi în perioada ulte-
rioară acesteia, are la bază o serie de cauze în primul rând de ordin economic. 
Printre acestea, pe prim plan se situează utilizarea necorespunzătoare sau de-
teriorarea gravă a instrumentelor economice care să amplifice sau să frâneze 
manifestări de natură pozitivă sau negativă din consumul familiilor – oferta de 
mărfuri şi servicii, veniturile şi preţurile. Vom încerca să evidenţiem în continua-
re modul în care au fost utilizate unele dintre aceste instrumente şi efectul lor 
asupra consumului familiilor. 

Teoretic, se consideră că pentru evoluţia normală a procesului consumu-
lui potrivit legităţilor sale este necesară asigurarea concordanţei dintre cerere şi 
ofertă, atât valoric cât şi natural-material, înţelegând prin echilibrul pieţei situa-
ţia în care oferta depăşeşte cererea ca o valoare minimă a stocului de mărfuri. 
Raportul dintre fondul de mărfuri şi cel de cumpărare trebuie să fie supraunitar, 
dar nu foarte apropiat de 1. O egalitate între cele două fonduri sau un raport 
apropiat de 1 exprimă, deja, o situaţie marcată de dificultăţi în satisfacerea ce-
rerii, stocuri insuficiente, efort mare de comparare însoţit aproape întotdeauna 
de o substituţie a produsului căutat. O asemenea situaţie perturbă şi echilibrul 
monetar, prin neasigurarea concordanţei valorice între numerarul total existent 
la un moment dat în circulaţie şi echivalentul său fizic de efectuare a rulajului 
curent. 

Raportul optim între ofertă şi cerere nu este o mărime dată. Ele se con-
sideră în echilibru, dacă oferta depăşeşte cererea cu un nivel al stocurilor de 
mărfuri care asigură rulajul constant al desfacerilor în condiţii de reaproviziona-
re. Este cunoscut că oferta de produse agroalimentare care să satisfacă cere-
rea populaţiei are şi trebuie să aibă la bază, în primul rând, producţia internă a 
acestor produse. Or, din acest punct de vedere, în deceniul anterior revoluţiei, 
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producţia majorităţii produselor agroalimentare a înregistrat în realitate nu nu-
mai o neîndeplinire permanentă a planurilor de producţie stabilite, ci şi o redu-
cere absolută de la un an la altul, afectând grav în acest fel oferta pentru popu-
laţie. 

Iată, spre exemplu, cum a evoluat în perioada 1980-1990 producţia unor 
produse agroalimentare de bază. 

Tabelul nr. 7 

Evoluţia producţiei unor produse agroalimentare în perioada 1980-1990 
Produse 1980 1985 1989 1990 

Carne total (mii t. greutate vie) 2447 2397 1911 2232 
- kg/locuitor 110,2 105,5 82,5 95,5 
Lapte total (mii hl.) 51328 52479 45254 44229 
- litri/locuitor 231,2 230,9 195,5 190,1 
Ulei comestibil total (mii t) 369 328 248 270 
- kg/locuitor 17 14 11 12 
Cereale boape – kg/locuitor 872,3 858,2 793,9 738,3 
Floarea soarelui – kg/locuitor 36,1 30,6 28,3 23,9 

Sursa: Breviarul statistic al României, 1991, p. 101-103. 

După cum observăm, în perioada 1980-1989, producţia totală de carne 
în greutate vie, pe ţară, s-a redus cu 536 mii tone, respectiv cu 27,7 kg pe locu-
itor, cea de lapte cu 6074 mii hl, respectiv cu 35,7 litri pe locuitor, cea de ulei 
comestibil cu 121 mii t, respectiv cu 6 kg/locuitor, cea de cereale boabe şi floa-
rea soarelui cu 78,4 kg, respectiv cu 7,8 kg pe locuitor. 

Datele prezentate reliefează faptul că, în această perioadă, baza asigu-
rării consumului familiilor, producţia internă agricolă – contrar raportărilor minci-
noase ale conducerii privind creşterea exagerată a acesteia, succeselor trâm-
biţate – a cunoscut diminuări constante de la un an la altul. Adăugând la scă-
derea înregistrată a producţiei agricole vegetale şi animale sporirea an de an a 
cantităţilor exportate pe motivul plăţii datoriei externe, ne putem da seama că 
fondul de marfă pus la dispoziţia populaţiei a fost din ce în ce mai mic, redu-
când constant posibilităţile de procurare a produselor alimentare de bază. 

Toate acestea au determinat şi o diminuare constantă a cantităţilor totale 
de produse alimentare de bază vândute populaţiei. 

Cea mai mare reducere a cantităţilor vândute populaţiei în perioada 
1982-1989 o înregistrează produsele animaliere, în special carnea şi brânzetu-
rile, ale căror desfaceri în anul 1989 reprezintă ceva mai mult din jumătatea ce-
lor din 1990. 



 
 

 

540 

Tabelul nr. 8 

Evoluţia vânzărilor cu amănuntul prin comerţul de stat şi cooperatist 
Produse 1980 1985 1989 1990 

Carne tăiată (mii t) 462,7 319,4 244,4 505,7 
Lapte de consum (mii hl) 5957,9 5597,3 5587,2 5339,8 
Brânzeturi (mii t) 95,2 67,4 57,7 89,4 
Zahăr (mii t) 419,4 350,5 345,2 373,8 
Ulei comestibil (mii t) 203,9 214,0 199,2 216,9 

Sursa: Breviarul statistic al României, 1991, p. 147-148. 

Penuria de produse agroalimentare, din anii anteriori revoluţiei din de-
cembrie, a continuat şi în anii 1990 şi 1991. După cum observăm din datele 
prezentate anterior, numai producţia de carne şi de ulei comestibil a cunoscut 
o oarecare creştere în anul 1990, faţă de 1989, creştere însă nesemnificativă 
pentru nevoile de consum ale familiilor. Sporurile mai substanţiale ale cantităţi-
lor de carne, brânzeturi, zahăr şi ulei comestibil vândute populaţiei în 1990, se 
datoresc în special ajutoarelor primite şi importurilor efectuate după revoluţie, 
ajutoare şi importuri care au contribuit la o oarecare îmbunătăţire a aprovizio-
nării populaţiei în prima parte a anului 1990. Realizările înregistrate, încă în 
primele şase luni ale anului 1991, atât la producţie cât şi la livrările la fondul pi-
eţei (conţinând şi cantităţile importate, mai mici decât în anul 1990) se situea-
ză, cu mici excepţii (peşte, produse lactate proaspete, ouă, ţesături de lână şi 
tip lână, aspiratoare), sub nivelurile din 1990, perpetuând astfel deficitul de 
ofertă. Aparent, o îmbunătăţire a ofertei de produse agroalimentare s-a realizat 
prin piaţa ţărănească. Aceasta a acoperit însă numai o gamă redusă de produ-
se ce intră în consumul populaţiei şi care, prin ponderea ei încă relativ scăzută, 
nu a putut determina decât parţial o ameliorare a aprovizionării populaţiei, dar 
nu şi o îmbunătăţire calitativ structurală a consumului total, celelalte două 
componente care vizează şi ele nevoi fundamentale, consumul nealimentar şi 
serviciile desfăşurându-se încă într-un cadru defectuos. 

La toate acestea trebuie adăugată tendinţa de degradare continuă a cali-
tăţii produselor agroalimentare, tendinţă manifestată atât în perioada 1980-
1989 şi dirijată conştient de către factorii de răspundere din acea perioadă, cât 
şi – într-o măsură mult mai mică – după revoluţia din decembrie. 

Astfel, după unele date puse la dispoziţie de fostul Institut de Igienă şi 
Sănătate Publică din Bucureşti şi fostul Inspectorat General pentru Controlul 
Calităţii Produselor, reiese că la un control efectuat în 1988, dintr-un eşantion 
de 1075 probe din 20 sortimente de mezeluri, 52,6% prezentau un conţinut de 
proteine sub cel minim prevăzut prin STAS (15-20% în funcţie de sortiment), 
cantitatea de carne din reţetă fiind parţial substituită cu grăsime. La laptele de 
consum, în medie pe ţară, 48% din probe nu corespundeau conţinutului de 
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grăsime din STAS etc. Deteriorarea calităţii se înregistra şi la produsele indus-
triale destinate consumului populaţiei. În acelaşi an, pe baza controalelor efec-
tuate, I.G.C.C.P. aprecia ca necorespunzătoare din punct de vedere calitativ 
37,9% din ţesăturile tip bumbac, 18,9% din cele tip lână, 14% din cele tip mă-
tase, 24% din încălţăminte, 15,2% din televizoarele alb-negru şi 10,2% din cele 
color, 22,5% din magnetofoane şi casetofoane etc. 

Aşa cum am arătat, deteriorarea calităţii produselor agroalimentare puse 
la dispoziţia populaţiei a continuat şi după decembrie 1989, ea manifestându-
se cu deosebire în sectorul particular, înfiinţat, în această perioadă, şi aceasta 
ca urmare a ineficienţei controlului calităţii ce trebuie executat de către orga-
nismele de stat existente şi cele constituite special în acest scop. Cazurile de 
intoxicaţii şi îmbolnăviri, chiar decese, datorită consumului unor asemenea 
produse şi cu deosebire al unor băuturi alcoolice preparate de persoane parti-
culare, semnalate de presa cotidiană, sunt destul de numeroase şi semnificati-
ve din acest punct de vedere. 

Fără îndoială, calitatea produselor agroalimentare trebuie să constituie o 
preocupare de bază a societăţii, pentru protecţia consumatorilor, ca şi a altor 
organisme create şi, în primul rând, a întreprinderilor şi societăţilor comerciale 
producătoare şi prelucrătoare de produse agricole, cunoscându-se rolul aces-
tora în asigurarea sănătăţii populaţiei. 

Problema, însă, fundamentală a deteriorării consumului populaţiei, fami-
liei şi individului, în perioada ce a trecut de la revoluţia din decembrie, o consti-
tuie dinamica ofertei, lipsa de pe piaţă a produselor alimentare, care a contribu-
it la deteriorarea în continuare a nivelului de trai al populaţiei, al fiecărei familii. 

Reducerea ofertei, în această ultimă perioadă, are la bază o serie de ca-
uze atât de ordin obiectiv, cât şi subiectiv. Printre acestea ar fi de relevat cel 
puţin următoarele: 

− aşa cum am arătat, în primul rând diminuarea producţiei, în special 
animaliere, datorită dezinteresului în asigurarea bazei materiale şi fu-
rajere necesare, pagubelor pricinuite prin desfiinţarea haotică a unită-
ţilor cooperatiste şi daunelor pricinuite cu această ocazie foştilor ţă-
rani cooperatori etc. La aceasta se adaugă, pentru producţia vegeta-
lă, condiţiile climatice nefavorabile din anul 1991, pagubele produse 
de calamităţile naturale care au contribuit la reducerea ofertei de pro-
duse pe piaţă; 

− lipsa braţelor de muncă din agricultură şi a bazei tehnico-materiale 
necesare, adecvate lucrului pe suprafeţe mai mici, ceea ce a făcut ca 
importante suprafeţe cultivate cu cereale păioase să rămână nerecol-
tate, situaţie care a dus la diminuarea producţiei şi care se va repercu-
ta nefavorabil asupra consumului populaţiei şi în perioada următoare; 

− furturile din producţie şi degradarea unor importante suprafeţe de 
plantaţii şi pepiniere, scoaterea peste graniţă a unor cantităţi impor-
tante de produse alimentare, neglijenţele condamnabile pentru con-
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servarea producţiei animaliere şi deteriorarea acesteia cu efecte dău-
nătoare pentru sănătatea consumatorilor, fapte ce presupun luarea 
măsurilor corespunzătoare din partea factorilor de decizie; 

− penuria de produse alimentare este agravată şi de persistenţa verigi-
lor intermediare în desfacerea produselor de la producător la consu-
mator, care încarcă nejustificat preţul acestora, perpetuează specula 
şi dezinteresul în servirea cumpărătorilor. Introducerea cât mai rapidă 
a privatizării în comerţ şi dezvoltarea unor magazine şi puncte de des-
facere proprii ale producătorilor (de stat, cooperatişti sau particulari) 
se impune deci cu necesitate; 

− la toate acestea adăugăm o anumită atitudine a ţăranului, manifestată 
în această perioadă, o lipsă de interes a acestuia de a produce pentru 
piaţă. Lipsiţi atâta vreme de rodul muncii lor, de asigurarea celor ne-
cesare pentru consumul familiilor lor, ţăranii şi-au îndreptat atenţia 
asupra asigurării necesarului de produse vegetale şi animale pentru 
nevoile propriilor familii, surplusul de produse obţinut de pe suprafeţe-
le ce le-au fost atribuite după revoluţie este stocat pentru perioada 
următoare, ei neavând încă încrederea necesară şi nefiind stimulaţi 
pentru a valorifica acest surplus de producţie. 

Un element deosebit de important în evoluţia consumului familiei, pe lân-
gă oferta de mărfuri şi servicii de pe piaţă, îl reprezintă veniturile şi preţurile. În 
politica consumului, acestea constituie principalele instrumente cu ajutorul că-
rora se dirijează şi se realizează controlul asupra mişcării cererii. În practică, 
prin veniturile băneşti, mai exact cele disponibile pentru consum, se dimensio-
nează solvabilitatea cererii, iar prin asocierea mişcării preţurilor de consum se 
dirijează puterea de comparare în scopul realizării tendinţei de echilibrare a ce-
rerii şi ofertei pe piaţa internă a mărfurilor şi serviciilor. Necesitatea acţiunii 
permanente de dirijare şi control al acestui echilibru, prin puterea de cumpăra-
re, decurge în mod obiectiv din însemnătatea pe care echilibrul între cererea şi 
oferta de mărfuri şi servicii plătite o are în cadrul dezvoltării echilibrate a con-
sumului în legătura sa directă, nemijlocită, cu producţia de mărfuri şi servicii. 

Constituind o pârghie cu acţiune mult mai flexibilă şi mai operativă decât 
veniturile, preţurile cu amănuntul pentru mărfuri şi tarife pentru serviciile plătite 
influenţează consumul printr-un mecanism întrucâtva asemănător celui al veni-
turilor băneşti. Această asemănare se manifestă prin aceea că ambele influen-
ţează consumul nu direct, ci prin capacitatea de cumpărare a veniturilor care 
precede consumul. În condiţiile în care reproducţia socială se desfăşoară fără 
dezechilibre importante, respectarea proporţiilor şi corelaţiilor dintre producţie, 
repartiţie, circulaţie şi consum obiectiv, determinate de legăturile ei, face posi-
bilă determinarea ofertei şi a veniturilor, respectiv a fondului de cumpărare, ca-
re să asigure o creştere a consumului individual real, pe de o parte, precum şi 
socializarea unei părţi a produsului pentru sine pentru satisfacerea nevoilor 
populaţiei, prin utilizarea fondurilor sociale, pe de altă parte. Efectul realizării 
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concordanţei dintre cererea solvabilă şi ofertă se concretizează în creşterea 
continuă a puterii de cumpărare, în determinarea căreia veniturile şi preţurile 
pot fi folosite efectiv cu rol modelator în direcţia formării unul comportament de 
consum normal, în condiţii de piaţă corespunzătoare. 

În situaţiile de dezechilibru dintre cerere şi ofertă, funcţia principală a 
acestor două instrumente devine restabilirea echilibrului. O cale de restabilire a 
acestuia constă în creşterea ofertei, dar, cum redresarea producţiei nu se în-
făptuieşte instantaneu, deseori acest echilibru se obţine printr-o asemenea diri-
jare a acestor instrumente încât să determine o slăbire a presiunii cererii asu-
pra ofertei. 

Or, evoluţia veniturilor familiilor şi a preţurilor bunurilor de consum, atât în 
anii anteriori revoluţiei din decembrie, cât şi în 1990 şi, mai ales 1991, au cu-
noscut dinamici necorelate, care au contribuit substanţial la deteriorarea con-
stanta a consumului familiilor, la reducerea nivelului de trai al acestora. 

Evoluţia veniturilor populaţiei şi a indicilor preturilor de consum, în peri-
oada 1980-1990, este sugestivă (tabelul nr. 9). 

După cum observăm, în ultimii zece ani, pe ansamblul populaţiei, a avut 
loc o creştere a veniturilor totale nominale ale acesteia şi a indicilor preţurilor 
de consum. Este de relevat însă că evoluţiile acestor indicatori din perioada 
1980-1989 au fost oarecum echilibrate, ele ducând, în final, la o stagnare a ve-
niturilor reale pe locuitor şi nu la reducerea acestora, ceea ce denotă că la de-
teriorarea constantă a consumului populaţiei, familiei şi individului, contribuţia 
hotărâtoare a avut-o lipsa ofertei, ca urmare a scăderii producţiei şi modului 
defectuos de repartizare a acesteia pentru consum şi pentru alte nevoi, la care 
ne-am referit anterior. 

Tabelul nr. 9 

Evoluţia veniturilor şi indicilor preţurilor de consum 
- în % - 

 1980 1985 1989 1990 
Venituri totale (băneşti şi în natură ale populaţi-
ei) în preţurile fiecărui an 100 134,3 148,6 190,1 
Venituri reale totale 100 102,3 105,9 125,2 
Venituri reale pe locuitor 100 100 101,6 119,8 
Indicii preţurilor de consum     
Total general 100 126,9 135,4 141,1 
- Mărfuri alimentare 100 145,6 163,6 166,6 
- Mărfuri nealimentare 100 112,5 115,5 125,9 
- Servicii 100 131,8 137,1 139,1 

Sursa: Breviarul statistic al României, 1991, p. 22-23,36 

Primul an după revoluţie a reprezentat în ansamblul său o creştere mai 
substanţială a veniturilor faţă de evoluţia preţurilor, ceea ce a determinat şi o 
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sporire mai importantă a veniturilor reale totale şi pe locuitor, cu peste 25% şi 
aproape 20% faţă de 1980. Îmbunătăţiri semnificative aduce pe această linie 
anul 1990 şi faţă de anul 1989, ca urmare a sporurilor importante de venituri 
acordate tuturor categoriilor de salariaţi şi a unei evoluţii mai moderate a preţu-
rilor de consum. Astfel, în timp ce creşterea veniturilor totale ale populaţiei a 
fost în anul 1990, faţă de 1989, de aproape 28%, indicele general al preţurilor 
de consum a fost pe ansamblul întregului an de 5,1%. 

Toate acestea sunt confirmate şi de modul cum au evoluat veniturile şi 
cheltuielile familiilor de salariaţi, muncitori, ţărani şi pensionari în anul 1990, fa-
ţă de 1989, evoluţie consemnată pe baza bugetelor de familie. 

Tabelul nr. 10 

Veniturile şi cheltuielile familiilor în 1990 comparativ cu 1989 
Familii de: 

Salariaţi Muncitori Ţărani (total) Pensionari de 
asigurări sociale 

 

Medii 
lunare 
pe fam.

- lei - 

În % 
faţă 
de 

1989

Medii 
lunare 
pe fam.

- lei - 

În % 
faţă 
de 

1989

Medii 
lunare 
pe fam.

- lei - 

În % 
faţă 
de 

1989

Medii 
lunare 
pe fam. 

- lei - 

În % 
faţă de 
1989 

Venituri totale1, din care: 7805 123,6 7716 123,2 5828 168,7 3478 126,9 
- băneşti 6974 120,2 6759 119,5 3092 151,7 2960 125,6 
Cheltuieli totale1, din care: 6858 121,2 6755 120,4 4713 135,2 3280 123,4 
- cheltuieli de consum, din care: 6209 122,5 6034 121,8 4202 134,4 2979 121,9 
* consum alimentar 3048 119,1 3094 118,6 2815 128,7 1733 118,6 
1) Inclusiv contravaloarea bunurilor şi serviciilor primite gratuit de la unităţile de stat şi coope-

ratiste. 

Sursa: Bugetele de familie pe anul 1990, Comisia Naţională pentru Statistică. 

După cum observăm, atât la familiile de salariaţi, muncitori, ţărani (total) 
şi pensionari de asigurări sociale de stat, creşterea veniturilor obţinute în anul 
1990, faţă de anul 1989, a fost mai mare decât creşterea cheltuielilor. Efectul 
liberalizării preţurilor din noiembrie 1990, repartizat asupra întregului an, nu a 
avut o influenţă hotărâtoare asupra costului vieţii diferitelor categorii de familii, 
ceea ce a făcut ca pe ansamblul anului să se realizeze, aşa cum am arătat, o 
anumită creştere a veniturilor reale, totale şi pe locuitor. 

Trecerea însă la liberalizarea preţurilor, atât la 1 noiembrie 1990 şi, mai 
ales, la 1 aprilie 1991, a determinat, cu toată compensaţia acordată, o dete-
riorare constantă a consumului. Datele bugetelor de familie pe primele trei tri-
mestre din acest an, ilustrează cu pregnanţa aceasta situaţie. 
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Tabelul nr. 11 

Veniturile şi cheltuielile familiilor pe perioada ianuarie-septembrie 1991, 
comparativ cu aceeaşi perioadă din 1990 

Familii de: 
Salariaţi Muncitori Pensionari de asigu-

rări sociale 
ian.-sept. 1991 ian.-sept. 1991 ian.-sept. 1991 

 

Medii lu-
nare pe o 

familie 
- lei - 

În % faţă 
de ian.-

sept. 
1990 

Medii lu-
nare pe o 

familie 
- lei - 

În % faţă 
de ian.-

sept. 
1990 

Medii luna-
re pe o fa-

milie 
- lei - 

În % faţă 
de ian.-

sept. 
1990 

Venituri totale nominale1, 
din care: 

15744 219,8 
190,32 

15278 216,2 
187,72 

5418 173,9 

- băneşti 14625 189,52 14048 186,92 4869 172,9 
Cheltuieli totale1, din care: 15904 251,4 

218,01 
15313 245,8 

213,42 
6104 199,6 

- băneşti 13960 205,92 13197 199,82 4887 182,3 
Cheltuieli de consum 12050 211,8 11768 209,5 5406 190,5 
din care: alimentare 6337 223,9 6430 224,6 3476 214,9 
1 Inclusiv contravaloarea unor bunuri şi servicii primite gratuit de la unităţile publice şi coope-

ratiste. 
2 Dinamica recalculată faţă de sumele nete (fără impozit de salariu) din perioada ianuarie-

septembrie 1991. 
Sursa: Bugetele de familie, Comisia Naţională de Statistică, 1991. 

Datele prezentate în tabel reliefează discrepanţele tot mai mari la toate 
tipurile de familii între evoluţia veniturilor, în creşterea substanţială faţă de anul 
1990 şi evoluţia cheltuielilor totale şi a cheltuielilor de consum, a căror creştere 
depăşeşte de acum creşterea veniturilor. 

Cele două etape de liberalizare a preţurilor şi trecerea la convertibilitate 
limitată a leului, din anul 1991, au determinat o evoluţie galopantă a indicilor de 
preţuri, afectând negativ costul vieţii tuturor categoriilor de familii, a întregii po-
pulaţii a ţării. 

Tabelul nr. 12 

Evoluţia indicilor de preţuri în perioada octombrie 1990-septembrie 1991 
- în % - 

Indicele de preţuri de consum al populaţiei  
Faţă de luna precedentă Faţă de oct. 1990 

Salariul mediu 
nominal net 

Salariul 
real 

1990     
octombrie - 100 100 100 
noiembrie 123,4 123,4   
decembrie 111,3 137,7   
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Indicele de preţuri de consum al populaţiei  
Faţă de luna precedentă Faţă de oct. 1990 

Salariul mediu 
nominal net 

Salariul 
real 

1991     
ianuarie 114,8 158,1   
februarie 107,0 169,2   
martie 103,3 169,2   
aprilie 126,5 228,2 178,5 78,2 
mai 105,1 269,8 215,9 90,4 
iunie 101,9 224,5 224,1 91,6 
iulie 109,5 267,7 237,4 88,7 
august 111,2 297,6 236,7 79,5 
septembrie 107,6 319,4 259,2 81,1 

Sursa: Bati, Iosif; Răboacă, Gh., în Economistul, nr. 150, 13-16 decembrie 1991. 

Evoluţia indicelui de preţuri de consum al populaţiei a depăşit substanţial 
creşterea salariului nominal net, ceea ce a avut repercusiuni negative asupra 
salariului real. Este însă de remarcat faptul că evoluţia preţurilor este diferita pe 
categorii de produse, afectând în mod deosebit alimentaţia populaţiei aşa cum 
reiese de altfel şi din graficul următor: 

 
Faţă de luna octombrie 1990, ultima lună de dinaintea trecerii la liberali-

zarea preţurilor, costul vieţii a crescut, până la 1 septembrie 1991, ca 297,6%. 
Creşterea cea mai mare se înregistrează, aşa cam se vede din grafic, la pro-
duse alimentare. Evoluţia este semnificativă: 137,3% în ianuarie, 142,9% în fe-
bruarie, 161,3% în martie, 225,8% în aprilie, 258,4% în mai, 254,1% în iunie, 
281,6% în iulie, 330% în august. 
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Această evoluţie a costului vieţii este determinată de liberalizările de pre-
ţuri din octombrie 1990 şi aprilie 1991. Tendinţa de creştere continuă va fi şi 
mai mult accentuată de influenţa pe care o va avea asupra costului vieţii creş-
terea preţurilor produselor de consum, ca urmare a convertibilităţii parţiale a 
leului din noiembrie 1991. 

Creşterea exagerată a preţurilor produselor de consum, coroborata cu 
reducerea accentuată a ofertei de produse agroalimentare şi a produselor in-
dustriale pentru consumul populaţiei, constituie factorii de bază care determină 
diminuarea constantă a puterii de cumpărare a tuturor categoriilor de populaţie 
în cea de a doua jumătate a anului 1991, ceea ce a contribuit şi contribuie la 
reducerea consumului fizic al întregii populaţii. Cu veniturile obţinute pot fi 
cumpărate cantităţi tot mai mici de bunuri de consum (alimentare şi nealimen-
tare), cu repercusiuni negative asupra nivelului de trai al diferitelor categorii de 
familii şi în mod deosebit al celor defavorizate şi cu mulţi copii. 

9.4. Necesitatea şi direcţiile de îmbunătăţire 
a consumului familiei 

Îmbunătăţirea consumului familiei, al populaţiei în general, în contextul 
unui ansamblu de măsuri de ridicare a nivelului de trai, se impune în mod ne-
condiţionat. Ea constituie un obiectiv de susţinere morală a efortului de recon-
strucţie a ţării, la care ne-am angajat. Avem în vedere, în primul rând, faptul că, 
consumul populaţiei este un factor important al creşterii economice. Menţine-
rea îndelungată a complexului de condiţii economice, care au promovat înrău-
tăţirea sa va duce inevitabil la o creştere a presiunii nevoilor nesatisfăcute care 
va deveni un factor de frânare a dezvoltării economico-sociale, ce se manifesta 
mai intens sau mai puţin intens, în funcţie de mărimea decalajului dintre nevoi 
şi posibilităţile reale de satisfacere. 

Pentru realizarea echilibrului dinamic dintre cerere şi ofertă, care să asi-
gure o creştere medie anuală relativ constantă a volumului fizic al consumului, 
avansăm unele măsuri posibile pe care le avem în vedere, pornind de la: 

a) situaţia actuală a nivelului şi structurii consumului familiei, a gradului 
efectiv în satisfacerea nevoilor de consum la fiecare categorie de po-
pulaţie (structurată după criterii socioeconomice, ocupaţionale, de ve-
nit etc.), precum şi de la stringenţa nevoilor nesatisfăcute; 

b) necesarul de resurse şi posibilităţile de asigurare a acestuia din pro-
ducţia internă sau din import, în condiţiile creşterii marcate de dificul-
tăţile accentuate ale perioadei actuale; 

c) sistemul de priorităţi şi preferinţe manifestate la nivel individual, în ca-
drul unui comportament de consum influenţat negativ de penuria de 
produse, care s-a agravat continuu, îndeosebi după 1980 şi 1990. 

d) atenuarea contradicţiilor în procesul reproducţiei, în special din sfera 
relaţiilor de consum (între nevoile de producţie şi cele de consum, în-
tre repartiţie şi consum, între nevoi, cerere şi solvabilitate etc.). 
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Ar putea constitui repere în realizarea treptată, etapizată, a acestor obi-
ective, următoarele: 

a) stoparea tendinţelor de scădere a volumului fizic al consumului, a de-
gradării sale calitative şi structurale; 

b) asigurarea nivelului minim de trai, revăzut după ultimele evoluţii, ale 
acestuia, pentru categoriile de familii dezavantajate, a căror putere de 
cumpărare actuala este limitată de nivelul veniturilor, de deteriorarea 
raporturilor de preţ între produsele bunurilor de consum. Nu ar fi lipsit 
de interes, în vederea realizării acestui obiectiv, şi pentru protejarea 
categoriilor de populaţie cu venituri reduse, introducerea pentru o 
anumită perioadă, până la relansarea producţiei bunurilor de consum, 
a asigurării nevoilor alimentare şi nealimentare de bază prin inter-
mediul repartiţiei pe bază de tichete (cartele); 

c) atingerea, în etapa imediat următoare, cel puţin a nivelului anului 
1980, când se înregistraseră cele mai înalte niveluri şi o relativă stabi-
litate a structurii consumului, iar evoluţia sa se realizase până în acel 
moment în conformitate cu legităţile obiective ale dezvoltării consu-
mului populaţiei. 

d) realizarea în continuare a unui nivel al consumului pe locuitor, compa-
rativ cu cel din ţările dezvoltate şi pe măsura potenţialului de care dis-
pune România. 

Condiţiile-cadru pentru îmbunătăţirea consumului pornesc, în primul 
rând, de la necesitatea echilibrării fondului de mărfuri cu cel de cumpărare al 
populaţiei, scop în care creşterea cantitativă a ofertei este esenţială în condiţii-
le în care complexul de nevoi este nesatisfăcut, fiind necesare acumulări canti-
tative la toate componentele nivelului de trai. În al doilea rând, prin îndeplinirea 
integrală a programelor de producţie pentru bunurile de consum, revizuite în 
raport cu posibilităţile reale de capacităţi, resurse materiale şi de forţă de mun-
că, precum şi stimularea accentuată a iniţiativelor particulare la producerea 
unor produse din grupe deficitare sau prestarea de servicii ce poate spori ofer-
ta. În al treilea rând, este necesară stimularea mai puternică, în cadrul meca-
nismului de reglare a echilibrului între nevoi şi resurse a producătorilor agricoli 
pentru asigurarea unei oferte agroalimentare suficiente şi aproximativ egale 
pentru toate zonele ţării, într-un conţinut nou, diferit de cel stipulat în fostele 
programe de autoaprovizionare. În al patrulea rând, orientarea producţiei bunu-
rilor de consum să se facă în consens cu microcererea consumatorilor, aşa 
cum se manifestă ea chiar la nivelurile actuale ale veniturilor şi preţurilor, scop 
în care s-ar cere o flexibilizare imediată a mecanismului actual de constituire a 
fondului de marfă, precum şi o mai mare mobilitate de adaptare a producători-
lor la schimbările cantitative ale cererii. 

Eliminarea decalajului actual dintre fondul de marfă şi cel de cumpărare 
face necesară, pe lingă creşterea substanţială a ofertei de produse şi servicii, 
şi recurgerea la modalităţile de echilibrare cu ajutorul celor doua principale in-
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strumente de orientare a comportamentului de consum – preţuri şi venituri. O 
evoluţie a preţurilor lăsată la voia întâmplării, aşa cum se întâmplă în prezent, 
a accentuat şi accentuară inflaţia necontrolata. 

Lipsa actuală de produse datorată cauzelor deja amintite, accentuează 
inflaţia prin menţinerea şi chiar accentuarea decalajului între fondul de marfă şi 
cel de cumpărare, în condiţiile în care structurile de creştere a producţiei de 
bunuri şi servicii nu se pot stabiliza instantaneu. Totodată, sunt amplificate şi 
alte aspecte negative determinate de lipsa ofertei: specula, greutăţile în aprovi-
zionare, înrăutăţirea calităţii produselor etc. Toate acestea fac necesare o serie 
de măsuri de stimulare şi încurajare a producătorilor agricoli pentru creşterea 
ofertei de produse pe piaţă, cu efecte directe asupra concurenţei reale şi redu-
cerea preţurilor de consum! Printre acestea avem în vedere: 

− reconsiderarea modului de utilizare a resurselor societăţii pentru 
acumulare şi consum. Înfăptuirea unei politici sociale active, intensifi-
carea orientării social-umane a economiei necesita reorientarea des-
tinaţiilor acumulării, modernizarea şi retehnologizarea cu prioritate a 
acelor ramuri economice care susţin creşterea economică şi bunăsta-
rea. Avem în vedere, în principal agricultura, ramurile producătoare de 
bunuri de consum, precum şi sectorul serviciilor, care, prin nivelul re-
dus al înzestrării lor tehnice şi al densităţii personalului, constituie una 
din cauzele care explică degradarea condiţiilor de desfăşurare a pro-
cesului consumului din ţara noastră, penuria de produse şi deprecie-
rea calităţii; 

− creşterea cantitativă a ofertei într-un mediu concurenţial asanat de 
elemente speculative, atât în cazul producătorilor, cât şi al comercian-
ţilor, având la bază criterii de eficienţă şi profitabilitate raţionale, în 
beneficiul societăţii şi al consumatorilor. Creşterea cantitativă a fondu-
lui de mărfuri s-ar putea realiza relativ repede, prin stimularea privati-
zării în ramurile producătoare de bunuri de larg consum, a susţinerii 
efortului investiţional de modernizare a acestora, precum şi sprijinirea 
iniţiativelor particulare pentru activităţi ce au ca rezultat fabricarea 
produselor şi prestarea de servicii din grupe deficitare. În al doilea 
rând, se impune orientarea, în cadrul mecanismului de reglare a echi-
librului între nevoi şi resurse, spre stimularea producătorilor agricoli 
(prin preţuri de achiziţii, credite sau alte modalităţi), în vederea asigu-
rării de materii prime industriale de profil, dar şi a unei oferte agroali-
mentare suficiente şi aproximativ egale în toate zonele ţării. În acest 
context, este necesară finalizarea aplicării legii fondului funciar (elibe-
rarea cât mai rapidă a actelor de proprietate, eliminarea neînţelegeri-
lor ivite şi a greşelilor comise de comisiile comunale etc.). Ţăranul nu 
este încă în posesia reală a pământului. De asemenea, este necesară 
eliminarea discrepanţelor alarmante între preţurile produselor indus-
triale necesare agriculturii şi preţurile produselor agricole. Câteva 
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exemple sunt concludente din acest punct de vedere. Astfel, din 
toamna trecută, până la finele anului 1991, preţul motorinei a crescut 
de aproape 20 de ori, agricultura plătind în plus 75 miliarde lei pe mo-
torină. Pe plan mondial, preţul unei tone de motorină reprezintă de 1,9 
ori preţui unei tone de grâu, în timp cela noi preţul unei tone de moto-
rină este echivalent cu aproape şase tone de grâu. Înainte de liberali-
zarea preţurilor, un tractor se procura cu 75 tone de cereale, iar în 
prezent cu 225 tone (echivalent cu producţia de pe 60 ha cultivate cu 
grâu sau orz). În anul 1992, agricultura va avea nevoie de 22.000 
tractoare, ceea ce la preţurile actuale ale cerealelor ar echivala cu 
producţia de grâu de pe 1,4 milioane hectare însămânţate în toamnă. 
Şi după ultimele aprecieri, preţul tractoarelor şi al maşinilor agricole 
are tendinţa de creştere în continuare. Este de semnalat şi faptul că 
transportul unui vagon de cereale pe distanţa de 250 km a ajuns în 
prezent la 70.000 lei, faţă de 2187 lei, cât era în 1990. Este, deci, ne-
cesară sprijinirea reală a producătorilor agricoli cu credite avantajoase 
pentru procurarea inventarului necesar lucrării pământului şi creşterii 
animalelor. 

Tot în acest context este necesară crearea de magazine proprii pentru 
unităţile mari producătoare de carne, ouă etc. ceea ce ar contribui la înlătura-
rea intermediarilor şi creşterea nejustificata a preţurilor la consumatori, precum 
şi iniţierea unui sistem de colectare a produselor cerealiere şi în special anima-
liere, din satele şi comunele mai îndepărtate, care nu au posibilităţi de deplasa-
re la oraşe cu mijloace proprii. 

Se impun, pentru stimularea producţiei agroalimentare, acţiuni mai efici-
ente pentru crearea posibilităţilor de asociere a ţăranilor şi stimularea acestora 
pentru a produce în vederea valorificării pe piaţă. Nu lipsită de interes ar fi şi 
acţiunea de valorificare integrală a terenurilor în interiorul şi din jurul oraşelor, 
de către populaţia orăşenească, cu efecte benefice pentru creşterea producţiei 
legumicole în special şi chiar animaliere, ceea ce ar permite acoperirea nevoi-
lor proprii ale acestora şi slăbirea presiunii asupra pieţei. 

− efecte benefice asupra consumului ar avea şi promovarea unei politici 
active de repartiţie a veniturilor, stimularea muncii cinstite şi asigura-
rea prin ea a unor venituri suficiente pentru garantarea libertăţii con-
sumatorului pe piaţa de bunuri şi servicii, şi asigurarea autoprotecţiei 
sale faţă de consecinţele negative ale procesului de reformă; 

− dacă, în momentul actual, problema creşterii cantitative a consumului 
familiei, populaţiei în ansamblu, este limitată de dezechilibrul cererii 
cu oferta, cea a îmbunătăţirii calitative a bunurilor şi serviciilor este 
obligatorie, întrucât prin ea se poate realiza o ameliorare a nivelului 
de trai, prin relaţia directa între calitatea produsului, valoarea sa de în-
trebuinţare şi gradul de satisfacere a nevoilor; 
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− realizarea obiectivelor în domeniul consumului presupune însă şi 
anumite opţiuni privind proporţiile şi ritmurile de creştere ale consu-
mului individual şi consumului din fondurile sociale, puse de acord cu 
noi criterii de repartizare a veniturilor populaţiei, ale măsurilor de re-
formă prevăzute pentru celelalte domenii sociale şi cu considerente 
de ordin social. 

Printre efectele previzibile pozitive ale acestor orientări s-ar număra: 
a) contracararea inflaţiei prin activizarea cheltuirii veniturilor populaţiei 

prin creşterea ofertei; 
b) restrângerea fenomenului de substituţie forţată, agravat în ultimii ani 

prin diminuarea cantitativă a ofertei şi creşterea preţurilor de consum, 
îndeosebi la produsele de bază ce satisfac nevoi fundamentale şi re-
venirea la distribuţia cererii, manifestata în raport cu solvabilitatea ei 
reală, dată de veniturile disponibile pentru consum ale diferitelor cate-
gorii de populaţie; 

c) crearea cadrului de manifestare a substituţiei voluntare în raport cu 
preferinţele individuale şi capacitatea de cumpărare; 

d) creşterea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor de populaţie şi 
atenuarea efectului de stratificare a populaţiei; 

e) manifestarea firească a ordinii de priorităţi în satisfacerea cererii şi 
normalizarea evoluţiei consumului, în raport cu legităţile sale obiecti-
ve, în cadrul unui comportament de consum obţinut sub influenţa unei 
culturi a consumului care trebuie promovat neîntârziat; 

f) evoluţia pozitivă a structurii cheltuielilor de consum, în sensul creşterii 
treptate a volumului fizic şi al ponderii serviciilor al căror consum a 
fost influenţat negativ, în principal, din lipsa disponibilităţilor băneşti 
ale populaţiei. 



Capitolul 10 

Aspecte ale politicii familiale 
în domeniul condiţiilor de locuit 

(analiză retrospectivă şi opţiuni strategice) 

10.1. Locuinţa – un element esenţial al calităţii vieţii individului 
şi familiei sale 

În procesul elaborării, în cadrul politicii sociale, a oricărei strategii de 
ameliorare a calităţii vieţii (pe termen scurt, mediu sau lung), nu poate fi omisă 
luarea în considerare a problemei asigurării unui nivel acceptabil al confortului 
de locuire a familiei. Locuinţa este implicată în satisfacerea nevoilor fundamen-
tale (organice) şi a celor spirituale ale membrilor familiei. 

Locuinţa, datorită multiplelor ei funcţii1 are o importanţă, pentru individ şi 
familia sa, asemănătoare cu cea a alimentaţiei, îmbrăcămintei, sănătăţii şi me-
diului înconjurător. Economiştii, sociologii şi urbaniştii apreciază că numai o lo-
cuinţă corespunzătoare sub raportul normelor de igienă şi al caracteristicilor 

                                                           
1 Structura funcţiei de locuire la nivelul familiei (grupului): 

I. Subfuncţii anabolice 
1. Satisfacerea cerinţelor individuale ale fiecărui membru al familiei 
2. Biologice (selective) 

- relaţii conjugale, de familie; 
- creşterea şi educarea copiilor, 
- îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor. 

3. Psihologice (colective) 
- intimitatea pentru grupul familial; 
- reuniunea, coeziunea de grup; 
- relaţiile afective interpersonale 

II. Subfuncţii simbolice 
1. Integrarea funcţiilor simbolice individuale; 
2 De integrare sociofamilială 

- concretizarea ideii de “cămin“ ca adăpost ideal al familiei; 
- realizarea spaţiului unic, personalizat şi irepetabil al grupului 

III. Subfuncţii catabolice individuale 
1. Suma funcţiilor catabolice individuale 
2. Productive – creative 

- activităţi gospodăreşti comune; 
- educarea copiilor în familie; 
- adaptarea şt reorganizarea locuinţei 

(Derer, Peter, Locuirea urbană, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985, p. 23). 
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tehnice (apă caldă, lumină, căldură etc.) poate să creeze acea ambianţă care 
măreşte senzaţia de confort şi capacitatea de muncă a omului şi să aibă un rol 
esenţial în realizarea funcţiilor familiei în societatea noastră: biologică, de con-
sum, economică şi de socializare a tineretului. În plus, o mare parte din celelal-
te nevoi ale familiei şi membrilor săi sunt satisfăcute în raport cu locuinţa, cu 
gospodăria1. 

Satisfacerea acestei trebuinţe fundamentale a familiei, care este locuin-
ţa, se află în strânsă dependenţă de nivelul de dezvoltare economică, care asi-
gură sursele financiare pentru investiţiile în construcţia de locuinţe. De aseme-
nea, mai presupune existenţa unei concepţii clare, coerente, privind soluţiona-
rea problemei locuinţelor în ansamblu şi cunoaşterea, în general, a nevoilor de 
locuinţe (nivel de structură) corelate cu celelalte categorii de nevoi legate de 
echiparea şi întreţinerea locuinţei. 

Pe baza acestor elemente şi, în primul rând, a posibilităţilor din econo-
mie s-au putut elabora programe, cu obiective precise şi mijloace de realizare 
referitoare aţii la construcţia de locuinţe noi, cât şi la renovarea şi moderniza-
rea fondului vechi de locuinţe. 

În general, construirea de locuinţe noi generează, la rândul ei, noi nevoi 
materiale legate de dotarea locuinţei cu mobilier şi aparatură de uz casnic. 

Într-o societate cu economie de piaţă este acceptat rolul de gospodină al 
femeii, în condiţiile în care există mari posibilităţi de uşurare a muncii în gospo-
dărie prin dotarea cu aparatură şi echipament domestic perfecţionat. 

În societatea socialistă, care-şi propusese realizarea egalităţii între feme-
ie şi bărbat în ceea ce priveşte autonomia materială, prin atragerea ei la pro-
ducţia socială, nu s-a reuşit să se creeze, simultan cu această atragere, o re-
ţea de servicii care să-i preia obligaţiile menajere. 

Impactul nevoii de locuinţă asupra producţiei sociale nu se reduce numai 
la aceea că ea contribuie la crearea de noi nevoi legate de dotarea cu mobilier 
şi echipament domestic, care o stimulează să-şi mărească volumul şi să-şi di-
versifice sortimentele la această categorie de bunuri de consum. 

Efectele modului de locuire sunt mult mai complexe, ele vizând, deopo-
trivă, condiţiile existenţei individului şi a familiei sale, conştiinţa individului, viaţa 
familiei şi o serie de alte fenomene şi procese ale economiei materiale2. 
                                                           
1 Vâlceanu, Grigore (coordonator), Consumul populaţiei în R.S. România, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1981, p. 137. 
2 Efectele asupra modului de locuire pe plan economic, sociodemografic şi ambiental sunt: 

I. Efecte asupra condiţiilor existenţei 
- separarea familiilor, persoanelor care se află în conlocuire; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de spaţiu şi dotare pentru organizarea vieţii personale şi famili-

ale pe diverse planuri; 
- reducerea navetismului prin stabilirea în oraş; 
- ruperea triplei condiţionări economice a navetiştilor interesaţi simultan de gospodăria 

personală sau alte activităţi; 
II. Efecte asupra conştiinţei 
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Din multitudinea de efecte pe care le are modul de locuire asupra eco-
nomiei naţionale se detaşează, ca importanta, efectele economice pe care le 
are ridicarea nivelului de trai, ca urmare şi a îmbunătăţirii condiţiilor de locuit 
ale familiei, asupra producţia materiale. 

Sunt cunoscute marile pierderi cauzate economiei naţionale de scăderea 
coeficientului de schimburi al muncitorilor, deoarece majoritatea muncitorilor 
navetişti nu pot lucra decât în schimbul unu. Din acest motiv, pentru creşterea 
producţiei se recurge la construirea a noi capacităţi de fabricaţie care necesită 
mări fonduri de investiţii. Or, dacă numai o parte din fondurile de investiţii afec-
tate pentru noi capacităţi de producţie s-ar fi utilizat în scopul creării condiţiilor 
de stabilizare a numărului muncitorilor necesari organizării de noi schimburi 
(locuinţe, unităţi de servire socială etc.), s-ar fi economisit însemnate resurse 
financiare, s-ar fi diminuat efectele economice ale uzurii morale, concomitent 
cu sporirea eficienţei utilizării bazei tehnico-materiale şi a resurselor umane1. 

Importanţa locuirii nu se limitează numai la sfera îngustă a individului şi a 
familiei sale. În multe ţări s-a impus să fie considerată ca o problemă deosebit 
de complexă, permanent actuală, decisivă pentru calitatea vieţii, obligând con-
ducerile de stat să adopte programe coerente şi a căror realizare s-o sprijine 
                                                                                                                                                    

- reducerea numărului conflictelor (personale, familiale) provenite din locuire; 
- cointeresarea pentru calificarea profesională, pentru problemele producţiei atc.; 
- creşterea conştiinţei sociale în domeniul utilizării şi întreţinerii fondului locativ şi instituţi-

onal; 
III. Efecte asupra vieţii sociale 

- înmulţirea căsătoriilor şi reducerea divorţurilor; 
- ameliorarea stării sanitare (fizice şi psihice); 
- reducerea numărului proceselor civile; 
- scăderea numărului infracţiunilor; 
- îmbunătăţirea educaţiei copiilor; 
- reducerea timpului consumat pentru transport (naveta); 
- creşterea nivelului cultural, profesional; 
- extinderea cheltuielilor pentru bunuri de folosinţă îndelungată şi cultură;  

IV. Efecte asupra economiei naţionale 
- creşterea productivităţii prin calificare profesională; 
- reducerea fluctuaţiei forţei de muncă, a întârzierilor şi absenţelor etc.; 
- creşterea posibilităţilor de lucru în schimburi; 
- creşterea producţiei; 
- reducerea cheltuielilor neproductive (transport, sănătate, învăţământ, justiţie, ordine 

publică); 
- micşorarea unor cheltuieli (circulant, mobiliare, amenajare) prin extinderea lucrului la 

domiciliu 
(Derer, Peter, Locuirea urbană, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985, p. 23). 

1 Cuantificarea acestor legături este posibilă prin cercetarea aportului în producţie al munci-
torilor care au primit locuinţă într-o anumită perioadă, comparându-l cu aportul mediu reali-
zat de aceştia înainte de obţinerea locuinţei, aport care poate fi determinat pe baza urmă-
torilor indicatori: producţia valorică realizată, gradul de îndeplinire a normelor, salariul rea-
lizat, nivelul de calificare şi încadrare, absenţele şi întârzierile etc. 



 

 

555 

efectiv din punct de vedere financiar şi material. În acest fel, la satisfacerea so-
licitărilor de locuinţe, participarea individuala trebuie corelată cu intervenţia pu-
blică fără de care şansele de micşorare a decalajului dintre cerere şi oferta de 
locuinţe s-ar reduce foarte mult. 

Intervenţia statului în problema locuirii devine absolut necesară şi datori-
tă cerinţelor urbanistice, numai astfel fiind posibilă o apreciere obiectiva a rela-
ţiilor dintre locuinţa şi dotările aferente în cadrul ansamblului urbanistic, al car-
tierului şi chiar al oraşului1. 

Constituirea şi evoluţia ansamblului rezidenţial2 ca forma superioară de 
rezolvare a problemei locuirii pentru o anumită colectivitate, reclamă existenţa 
şi menţinerea echilibrului dintre locuinţe şi dotările “colectivizante“, numai în 
acest fel fenomenul urban putând contribui la ameliorarea condiţiilor de viaţă 
ale oamenilor. La rândul lor, noile ansambluri rezidente trebuie să cunoască un 
proces de integrare funcţionala, proces care devine vital nu numai pentru pro-
pria lor existenţă, dar şi pentru dezvoltarea viitoare a cartierului sau oraşului. 
Mai precis, este vorba de a asigura apropierea noilor ansambluri de marile zo-
ne industriale sau să se rezolve în bune condiţii transportul, îndeosebi cel indi-
vidual (la locul de muncă etc.), sau de repartiţia uniforma a numitor servicii 
(comerţ alimentar, alte dotări de folosinţa zilnică). 

10.2. Consideraţii cu privire la protecţia socială a familiei 
în domeniul locuirii, până la Revoluţia din 1989 

În primii ani postbelici, ţara noastră s-a confruntat cu o multitudine de 
mări dificultăţi şi grave probleme economice şi sociale. Criza de locuinţe a fost 
una dintre ele şi a apărut ca urmare a bombardamentelor oraşelor şi a distru-
gerilor din timpul războiului. Ea s-a accentuat şi mai mult după anul 1950, oda-
tă cu declanşarea şi intensificarea procesului de industrializare forţată, care a 
generat un puternic exod al populaţiei de la sate spre oraşe, în care se con-
struiau obiective industriale şi alte unităţi economice şi sociale. 

Creşterea populaţiei în municipii şi oraşe nu a fost corelată cu creşterea 
investiţiilor în construcţia de locuinţe care, în această perioadă, a fost cu mult 
mai redusă. Datele statistice relevă că populaţia urbană a crescut între recen-
sămintele din anii 1948 şi 1956 cu un spor anual de circa 150 mii persoane, în 
timp ce numărul de locuinţe date în folosinţă în municipii şi oraşe s-a ridicat la 
mai puţin de 20 mii. Raportate la creşterea populaţiei urbane, reiese că, în 
acest interval de timp, pentru fiecare 9 persoane cu care a crescut populaţia 
urbană a fost dată în folosinţa o singură locuinţa. 

Lipsa de locuinţe crea mari piedici în calea dezvoltării economice şi soci-
ale a ţării, ceea ce a obligat statul să iniţieze, în cadrul politicii sale economico-
                                                           
1 Enache, Mircea, Urbanismul britanic contemporan, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977, p. 59. 
2 Ansamblul rezidenţial este zona învecinată a locuinţei cu care aceasta întreţine relaţii func-
ţionale. 
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sociale, o serie de programe de construcţii de locuinţe, pentru a căror realizare 
a alocat importante fonduri materiale şi financiare (acestea au crescut de la 
706 milioane lei în 1950 la 19452 milioane lei în anul 1989, deci de aproape 
trei ori mai mult). 

Considerând problema locuinţelor ca problemă de stat, conducerea poli-
tică şi administrativă a ţării a procedat la organizarea unui cadru adecvat de fi-
nanţare a proiectării şi execuţiei în masă a construcţiilor de locuinţe. 

În perioada 1951-1989 au fost construite şi date în folosinţă din fondurile 
statului şi ale populaţiei circa 5,5 milioane locuinţe. 

În organizarea spaţială urbanistică şi arhitectonică a zonelor de locuinţe 
s-a căutat, chiar înainte de 1965 şi în mod deosebit începând cu anul 1974, să 
fie respectate pe cât posibil principiile de bază ale organizării cartierelor de lo-
cuinţe în unităţi structurale complexe, care să permită rezolvarea optimă func-
ţională şi economică a ansamblurilor de locuinţe, a dotărilor social-culturale şi a 
reţelelor edilitare în funcţie de necesităţile zilnice ale individului, ale familiei şi 
ale colectivităţii1. 

Din păcate, în structura marilor ansambluri construite îndeosebi în peri-
oada 1958-1973, nu întotdeauna a fost respectată organizarea în 5 trepte 
(oraş-sector-cartier-microraion-dotare), minimalizându-se ponderea aspectelor 
sociale care trebuia să fie avută în vedere la repartizarea dotărilor social-
culturale; în plus, a fost în mare măsură neglijat importantul element de ordine 
spaţială, care este strada (cartierul este transformat într-un mare parc în care 
îşi găsesc loc locuinţele), ceea ce a dus la izolarea ansamblurilor de locuinţe 
de arterele majore de circulaţie. 

După emiterea legilor 57, 59/1974 şi 37/1975 s-a abandonat, în construc-
ţia orăşenească, formula marilor ansambluri, fiind adoptata formula complexu-
lui de locuit, constituit din ansambluri rezidenţiale şi considerat a fi apropiat 
mult mai mult de realităţile concrete ale ţării, devenind un element important 
(economic şi social) în reconstrucţia oraşelor după anul 19752. 

În general, programele cincinale şi pe termen lung privind construcţia de 
locuinţe şi dezvoltarea urbanizării, din cauza obiectivelor ambiţioase pe care le 
conţineau3, se realizau la niveluri mai scăzute faţă de cele stabilite. 

                                                           
1 Budişteanu, Alexandru; Rău, Romeo, Microraionul: element esenţial în sistematizarea ora-
şelor noastre, Arhitectura, nr. 6/1960. 

2 Valenţele socioeconomice ale ansamblului rezidenţial constau în: reducerea gabaritului te-
renului construibil; creşterea capacităţii de cazare a amplasamentului, mărirea razei de 
servire şi a suprafeţei de polarizare a reţelei dotărilor social-culturale etc. 

3 În documentele politice (adoptate la congresele şi conferinţele partidului comunist, se pre-
vedeau “rezolvarea în linii mari a problemei locuinţelor până în anul 1990“ şi “soluţionarea 
pe deplin a problemei locuinţelor în perioada 1990-2000“. Textul trebuie interpretat în sen-
sul că fiecare familie va putea dispune de o locuinţă în folosinţă integrală, eventual fiecare 
individ va putea beneficia de camera sa proprie. 
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Dacă problema locuinţelor nu şi-a găsit încă o rezolvare globală şi defini-
tivă, totuşi, efortul naţional făcut pentru construirea de locuinţe s-a materializat 
în realizarea unei dinamici pozitive a fondului locativ. Ca urmare a acestui 
efort, s-a putut realiza, după anul 1966, o corelaţie pozitivă între nevoile de lo-
cuinţe ale populaţiei şi ritmul construcţiilor de locuinţe, atât pe ţară, cât mai ales 
în mediul urban, după cum se poate vedea din datele tabelului nr. 1. 

Tabelul nr. 1 

Relaţia dintre nevoile de locuinţe şi ritmul construcţiilor de locuinţe* 
 1966 1977 1980 1985 1989 1990 

Total, din care în mediul: 1,0 1,05 1,12 1,20 1,22 1,22 
- urban 1,0 1,15 1,29 1,36 1,38 1,36 
- rural 1,0 1,0 1,02 1,10 1,16 1,16 

* Calculată ca un raport între indicele de creştere a numărului de locuinţe şi indicele de creş-
tere a populaţiei, pentru aceeaşi perioadă. 

Caracterul pozitiv al corelaţiei este confirmat de valoarea supraunitară a 
coeficienţilor de corelaţie înregistraţi atât pe total ţară, cât şi pe cele două me-
dii, cu deosebire în mediul urban, unde creşterea fondului locativ a devansat 
dinamica populaţiei, în aceasta perioadă. 

Amploarea construcţiei de locuinţe mai ales la oraşe, după anul 1966, 
este evidenţiată şi mai bine de evoluţia indicatorilor (naturalist relativi) ai asigu-
rărilor populaţiei cu locuinţe, redată în tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia indicatorilor asigurării populaţiei cu locuinţe în anii 1966-1990 
Recensământul din 1966 Recensământul din 1977 1990  

 Medii 
întrunite 

Urba-
ne1) 

Rurale Medii 
întrunite

Urba-
ne2) 

Rurale Medii 
întrunite

Urbane2) Rurale 

Cifre absolute  
Locuinţe (mii) 5380,3 2025,8 3354,5 6379,8 2718,3 3661,5 8006,3 4293,9 3712,4 
Camere (mii) 1872,8 3926,6 6946,2 14009,6 5982,0 8027,6 17979,8 9723,4 8274,3 
Suprafaţa locu-
ibilă (mii mp.) 148453,7 57071,0 91382,7 188952,3 83976,9 104975,4 246847,1 137090,4 109756,1 
Populaţia (mii)3) 19103,2 7305,7 11797,4 21316,3 8724,3 12592,0 23192,3 12499,1 1693,2 
Gospodării 5954,6 2430,2 3524,4 6630,9 2889,4 3741,5 7444,2 4175,7 33268,5 
Indicatori - 
Locuinţe/1000 
gospodării 903,6 833,6 951,8 962,1 940,8 978,6 1075,5 1028,3 1135,8 
Camere/1000 
persoane 569,0 537,5 588,8 657,2 685,7 637,5 775,3 777,93 773,8 
Persoane/ ca-
meră 1,80 1,86 1,70 15,2 1,46 1,57 1,29 1,29 1,29 
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Recensământul din 1966 Recensământul din 1977 1990  
 Medii 

întrunite 
Urba-
ne1) 

Rurale Medii 
întrunite

Urba-
ne2) 

Rurale Medii 
întrunite

Urbane2) Rurale 

Suprafaţă lo-
cuibilă/pers. 
(mp.) 7,8 7,8 7,75 8,86 9,63 13,1 10,64 11,0 10,3 

Notă: 
1) La recensământul din anul 1966, în mediul urban sunt cuprinse datele referitoare la muni-

cipii şi oraşe, precum şi la cele 238 comune incluse în urban prevăzute în anexa HCM nu-
mărul 1492/1966. 

2) Începând cu anul 1968 în mediul urban sunt cuprinse numai datele referitoare la municipii 
şi oraşe. 

3) Populaţia la sfârşitul anului. 

Sursa: Recensămintele populaţiei şi locuinţelor din anii 1966 şi 1977, Balanţa fondului de 
locuinţe pe RSR, judeţe şi forme proprietate, în anii 1977-1990. 

În perioada de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 
1966 şi până la sfârşitul anului 1990, fondul de locuinţe total s-a îmbogăţit cu 
2,62 milioane locuinţe noi, constituite din 7,13 milioane camere, cu o suprafaţă 
locuibilă de 98,39 milioane mp. 

Dezvoltarea mult mai accentuată a fondului locativ în mediul urban s-a 
datorat, în principal, procesului dinamic de urbanizare determinat de indu-
strializarea şi lărgirea activităţii în celelalte ramuri şi sectoare ale economiei na-
ţionale. 

În perioada cercetată, fondului locativ urban i s-au adăugat 2,46 milioane 
locuinţe noi, compuse din 6,22 milioane camere, având o suprafaţa locuibilă de 
86,18 milioane mp. 

În mediul rural, dezvoltarea fondului locativ a avut loc într-un ritm mult 
mai scăzut; la sate au fost date în folosinţă în acest interval de timp, 0,16 mili-
oane locuinţe noi a căror suprafaţă locuibilă se cifra la 13,21 milioane mp. 

Indicii de creştere a fondului locativ au fost în 1990, faţă de 1966, de 
148,8% pe total ţară, de 234,4% în mediul urban şi numai 104,6% în mediul ru-
ral. 

Evoluţia fondului locativ în ultimele două decenii şi jumătate ne apare 
mult mai relevantă dacă acest fond este privit şi calculat ca un raport între el şi 
doi din factorii determinanţi ai cererii de locuinţe: numărul de gospodării (familii) 
şi numărul populaţiei, raport exprimat statistic prin indicatorii corespunzători 
prezentaţi în acelaşi tabel. 

Din analiza indicatorului locuinţe/1000 gospodării reiese că, în perioada 
de referinţă, datorita ritmului alert înregistrat de construcţiile de locuinţe, s-a 
ajuns la un fond locativ care depăşeşte numărul gospodăriilor existente în anul 
1990. Surplusul de locuinţe, estimat la nivelul întregii ţări şi măsurat prin exce-
dentul numărului locuinţelor faţă de cel al gospodăriilor, a fost de 560 mii locu-
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inţe. În interpretarea corectă a valorii acestui indicator, trebuie avute în vedere 
două aspecte: primul, în general, numărul gospodăriilor este mai mic decât al 
familiilor şi, al doilea, datele se referă la nivelul întregii ţări, fapt ce nu permite 
cunoaşterea valorii reale a acestui indicator înregistrat în mediul urban (nedis-
punând de date) care, după cum se ştie, exprimă cel mai exact gradul de asi-
gurare a populaţiei cu locuinţe, ştiut fiind faptul că oraşele au cunoscut o creş-
tere foarte rapidă a numărului populaţiei. 

De fapt, şi ceilalţi indicatori analizaţi: locuinţe/1000 persoane şi came-
re/1000 persoane, cu toate că valoarea lor cunoaşte, în această perioadă, o 
creştere semnificativă (în mediul urban, de 22,5% şi respectiv 37,4%), nu certi-
fică, dacă îi comparăm cu nivelurile atinse în ţările dezvoltate, că ar exista un 
grad satisfăcător de asigurare cu locuinţe a populaţiei de la oraşe. De aseme-
nea, la o apreciere nu cu mult diferită se ajunge în urma analizei indicatorului 
persoane/cameră, a cărui valoare scade de la 1,8 la 1,3 persoane pe o came-
ră, ca şi a indicatorului suprafaţă locuibilă/persoană, care creşte de la 7,1 mp la 
11 mp, valori inferioare celor recomandate de normele locative internaţionale. 

Concluzionând, se poate spune că valoarea indicatorilor calculaţi pentru 
mediul urban certifică faptul că, în această perioadă, a avut loc o atenuare a 
lipsei de locuinţe la oraşe, fără însă ca problema deficitului de locuinţe să fie 
rezolvată definitiv. 

Aşa că, asigurarea unei locuinţe pentru fiecare gospodărie şi a unei ca-
mere pentru fiecare persoană şi atingerea parametrilor cantitativi şi calitativi ai 
soluţionării problemei locuinţei, deoarece au fost amânate de la un cincinal la 
altul, au constituit mai mult un deziderat al vechiului regim. 

În sprijinul acestei aprecieri mai pledează şi datele “Anchetei privind lo-
cuinţa şi condiţiile de locuit“1 efectuată de Comisia Naţională de Statistică la 
sfârşitul anului 1990. 

Datele statistice relevă că, din punct de vedere al înzestrării cu camere 
de locuit, 73,1% din familiile cercetate locuiau, la data anchetei, în 2 şi 3 came-
re, 20,1 % din familii în 4 şi mai multe camere, iar 6,8% din familii locuiau într-o 
singură cameră. 

De remarcat ponderea relativ ridicată a familiilor cercetate care locuiau 
într-o singură cameră – 6,8% –, pondere care, în mediul urban, era şi mai mare 
– de 8,1% din totalul familiilor cercetate. Extinzând aceasta pondere la totalul 
gospodăriilor, rezulta că peste o jumătate de milion de familii locuiau, la sfârşi-
tul anului 1990, într-o singură cameră. 

Comparativ cu familiile de ţărani şi de pensionări de asigurări sociale de 
stat, la familiile de salariaţi revenea în medie un număr mai mare de persoane 
pe o cameră de locuit (13 persoane la familiile de salariaţi, faţă de 0,9 persoa-
                                                           
1 Ancheta s-a efectuat pe un eşantion de 9000 de familii ce fac obiectul cercetării selective a 

bugetelor de familie, din care: 4900 familii de salariaţi, 2700 familii de ţărani şi 400 familii 
de pensionari de asigurări sociale de stat, din toate judeţele ţării, atât în municipii şi oraşe, 
cât şi în comune considerate reprezentative la nivelul ţării. 
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ne la familiile de ţărani şi 0,7 persoane la familiile de pensionari) şi o suprafaţă 
locuibilă mai mică în medie pe o persoană (11,4 mp la familiile de salariaţi, faţă 
de 11,1 mp la familiile de ţărani şi de 21,8 mp la familiile de pensionari). 

O înzestrare mai bună atât cu suprafaţă locuibilă în medie pe o persoană 
(14 mp), cât şi ca număr mediu de persoane pe o cameră (1,0) se constată la 
familiile care deţin locuinţă în proprietate personala, comparativ cu celelalte ca-
tegorii de familii. 

Fondul locativ nu numai că nu acoperea din punct de vedere cantitativ în 
general, nevoile de locuit ale populaţiei urbane, dar şi din punct de vedere cali-
tativ (nu o mică parte a acestui fond) nu putea să asigure un nivel acceptabil al 
confortului de locuire, fiind impropriu locuirii1. 

Considerăm că, în procesul caracterizării condiţiilor de locuit ale popula-
ţiei existente până la revoluţie, mai trebuie avute în vedere, pe lângă gradul de 
satisfacere a necesarului de spaţiu locativ, condiţiile de confort ale locuinţei. Nu 
se poale face abstracţie de aceste condiţii, deoarece numai cunoscându-le se 
poate explica existenţa diferenţierilor în nivelul de trai al populaţiei de la o peri-
oadă la alta şi între diferite grupe de populaţie. 

O edificatoare imagine asupra evoluţiei condiţiilor de confort ale locuinţei, 
în această perioadă, ne-o putem forma pe baza unei serii de indicatori ai ca-
racteristicilor tehnologice ale locuinţei şi care indirect definesc starea igienico-
sanitară şi de confort a locuinţei, indicatori prezentaţi în tabelul nr. 3. 

Analiza evoluţiei indicatorilor din tabel ne conduce la concluzia că a avut 
loc, îndeosebi în ultimul deceniu, o ameliorare a gradului de confort al locuinţe-
lor. Ameliorarea acestuia vizează principalele elemente de confort (amenajări) 
în locuinţe: iluminatul electric, instalaţia de apa, racordarea la conducta de ga-
ze, încălzirea centrală, baia etc. 

În ceea ce priveşte iluminatul electric, se poate spune că este practic 
generalizat în mediul urban şi într-o proporţie de 96,2% în mediul rural. 

                                                           
1 În categoria fondului locativ impropriu locuirii pot fi incluse: 

- apartamentele de confort III şi IV (numai în capitală sunt peste 14000), care, din cauza 
suprafeţei mici a camerelor de locuit (până la 9 mp), a lipsei spatiilor de depozitare (că-
mară, debara, balcon), a înlocuirii bucătăriei cu un “spaţiu pentru gătit“ de până la 2 mp 
(acesta nefiind separat de camera de locuit), iar baia neavând cadă, nu pot asigura con-
diţii de viaţa acceptabile. În general, în aceste apartamente locuiesc familii care fac parte 
din grupurile “marginale“ defavorizate ale societăţii; 

- clădirile vechi (de peste 50 ani) degradate în urma uzurii fizice şi morale, precum şi a 
transformării unor locuinţe destinate utilizării unifamiliale în unităţi de locuit multifamiliale; 

- locuinţele construite în ultimele trei decenii; în imobile tip bloc, lipsite de personalitate, ca-
re, deşi din punct de vedere economic oferă o scrie de avantaje (utilizare intensivă a te-
renului, costul de execuţie mai mic al unui apartament, facilitări de alimentare cu apă, 
căldură, energie electrică etc.), prezintă marele dezavantaj că locuirea în bloc împiedică 
statornicirea între vecinii de palier a unor relaţii sociale mai intense, aşa cum se întâmplă 
de obicei între vecinii de stradă sau din imobilele cu un număr redus de locuinţe (vile). 
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Tabelul nr. 3 

Gradul de confort al locuinţelor, în anii 1966, 1977, 1981 şi 1990 
% locuinţelor, în 
totalul locuinţe-
lor, la recensă-

mintele din: 

% familiilor, în totalul familii-
lor cercetate cu prilejul an-

chetelor privind condiţiile de 
locuit, efectuate în: 

 

1966 1977 1981 1990 
Iluminatul locuinţelor 
- electric 83 85,3 95,4 98,7 
- cu petrol 17 14,7 4,6 1,3 
Modul de încălzire a locuinţelor 
- încălzire prin centrală termică sau termoficare 15,8 20,35 17,5 42,2 
- cu sobe cu gaze 14,1 5,84 19,9 4,0 
- cu sobe cu combustibil solid 69,1 71,81 62,6 53,8 
- cu alte mijloace 1,0 2,00   
Alimentarea cu apa a locuinţelor de la reţeaua 
de distribuţie publică 25,3 40,1 60,4 58,9 
Dotarea locuinţelor cu instalaţii de canalizate ... 25,6 39,1 51,9 
Dotarea locuinţei cu baie … … 37,7 51,7 
După combustibilul utilizat în prepararea hranei 
- gaze naturale, butelii aragaz ... ... 54,0 59,6 
- energie electrică … … 4,0 3,2 
- lemne, cărbuni, petrol … ... 42,0 37,2 

 
Progrese importante s-au realizat, în ultimul deceniu, în ceea ce priveşte 

modul de încălzire a locuinţei. Se constată o creştere importantă, în totalul fa-
miliilor anchetate, a ponderii familiilor care au locuinţe cu calorifer (de la 17,5% 
în 1981 la42.2% în 1990), concomitent cu scădere pronunţată a ponderii fami-
liilor care au locuinţe încălzite cu gaze (de la 9,9% la 4%) şi cea a familiilor ca-
re au locuinţa încălzită cu sobe cu lemne, cărbuni şi alţi combustibili lichizi (de 
la 62,6% la 53,8%). Extinzând analiza pe categorii de familii, se pot observa 
mari diferenţieri din punct de vedere al modului de încălzire a locuinţei: la sfâr-
şitul anului 1990, peste 65% din familiile de salariaţi aveau în locuinţă încălzire 
cu calorifer şi sobe cu gaze, iar 96,9% din familiile de ţărani îşi încălzeau locu-
inţele cu sobe cu lemne, cărbuni şi alţi combustibili solizi şi lichizi. Evident că 
faţă de 1981 au fost realizate importante progrese, îndeosebi de către familiile 
de salariaţi, în cadrul cărora ponderea acelora care au încălzită locuinţa cu ca-
lorifer a crescut de peste 2 ori (de la 27,8% în 1981 la 61,9% în 1990). 

O tendinţă asemănătoare s-a manifestat şi în evoluţia numărului de fami-
lii investigate în legătură cu tipul de combustibil pe care-l utilizează pentru pre-
pararea hranei; creşte ponderea familiilor care folosesc la bucătărie gaze natu-
rale şi butelii de aragaz (de la 54,0 în 1981 la 59,6% în 1990) şi scade ponde-
rea familiilor care utilizau lemne, cărbune şi petrol (de la 42,0% la 37,2%). 
Energia electrică era utilizată drept combustibil la bucătărie cu o pondere ne-
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semnificativa în totalul familiilor cercetate – abia 3,2% (în scădere faţă de 1981 
când a fost de 4%). Familiile de salariaţi şi pensionari foloseau, într-o proporţie 
mult mai mare decât familiile de ţărani, gazele naturale şi buteliile de aragaz în 
prepararea hranei (75,9%, faţă de 22% din numărul familiilor), în timp ce fami-
liile de ţărani utilizează cu precădere lemnele, cărbunii şi petrolul. 

La data anchetei (din 1990), aproape la 59% din familiile cercetate, ali-
mentarea locuinţei cu apă se făcea de la reţeaua de distribuţie publica, ponde-
re mai mică decât în anul 1981 (58,9% faţă de 60,4% din numărul familiilor in-
vestigate). Din distribuţia pe categorii de familii rezulta că la aproximativ 75% 
din familiile de salariaţi şi de pensionari alimentarea locuinţei cu apă rece se 
făcea, la data anchetei, de la reţeaua de distribuţie publica, în timp ce familiile 
de ţărani preponderent se aprovizionau cu apă de la fântână sau puţ. 

O creştere a gradului de confort al locuinţei în ultimul deceniu este dove-
dita şi de majorarea ponderii familiilor a căror locuinţă este dotata cu instalaţii 
de canalizare (de la 39,1% în 1981 la 51,9%) din totalul familiilor anchetate), 
precum şi a ponderii familiilor care au locuinţă dotată cu baie (de la 37,1% la 
51,7% din eşantionul de familii cercetate). Locuinţele familiilor de salariaţi sunt 
cele mai bine dotate cu instalaţie de canalizare (circa 72,9% din numărul fami-
liilor investigate), în timp ce numai o proporţie nesemnificativă din familiile de 
ţărani (3,7%) dispun de instalaţii de canalizare. 

În ceea ce priveşte dotarea locuinţelor cu baie, se constată o creştere a 
ponderii familiilor care au locuinţă înzestrată cu baie de la 37,7% în 1981 
la'51,7% în 1990, din totalul familiilor care au făcut obiectul celor două anchete 
sociologice. Şi la acest element de confort, locuinţele familiilor de salariaţi şi 
pensionari sunt mult mai bine înzestrate decât gospodăriile familiilor de ţărani 
(72,6%, respectiv 61,2% faţa de numai 4,6% cât reprezintă ponderea locuinţe-
lor familiilor de ţărani, pentru care dotarea locuinţelor cu baie continuă să fie o 
aspiraţie). 

În sfârşit, un element de confort al locuinţei care generează mari dispari-
tăţi între categoriile sociale este telefonul. La data ultimei anchete, peste 32% 
din totalul familiilor cercetate deţineau posturi telefonice. Şi în cazul acestui 
element de confort, familiile de salariaţi sunt cel mai bine dotate, proporţia lor 
în totalul familiilor investigate, fiind, la data anchetei, de 43,3% (familiile de sa-
lariaţi din mediul urban deţineau posturi telefonice în proporţie de 52,6%). În 
mediul rural, tot familiile de salariaţi deţineau proporţia cea mai mare (circa 
17,5%) faţă de numai 5% cât reprezenta ponderea familiilor de ţărani care dis-
puneau de posturi telefonice. 

În afară de indicatorii analizaţi, se utilizează, în practica statistica, o serie 
de indicatori care caracterizează indirect gradul de confort al locuinţei, vizând 
în primul rând igiena locuinţei, cum sunt: cubajul încăperilor, ventilarea aerului, 
iluminatul încăperilor, temperatura încăperilor (care poate varia între 17,5 şi 
19,5°C, fără a depăşi 21°C sau a coborî sub 16°C în perioadele de iarnă) şi 
umiditatea încăperilor (când se depăşeşte limita normală se răsfrânge negativ 
asupra sănătăţii omului). 
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Existenţa acestor elemente de confort în locuinţe are efecte benefice 
pentru sănătatea şi viaţa familiei şi a membrilor săi; economiseşte timpul chel-
tuit pentru muncile casnice, ridica nivelul igienic al locuinţei şi măreşte gradul 
de confort, creând condiţii bune de locuit. 

Indiscutabil, în ultimul deceniu s-a înregistrat o ameliorare sensibilă a 
gradului de confort al locuinţelor deţinute de familiile cercetate. 

Confruntarea, însă, a datelor privind atât gradul de înzestrare al familiilor 
cu locuinţe, cât şi confortul acestora cu cele ale unor ţări dezvoltate, ne situea-
ză pe unul din ultimele locuri din Europa, cum se poate constata, de altfel, din 
tabelul nr.4, redat mai jos. 

Dacă în ceea ce priveşte comparaţia indicatorilor: număr de locuin-
ţe/1000 gospodării şi număr locuinţe/locuitori, decalajul care ne desparte de ţă-
rile luate în comparaţie este mai mic; în schimb, acest decalaj este mult mai 
mare la toţi ceilalţi indicatori comparaţi (numărul mediu de camere/locuinţă, 
camere/1000 de persoane suprafaţa medie pe o locuinţă (mp) şi pe o persoa-
nă, ponderea locuinţelor dispunând de apa curentă, instalaţie fixă de baie sau 
duş, încălzire centrală). La aceşti ultimi indicatori, ţara noastră s-ar afla la nive-
lul atins de aceste ţări în anii ’70. 

Deşi pare, la prima vedere, paradoxală, situaţia se explică (pentru indica-
torii care se referă la gradul de înzestrare cu locuinţe ale familiilor) prin numărul 
de camere şi suprafaţa locuibila, în general cu mult mai mică în ţara noastră 
decât în aproape toate ţările cu care ne comparăm. De altfel, aceşti indicatori 
pot fi consideraţi tot atât de bine şi indicatori ai gradului de confort al locuinţe-
lor, ştiut fiind că numai într-o locuinţă cu o suprafaţă corespunzătoare de igie-
nă, omul se poate simţi confortabil şi îşi poate satisface în mod corespunzător 
nevoile fiziologice şi psihice, aceasta fiindu-i favorabilă sănătăţii în general. 

Tabelul nr. 4 

Situaţia fondului de locuinţe în unele ţări din Europa 
Parcul total de locuinţe Camere Suprafaţa 

locuibilă 
Procentul locuinţelor 

dispunând de: 

Ţara 
La sfârşi-
tul anului 

(1000 
loc.) 

La 1000 
de gos-
podării 
(număr) 

La 
1000 
de lo-
cuitori 
număr)

Nr. me-
diu de 

camere 
pe o lo-
cuinţă 
(nr.) 

Ca-
mere/ 
1000 
per-

soane

Per-
soa-

ne/ca-
meră

Supra-
faţa me-
die pe o 

loc 
(mp.) 

Supra-
faţa me-
die pe o 

pers. 
(mp.) 

Apă 
cu-

rentă 

Instalaţie 
fixă de 

baie sau 
duş 

Încăl-
zire 
cen-
trală 

Austria 
(1989) 2841,0 985,4 372,9 3,2 1192,3 0,80 - - 98,6 89,2 60,2 
Belgia 
(1981) 3896,7 1080,0 370,5 5,0 1853,0 0,54 - - 95,3 73,9 49,8 
Bulgaria 
(1989) 3363,0 - 374,1 3,02) 1122,3 0,90 48,0 18,0 - - - 
Cehoslova-
cia (1989) 5947,0 1080,5 380,2 - - - - - - - - 
Danemarca 
(1988) 2328,0 1054,8 454,0 3,9 1170.6 0 - - 96.9 88,8 94,7 
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Parcul total de locuinţe Camere Suprafaţa 
locuibilă 

Procentul locuinţelor 
dispunând de: 

Ţara 
La sfârşi-
tul anului 

(1000 
loc.) 

La 1000 
de gos-
podării 
(număr) 

La 
1000 
de lo-
cuitori 
număr)

Nr. me-
diu de 

camere 
pe o lo-
cuinţă 
(nr.) 

Ca-
mere/ 
1000 
per-

soane

Per-
soa-

ne/ca-
meră

Supra-
faţa me-
die pe o 

loc 
(mp.) 

Supra-
faţa me-
die pe o 

pers. 
(mp.) 

Apă 
cu-

rentă 

Instalaţie 
fixă de 

baie sau 
duş 

Încăl-
zire 
cen-
trală 

Elveţia 
(1980) 2699,8 1102,0 422,5 - - 56 - - - - - 
Finlanda 
(1988) 2121,0 1065,6 426,7 3,63) 1536,1 - - - 94,7 86,5 88,0 
Franţa 
(1989) 25881,0 1217,9 460,0 3,9 1794,0 0,65 - - 99,7 92,4 77,4 
Irlanda 
(1989) 1015,0 1051,8 290,0 5,0 1450,0 0,56 72,0 20,9 96,1 91,1 50,2 
Norvegia 
(1980) 1524,0 1070,2 372,6 3,9 1453,1 0,69 - - - 82,2 12,7 
Olanda 
(1985) 5283,6 949,4 364,9 4,1 1496,1 0,67 - - 100,0 97,9 72,7 
Polonia 
(1989) 10899,0 910,5 287,0 3,4 975,8 1,02 - - 84,5 72,7 62,1 
Regatul 
Unit (1988) 22964,0 - 402,3 - - - - - - - - 
RFG (1987) 26279,5 959,0 430,0 4,4 1892,0 0,53 86,1 37,0 - - - 
România 
(1990) 8006,3 1075,5 345,2 2,25 775,2 1,29 30,8 10,6 58,9 51,7 42,2 
Spania 
(1987) 15475,0 - 306,0 - - - - - - - - 
Suedia 
(1985) 3863,0 - 426,6 4,2 1791,7 0,56 - - 100,0 96,7 98,8 
Iugoslavia 7139,8 - 303,0 - - - - - - - - 

Note: 
1) Mediul urban – comune cu 2000 locuitori şi peste; mediul rural – comune cu mai puţin de 

2000 locuitori. 
2) Bucătăria nu a fost înregistrată drept cameră. 
3) Încăperile cu suprafaţă mai mică de 7 mp. nu sunt considerate camere. 
Sursa: Bulletin Annuel de Statistiques du Logement et de la Construction pour l’Europe, 

1989, ONU, 1991, p. 96-100. 

10.3. Elemente ale politicii familiale în domeniul locuirii, 
în perioada postrevoluţionară 

În perioada postrevoluţionară, criza de locuinţe în loc să se atenueze, 
cum era de aşteptat, a devenit, din păcate, şi mai acută, ca urmare a acţiunii 
unor factori socioeconomici, dintre care se detaşează, ca importanţă, creşterea 
puternică a cererii de locuinţe şi restrângerea îngrijorătoare a activităţii în con-
strucţia de locuinţe în această perioadă. 

Creşterea cererii de locuinţe s-a datorat, în principal, abrogării, imediat 
după revoluţie, a restricţiilor privitoare la stabilirea în oraşele mari, precum şi 
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creşterii nupţialităţii (formarea cuplurilor în urma ajungerii generaţiei născute 
după 1967 la vârsta căsătoriei). Următoarele date sunt relevatoare în acest 
sens. Astfel, în anul 1990, după abrogarea decretului privind stabilirea în ora-
şele mari, numărul populaţiei înregistrează o creştere de 300000 persoane. În 
acelaşi an se înregistrează o creştere a nupţialităţii cu 12% faţă de media ulti-
milor 4 ani. De menţionat că această creştere a populaţiei a avut loc în condiţii-
le în care s-a înregistrat în acelaşi an, un sold migratoriu de cca 100 mii de 
persoane, cea mai mare parte din mediul urban. 

Reducerea îngrijorătoare a activităţii de construcţii de locuinţe, în ultimii 
doi ani, a constituit factorul cel mai agravant al crizei de locuinţe îndeosebi în 
oraşele mari. Este cunoscut aspectul dezolant, întâlnit în marea majoritate a 
oraşelor ţării, al blocurilor începute şi practic părăsite. Astfel, în anul 1990 au 
fost constituite şi date în folosinţă cu 12,4 mii mai puţine locuinţe decât în anul 
1989 (an în care au intrat în fondul locativ 42,9 mii locuinţe număr mult inferior 
celui din 1985, care a fost de 84,0 mii locuinţe), iar în perioada 1.I–31.VII. 
1991, au fost date în folosinţă 9893 apartamente (cu 62,5% mai puţine apar-
tamente faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent). Deşi în primele luni ale 
anului în curs se aflau într-un stadiu avansat de execuţie (fiind încă nerecepţi-
onate sau în diferite stadii de finisare), 33,3 mii locuinţe, în 10 judeţe ale ţării au 
fost date în folosinţă în această perioadă, mai puţin de 100 de apartamente. 

Un alt factor agravant al crizei actuale de locuinţe în ţara noastră, a cărui 
influenţă creşte vertiginos şi rapid, este practicarea speculei, atât cu locuinţele 
construite din fondurile statului şi cumpărate de către titularii contractelor de în-
chiriere (la preţuri avantajoase) în baza Decretului-lege nr. 61/1990, cât şi cu 
locuinţele aflate în curs de construcţie, care apoi se vând la preţuri exorbitante 
(chiar şi numerele de ordine de înscriere la contractarea locuinţei). 

În evaluarea corectă a dimensiunii actualei crize de locuinţe nu trebuie 
omis numărul mare al familiilor care, deşi în prezent posedă o locuinţa, însă din 
cauza gradului de confort scăzut pe care-l are aceasta, doresc să-şi îmbunătă-
ţească condiţiile de locuit fie prin compararea sau construirea unei locuinţe noi, 
fie prin obţinerea unei locuinţe cu chirie. Din datele anchetei statistice amintite 
reiese că, pe ansamblul eşantionului cercetat, peste 17,0% din totalul familiilor 
investigate doresc să-şi îmbunătăţească condiţiile de locuit; pe categorii socio-
profesionale aceasta pondere este de 21,8% la familiile de salariaţi, de 8,3% la 
familiile de ţărani şi de 6% la familiile de pensionari. 

Peste 15% din numărul total al familiilor cercetate apreciază că locuinţele 
pe care le deţin necesită reparaţii urgente. O mare parte din familiile, a căror 
locuinţă necesită reparaţii urgente, a declarat că nu pot fi executate aceste re-
paraţii din mai multe cauze; lipsa de materiale (a fost invocată de 56,4% din 
familiile investigate), costul ridicat al reparaţiilor (32,9%), uzura avansată a lo-
cuinţei (5,5%), alte cauze (5,2% din investigaţi). 

Proporţiile şi profunzimea acestei crize sunt exprimate de numărul foarte 
mare de cereri de locuinţe adresate organelor locale în special din municipiile 
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şi marile oraşe, unde ea se manifestă mult mai profund şi chiar cu accente mâi 
dramatice (greva foamei din partea unor solicitanţi, aducerea mobilierului în fa-
ţa primăriilor etc.). Dacă ar fi să ne referim la capitală, numărul cererilor de lo-
cuinţe adresate organelor locale se ridica, la sfârşitul sem. I. 1991, la peste 
125000; în celelalte mari oraşe ale tării numărul cererilor de locuinţe variază 
între 10000-35000. 

Cunoaşterea factorilor determinanţi ai crizei de locuinţe, a dimensiunii şi 
profunzimii ei, o considerăm absolut indispensabilă organelor de decizie în 
adoptarea celor mai eficiente măsuri în vederea atenuării, pe cât posibil, a for-
melor ei de manifestare, cu toate efectele economice şi sociale pe care le au în 
etapa de tranziţie la economia de piaţă. 

Cu toate că mai există unele condiţii care au favorizat acţiunea factorilor 
amintiţi, în urma căreia s-a adâncit şi mai mult criza de locuinţe (blocajul finan-
ciar, lipsa surselor de finanţare, scăderea producţiei materialelor de construcţie 
şi a forţei de muncă etc.), totuşi nu pot fi absolvite de răspundere organele de 
decizie implicate în activitatea de construcţii de locuinţe (departamentul de pro-
fil, primăriile oraşelor, antreprizele – societăţi comerciale etc.), pentru ca s-a 
ajuns la această gravă situaţie în ceea ce priveşte asigurarea familiei şi a 
membrilor ei cu locuinţă. 

De fapt, după revoluţie, nu a fost formulată, în cadrul general al politicii 
sociale a guvernului, o strategie coerentă a rezolvării problemelor locuinţelor, 
strategie în care să fie precizate clar obiectivele şi mijloacele de realizare a po-
liticii în acest domeniu, precum şi orizontul de timp în care să fie realizate aces-
te obiective. 

Lipsa unei astfel de strategii este cu atât mai de neînţeles, în condiţiile în 
care există deja o strategie mondială a locuirii până în anul 2000, elaborată în 
cadrul Centrului pentru Aşezări Umane, cu sediul la Nairobi, creat de ONU şi 
care are ca principal obiectiv, asigurarea unei locuinţe pentru fiecare cetăţean. 
Or, ca ONU să-şi îndeplinească această misiune prioritară, este absolut nece-
sară angajarea fiecărui guvern al ţărilor membre. 

Deşi Centrul pentru Aşezări Umane al ONU se preocupă constant, cu 
mai bine de doi ani în urmă, pentru ca fiecare individ să aibă condiţii de viaţă 
acceptabile, guvernul1 a hotărât relativ recent (sfârşitul lunii septembrie 1991) 
să înfiinţeze Centrul Naţional pentru Aşezări Umane, căruia îi revine, ca princi-
pală sarcină, definitivarea strategiei proprii care să se înserie în strategia ONU 
pentru anul 2000. 

Desigur, faptul că nu a existat o strategie coerentă în construcţia de locu-
inţe nu înseamnă că executivul nu s-a preocupat de fel de aceasta problemă; 
însă, preocupările sale au vizat numai unele aspecte ale asigurării familiilor ca-
re deţineau cu chirie casele construite din fondurile statului, şi aflate, bineînţe-
les, în proprietatea sa, creând cadrul juridic şi oferind o serie de facilităţi familii-

                                                           
1 Hotărârea nr. 515/1991 a Guvernului. 
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lor pentru a le putea compara şi deveni proprietari (preţuri avantajoase, împru-
muturi cu dobândă mică etc.). 

La numai o lună de la Revoluţie, organul puterii executive a promulgat 
Decretul-lege nr. 61/1990, privind vânzarea de locuinţe din fondurile statului  
către populaţie. În decret sunt prevăzute expres posibilitatea şi facilităţile de 
care se pot bucura titularii contractelor de închiriere de a-şi cumpăra locuinţele 
construite din fondurile statului şi aflate bineînţeles, în proprietatea acestora. 
Titularii de contracte de închiriere, pot deveni proprietarii locuinţei pe care o 
ocupă fie prin achitarea integrala a preţului la încheierea contractului de vânza-
re-cumpărare, fie prin obţinerea unui împrumut de la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni, fără restricţii, privind obţinerea în proprietate a unei a doua lo-
cuinţe. 

Potrivit metodologiei de determinare a preţurilor de vânzare către popula-
ţie a locuinţelor construite din fondurile statului, acestea se stabilesc în funcţie 
de suprafaţa utilă a locuinţei, numărul de etaje al clădirii în care se află locuin-
ţa, sursa de încălzire, sistemul de tâmplărie din locuinţa (tâmplărie exterioară 
din lemn, metalică sau de mase plastice), vechimea locuinţei (există 3 categorii 
de preţuri: pentru locuinţele construite din fondurile statului până la 1 ianuarie 
1977, după 1 ianuarie 1977 şi până la 31 decembrie 1989, şi după 1 ianuarie 
1990), calitatea finisajelor, gradul de uzură a locuinţei, zona de amplasare a 
locuinţei, oraşe etc. 

Vânzarea de locuinţe proprietate de stat, familiilor care, le ocupă în cali-
tate de chiriaş, a fost stimulată pe lângă preţurile avantajoase (devenite mai 
ales după erodarea leului în urma celor trei liberalizări, care au avut loc înce-
pând cu data de 1 noiembrie 1990), prin acordarea unor facilitaţi (credite cu o 
dobândă lunară de 5%, scutirea de impozite asupra locuinţei pe termen de ze-
ce ani etc.)1. 

                                                           
1 Condiţia principală a încheierii contractului pentru cumpărarea locuinţei o constituie depu-

nerea de către cumpărător, la o unitate specializată, a unui avans de cel puţin 30% din 
preţul de vânzare al locuinţei. 
Tinerilor în vârstă de până la 30 ani li se reduce suma depusă drept avans la cel puţin 10% 
din preţul de vânzare al locuinţei. Cumpărătorii care nu dispun de sumele necesare pentru 
plata avansului pot beneficia de un credit de la CEC, cu durată de rambursare de până la 5 
ani şi o dobândă anuală de 5%. Tinerii în vârstă de până la 30 de ani, care împrumută 
pentru avans, beneficiază de o durată mai mare de rambursare a creditului de avans (10 
ani), precum şi de o dobândă anuală mai scăzută (de 3%, în loc de 5%). 
Pentru a acoperi diferenţa dintre preţul de vânzare al locuinţei şi avansul prevăzut, cumpă-
rătorii, în caz că nu dispun de sume de bani suficiente, pot apela la CEC să li se acorde 
credite rambursabile în termen de până la 25 ani, cu o dobândă anuală de 4%; pentru tine-
rii în vârstă de până la 30 de ani dobânda este mai mică (de 2%). 
De acelaşi avantaj, în contractarea creditului atât pentru avans cât şi pentru plata diferen-
ţei, mai beneficiază şi familiile în care unul din soţi are vârstă de până la 30 de ani, precum 
şi invalizii de gradul I şi II, handicapaţii, ca şi familiile care au în componenţa lor astfel de 
persoane. 
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După aplicarea Decretului-lege nr. 61/1990, condiţiile cumpărării locuin-
ţelor construite din fondurile statului de către cei care le ocupă în calitate de 
chiriaşi, sau aflate în curs de execuţie, au fost îmbunătăţite în urma apariţiei, în 
cursul lunii august a.c., a două noi hotărâri ale Guvernului prin care se stabi-
lesc noi măsuri referitoare la regimul de vânzare a locuinţelor. 

Noile măsuri nu numai că vin în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi 
cumpere locuinţele, dar vizează şi înlăturarea dificultăţilor cu care se confruntă 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni în ceea ce priveşte satisfacerea cererii de 
credite ale acestora1. 

Decretul-lege nr. 61/1990 şi celelalte acte normative adoptate au creat 
cadrul juridic propice realizării privatizării spaţiului locativ aflat în proprietatea 
de stat. De altfel, proprietatea imobiliară a statului se numără practic printre 
sectoarele în care s-a trecut la înfăptuirea privatizării cu rezultate notabile, 
realizându-se deja o experienţă care ar putea fi utilă procesului de privatizare 
în general. 

La sfârşitul anului 1989, după revoluţie, fondul locativ aflat în proprietatea 
de stat şi cea cooperatistă (marea majoritate fiind în proprietatea publică) era 
constituit din peste 2,6 milioane apartamente, din care 2,517 milioane situate în 
municipii şi oraşe şi 167,6 mii în comune. Raportat la fondul de locuinţe al în-
tregii ţări, fondul de stat reprezenta cca 32%, ceea ce poate fi considerat ca un 
sector potenţial important în vederea privatizării. 

În programul noului guvern învestit la 16 octombrie a.c., se preconizează 
vânzarea a cca 2 milioane locuinţe realizate din fondurile statului. Au fost deja 
vândute până la sfârşitul anului 1991 peste 419 mii de locuinţe, la care se mai 
adaugă cereri de cumpărare pentru încă 623 mii locuinţe. 

De fapt, procesul privatizării unei părţi a fondului locativ de stat nu este 
nou, el a fost doar restaurat după revoluţie prin Decretul-lege nr. 61/1990. 
                                                                                                                                                    

Odată deveniţi proprietari, cumpărătorii locuinţelor mai beneficiază de scutire de plata im-
pozitului pe clădire timp de 10 ani de la data dobândirii locuinţei. 

1 Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 562/1991 se stabileşte ca, începând cu data de 1 sep-
tembrie 1991, ponderea avansului care urmează să fie achitat pentru cumpărarea locuinţe-
lor construite din fondurile statului, de către chiriaşii care le ocupă, să se reducă de la 30% 
la minimul 10% din contravaloarea locuinţei. Rămân neschimbate perioada de 25 de ani 
pentru achitarea, în rate lunare, a restului contravalorii locuinţei, precum şi cuantumul do-
bânzii de 4% percepută pentru creditele acordate de către CEC în vederea achitării dife-
renţei dintre preţul de vânzare al locuinţei şi avansul plătit la încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare al locuinţei 
O altă hotărâre a Guvernului, nr. 88/1991, obligă întreprinderile pentru vânzarea locuinţelor 
şi oficiile specializate, precum şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, ca operaţiile atât de 
stabilire a preţurilor locuinţelor care se vând chiriaşilor, cât şi cele de întocmire a tuturor 
formelor, inclusiv încheierea contractului de vânzare-cumpărare să fie finalizate în cel mult 
30 de zile de la înregistrarea cererilor de cumpărare şi respectiv 15 zile de la înregistrarea 
cererilor de credit. Este ştiut că până la apariţia acestei Hotărâri, aceste operaţiuni erau 
foarte anevoioase, se prelungeau mult timp, creau mari tensiuni şi nemulţumiri în rândul 
cumpărătorilor. 
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Încă din anul 1973, când a fost promulgată Legea nr. 4 din 28 martie, pri-
vind dezvoltarea construcţiilor de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul lo-
cativ de stat către populaţie şi construcţia de locuinţe de vacanţă aflate în pro-
prietate personală, s-au făcut primii paşi spre o liberalizare a pieţei construcţii-
lor de locuinţe şi a fondului locativ. 

Este adevărat că, şi anterior anului 1989, pentru dobândirea unor locuin-
ţe proprietate personală prin cumpărarea din fondul de stat, populaţia a benefi-
ciat de credite atât pe termen scurt pentru completarea avansului minim, cât şi 
pe termen lung pentru diferenţa până la preţul integral al apartamentului1. 

Indiscutabil, vânzarea locuinţelor, în condiţii avantajoase, construite din 
fondurile statului către chiriaşii care le ocupă a constituit un mijloc utilizat de 
guvern în atenuarea crizei de locuinţe, care, aşa cum s-a arătat, s-a acutizat şi 
mai mult după revoluţie. 

Din păcate, guvernul a acţionat cu mare întârziere în stoparea reducerii 
îngrijorătoare a activităţii construcţiei de locuinţe. Primele măsuri mai ferme 
privind revigorarea activităţii în acest sector fiind luate abia la sfârşitul lunii iu-
nie 1991. 

Considerând că principala cauză a reculului activităţii construcţiei de lo-
cuinţe a constituit-o lipsa fondurilor necesare în vederea relansării acestei acti-
vităţi, guvernul a adoptat la 27 iunie 1991 Hotărârea nr. 441, prin care se per-
mite agenţilor economici să preia prin contracte de asociere clădirile de locuit 
neterminate pentru care nu există asigurată finanţarea în momentul de faţă. 

Potrivit acestei hotărâri a Guvernului, agenţii economici interesaţi în pre-
luarea locuinţelor începute şi aflate în diferite stadii de execuţie, trebuie mai în-
tâi să se constituie în asociaţii, pe baza ofertelor lansate de primăriile municipii-
lor unde există asemenea construcţii neterminate. 

Acţiunea de asociere presupune parcurgerea mai multor etape, cum 
sunt: obţinerea de la firmele de profil a Caietului de sarcini, care cuprinde toate 
elementele prind situaţia blocului (clădiri de locuit) ce face obiectul asocierii 
(lucrările executate, valoarea acestora, lucrările rămase de executat conform 
proiectului + valoarea acestora, garanţiile cerute pentru acceptarea asocierii, 
criteriile de evaluare a ofertelor etc.), depunerea ofertelor de asocieri la sediul 
firmelor respective, evaluarea ofertelor, constituirea asociaţiilor şi, în sfârşit 
respectarea contractelor. 

Din păcate, aplicarea prevederilor acestei Hotărâri a întârziat, cel puţin în 
capitală, circa 3 luni, după publicarea ei în Monitorul Oficial. 

Executivul a urmărit prin extinderea vânzării locuinţelor construite din 
fondurile statului, pe lângă realizarea privatizării în acest important sector, obţi-
                                                           
1 Avansul minim şi durata minimă de rambursare a creditelor pe termen lung se stabileau în 

funcţie de retribuţia tarifară sau pensia lunară. Mărimea avansului reprezenta (în funcţie de 
mărimea venitului) între 20% şt 30%, iar durata de rambursare a creditelor pe termen lung 
era intre 15 şi 25 de ani. 
Plafonul de credite pe termen lung varia între 49500 lei şi 105000 lei. Dobânda pentru cre-
ditul pe termen scurt, rambursabil în 5 ani, era de 6%, iar cel pe termen lung de 5% anual. 
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nerea unor resurse financiare care să completeze necesarul de fonduri în ve-
derea satisfacerii unor nevoi sociale în domeniul gospodăriei comunale şi 
transporturilor în comun, dar mai ales în cel al construcţiilor de locuinţe pentru 
populaţia municipiilor şi oraşelor, în primul rând a apartamentelor rămase ne-
terminate (aflate în diferite stadii de construcţie). 

Această idee o găsim clar exprimată într-o Hotărâre specială a Guvernu-
lui, unde, în art. l, se precizează: “Primăria municipiului Bucureşti şi prefecturile 
judeţene vor utiliza 50% din fondurile statului cât şi cele rezultate din vânzarea 
locuinţelor nou construite din fondurile statului pentru completarea necesarului 
de fonduri în vederea satisfacerii unor nevoi sociale în domeniul construcţiilor 
de locuinţe, gospodăriei comunale şi transportului în comun“. Tot prin aceeaşi 
hotărâre se instituie obligaţia pentru direcţiile finanţelor publice judeţene, pre-
fecturile judeţene şi Primăria Municipiului Bucureşti, atât de a urmări şi controla 
modul de constituire şi repartizare a sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor, 
cât şi de a verifica prin organele proprii de control, modul cum au fost utilizate 
sumele, ca şi obiectivele de investiţii realizate. 

În perioada de tranziţie a ţării noastre spre economia de piaţă au loc am-
ple mutaţii în planul activităţii de urbanism şi amenajare a teritoriului. 

Complexitatea activităţilor umane şi necesitatea asigurării unui nou cadru 
de viaţă locuitorilor au pus la ordinea zilei problema de maximă importanţă a 
asigurării unui cadru tehnic şi juridic unitar care să permită organizarea şi dez-
voltarea tuturor localităţilor, precum şi valorificarea superioară a potenţialului 
economic al teritoriului în condiţiile în care să nu fie afectată calitatea mediului 
înconjurător. 

Un asemenea cadru juridic a fost instituit adoptându-se Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru rea-
lizarea locuinţelor, care, prin ansamblul de reguli ce stabilesc modalitatea de 
amplasare şi ridicare a construcţiilor în teritoriu, asigură şi apără interesul par-
ticular cât şi interesul general, Legea a fost promulgata la 29 iulie 1991. 

Printr-o serie de prevederi speciale, ale legii (cap. III) este stimulată con-
struirea de locuinţe şi case de vacanţă, indicator de bază al calităţii vieţii, prin 
acordarea de înlesniri şi avantaje celor care doresc să-şi construiască astfel de 
imobile, prin concesionarea de terenuri aparţinând primăriilor; mai precis, este 
vorba de acordarea cu prioritate de credite şi subvenţii de la bugetul statului, 
scutiri de impozite pe clădiri etc. 

Un accent deosebit, în această Lege, se pune pe acordarea unui sprijin 
financiar pentru realizarea de locuinţe de către tinerii căsătoriţi, invalizi de gra-
dul I şi II, handicapaţii şi familiile celor decedaţi ca urmare a evenimentelor re-
voluţionare din decembrie I989, precum şi familiile care-şi schimbă domiciliul 
de la oraşe la sate1. 

                                                           
1 Persoanele fizice care vor să-şi construiască locuinţe sau case de vacanţă pot beneficia de 

credite în condiţiile convenite prin contract, acordate cu prioritate de băncile de stat şi de 
Casele de Economii şi Consemnaţiuni. 
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Realizarea locuinţelor şi caselor de odihnă nu poate fi disociată de rezol-
varea problemei terenurilor aparţinând domeniului privat al statului sau unităţi-
lor administrativ-teritoriale, terenuri destinate executării acestor construcţii. 

În cap. II din lege sunt consacrate articole care cuprind prevederi genera-
le privind reglementarea situaţiei juridice şi a altor aspecte tehnice privind tere-
nurile ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite 
asociate acestora (suprafaţa de teren minimă pentru apartament – locuinţă - în 
funcţie de tipul clădirii, în mediul urban şi rural, durata concesionării terenurilor 
pentru construcţii de locuinţe şi case de vacanţă, detalii tehnice privind organi-
zarea licitaţiei publice a terenurilor care urmează să fie concesionate etc.).1 

Cadrul juridic creat prin apariţia, îndeosebi în ultimele luni ale anului 
1991, a unor acte normative importante (legi, hotărâri ale guvernului), regle-
mentează, este adevărat, unele aspecte importante ale problemei asigurării cu 
locuinţe a populaţiei, în sensul stoperii tendinţei de adâncire a crizei în acest 
domeniu. Acest cadru poate fi considerat doar ca o primă etapă, în procesul 
elaborării unei strategii coerente (pe termen scurt, mediu şi lung) a rezolvării 
definitive a acestei probleme, cu efecte şi implicaţii multiple asupra calităţii vieţii 
familiei şi membrilor ei, dar şi cu importante efecte asupra producţiei de mate-
riale. 

                                                                                                                                                    
Salariaţii, ţăranii şi pensionarii care împreună cu membrii lor de familie nu au în proprietate 
o locuinţă şi o casă de vacanţă pot beneficia, în cazul în care au contractat credite pentru 
construirea unei locuinţe sau unei case de vacanţă, de o subvenţie de la bugetul statului 
echivalentă cu dobânda plătită pentru creditul primit. 
Unele categorii de populaţie – tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta până la 30 de ani; in-
valizii de gradul I şi II; handicapaţii, răniţii, familiile şi părinţii celor decedaţi ca urmare a 
participării la victoria Revoluţiei din decembrie, persoanele care-şi schimbă domiciliul de la 
oraşe la sate şi muncesc în agricultură şi silvicultură, persoanele şi familiile care schimbă 
domiciliul dintr-un sat în altul pentru a lucra pământul cu care au fost împroprietăriţi con-
form Legii fondului funciar, personalul calificat din învăţământ şi sănătate care au sau îşi 
schimbă domiciliul la sate, care au în proprietate personală o locuinţă, pot beneficia o sin-
gură dată de o subvenţie de la bugetul statului de 30 la sută din valoarea construcţiei auto-
rizate şi nu mai puţin de 50000 lei. 
Totodată, persoanele care nu deţin în proprietate o altă locuinţă sau casă de vacanţă be-
neficiază de scutire de impozite pe clădiri, pe timp de 10 ani pentru locuinţa proprietate 
particulară şi de 5 ani pentru casa de vacanţă construite în condiţiile Legii 50/1991. 

1 Suprafaţa terenurilor ce se concesionează în vederea construirii de locuinţe: 
a) în localităţi urbane: 

- până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj; 
- până la 200 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj cu apartamente;  
- până la 150 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, 

având cel puţin 6 apartamente; 
- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit 

planurilor urbanistice de detalii; 
b) în localităţile rurale, până la 1000 mp pentru o locuinţă. Suprafaţa de teren care se poa-

te concesiona pentru realizarea unei case de vacanţă poate să fie până la 250 mp. 
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Centrul Naţional pentru Aşezări Umane, creat recent în ţara noastră, are 
în programul său de activitate, un obiectiv prioritar, elaborarea unei strategii 
româneşti a habitatului, în care rezolvarea problemei asigurării cu locuinţe a 
familiilor, a populaţiei în general, este privită în strânsă corelare cu asigurarea 
unei dezvoltări optime a aşezărilor urbane şi rurale în condiţiile menţinerii şi 
îmbunătăţirii unui mediu înconjurător de viaţă sănătos. 

Desigur, o strategie care să vizeze ieşirea din actuala criză a locuinţelor 
şi, în perspectivă, rezolvarea acestor probleme, în sensul satisfacerii cerinţelor 
sociale la un nivel de confort acceptabil – reclamă imperios elaborarea, în ca-
drul lor al politicii sociale a guvernului, a unei politici imobiliare, care să aibă la 
bază o strategie naţională a habitatului. 

10.4. Obiective şi instrumente (mijloace) ale politicii familiale 
privind asigurarea cu spaţiu locativ a individului şi familiei 
sale. Opţiuni strategice la orizontul anului 2005 

Elaborarea unei strategii naţionale a depăşirii crizei de locuinţe şi a re-
zolvării problemei asigurării populaţiei cu locuinţe în ţara noastră trebuie să 
conţină variante şi alternative de soluţionare a problemelor practice pe care le 
generează un asemenea proces. 

Or, o strategie în acest domeniu, care să se dovedească utilă organelor 
de decizie, nu se poate concepe fără ca ea să se bazeze pe următoarele crite-
rii generale: 

− realism – să se ţină seama de situaţia reală, tendinţele şi posibilităţile 
obiective ale etapei pentru care se elaborează; 

− prevedere – vor fi alese cu discernământ priorităţile şi acţiunile pentru 
a se evita deteriorarea stării existente şi apariţia de noi probleme; 

− exhaustivitate – sesizarea tuturor problemelor şi a factorilor perti-
nenţi; 

− progresivitate – stabilirea şi realizarea progresivă a obiectivelor, con-
form posibilităţilor reale; 

− supleţe – adoptarea acţiunilor în funcţie de evoluţia necesarului şi re-
alizărilor în construcţia de locuinţe. 

Totodată, este necesar ca strategia locuinţelor, ca orice altă strategie de 
alt fel, să fie coerentă, iar obiectivele şi mijloacele (instrumentele) de realizare 
să fie bine precizate pe fiecare etapă prognozată. 

Strategia locuinţelor în ţara noastră nu poate fi abordată decât în cadrul 
general al îmbunătăţirii mediului, ceea ce presupune asigurarea, în afara locu-
inţei corespunzătoare, a unui cadru de viaţă sănătos, a apei potabile, a unui 
sistem de canalizare şi evacuare a deşeurilor conform normelor de igienă, a 
energiei de folosinţă casnică etc. 

Ecologiştii şi economiştii consideră că la originea degradării mediului se 
află risipa resurselor naturale prin supraexploatarea lor de către oameni, care, 
inconştient, îşi sacrifică viitorul prezentului. Se cere, astfel, o mai bună gestio-
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nare a resurselor materiale şi a energiei, ca o garanţie a realizării strategiei îm-
bunătăţirii mediului ambiant, a habitatului în general. 

În cadrul noii politici imobiliare a executivului, strategia naţională urmea-
ză să-şi găsească expresia în elaborarea unor programe privind construcţia de 
locuinţe, pe termen scurt şi mediu, în care obiectivele să fie precizate, iar mij-
loacele (resursele materiale şi financiare) să fie asigurate atât prin crearea 
unor pârghii de alocare a resurselor şi prin intermediul mecanismului de piaţă, 
cât şi de către stat. 

Considerăm că unele din aceste obiective şi mijloace (resurse) ar putea 
fi cele prezentate mai jos. 

Obiectivele strategiei asigurării cu locuinţă a familiei şi a membrilor săi 

În elaborarea acestei strategii s-a ţinut seama nu numai de situaţia exis-
tentă în România, ci şi de cea din alte ţări europene, precum şi de însemnăta-
tea social-economică a locuinţei, care trebuie să satisfacă cerinţe din ce în ce 
mai variate ale familiei şi a membrilor săi. 

Principalul obiectiv ce urmează să fie atins în perspectivă (anul 2005) es-
te rezolvarea problemei locuinţelor în sensul satisfacerii cerinţelor sociale la un 
nivel mediu, acceptabil. 

Condiţiile realizării acestui obiectiv, luate în considerare în calculele pen-
tru mediul urban, sunt următoarele: 

- Activitatea de construcţie a noilor locuinţe să se afle permanent în 
strânsă concordanţă cu evoluţia structurii sociodemografice a populaţiei orăşe-
neşti, urmărindu-se satisfacerea, în primul rând, a nevoilor familiilor tinere, cu-
noscută fiind tendinţa de separare a noilor familii de cele din care au provenit. 
De asemenea, trebuie avută în vedere adaptarea structurii fondului locativ la ne-
voile impuse de evoluţia numărului şi structurii pe vârste a membrilor familiilor. 

- Asigurarea cu câte o locuinţă a fiecărei gospodării, ceea ce va avea ca 
urmare lichidarea conlocuirii mai multor gospodării în aceeaşi locuinţă, cu mul-
te efecte benefice asupra procesului consolidării familiei şi cel al educării copiilor. 

Este adevărat că, potrivit datelor statistice, acest deziderat s-a realizat 
încă din anul 1990, ţara noastră situându-se la acest indicator (1028,3 locuin-
ţe/1000 gospodării) pe un loc favorabil în rândul ţărilor europene luate în com-
paraţie (vezi tabelul nr. 4). 

Dar la o analiză mai atentă a structurii familiilor după statutul de ocupare 
a locuinţei, efectuată pe baza datelor “anchetei locuinţelor“, întreprinsă la sfâr-
şitul anului 1990, constatăm că gradul real de înzestrare a gospodăriilor cu lo-
cuinţe este în realitate mai mic decât cel calculat pe baza datelor generale. 
Astfel, 3,8% din numărul familiilor investigate deţineau locuinţe ca tolerate1 (la 
familiile de salariaţi această proporţie este de 4,3%, la familiile de pensionari 

                                                           
1 Familiile cu statut de ocuparea locuinţei de tolerat sunt considerate familiile care ocupă 

spaţiu de locuit pe baza documentului de luare în spaţiu. 
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de asigurări sociale de stat de 2,5% iar la familiile de ţărani de 2,7%). Compa-
rativ cu anul 1981, când s-a efectuat o anchetă similară, a avut loc o creştere a 
ponderii familiilor care deţin locuinţă ca tolerate, atât pe total (de la 3,% ia 
3,8%) cât şi pe categorii de familii (salariaţi de la 3,7% la 4,3%, familiile de 
pensionari de la 1,6% la 2,5% şi familiile de ţărani de la 1,9% la 2,7%). 

Extinzând ponderea de 3,8%, a familiilor din mediul urban care ocupă lo-
cuinţă ca tolerate, la totalul gospodăriilor din acelaşi mediu, se poate aprecia 
că la nivelul întregii ţări numărul gospodăriilor cu acest statut de locuire se cifra 
la sfârşitul anului 1990 la circa 160 mii gospodării. 

Dintre familiile din mediul urban, deţinând locuinţe cu statut de tolerat, 
preponderente sunt familiile care locuiesc în case individuale. În general, con-
diţiile de locuit ale acestei categorii de familii se caracterizează printr-o înzes-
trare mai slabă cu suprafaţă locuibilă medie pe o persoană (1,5 faţă de l,0), cât 
şi ca număr mediu de persoane pe o cameră de locuit (9,6 mp faţă de 14,0 
mp), decât familiile ce deţin locuinţe în proprietate. 

Tot în sprijinul aprecierii că gradul real de înzestrare cu locuinţe a familii-
lor din mediul urban este, în realitate, mai redus decât cel rezultat din calculele 
datelor generale, mai pledează şi ponderea mai mare a familiilor de chiriaşi ca-
re locuiesc într-o cameră sau două camere, faţă de cea a familiilor de proprie-
tari care locuiesc în aceleaşi condiţii (34,9% faţă de 14,3%, din totalul familiilor 
investigate din mediul urban). 

De asemenea, în sprijinul aprecierii mai pledează existenţa unei părţi a 
fondului locativ impropriu locuirii constituit din zecile de mii de apartamente de 
confort III şi IV (numai în Bucureşti sunt până la 14000) care din cauza supra-
feţei mici a camerei de locuit (până la 9 mp), a neînzestrării cu bucătărie (a fost 
înlocuită cu un “spaţiu de gătit“ de până la 2 mp şi care nu este separat de ca-
mera de locuit) şi cu baie cu cadă (a fost înlocuită cu duş), precum şi cu spaţii 
de depozitare (cămară, debara, balcon), nu pot asigura condiţii de locuit accep-
tabile. La acestea se adaugă locuinţele din coloniile muncitoreşti construite cu 
prilejul organizării marilor şantiere industriale şi social-culturale în toată ţară, 
locuinţe1 care de fapt sunt nişte barăci etajate din carton presat, cu încăperi de 
câţiva metri pătraţi, cu WC-uri şi bucătării puţin mai mari decât coteţele de pă-
sări, şi cu instalaţii sanitare mai mult impracticabile. 

Atât apartamentele de confort III şi IV, cât şi locuinţele din coloniile mun-
citoreşti sunt adevărate ghetouri. 

În sfârşit, în aprecierea cât mai corectă a veridicităţii indicatorului “gradul 
de înzestrare cu locuinţe a populaţiei“ nu se poate face abstracţie de sutele de 
mii de locuinţe situate în clădiri vechi (de peste 50 de ani), degradate în urma 
uzurii fizice şi morale, dar mai ales de transformarea unor locuinţe destinate 
utilizării unifamiliale în unităţi de locuit multifamiliale. 

                                                           
1 În Bucureşti a devenit deja “celebră“ colonia “Ciurel“, un adevărat orăşel de carton, în care 

trăiesc în condiţii de mizerie inimaginabile aproape 70 de familii, care au foarte mulţi copii. 
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- Asigurarea unei densităţi medii de locuire de 1 persoană pe cameră, ni-
vel atins şi depăşit de multe ţări industrializate din Europa încă cu două decenii 
în urmă. 

- Asigurarea unei suprafeţe locuibile de cel puţin 14 mp pe o persoană 
(faţă de 10,6 mp în anul 1990), nivel, de asemenea, atins şi depăşit cu mult de 
ţările europene dezvoltate. 

- Asigurarea unui stoc de locuinţe libere cca 2-3% din totalul care să fie 
utilizat pentru acoperirea necesităţilor temporare datorită modernizărilor şi mu-
tărilor determinate de modificarea componenţei gospodăriilor, situaţie care ar 
favoriza încheierea căsătoriilor şi stabilizarea familiei tinere. 

Asigurându-se câte o locuinţă pentru fiecare gospodărie şi unei densităţi 
medii de locuire de 1 persoană pe cameră, precum şi a unei suprafeţe locuibile 
de cel puţin 14 mp pe o persoană, s-ar putea lichida, astfel, conlocuirea mai 
multor gospodării în aceeaşi locuinţă, situaţie care va avea o serie de efecte 
favorabile cum sunt: consolidarea familiei, condiţii propice pentru creşterea şi 
educarea copiilor, pentru odihnă, mai ales pentru cei care lucrează în ture, cât 
şi studiului la domiciliu, menţinerea unei bune stări a sănătăţii etc. 

Astfel, la orizontul anului 2005, ar urma să se asigure câte o cameră de 
fiecare persoană, ceea ce va situa ţara noastră în rândul ţărilor relativ bine do-
tate cu fond locativ. 

Concomitent cu menţinerea, în ultimii 15 ani, a unui ritm înalt al con-
strucţiilor de locuinţe, care ar asigura înfăptuirea acestor obiective în ceea ce 
priveşte asigurarea unor condiţii decente de locuit pentru populaţie, un accent 
deosebit va trebui pus pe creşterea în continuare a gradului de confort, pe îm-
bunătăţirea echipării şi dotarea locuinţelor. Se are în vedere dotarea cu instala-
ţii de apă curentă şi cu instalaţii electrice a tuturor locuinţelor, precum şi asigu-
rarea încălzirii centrale la toate locuinţele din blocuri. 

Creşterea confortului locuinţelor noi se va înfăptui şi prin introducerea 
materialelor de finisare de calitate superioară, realizarea unor dotări suplimen-
tare la spaţiile anexă. În acelaşi timp, va creşte gradul de protecţie termică a 
clădirilor şi economia de combustibili prin îmbunătăţirea izolaţiei termice la pe-
reţii exteriori şi la acoperişuri, utilizându-se materiale uşoare şi eficiente sau 
aplicându-se unele sisteme mai bune de închidere a ferestrelor. 

Realizarea obiectivului privind rezolvarea problemei locuinţelor în mediul 
urban, la un nivel de confort mediu acceptabil, propus a fi atins în anul 2005, 
datorită factorilor constanţi şi variabili luaţi în considerare, a necesitat elabora-
rea a două variante de prognoză: minimă şi maximă, care diferă una de cealal-
tă, în esenţă, prin numărul de locuinţe proiectat la finele orizontului avut în ve-
dere. 

Varianta minimă. Se prevede realizarea, în perioada 1991-2005, a unui 
număr de 2.500.000 de locuinţe noi, ceea ce va asigura o suprafaţă locuibilă în 
medie de 13,5 mp pe persoană. Numărul camerelor la 1000 de persoane va 
urma să crească de la 779 în 1990 la 950 în anul 2005. 
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Realizarea acestor indicatori este condiţionată de menţinerea a cca 375-
400 mii locuinţe cu durata de serviciu depăşită în anul 1990, din care cca 100 
de mii de chirpici şi a circa 850-900 mii locuinţe parter lipsite de încălzire cen-
trală. Raportând fondul locativ prognozat la numărul gospodăriilor urbane, se 
obţin 1127,2 locuinţe la 1000 de gospodării, indicator ce ar situa ţara noastră la 
nivelul din anii ’70 atins în ţările dezvoltate din Europa. 

Desigur, construcţia noilor locuinţe, la nivelul previzionat, va necesita un 
mare volum de fonduri de investiţii, cu mult sporit faţă de fondurile alocate îna-
inte de anul 1989, şi care va conduce, în final, la un indice al realizărilor medii 
anuale de 9,2 locuinţe la 1000 de locuitori, ritmuri atinse în ţara noastră în anii 
1969-1983. 

Varianta maximă. În elaborarea acestei variante s-a pornit de la premisa 
că la orizontul prognozei (anul 2005) vor fi satisfăcute, la un nivel mediu accep-
tabil, cereri de locuinţe ale populaţiei urbane din ţara noastră. În consecinţă, în 
vederea atingerii acestui obiectiv, s-a previzionat darea în folosinţă până în 
anul 2005 a circa 2850-2900 mii de locuinţe noi. Realizarea integrală a nivelului 
propus va avea loc în condiţiile înlocuirii complete până în anul 2005 a locuin-
ţelor cu durată de serviciu depăşită. Ea ar duce la atingerea mediului urban, în 
acelaşi an, a unui nivel de cca 1216,8 locuinţe la 1000 de gospodării, 1000-
1010 camere la 1000 de persoane, asigurând în medie o suprafaţă locuibilă de 
cca 14 mp pe o persoană. 

Constituirea numărului de locuinţe previzionate implică o creştere în rit-
muri deosebit de rapide a volumului de investiţii destinate locuinţelor, ceea ce 
va asigura o rată a realizărilor de 16,2 locuinţe la 1000 de locuitori în perioada 
1991-2005, indicator care ar depăşi cu mult cele mai mari performanţe atinse 
până în prezent în ţara noastră, ca şi pe plan mondial. 

În urma realizării nivelului propus, gradul de înzestrare cu locuinţe a po-
pulaţiei urbane va fi comparabil cu nivelul atins în jurul anului 1980 de ţările in-
dustrializate ale Europei. 

Atât valorile absolute care au stat la baza elaborării ambelor variante de 
prognoză a locuinţelor în mediul urban pentru anii 1991-2005, cât şi indicatorii 
de prognoza sunt redaţi pe larg în tabelul nr. 5. 

- Problema rezolvării, în perspectivă, a problemei asigurării cu locuinţe a 
populaţiei urbane, în concordanţă cu nivelurile previzionate, nu poate fi disocia-
tă de cea a renovării şi modernizării celor 200.000 de apartamente confort III şi 
IV (adevărate ghetouri), ceea ce ar duce la omogenizarea fondului de locuinţe, 
creşterea confortului lor. 

- O altă direcţie principală a politicii în domeniul asigurării condiţiilor de 
locuit la oraşe trebuie s-o constituie renovarea şi modernizarea fondului locativ 
existent prin înlocuirea şi înzestrarea cu echipamente tehnico-edilitare noi, îm-
bunătăţirea izolaţiilor şi realizarea altor lucrări pentru eliminarea pierderilor de 
căldură din locuinţe. 
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Potrivit unor calcule, prevăzându-se până în anul 2005 modernizarea, 
anual, a cca 1,5-2% din fondul locativ, s-ar putea realiza o reducere de cca 40-
50% din volumul de investiţii alocat construcţiei de locuinţe noi. 

Acţiunea de renovare şi modernizare a fondului locativ trebuie să fie sus-
ţinută, în principal, de stat (cum de altfel se face în toate ţările europene) prin 
subvenţii, credite, reduceri de taxe, asistenţă tehnică gratuită etc. 

Tabelul nr. 5 

Prognoza locuinţelor în mediul urban, în anii 1995, 2000 şi 2005 
1995 2000 2005 

Specificaţie UM 1990 Varianta 
minimă

Varianta
maximă

Varianta 
minimă

Varianta
maximă

Varianta 
minimă 

Varianta 
maximă 

Cifre absolute 
Locuinţe mil. 4,29 4,80 5,00 55.58 5,88 6,29 6,79 
Camere mil. 9,72 12,62 13,00 14,50 15,42 15,74 16,57 
Suprafaţă locuibi-
lă 

mil. 
mp 137,09 166,27 180,51 200,43 215,88 222,75 240,30 

Populaţia1) mil. 12,50 13,89 13,89 15,42 15,42 16,59 5,58 
Gospodării mil. 4,18 4,60 4,60 5,14 5,14 5.58 5,58 
Indicatori 
Lipsă de locuinţe mii 565 200,0 100,0 100,0 50,0 50,0 - 
Locuinţe/1000 
gospodării 

 
1028,3 1041,3 1087,0 1085,2 1143,2 1127,2 1216,8 

Locuinţe/1000 
persoane 

 
343 345 360 361 381 379 409 

Camere/1000 
persoane 

 
779 909 936 941 1000 950 1000 

Persoane/camere  1,29 1,10 1,07 1,06 1,00 1,05 1,00 
Suprafaţa locui-
bilă/persoane mp 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 3,5 14,5 

Nota: Populaţia la sfârşitul anului. 

În unele ţări (Danemarca, Germania, Finlanda, Marea Britanie şi Suedia) 
ponderea investiţiilor pentru lucrările de renovare şi modernizare, în totalul in-
vestiţiilor pentru locuinţe, ajunge la cca 25-30%, având tendinţa, în ultimul de-
ceniu, să crească. 

- Considerăm că, în cadrul politicii imobiliare actuale, o problemă cu totul 
specială o constituie continuarea lucrărilor de consolidare a locuinţelor afectate 
de seismele din anii 1977, 1986, 1990 şi 1991 (Banat). Clădirile avariate de se-
isme sunt o problemă tehnică şi socială de mare actualitate, daca ne gândim la 
numărul mare de victime1 şi importantele pagube pe care le-ar putea provoca 

                                                           
1 Potrivit aprecierilor unui specialist al Inspectoratului pentru Calitatea Construcţiilor, în Bu-

cureşti există cca 400 de clădiri, din care 300 executate înainte de anul 1940. Din această 
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un eventual nou cutremur (lucru pe deplin posibil). Există clădiri afectate, într-
un grad mai mare sau mai mic, de cutremur în 24 de judeţe ale tării, în munici-
piul Bucureşti şi Sectorul Agricol Ilfov. 

De pildă, numai în capitală şi în Sectorul Agricol Ilfov trebuie reparate 
30% din imobilele cu structuri de beton armat, circa 60% din imobilele cu struc-
tură de zidărie şi peste 80% din imobilele cu structură veche. În aceeaşi pro-
porţie se află şi clădirile de utilitate socială: şcoli, teatre, spitale, cămine, insta-
laţii de învăţământ etc. 

Este adevărat că la unele clădiri s-au făcut deja reparaţii temeinice (dar 
izolat) şi s-au executat lucrări antiseismice, care au adus un spor de siguranţă 
locuinţelor, însa marea majoritate a clădirilor atât din Bucureşti cât şi din jude-
ţele cu clădiri afectate de cutremure se menţine gravă, constituind nu numai o 
problemă tehnică, ci şi una socială, datorită proporţiilor costurilor necesare 
consolidării lor. 

Din datele pe care le deţinem, reiese că lucrările de consolidare necesită 
5,8 miliarde lei (în preţuri octombrie 1990), din care câteva zeci de milioane 
pentru expertizarea clădirilor afectate. 

Fiind o problemă tehnică şi socială de mare actualitate, consolidarea 
clădirilor afectate de cutremur a făcut obiectul unei hotărâri speciale a executi-
vului, adoptată relativ recent (octombrie a.c.). 

În hotărâre sunt reglementate modalităţile de obţinere a fondurilor nece-
sare pentru finanţarea cheltuielilor legate de proiectarea şi execuţia lucrărilor 
de consolidare a imobilelor avariate de cutremure atât pentru locuinţele pro-
prietate personală, cât şi pentru locuinţele din fondul locativ de stat, ca şi pen-
tru clădirile deţinute de instituţii publice. 

Potrivit prevederilor hotărârii, statul este implicat direct nu numai pentru 
finanţarea lucrărilor în consolidarea propriilor lui clădiri afectate, ci şi în asigura-
rea efectivă a proiecţiei antiseismice a populaţiei, căreia îi acordă o serie de 
facilităţi (credite pe termen lung, cu dobândă redusă, necesare lucrărilor de 
consolidare, credite pentru realizarea expertizării construcţiilor, acoperirea de 
la buget a 78% din diferenţele de dobânzi solicitate de bănci pentru creditele 
acordate de acestea pentru proprietatea particulară şi 50% pentru cele solicita-
te de agenţii economici). 

În anul 1991, fondurile reprezentând subvenţiile acordate de stat pentru 
expertizarea şi consolidarea construcţiilor afectate de seisme s-au cifrat la 35 
milioane lei, urmând să crească şi mai mult în anul 1992, ceea ce va permite 
extinderea acţiunii de expertizare a acestor imobile. 

Din păcate, acţiunea de inventariere a construcţiilor avariate de seisme, 
pe lângă că este întârziată (în Bucureşti, ca şi în ţară aproape că nici nu a de-
marat), mai este îngreunată de dotarea deficitară cu aparatură de detectare şi 
                                                                                                                                                    

categorie de clădiri, la cutremurul din 1977 au căzut 28. Dacă numai 45 din cele 300 de 
clădiri ar ceda la un eventual cutremur, jertfele umane s-ar putea ridica la 4000-5000, iar 
numărul răniţilor la aproape 20000. 
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înregistrare (la detectare se lucrează cu daltă şi ciocan). Devine absolut nece-
sară adoptarea şi la noi, la detectare, a unor soluţii moderne şi ieftine, care 
sunt larg răspândite în străinătate (analiza numerică neliniară tridimensionala 
pe calculator, folosind metoda elementelor de frontieră). Aceste metode oferă 
nu numai un grad de protecţie seismică, real şi controlat, dar şi o înaltă eficien-
ţă economică. De asemenea, în afară de dotarea cu aparatură de detectare şi 
înregistrare, mai este necesară şi o înzestrare cu utilaje specifice de consolida-
re moderne, cele aflate în dotare fiind nu numai de calitate submediocră dar şi 
insuficiente (nici măcar cele de găurit sau injectări). 

În cadrul politicii imobiliare de perspectivă, un accent deosebit se va pu-
ne, pe lângă gradul de satisfacere a necesităţilor de spaţiu locativ în mediul ur-
ban, pe îmbunătăţirea stării igienice şi a gradului de confort al locuinţei (în am-
bele variante). Va creşte, în totalul locuinţelor, proporţia apartamentelor de trei 
şi mai multe camere, concomitent cu creşterea suprafeţei locuibile a acestora. 
Astfel, numărul mediu de camere pe apartament va creşte de la 2,26 în anul 
1990, la 2,5 (în varianta minimă) şi 2,40 (varianta maximă) în anul 2005, iar 
suprafaţa medie locuibilă a unei camere de la 14 mp la 14,5 mp. 

De asemenea, o ameliorare substanţială vor cunoaşte şi celelalte ele-
mente de confort al locuinţei. Astfel, ponderea (în %) a locuinţelor dispunând 
de apă curentă va creşte de la 58,9, în anul 1990, la 90 în anul 2005, cea a lo-
cuinţelor cu încălzire centrală de la 42,2 la 80, iar cea a locuinţelor cu instalaţie 
fixă de baie sau duş de la 51,7 la 90. 

Realizându-se aceşti indicatori la orizontul anului 2005, va deveni posibi-
lă o reducere însemnată a decalajului care ne desparte de nivelul confortului 
locuinţelor atins în unele ţări dezvoltate din Europa în anii ’80. 

Pentru mediul rural s-a optat pentru o singură variantă de prognoză ori-
entativă, în care se prevede, spre deosebire de variantele analizate pentru me-
diul urban, să se construiască un număr mai mic de locuinţe (cca. 100.000, ne-
cesare personalului de specialitate, precum şi unor categorii de persoane care 
se vor stabili la sate, îmbrăţişând activităţi agricole). S-a acordat, ca opţiune 
strategică, o atenţie deosebită, extinderii mărimii şi modernizării unui mare nu-
măr de locuinţe cu parter existente, în sensul creşterii numărului de camere şi 
a gradului lor de confort. 

Datele statistice indică, în condiţiile reducerii numărului populaţiei ca ur-
mare a emigrării la oraşe, o anumită saturare a nevoii de locuinţe şi o orientare 
a eforturilor spre extinderea acestora în mediul rural. 

Însă, o parte însemnată a fondului locativ în proprietate personală exis-
tent este necorespunzătoare datorită uzurii înaintate şi a calităţii lui. În general, 
locuinţele care prezintă o uzură foarte înaintată (după unele aprecieri circa 1/4 
din total) sunt construite din paiantă, chirpici, vălătuci şi pământ bătut. 

Extrapolând tendinţele demografice ale populaţiei de la sate manifestate 
în ultimele două decenii, se poate previziona, pentru orizontul anului 2005, o 
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scădere a acesteia de la 10,6 mil. locuitori, câţi erau în 1990, la 7,8 mil. locui-
tori în anul 2005. 

Efectele exodului masiv al populaţiei rurale (îndeosebi tineri) spre marile 
oraşe, favorizat de abrogarea măsurilor restrictive privind stabilirea în această 
categorie de oraşe, nu vor putea fi atenuate decât într-o foarte mică măsură 
atât de sporul natural al populaţiei (se manifestă o tendinţă de diminuare, ca 
urmare a scăderii natalităţii), cât şi de numărul populaţiei orăşeneşti care se va 
stabili la sate. 

De fapt, tocmai această tendinţă de scădere a populaţiei la sate a consti-
tuit ipoteza principală, pe baza căreia s-a previzionat evoluţia numărului de lo-
cuinţe în perioada 1991-2005. Bineînţeles că în elaborarea prognozei locuinţe-
lor în mediul rural a mai fost luată în considerare şi o serie de alţi factori demo-
grafici şi sociali (ex. emigrarea unor categorii de populaţie de la oraşe la sate). 

La determinarea necesarului de locuinţe ale populaţiei urbane, până în 
anul 2005, s-a pornit de la ipoteza că se vor intensifica preocupările privind 
asigurarea întregii game de dotări şi echipamente edilitare în vederea satisfa-
cerii unor cerinţe din ce în ce mai mari impuse de dezvoltarea economică şi de 
necesitatea de a îmbunătăţi condiţiile de mediu, sănătate a populaţiei, calitatea 
vieţii în general. De altfel, fiecare etapă parcursă în dezvoltarea oraşelor, sub 
raportul echipării edilitare, a purtat amprenta unor caracteristici distincte. 

În viitorii 15 ani, activitatea de echipare edilitară a localităţilor urmează să 
se desfăşoare într-o concepţie unitară, asigurându-se fiecărei localităţi condiţii 
corespunzătoare etapei respective. Se va ajunge, practic, ca toate municipiile 
şi oraşele să dispună de principalele echipări edilitare (sisteme de alimentare 
cu apa, sisteme de canalizare, salubrizare, amenajarea terenului şi spaţii verzi, 
băi, ştranduri, plaje, reţeaua de străzi modernizate şi cea de transport în co-
mun), urmând ca, ulterior, accentul să se pună pe dezvoltarea sistemelor exis-
tente în localităţile urbane şi pe înfiinţarea dotărilor respective în localităţile din 
mediul rural. 

Construcţiile noi de locuinţe ce se vor realiza la oraşe, în această peri-
oadă, reclamă ridicarea treptată a gradului de dotare cu echipamente tehnico-
edilitare a localităţilor urbane de la 48% cât era în 1990 la cca 75% în anul 
2005. 

Un obiectiv major al prognozei dezvoltării localităţilor urbane îl constituie 
reducerea sau cel puţin menţinerea la un nivel acceptabil a gradului de poluare 
a mediului prin epurarea apelor uzate, şi prin reducerea noxelor produse de în-
treprinderile industriale sau de alte surse de poluare. 

Ridicarea gradului de confort urban, în general, al tuturor localităţilor, îm-
preună cu ameliorarea factorilor de mediu, va contribui la crearea unor condiţii 
de trai mai bune pentru toţi locuitorii ţării. 

În perspectivă, aceste dezvoltări de amploare ale lucrărilor de echipare 
edilitara a localităţilor, prevăzute a se realiza până în anul 2005, vor ridica ţara 
noastră la un nivel cât mai apropiat de nivelul ţărilor dezvoltate, atât sub rapor-
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tul numărului de locuitori care vor beneficia de dotările respective, cât şi al cali-
tăţii serviciilor prestate populaţiei. 

10.5. Mijloace (instrumente) 
Dintr-un început trebuie spus că mijloacele care pot fi utilizate pentru în-

făptuirea opţiunilor strategice în domeniul asigurării condiţiilor de locuit, în prin-
cipal, ale populaţiei din mediul urban, (în majoritate) nu pot fi decât cele speci-
fice economiei de piaţă spre care se îndreaptă economia românească (care 
este condiţionat de posibilitatea realizării unui echilibru între cerere şi ofertă) 
datorită unor particularităţi ale locuinţelor care fac ca ele să fie mărfuri de un fel 
deosebit din punct de vedere al acestei economii. 

Asigurarea unor condiţii minime de locuit pentru individ şi familia sa este 
cerută imperios de însăşi buna funcţionare a sistemului social, iar în caz de 
neglijare a rezolvării acestei acute probleme, ne putem aştepta la apariţia unor 
tensiuni sociale neprevăzute. 

Iată de ce, în cazul “locuinţei-marfă“, nu poate fi acceptată echilibrarea 
cererii cu oferta prin creşterea exorbitantă a preţurilor şi chiriilor, aşa cum, de 
fapt, se întâmplă în prezent. 

Din această cauză, problematica locuirii nu poate fi circumscrisă (cel pu-
ţin în cazul categoriilor de populaţie defavorizate) în sfera producţiei, schimbu-
lui şi consumului de bunuri în general. 

Ea trebuie să constituie un capitol special în cadrul strategiilor calităţii 
vieţii familiei şi membrilor săi, în care mijloacele pentru realizarea obiectivelor 
propuse în domeniul spaţiului locativ să fie asigurate atât de populaţie, cât şi 
de către stat. 

Aşadar, finanţarea construirii de locuinţe, în prezent şi în viitorii 15 ani, 
urmează să se asigure, în principal, prin atragerea disponibilităţilor (fondurilor) 
populaţiei, cu sprijinul de la stat şi prin credite de execuţie, atât pe termen scurt 
pentru completarea avansului minim, cât şi pe termen lung pentru diferenţa 
până la preţul integral al apartamentului. 

Înainte de revoluţie, cea mai mare parte din locuinţele date în folosinţă 
(peste 92% în perioada 1981-1990) se realiza din fondurile statului, întreprinde-
rilor şi ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti; locuinţele construite cu forţe 
proprii reprezentau numai cca 8% din numărul total al locuinţelor date în folo-
sinţă. 

Începând din anul 1990 există, însă, o nouă orientare în cadrul politicii în 
domeniul locuinţelor, în sensul creşterii într-o mai mare măsură a participării 
populaţiei la finanţarea construirii de locuinţe noi, care este, aşa cum s-a arătat 
mai înainte, stimulată de stat printr-un sistem de facilităţi de plată (avansuri bă-
neşti, credite pe termen lung cu o dobândă redusă, şi subvenţii). 

De altfel, în fostele ţări socialiste construirea de locuinţe, finanţată din 
veniturile populaţiei, reprezenta (încă din anul 1985) în Bulgaria 58% din totalul 
locuinţelor date în folosinţa, în Cehoslovacia 77%, în Ungaria şi Polonia peste 
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80%. În Iugoslavia, finanţarea construirii de locuinţe noi în sectorul de stat (re-
prezentând circa 40% din total) se asigură dintr-un fond special, constituit din 
vărsămintele personalului muncitor (6% din venitul lunar brut), din care cca 
30% se alocă pentru construirea de apartamente care sunt repartizate prefe-
renţial lucrătorilor cu o situaţie materială precară. 

Atenuarea acutei lipse de fonduri băneşti necesare finanţării construcţii-
lor neterminate, prin repartizarea unei ponderi majorate (de la 50% la 70%) a 
sumelor rezultate din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului şi 
cumpărarea de titularii contractelor de închiriere, sume, care într-o proporţie 
însemnată, urmează să fie puse la dispoziţia prefecturilor şi Primăriei Municipi-
ului Bucureşti tocmai în vederea atât a finalizării blocurilor aflate în diferite faze 
de execuţie, cât şi pentru construirea de noi blocuri de locuinţe destinate înde-
osebi categoriilor de populaţie cărora trebuie să li se asigure protecţia socială. 

Considerăm că această majorare a ponderii sumelor încasate din vânza-
rea locuinţelor celor care le deţin în calitate de chiriaşi a devenit cu atât mai 
necesară în urma apariţiei unei hotărâri speciale a Guvernului, prin care se re-
duce, începând de la 1 septembrie 1991, avansul care urmează a fi achitat 
pentru cumpărarea locuinţei la un procent de minimum 10% faţă de 30% cât a 
fost stabilit prin Decretul nr. 61/1990; în plus, mai beneficiază şi de avantajul că 
ratele lunare pentru achitarea restului contravalorii locuinţei pot fi eşalonate pe 
o perioadă de maximum 25 de ani cu o dobândă de 4% pe an. 

Desigur, aceste facilităţi (care vin de fapt, în sprijinul cetăţenilor care do-
resc să-şi cumpere locuinţele pe care le ocupă în calitate de chiriaşi, înlăturând 
totodată dificultăţile cu care se confruntă CEC-ul în ceea ce priveşte satisface-
rea cererilor de credite ale populaţiei) vor influenţa negativ (în sensul scăderii) 
cuantumul sumelor încasate din avansul şi ratele lunare pentru achitarea con-
travalorii locuinţei cumpărate şi care urmează să fie repartizate în vederea 
constituirii fondurilor necesare finanţării construirii de locuinţe neterminate. 

Calculând aceste “influenţe negative“ (la întregul fond locativ construit 
din fondurile statului “potenţialul vandabil“, peste 2 milioane de apartamente), 
ne putem face o imagine asupra efectelor negative ale scăderii aportului, con-
stituit din sumele obţinute (avansuri şi rate lunare) din vânzarea locuinţelor, în 
atenuarea lipsei surselor de finanţare a construcţiilor de locuinţe neterminate 
(în toata ţara zeci de mii de apartamente). 

Or, tocmai acuta lipsă de fonduri este “incriminată“ ca fiind cauza princi-
pală a suspendării sau desfăşurării într-un ritm foarte lent a activităţii pe şantie-
rele de construcţii de locuinţe de pe tot cuprinsul ţării în ultimii doi ani. 

Până relativ recent (septembrie 1991), vânzarea locuinţelor din fondul lo-
cativ de stat a mai fost îngreunată de marile dificultăţi cu care s-a confruntat 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni în ceea ce priveşte valorificarea cererilor 
de credite ale populaţiei. 

De fapt, CEC-ul a încetat să mai acorde credite pentru compararea de 
locuinţe din fondul de stat şi construirea de noi locuinţe datorită faptului că gra-
dul său de lichiditate ajunsese să fie sub limita normală. 
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Pentru a veni în sprijinul CEC-ului, guvernul, prin Hotărârea nr. 
562/1991, a stabilit ca pentru cetăţenii care doresc să-şi cumpere locuinţele, 
construite din fondurile statului şi în care stau în calitate de chiriaşi, să se adre-
seze direct ICRAL-ului, unde, prin achitarea unui avans de 10% a contravalorii 
locuinţei pot obţine credite pe termen lung, de maximum 25 de ani, cu o do-
bândă de 4% anual. 

De menţionat ca, în această hotărâre, nu se mai precizează expres 
acordarea de facilitaţi unor categorii de cetăţeni (tineri, familii tinere căsătorite, 
handicapaţi etc.), aşa cum se specifică în Decretul-lege nr. 61/1990, prin care 
CEC-ul, aşa cum s-a arătat mai înainte, era autorizat, dar nu obligat, să le 
acorde credite în condiţiile avantajoase (pe termen de 10 ani, cu dobândă de 
3%, iar pe termen lung dobândă era de 2%). 

Continuarea acestei politici de credite în cadrul sistemului CEC, în condi-
ţiile dinamicii actuale a preţurilor şi a ratei inflaţiei, ar fi dus în mod cert la fali-
mentul instituţiei. Situaţia ar fi fost cu atât mai gravă, cunoscut fiind faptul că 
aceste credite erau constituite din economiile populaţiei, care trebuie protejate, 
asigurate şi valorificate cu maximă eficienţă. 

Pentru acordarea de credite categoriilor de cetăţeni amintite şi altor ca-
tegorii de populaţie există, totuşi, o soluţie, reglementată în textul Legii nr. 50 
din 1991, prin care băncile cu capital de stat sunt autorizate să acorde credite 
pentru construirea de locuinţe proprietate personală. Aşa cum se precizează în 
lege (art. 23), aceste bănci sunt numai autorizate, dar nu şi obligate, să acorde 
aceste credite (vezi paragraful precedent). 

Neexistând această obligaţie stipulată în textul Legii 50, constatăm că şi 
băncile comerciale sunt reţinute în acordarea de credite în acelaşi scop, reţine-
re care este şi mai mult întreţinută de lipsa unor facilităţi fiscale pentru a putea 
învesti cu garanţie profitul (ameninţată serios de erodarea leului prin inflaţia ga-
lopantă din ultimul an). 

Cu toate acestea, unele bănci1 comerciale au acordat populaţiei credite 
pentru cumpărarea de locuinţe noi proprietate personală. 

Numai prin încurajarea asistenţei financiare şi a sistemului de creditare 
se poate ajunge la ieşirea din situaţia dificilă în care se află finanţarea construi-
rii de locuinţe noi şi terminarea celor aflate în diferite stadii de execuţie. 

Pentru blocurile de locuinţe neterminate, aflate în diferite stadii de execu-
ţie, există, totuşi, o soluţie reglementată în textul Hotărârii Guvernului nr. 
441/1990, prin care se permite agenţilor economici să preia prin contractele de 
asociere blocurile de locuinţe neterminate care nu au încă asigurate resursele 
de finanţare. 
                                                           
1 Dintr-un sondaj efectuat de BNR la băncile comerciale pe tema creditelor acordate, până la 

31.09.1991, persoanelor fizice, pentru cumpărarea de locuinţe noi proprietate personală, 
reiese că Banca Agricolă a acordat credite de 193 milioane lei, pe o perioadă de maximum 
15 ani, cu o dobândă care variază între 10,5 şi 12% anual, iar Banca Romană pentru Dez-
voltare a acordat credite de 14,2 milioane lei, nivelul dobânzilor perceptate fiind, în medie, 
de 12-13% anual. 
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Aşa cum s-a arătat mai înainte, pe baza contractului de asociere, regiile 
autonome şi societăţile comerciale care au în administrare fonduri de stat in-
vestite în construcţii de locuinţe se pot asocia cu persoane fizice sau juridice 
române sau străine, cu respectarea legilor nr. 15/1990 şi nr. 31/1991, în vede-
rea reluării lucrărilor şi dării în folosinţă a tuturor locuinţelor neterminate. 

Prin aceeaşi hotărâre, BNR şi celelalte bănci comerciale, inclusiv cele cu 
capital mixt, sunt obligate să-si mobilizeze fondurile necesare finalizării con-
strucţiilor începute şi să sprijine agenţii economici care finalizează asemenea 
lucrări prin subscripţie publică. 

Din păcate, aplicarea prevederilor hotărârii a întârziat foarte mult, primele 
câteva zeri de blocuri, aflate în diferite stadii de execuţie, din capitală şi din ce-
lelalte oraşe ale ţării fiind scoase la licitaţie de relativ puţin timp. 

Deja, primele rezultate sunt promiţătoare, pe baza lor putându-se aprecia 
că “asocierea“ se dovedeşte o cale realistă de obţinere a fondurilor necesare 
continuării lucrărilor şi dării în folosinţa a blocurilor de locuinţe neterminate. 

Elaborarea unor reglementări juridice cu privire la constituirea asociaţiilor 
de proprietari, cărora să le confere dreptul să contracteze întreprinderi specia-
lizate (societăţi de construcţii de stat şi particulare) pentru execuţia de clădiri 
de locuinţe, bineînţeles în condiţiile respectării regulilor de sistematizare în vi-
goare. 

Trecerea la un sistem de calcul al costurilor construcţiilor pe bază de fac-
tură, nu de deviz, adică pornind de la preţul real al materialelor şi al manoperei. 
Cu alte cuvinte, trebuie să se treacă la liberalizarea completă a relaţiilor în do-
meniul investiţiilor în construcţia de locuinţe, care să se bazeze pe contracte 
economice ferme, cu obligaţii şi penalizări. 

Luarea unor măsuri speciale contra speculei, care se practică pe o scară 
foarte mare atât cu construcţiile noi cât şi cu vânzările de locuinţe construite 
din fondurile statului şi ocupate de cetăţeni în calitate de chiriaşi. 

Diversificarea şi individualizarea construirii de locuinţe, concomitent cu 
îmbunătăţirea calităţii execuţiei şi a activităţii de întreţinere a acestora prin: 

a) perfecţionarea activităţii de construire, modernizare şi întreţinere a lo-
cuinţelor. Este adevărat că, în urma lichidării conducerii centralizate 
de stat în construcţii, prin desfiinţarea vechilor antreprize de construc-
ţii montaj şi organizarea în locul lor a unor regii autonome şi societăţi 
comerciale, precum şi a unui mare număr de societăţi particulare1, ca 
şi prin abrogarea prevederilor Legii investiţiilor nr. 9/1990 referitoare la 
competentele de aprobare a investiţiilor, s-a creat deja un cadru favo-
rabil dezvoltării acestei activităţi. Dar acest cadru nou creat trebuie 

                                                           
1 Întreaga ramură, “construcţii“, pe baza Legii nr. 15/1990, din cele 253 întreprinderi de stat 

au fost reorganizate peste 800 de societăţi comerciale. S-au înregistrat şi funcţionează 
(mai 1991) circa 1600 întreprinderi mici particulare. Au fost înregistrate, de asemenea, 100 
de societăţi cu capital mixt, român şi străin, precum şi 30 societăţi cu capital străin, capital 
de stat şi capital particular românesc. 
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continuu perfecţionat şi adaptat condiţiilor economiei de piaţă, aflată 
în plină afirmare şi extindere în tara noastră; 

b) îmbunătăţirea organizării muncii şi respectarea disciplinei pe şantiere-
le de construcţii (ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale), cu-
noscut fiind faptul că deficientele în organizarea muncii, absenţa de la 
lucru a muncitorilor, delăsarea în muncă sunt principalele cauze ale 
scăderii activităţii şi productivităţii muncii pe şantierele construcţiilor 
de locuinţe, în activitatea de construcţii în general; 

c) asigurarea unei mai bune aprovizionări a şantierelor cu materiale: oţel 
beton, BCA, cărămidă, gresie, lemn pentru parchet, sârmă, precum şi 
cu energie, mijloace de transport; 

d) combaterea prin toate mijloacele a furtului de materiale din şantiere 
(care sunt folosite la construcţii particulare), furturi care au căpătai 
proporţii de-a dreptul alarmante (un exemplu edificator: într-un bloc cu 
10 niveluri aflat în construcţie, în capitală, au fost furate aproape toate 
căzile de baie); 

e) aplicarea cu stricteţe a prevederilor Legii calităţii construcţiilor (inclu-
siv locuinţe), prin respectarea strictă a normelor de calitate a con-
strucţiilor, siguranţă în exploatare, confort, calitatea materialelor şi ca-
lificarea oamenilor etc.; 

f) realizarea şi aplicarea unor tehnologii eficiente în construirea de locu-
inţe, considerate, pe drept cuvânt, condiţii esenţiale ale creşterii pro-
ductivităţii muncii şi scurtarea ciclului de producţie pe şantierele de 
construcţii, ale creşterii calităţii şi scăderii preţului de cost al locuinţe-
lor ce urmează să fie date în folosinţă populaţiei. 

- Şcolarizarea şi formarea cadrelor necesare atât proiectării, cât şi exe-
cuţiei în construcţii, unde există o mare lipsă de forţă de muncă, determinată, 
după revoluţie, de plecarea în masă a constructorilor angajaţi ai unor trusturi 
judeţene sau a militarilor la unităţile lor sau de angajarea a numeroşi muncitori 
la întreprinderile de construcţii particulare, care le acordă salarii superioare ce-
lor oferite de regiile autonome sau de societăţile comerciale cu capital de stat. 

- Sistarea construirii de locuinţe pe baza proiectului tip, cu structuri din 
panouri mari (aşa cum s-au construit majoritatea locuinţelor din ultimii ani), ca-
re, pe lângă faptul că prezintă mari neajunsuri, cum sunt: izolare fonică defec-
tuoasă, porţiuni rigide, estetică deficitară, favorizează apariţia condensului şi a 
mucegaiului în apartamente şi este ineficientă din punct de vedere economic. 
Stă în capacitatea specialiştilor (ingineri, proiectanţi, arhitecţi) să găsească alte 
soluţii tehnologice, care să evite, pe cât posibil, deficienţele majore semnalate 
la proiectul tip cu structuri pe bază de panouri mari. 

- În condiţiile trecerii la economia de piaţă, o atenţie deosebita trebuie 
acordată stimulării investiţiilor particulare în construcţia de locuinţe, prin acor-
darea de credite cu dobândă redusă şi pe termen lung, facilitarea procurării de 
materiale de construcţii necesare, scutirea de impozite pe clădirile noi pe o 
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anumită perioada (zece ani) de la darea lor în funcţiune. Stimularea investiţiilor 
particulare s-ar mai putea realiza prin elaborarea unor reglementari legale pri-
vind atribuirea (vânzarea) terenurilor, dar, mai ales, prin abrogarea prevederilor 
privind chiria locuinţelor proprietate particulară, care, în prezent se percep du-
pă aceleaşi tarife aplicate fondului locativ de stat. Concomitent cu această ul-
timă măsură, devine absolut necesară legiferarea unor plafoane maxime ale 
chiriilor percepute la închirierea acestor locuinţe. În vederea preîntâmpinării 
speculei, favorizată de deficitul de locuinţe existent îndeosebi în centrele urba-
ne suprapopulate. 

În stabilirea acestor plafoane maxime, este necesar să fie respectate 
următoarele două cerinţe: 

1. costul chiriei să fie considerat acceptabil de către cei lipsiţi de locuin-
ţe, de tinerii care-şi formează familie sau de către cei cărora li se mă-
reşte numărul persoanelor aflate în întreţinere şi; 

2. preţul chiriei să fie stimulativ pentru proprietar, altfel el ar deveni un 
factor descurajator al investirii în construcţiile de locuinţe de către par-
ticulari. 

Familiile cu venituri mici, situate sub nivelul sărăciei, care nu pot suporta 
costul chiriei (mai ales când fluctuează liber), trebuie să fie protejate, 
acordându-li-se subvenţii în acest scop. 

Experienţa ţărilor occidentale arată că este mai avantajoasă subvenţio-
narea acestor familii, decât investirea de fonduri pentru construirea de locuinţe. 

În cazul acestei categorii de familii este preferabil, pentru societate, ca 
ea să subvenţioneze o parte din chirie (chiar şi întregul cuantum), decât să 
subvenţioneze construirea de locuinţe pentru toţi chiriaşii. 

- Renunţarea, în repartizarea locuinţelor, la respectarea normei locative 
(cca 10 mp suprafaţă locuibilă de persoană), care este nesatisfăcătoare pentru 
nevoile actuale de locuit; acordarea solicitantului a numărului de camere dorit, 
bineînţeles, în condiţiile aplicării unor majorări de chirie prohibitive. Propunem 
ca la nivel naţional să fie legiferată numai limita minimă a normei locative, lă-
sând la latitudinea primăriei fiecărei localităţi să stabilească, în funcţie de con-
diţiile concrete, norma locativă respectivă. În felul acesta s-ar putea, credem, 
pune capăt unor surse de corupţie în repartizarea locuinţelor. 

- Înlocuirea sistemului actual de repartizare a locuinţelor din fondul loca-
tiv de stat (prin întreprindere, în funcţie de aportul de producţie al solicitanţilor), 
care, în condiţiile dezvoltării sectorului economic privat, devine inoperant, cu un 
sistem de repartizare care să aibă în vedere, în principal, caracterul precar al 
condiţiilor de locuit ale solicitanţilor. 

- În sfârşit, desfiinţarea fondului locativ destinat demnitarilor, a cărui exis-
tenţă ar fi interpretată ca o sfidare la adresa democraţiei (vezi scandalul de-
clanşat în urma repartizării vilelor din cartierul “Primăverii“). 

Considerăm că aceste căi şi mijloace ar putea fi luate în considerare de 
organele de decizie la elaborarea unei strategii naţionale privind rezolvarea 
problemei asigurării cu locuinţe a populaţiei. 
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