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FOREWORD
The current issue of the “Society and Politics” review is focused
on the matter of social work services, under conditions of economic –
financial recession, started in 2008. A part of the articles were presented
and debated at the international Conference organized by the “Vasile
Goldiş” Western University of Arad, in the month of October 2009, on the
topic “Unemployment, Migration and Social Inclusion”, during which
authors presented their research outcomes at micro- and macrosocial,
micro- and macroinstitutional levels, with the purpose of finding specific
solutions for the assumed issues.
It has long been proven that market economy, implicitly that which
has active social dimensions, generates unemployment, wealth
polarization, limitation of access for some social, professional, and age
categories to economic supplies, services, tuition, health, culture etc.,
produces marginalization, exclusion, international workforce migration;
in a words – accumulation of wealth by one segment of society and
pauperization of another segment, its polar opposite. The current financial
and economic crisis – the first in the globalization era – is no exception to
this. On the contrary, as it is rather a crisis of structure at a system level
than a crisis of conjuncture, it diversifies the pathological effects not only
economically, socially and politically, but also in the fields of public
administration, organizational cultures, attitudes and values. As the
Romanian philosopher Andrei Marga asserted – “whatever the crisis
might be, most people will overcome it, so that there would be life beyond
the crisis…we do not hide the novelty and amplitude of the crisis (the
transition from a financial crisis to an economic one, which has political
repercussions and which evolves towards the crisis of energies, perhaps
towards the crisis of the development model and towards an ontological
crisis)”. 1
Given the following dimensions: administrative – crisis in the
management of public administration institutions, lack of a clear strategy,
the incapacity of public administration bodies to act in a historical
direction and to agree upon legislation, cultural – the inability of decision
makers in state institutions to implement the results of progress in social1

Andrei Marga, „Criza şi după criză”, EIKON, Cluj – Napoca, 2009.
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humanistic and culture sciences, axiological – moral crisis materialized in
the weakening of faith, the marginalization of moral values, the diminution
of cohesion and the alteration of coherence at the level of human
communities, the moral disaggregating of many collectivities and socioprofessional groups. In this new historical situation, exiting the crisis can
no longer be ensured exclusively by the state, by public institutions
assuming new policies, be they power-related, or executive. It is necessary
to expand the scope of the actors involved in re-launching development.
The Central Bank, the Government, the ministries, the presidential
institutions, the agencies and administrative directorates, the political
parties have had a leading role in previous crises, and continue to have
such a role in the current one, but, due to the fact that the most profound
and painful part of the crisis is perceived at a social-human, cultural and
value level (by widely contesting the legitimacy of some laws,
administrative decisions, iniquities, injustices, high-level corruption in the
state pyramid etc.), active intervention is required, by launching adequate
public policies, and by other institutions outside administration, such as
the Romanian Academy, the Church, universities, trade unions,
employers’ organizations, cultural and scientific associations, NGOs etc.
In this kind of context, the social work system must assume
realities as they are given objectively and implement appropriate social
policies, especially in the case of the large mass of unemployed people, of
various disadvantaged and marginalized categories, of immigrants etc.
Marginalization, social exclusion, immigration proliferation, on the
background of decreasing purchasing power, of cutting down wages and
other categories of real income, amplify poverty, crime, suicide, mortality,
social imbalances, different pathological manifestations on a social,
cultural and human plane. All these manifestations of the current crisis
must first be known, diagnosed, so that, afterwards, one might
preventively and therapeutically intervene by promoting adequate social
policies. The present issue of the review contains a few of these problems
and proposes some solutions. One thing is certain: what matters most is
how these issues are approached; as for solutions, experts and
multidisciplinary specialist teams must be trained.

MarŃian IOVAN
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EFECTELE ACTUALEI CRIZE ECONOMICE
ASUPRA TINERETULUI
Mărioara LUDUŞAN,
Monica Angela BARA,
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Telefon: 0258/ 806130
E-mail: cond@uab.ro
ABSTRACT.During an economic crisis, various structures responsible
for vulnerable groups, including young graduates, have an overview of what is
running and to be made. Coordinating the design and implementation of
effective action is weak. According to statistics, many young people want to
work, labor and social reintegration is an important part of social rehabilitation
approaches. The present study aims to highlight the factors that block access to
employment of young graduates and their consequences on unemployment and
thus to develop a set of recommendations for social rehabilitation to their social
reintegration.

Keywords: unemployed, unemployment, unemployment rate, labor
market, career guidance, entrepreneurs, partnership.
Actuala criză economică mondială a lovit în toată lumea, dar mai ales a
lovit în tinerii absolvenŃi. Din acest motiv, studiul de faŃă îşi propune să
evidenŃieze atât factorii care blochează accesul pe piaŃa muncii al tinerilor
absolvenŃi, consecinŃele şomajului asupra lor cât şi unele recomandări şi
programe de reabilitare socială în scopul reintegrării sociale a acestora.
Tinerii au cel mai mult de suferit de pe urma crizei economico-financiare
actuale. Oferta de locuri de muncă pentru ei s-a redus semnificativ, fiind printre
cele mai afectate categorii de candidaŃi, tocmai din cauza lipsei de experienŃă şi a
costurilor de nesuportat cu formarea noilor angajaŃi, în actualele condiŃii
economico-financiare.
În UE există la ora actuală 96 de milioane de tineri între 15-29 de ani,
ceea ce înseamnă aproape 20% din populaŃia totală a Europei. Tinerii europeni
devin astfel o resursă din ce în ce mai valoroasă, fiind indispensabilă pentru
alimentarea forŃei de muncă. Cu toate acestea ei reprezintă o resursă în curs de
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diminuare, estimându-se că acest procent va scădea la 15% până în anul 2050. De
aceea, în condiŃiile actualei crize economice şi financiare se evidenŃiază, în mod
special, necesitatea de a dezvolta capitalul uman pe care îl reprezintă tineretul.
Fiind prima generaŃie care trăieşte în pace într-o Europă fără frontiere,
tinerii europeni beneficiază de mai multe oportunităŃi decât părinŃii şi bunicii lor.
Astfel, Ján Figel, comisarul european pentru educaŃie, formare, cultură şi tineret,
a afirmat că „Tineretul reprezintă prezentul şi viitorul nostru - iar noi trebuie să
întreprindem eforturi concertate pentru a deschide cât mai multe căi cetăŃenilor
noştri tineri, în special în actualele condiŃii de criză economică şi financiară.
Cheia o reprezintă capacitarea tineretului pentru a face faŃă multiplelor provocări
pe care ei le întâlnesc în lumea globalizată de azi. Noua noastră strategie este un
răspuns survenit în timp util la aceste provocări, ceea ce deschide poarta unei noi
ere în dezvoltarea politicilor privind tineretul la nivelul UE”.
În vreme ce astăzi tineretul din UE se bucură de oportunităŃi mai
numeroase, el se confruntă, totodată, cu provocări dificile, deoarece mulŃi
părăsesc şcoala şi locul de muncă sau sunt ameninŃaŃi de sărăcie şi excludere
socială.
Pentru fiecare individ, şansa de a accede la o educaŃie de calitate
înseamnă şansa de a-şi dezvolta la un nivel superior abilităŃile, de a beneficia de
consiliere şi orientare în alegerea unei profesii şi de a avea astfel, oportunităŃi
sporite la angajare.
Creşterea investiŃiilor în educaŃie şi formare profesională iniŃială,
generează cele mai importante câştiguri în participarea ulterioară a individului pe
piaŃa muncii, fapt pentru care reinserŃia socială prin muncă reprezintă o parte
importantă a demersurilor de reabilitare socială a lor.
Însă, în condiŃiile actuale, locurile de muncă stabile sunt din ce în ce mai
greu de găsit, mulŃi tineri europeni fiind nevoiŃi să accepte locuri de muncă
temporare. Acest lucru face ca mulŃi dintre ei să trăiască în condiŃii precare, fără
a avea şansa de a deveni independenŃi şi fără a se putea integra pe deplin în
societate.
În acelaşi timp, locurile de muncă vacante nu oferă salarii atractive,
potrivit aşteptărilor tinerilor. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice, mulŃi
tineri doresc să muncească. De asemenea, abilităŃile şi competenŃele dobândite de
tineri nu sunt întotdeauna pe deplin relevante pentru cererea de pe piaŃa muncii,
ceea ce contribuie la creşterea ratei şomajului.
Conform definiŃiei date de Oficiul de Statistică al Comisiei Europene
(EUROSTAT), care respectă criteriile Biroului InternaŃional al Muncii (BIM) în
domeniu, şomerul este persoana în vârstă de 15 - 74 ani care îndeplineşte
simultan următoarele 3 condiŃii:
- nu are un loc de muncă;
- este disponibilă să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni;
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- s-a aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul
ultimelor 4 săptămâni.
Şomajul în rândul tinerilor este un aspect important al dezavantajului
social al acestora. Rata şomajului reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre
numărul şomerilor înregistraŃi şi populaŃia activă, aceasta fiind formată din
populaŃia ocupată şi din şomeri.
Studiile europene arată că la nivel european, rata şomajului în rândul
tinerilor europeni a crescut semnificativ, fiind în continuă creştere, şi este de
peste două ori mai mare decât media europeană pe toate categoriile de vârstă.
În acelaşi timp, datele statistice ale Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (CSSPP) arată faptul că numărul tinerilor angajaŃi a
scăzut în primele luni ale acestui an cu 40% faŃă de finalul anului trecut.

1. Date statistice privind evoluŃia şomajului
A. În Uniunea Europeană
Potrivit datelor prezentate de EUROSTAT, în noiembrie 2006, în UE
existau 16,4 milioane de şomeri, din care 11 milioane se aflau în zona euro,
numărul şomerilor scăzând în interval de un an cu 1,9 milioane per ansamblul UE
şi cu un milion în zona euro.
Nivelul şomajului a scăzut în 23 din cele 27 de Ńări comunitare şi s-a
menŃinut stabil în România şi Luxemburg. Cele mai semnificative reduceri ale
ratei şomajului în perioada menŃionată au avut loc în Polonia (de la 12,2% la
8,5%) şi în Bulgaria (de la 8,2% la 5,8%). Per ansamblu, rata şomajului în zona
euro s-a menŃinut la acelaşi nivel în noiembrie 2007, afectând 7,2% din populaŃia
activă.
Acelaşi studiu arată faptul că, în prezent, în toată Europa este întâlnită o
tendinŃă de creştere a şomajului, media acestuia la nivel comunitar fiind de
18,3%, în creştere cu 3,7%, faŃă de 2008. Acest lucru se răsfrânge implicit şi
asupra tinerilor.
În toate statele UE, rata şomajului în rândul tinerilor a fost, în primul
trimestru, mai mare decât cea generală. Cele mai mari diferenŃe privind rata
şomajului general au fost calculate pentru Spania (16,5%) şi Suedia (24,2%), iar
diferenŃe reduse au fost consemnate de Germania (7,4%), Olanda (2,9%) şi
Danemarca (4,7%).
De altfel, faŃă de media generală de 7,7%, Olanda (5%), Slovenia,
(7,9%), Danemarca (8%) şi Austria (8,3%) sunt Ńările europene cu cea mai mică
rată a şomajului în rândul tinerilor, în timp ce, dimpotrivă, la polul opus se află
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Spania cu cel mai mare indice al şomajului (33,6%), Letonia (28,2%), Italia
(24,9%), Grecia (22,6%), Slovacia (11%) şi Polonia (8,5%).
Şomajul în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani a
crescut în toate statele membre ale UE, cu excepŃia Bulgariei, unde a scăzut de la
13,9% în primul trimestru din 2008 la 13,5% în perioada menŃionată. Rata
şomajului în rândul acestora este aproape de două ori procentul observat în
rândul întregii populaŃii apte de lucru (15,3% în 2007, 15,4% în 2008), 26%
dintre şomerii în vârstă de 15-24 ani şi 35% dintre şomeri de 25-29 ani au fost în
şomaj de mai mult de 12 luni.
Tinerii întâmpină cele mai mari dificultăŃi în găsirea unui loc de muncă.
În luna februarie a acestui an, aproximativ 17,5% din tinerii europeni nu aveau
un loc de muncă, comparativ cu 14,7% în februarie 2008. Această nouă cifră
reprezintă mai mult decât dublul ratei şomajului la nivelul UE, care, pentru
aceeaşi perioadă, a crescut de la 6,8% la 7,9%.
După trei ani de scădere, rata şomajului în rândul tinerilor a început să
urce în primul trimestru al anului 2009, astfel că, în zona euro, rata şomajului în
rândul tinerilor din cele 27 de state membre, ajustată la variaŃiile sezoniere, a fost
de 18,4%, de două ori mai mare decât media europeană (de 8,8%), zona euro
înregistrând 3,1 milioane de tineri şomeri faŃă de 5 milioane de tineri şomeri din
întreaga Europă.

B. Realitatea societăŃii româneşti
Până în anul 1989 se vorbea de o politică de folosire integrală a forŃei de
muncă, şomajul fiind considerat ca un efect artificial al sistemului capitalist (C.
Zamfir, 1999). Din această cauză toŃi membri societăŃii trebuiau să fie încadraŃi
în muncă, deoarece „sistemul socialist poate oferi locuri de muncă tuturor”.
Treptat, însă, ritmul extinderii industriale a scăzut, nevoia de forŃă de muncă de
asemenea, motiv pentru care a apărut şomajul mascat sub forma unor scheme de
personal supradimensionate sau chiar şomajul efectiv, nerecunoscut însă şi deci,
lipsit de măsurile de protecŃie socială necesare într-o atare situaŃie (asigurările de
şomaj).
În 1990, T. Postolache făcea referiri la costurile tranziŃiei la economia de
piaŃă amintind „abandonarea unor capacităŃi productive, sistarea unor lucrări de
investiŃii, şomaj, creşteri de preŃuri” (C. Zamfir, 1990).
ApariŃia şomajului era costul cel mai vizibil deşi concedierile în această
perioadă n-au fost masive şi s-a produs într-o oarecare măsură o compensare prin
crearea unor noi locuri de muncă şi prin scăderea vârstei de pensionare, care după
1989, a reprezentat un „substitut pentru ajutorul de şomaj” (C. Zamfir,1990).
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În ultimul timp însă, numărul şomerilor înregistraŃi în toată Ńara a crescut
foarte mult. Cu toate acestea, problemele legate de protecŃia socială nu făceau
obiectul unor discuŃii consistente deşi dezvoltarea unor elemente ale sistemului
de protecŃie socială, în condiŃiile economiei de piaŃă, era considerată de către
guvern o prioritate naŃională.
Potrivit datelor publicate de EUROSTAT, pe parcursul anului 2007, rata
generală a şomajului în România a rămas stabilă comparativ cu 2006, la 7,2%,
dar ar urma să ajungă la 7,6% la finalul anului 2009. După aproape un deceniu de
creştere, numărul de şomeri a crescut deja 14 luni la rând, de la nivelul minim,
record după 1991, înregistrat în iunie 2008, în condiŃiile în care economia
românească este în recesiune de la jumătatea anului trecut.
Ultimele date prezentate de ANOFM arată că numărul de şomeri a ajuns
la 601.673 la finalul lunii august, comparativ cu nivelul de 403.400 înregistrat la
sfârşitul anului trecut. În luna iulie 2008, în Bucureşti numărul şomerilor depăşea
18.200 de persoane, dintre care aproximativ 1.500 aveau pregătire universitară
(8,2%).
Cifrele cele mai îngrijorătoare se referă însă la rata şomajului în rândul
tinerilor, rată care a fost permanent în creştere, de la 17,2% în 1999, la 21% în
2002 şi apoi la 23,8% în 2005.
Începând cu primul trimestru din 2008, aceasta a crescut până la 19,6%,
fiind peste media UE (de 18,3%), ceea ce-i conferă locul al 13-a ca mărime din
UE. La sfârşitul lunii martie 2009, rata şomajului a urcat cu 1,4 puncte
procentuale faŃă de nivelul din primul trimestru al 2008, astfel că Ńara noastră se
numără printre Ńările cu cea mai ridicată rată a şomajului în rândul tinerilor,
ocupând locul 2 în UE, cu o cotă de 21,6%, peste media europeană (de 14,8%).
Conform datelor ANOFM, în total, în anul 2008, aproximativ 120.000 de
persoane au absolvit studii superioare, din care, circa 9.500 erau şomeri iar în
2009 din cei 92.000 de absolvenŃi de la universităŃile de stat, 9.000 au aplicat la
ANOFM pentru ajutorul de şomaj de 300 de lei pe lună.
În Bucureşti, numărul total al şomerilor este de 20.356, din care 2.912
sunt cu studii superioare, respectiv 428 sunt absolvenŃi din anul acesta.
În restul Ńării numărul total de şomeri la sfârşitul lunii iulie era de peste
572.000 de persoane, mai mult cu 23.600 faŃă de luna anterioară, din care, în
medie pe fiecare judeŃ, circa 200 sunt proaspeŃi absolvenŃi deveniŃi şomeri.
Comparând aceste date, se poate observa că numărul şomerilor cu studii
superioare a crescut în luna iunie faŃă de perioada similară din 2008 cu peste
150% (163%).
Această situaŃie se explică şi prin faptul că în anul şcolar 2008-2009 au
existat un număr de 94.105 studenŃi în ani terminali în cadrul universităŃilor de
stat şi 29.480 de studenŃi la universităŃile particulare, absolvind prima generaŃie

12

care a făcut doar trei ani de facultate, conform ConvenŃiei de la Bologna la care a
aderat şi România.
La aceştia se alătură cei peste 194.000 de absolvenŃi din cadrul
universităŃilor de stat, adică două generaŃii de absolvenŃi, ca urmare a încheierii
ConvenŃiei de la Bologna.
La data de 4 septembrie 2009, circa 9.000 de absolvenŃi cu studii
superioare, din promoŃia 2009, au ajuns pe listele de şomaj care, alăturându-se
celor din anii anteriori totalizează în jur de 25.000 de tineri cu diplome de
licenŃă, altfel spus, „şomeri cu diplomă”.
Având în vedere că numărul şomerilor din promoŃia de anul acesta se
ridică la 9.000 de persoane şi dacă îi luăm în considerare şi pe absolvenŃii de la
facultăŃile particulare înseamnă că unul din treisprezece absolvenŃi nu a reuşit să
îşi găsească un loc de muncă.

2. Cauzele care favorizează şomajul
Din studiul diverselor publicaŃii se constată că această creştere a
numărului de şomeri ar putea fi interpretată ca o consecinŃă a faptului că
economia României nu este capabilă încă să genereze suficiente locuri de muncă,
în special locuri de muncă solicitând calificări superioare.
ReprezentanŃii ANOFM explică creşterea numărului de şomeri prin
intrarea pe piaŃa forŃei de muncă a absolvenŃilor de învăŃământ superior din
promoŃia 2009 dar şi disponibilizările recente efectuate de către companii.
De asemenea lipsa locurilor de muncă este cauzată şi de faptul că există
domenii care nu mai sunt atât de căutate faŃă de anii trecuŃi dar şi pentru că piaŃa
muncii este în continuare saturată de cererea de muncă a proaspeŃilor absolvenŃi.
Specialiştii din resurse umane afirmă că „AbsolvenŃii nu-şi găsesc de
lucru din cauza crizei economice. Nu cred că are de-a face cu calitatea
absolvenŃilor. Cum îşi găseau locuri de muncă anul trecut, la fel şi-ar putea găsi
şi acum”. UniversităŃile produc şomeri cu diplomă pentru că nu sunt adaptate la
cerinŃele pieŃei muncii, dar principala cauză a creşterii numărului şomerilor cu
studii superioare este numărul redus de locuri de muncă disponibile pe piaŃă, o
consecinŃă a faptului că majoritatea companiilor au îngheŃat procesele de
recrutare sau au apelat la reduceri de personal”. Ei sunt de părere că în această
perioadă experienŃa de lucru dobândită în timpul perioadei de studiu îşi va spune
cuvântul în momentul angajării. „Cred ca absolvenŃilor le va fi cu atât mai greu
să se integreze pe piaŃa muncii în această perioadă, în condiŃiile în care deja
multe companii au făcut sau fac concedieri. Din ce în ce mai mult, companiile se
orientează către tineri care au lucrat în timpul facultăŃii. Simplele studii nu mai
sunt atât de convingătoare în faŃa unui angajator. În timpul şcolii, cunoştinŃele pe
care le dobândesc studenŃii sunt mai degrabă de un nivel teoretic, foarte puŃin se
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pune accentul pe competenŃe sau pe abilităŃi practice (soft skills)”, spune
directorul de resurse umane al producătorului de medicamente LaborMed.
Secretarul de stat în Ministerul Muncii subliniază faptul că lipseşte o
orientare şcolară şi profesională făcută temeinic în şcoli. Ar trebui investit în
domeniul practic, elevilor ar trebui să li se recomande anumite meserii iar
absolvenŃii ar trebui să fie mai flexibili când vine vorba de adaptarea la piaŃa
forŃei de muncă. Astfel, chiar dacă au o diplomă într-un anumit domeniu, ar putea
să apeleze la reconversie profesională, unul dintre domeniile în care se caută
specialişti în această perioadă fiind scrierea de proiecte.
„Am căutat să-mi găsesc un loc de muncă încă de când am terminat
facultatea, însă, deşi mi-am depus CV-ul pe mai multe site-uri cu anunŃuri, nu ma sunat nimeni. În cele din urmă, am decis să aplic pentru şomaj pentru că am
preferat să am nişte bani asiguraŃi”, a declarat Viorica P., o absolventă de
Sociologie.
AbsolvenŃii găsesc mai greu loc de muncă în prezent, perioada fiind mai
mare decât în anii anteriori.
„Nu sunt foarte multe poziŃii pentru absolvenŃi, mai ales că piaŃa are deja
o ofertă foarte mare de personal. Unii angajatori îşi permit să fie foarte selectivi
şi să angajeze candidaŃi cu mai multă experienŃă, dar cu aşteptări salariale reduse,
de nivelul absolvenŃilor fără experienŃă”, a afirmat Gabriela Şerbanică, consultant
al uneia dintre cele mai mari companii de recrutare de personal din lume.
Problemele economice şi ecoul pe care l-au avut pe piaŃa muncii au lovit
din plin într-o categorie foarte vulnerabilă, balanŃa înclinând mai mult, pe timp de
criză, în defavoarea tinerilor, care sunt cei mai afectaŃi de criză. Fluxul de
absolvenŃi suprapus peste criza economică nu a făcut decât să limiteze şi mai
mult şansele de angajare ale tinerilor, în condiŃiile în care multe companii şi-au
amânat planurile de extindere şi au redus drastic bugetele de training.
Astfel, principalul dezavantaj în găsirea unui loc de muncă îl constituie
lipsa experienŃei practice, deoarece companiile preferă experienŃă pentru că nu
mai au lichidităŃi să investească în trening. Recrutarea pentru poziŃii de debutanŃi
se face doar pentru minimizarea costurilor sau numai în domeniile care angajau
în mod tradiŃional tineri (IT, call center, audit).
În acest an, ofertele de locuri de muncă s-au îndreptat cu precădere către
cei cu mai multă experienŃă din două motive: pe de o parte, pentru ca angajatorii
au înŃeles că au de unde alege şi pentru că au găsit anul acesta mult mai uşor
specialişti şi personal gata format la un nivel salarial scăzut. Pe de altă parte,
chiar natura ofertelor de muncă s-a schimbat. Criza şi competiŃia dură de pe piaŃa
muncii au făcut ca joburile în sine să devină mai dificile, împrumutând
caracteristici multiple şi responsabilităŃi care nu le erau specifice. Este cazul
companiilor care au făcut restructurări, astfel încât firma trebuie să se descurce
cu un număr mai mic de angajaŃi decât în mod normal. ExperienŃa nu o poŃi crea
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ad-hoc, nici suplini. Pe timp de criză angajatorii preferă să aloce resursa rară banii - poziŃiilor cu nivel de experienŃă mai avansat şi să redistribuie sarcinile din
fişa postului de debutant celor deja existenŃi în companie.
Cei care au de suferit cel mai mult de pe urma crizei sunt absolvenŃii şi
tinerii fără experienŃă în muncă. Pe piaŃa muncii părerile sunt împărŃite, cel puŃin
între firmele de recrutare, specialişti în resurse umane şi reprezentanŃii
companiilor. O parte spun că pe piaŃă nu există un număr prea mare de candidaŃi,
ci doar tineri fără experienŃă şi nu foarte bine pregătiŃi, un alt segment de
recrutori sunt de părere că, pentru companii, tinerii care pot fi plătiŃi cu salarii
mai mici sunt mai atractivi.
În ciuda crizei financiare, în anul 2009, 39% dintre firme au avut planuri
de recrutare şi au continuat să facă recrutări mai multe companii din IT, dar şi din
sectorul farmaceutic, consultanŃă sau de pe piaŃa restaurantelor de tip fast-food.
Totuşi, specialiştii în resurse umane susŃin că piaŃa este încă pregătită să absoarbă
noi absolvenŃi, cu condiŃia ca aceştia să fie bine pregătiŃi şi să demonstreze că
deŃin cunoştinŃe de bază, necesare pentru respectivul post. Pentru a reuşi, tinerii
trebuie, în primul rând, să-şi dovedească competenŃa şi abilităŃile pentru ocuparea
postului vacant.

3. ConsecinŃele şomajului
Şomajul reprezintă o tulburătoare experienŃă şi o cauză generatoare de stres, de
scădere a stimei de sine, de anxietate, stare de sănătate precară şi creştere a mortalităŃii
infantile.
Numeroase studii reprezentative în acest domeniu, în special cele de
psihologia muncii, şi-au îndreptat atenŃia asupra stresului resimŃit de şomeri,
aplecându-se asupra modelelor abordate de către diferiŃi cercetători din domeniul
ştiinŃelor sociale în problematica şomajului.
O literatură variată din cadrul ştiinŃele medicale, comportamentale şi
sociale subliniază o gamă largă de consecinŃe sociale şi de sănătate datorate
şomajului. Aceste studii sunt mai degrabă înclinate să nu privească şomajul ca pe
o experienŃă dramatică, însă, toate indică faptul că şomajul implică riscul unor
probleme de sănătate, accentuarea bolilor cronice sau latente, alterează
patternurile uzuale ale comportamentului prosanogen (Baciu, C., 2000).
Numeroase statistici arată că şomajul de lungă durată are efecte asupra
tuturor aspectelor legate de viaŃa de familie şi viaŃa comunitară, stresul provocat
de acesta determinând tensiuni şi conflicte familiale, cu repercusiuni asupra copiilor
(subnutriŃie, abandon şcolar, abuzuri şi violenŃă asupra copiilor şi femeilor, abandon
în instituŃiile statului), o rată în creştere a divorŃialităŃii, o incidenŃă crescută a
consumului excesiv de alcool şi droguri, delincvenŃă juvenilă, depresie etc., dar şi
o cronicizare a unor probleme de sănătate.
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J. Schneer (1993) prezintă, la rândul său, un model al răspunsului la
pierderea involuntară a locului de muncă. Acesta consideră că şomajul are
inevitabil efecte negative pe termen scurt, ca de exemplu: insecuritate financiară,
greutăŃi în a găsi un nou loc de muncă, probleme legate de modificările statutului
social. El a ajuns la concluzia că aceste efecte negative apar în cazul tuturor
şomerilor, însă nu este necesar să dureze la fel de mult pentru toŃi. În cele din
urmă pierderea slujbei afectează bunăstarea generală a persoanei, aşteptările şi
stima de sine a individului (Prussia, G.,E., Kinicki A., J., Bracker, J., S., 1993).
M. Jahoda sublinia într-o lucrare apărută în 1979, efectele psihologice
negative ale şomajului, postulând un model al depravării datorate pierderii
locului de muncă: „munca dă sens vieŃii unui individ prin consecinŃele latente pe
care le implică”. Acestea se referă la structurarea timpului, contactul cu ceilalŃi şi
astfel împărtăşirea în mod regulat a experienŃelor cu alŃii şi un sentiment al
apartenenŃei, ajutând la definirea statutului şi a identităŃii personale. În lipsa
acestora, apar reacŃii depresive. Studiile realizate de M. Jahoda au condus la
ideea că resemnarea era răspunsul cel mai frecvent la care se adăugă o puternică
scădere a stimei de sine, ca urmare a pierderii poziŃiei anterior avute în cadrul
familiei deoarece, la acel moment, se considera mai degrabă şomerul vinovat de
pierderea slujbei şi nu contextul economic ce a generat fenomenul.
Sublinierea acestor funcŃii latente ne ajută să înŃelegem mai bine
motivaŃia pentru muncă, care nu se opreşte la satisfacerea unor nevoi materiale,
să înŃelegem de ce munca este un suport psihologic şi în cazul unor condiŃii de
lucru mai grele şi să înŃelegem de ce şomajul este destructiv.
NeconcordanŃa dintre programele de studii şi piaŃa muncii o resimt din
plin tinerii absolvenŃi, care nu se regăsesc printre cei pentru care se oferă locuri
de muncă disponibile.
Acest aspect s-a evidenŃiat şi cu ocazia „Bursei locurilor de muncă pentru
absolvenŃi”, organizată în 25 septembrie în municipiul Alba Iulia, în jur de 205
agenŃi economici au oferit peste 283 de locuri de muncă pentru persoanele cu
studii medii iar pentru cei cu studii superioare oferta nu a fost deloc optimistă.
Din cei 205 agenŃi economici care şi-au oferit serviciile, doar patru posturi s-au
adresat celor cu studii superioare (inginer construcŃii, inspector asigurări, inginer
chimist, manager proiect). Trist este că absolvenŃii-şomeri înregistraŃi nu au ce
face cu diploma de studii superioare.
DiscuŃiile purtate cu absolvenŃii participanŃi la acest eveniment, confirmă
acest lucru: „Sunt foarte supărată, am terminat anul acesta facultatea şi am venit
să-mi depun dosarul la AJOFM. Nu am ce face, am bătut la multe porŃi dar toŃi
mi-au spus că nu am experienŃă, ori un absolvent unde să-şi facă experienŃă dacă
nimeni nu îi acordă o şansă? Chiar m-am gândit să plec din Ńară, România nu are
nici un viitor”, a declarat F. B. de 22 de ani, din Alba Iulia.
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4. Radiografierea primului an de criză
În perioadele de instabilitate, companiile încearcă să-şi restructureze
forŃa de muncă astfel încât să reŃină numai angajaŃii care performează. Numărul
candidaŃilor va creşte considerabil, dar angajatorii îşi vor găsi mai greu
persoanele potrivite şi competente în mulŃimea de aplicanŃi. Astfel, anul acesta,
spre deosebire de anii trecuŃi, balanŃa se va înclina de partea angajatorilor pe
piaŃa muncii.
Cel mai puternic au fost loviŃi de criza economică persoanele cu studii
liceale şi postliceale, aceştia fiind cei mai numeroşi angajaŃi trecuŃi în şomaj, în
vreme ce ritmul de creştere a şomajului în rândul persoanelor cu studii superioare
a fost cel mai ridicat.
EfervescenŃa pe piaŃa job-urilor entry-level are la bază un cumul de
aproape 300 000 de absolvenŃi ieşiŃi de pe băncile şcolii în ultimii doi ani, numai
de la facultăŃile de stat aproape 200.000 de absolvenŃi provin din promoŃia dublă
din 2008. Unii dintre aceştia au luat cu asalt site-urile de recrutare (eJobs,
BestJobs, Myjob, Jobmate) în speranŃa găsirii unui loc de muncă care să le
acopere cheltuielile.
Din cei 1,5 milioane de candidaŃi înscrişi pe eJobs, peste 20% sunt tineri
sub 25 de ani. Pe site-ul de recrutare BestJobs numărul studenŃilor şi al
proaspeŃilor absolvenŃi în căutarea unui loc de muncă a crescut cu 3-5% de la
semestru la semestru.
Dacă în prima jumătate a anului 2008 mai mult de 33% dintre cei sub 25
de ani îşi căutau un loc de muncă, semestrul întâi al anului 2009 aduce o creştere
de 10 puncte procentuale, atingând pragul de 43%. Mai mult de 55% din totalul
aplicaŃiilor s-au orientat spre job-uri care nu necesită experienŃă sau pentru cele
de debutanŃi (sub trei ani de experienŃă).
Nivelul de carieră predominant este cel entry-level sau fără experienŃă.
Este vorba de proaspăt absolvenŃi sau cei disponibilizaŃi şi care caută o
reconversie profesională, pentru a evita domeniul din care au fost nevoiŃi să plece
din cauza crizei. Pe lângă aplicaŃiile pe site-urile de recrutare, absolvenŃii au
recurs şi la soluŃia depunerii dosarelor de şomaj. Conform datelor oferite de
ANOFM, numărul celor care ies de pe băncile facultăŃilor pentru a îngroşa rândul
şomerilor s-a mărit de patru ori în acest an. Din cei 90 000 de absolvenŃi ai
generaŃiei 2009, peste 10% şi-au cerut dreptul la şomaj, în valoare de 300 de lei
lunar.
Deoarece nu au posibilitatea să-şi continue studiile cu un master sau nu
reuşesc să-şi găsească un loc de muncă prin care să se susŃină financiar în oraşul
universitar, majoritatea dintre proaspeŃii absolvenŃi s-au întors în oraşele natale,

17

pentru o perioadă nedeterminată de timp, unde încă mai pot avea susŃinere din
partea părinŃilor.
„Eu am terminat facultatea anul trecut, însă până în acest moment nu am
găsit un loc de muncă. Găsisem un job plătit cu salariul minim pe economie la un
moment dat, dar nu am putut sta pe cinci milioane pentru că am de plătit chirie
aproape 100 de euro, mâncare şi întreŃinere care mă ajung la încă o sută de euro,
cel puŃin. Plus transport şi alte cheltuieli.[...] Aşa că, m-am hotărât să mă întorc
acasă!”, spune o absolventă a FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Sociale, specializarea
asistenŃă socială din cadrul UniversităŃii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Ea
susŃine că va continua să se intereseze de mersul pieŃei forŃei de muncă şi va
aplica pe site-urile de job-uri până îşi va găsi un job de pe urma căruia să se poate
întreŃine singură. Şi ca ea sunt majoritatea absolvenŃilor.
Dacă pentru cei care locuiesc în marile oraşe se mai găsesc locuri de
muncă, nu neapărat în specialitatea absolvită, problema mare se pune pentru
absolvenŃii cu domiciliul în mediul rural, care nu le oferă nici o şansă de
angajare.
Astfel, de exemplu, un absolvent al specialităŃii asistenŃă socială, la nivel
de comună poate ocupa un post de asistent social la primărie (prin lege doar un
singur post este prevăzut la nivel de comună), dacă există şi nu este ocupat de
nespecialişti cu relaŃii.
Pentru cei născuŃi în oraşele universitare sau pentru cei care încă
beneficiază de susŃinerea financiară a părinŃilor, masterul devine o opŃiune
atractivă. AbsolvenŃii se duc la masterat cu gândul de a obŃine o calificare
superioară cu care să îşi impresioneze angajatorii.
„Am absolvit o facultate cu profil economic anul acesta şi încă nu am
găsit un job. Acum mă pregătesc de un master, la care voi aplica în toamnă. Îmi
doresc un job, dar dacă nu îl am, încerc să fac altceva, nu să stau acasă. Când îl
voi găsi voi merge în paralel la şcoală şi voi şi munci”, a declarat un alt absolvent
al FacultăŃii de ŞtiinŃe.
Cu toate acestea, recrutării nu cred că o diplomă va însemna mare lucru
în ochii angajatorilor, care caută în special experienŃa şi productivitate în scurt
timp.
„Masterul ar trebui să fie decizia firească de aprofundare a unor
cunoştinŃe practice, din domeniul de activitate. Nu cred că vreun angajator va Ńine
vreodată cont (şi, cu atât mai puŃin, să plătească suplimentar) de un master întrun domeniu care nu are nici o legătură cu jobul la care aplică un candidat. Tinerii
romani, în general, pun accent pe supracalificarea teoretică, în detrimentul
abilităŃilor practice, ceea ce este un mare neajuns al sistemului nostru
educaŃional”.
Cu toate că angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată
absolvenŃi ai unor instituŃii de învăŃământ sunt scutiŃi, pe o perioadă de 12 luni,
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de plata contribuŃiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi primesc
lunar, pentru fiecare absolvent, de la 1 până la 1,5 salarii minime brute pe Ńară,
aceştia nu sunt preocupaŃi să facă angajări. Şi condiŃiile impuse de angajatori pe
piaŃa muncii taie din elanul tinerilor absolvenŃi care se văd nevoiŃi să plece din
Ńară sau să facă de multe ori compromisuri.
În cadrul Bursei generale a locurilor de muncă, organizate de ANOFM
la nivel naŃional în aprilie 2009, au fost oferite de angajatorii celor 1.049 firme
din cele 102 agenŃii judeŃene şi locale pentru ocuparea forŃei de muncă, peste
11.000 de locuri de muncă, cele mai multe din firme căutând personal pentru
servicii clienŃi, consultanŃi şi ingineri.
Potrivit ANOFM, cele mai multe posturi vacante la nivelul întregii Ńări au
fost în construcŃii, industria textilă, vânzări, comerŃ şi IT.
Principalele ramuri de activitate în care au fost oferite locuri de muncă
persoanelor fără studii superioare au fost: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
(1.963), construcŃii (1.403), activităŃi de investigaŃie şi protecŃie (748), activităŃi
de asigurare, reasigurare (520), industria alimentară (444), lucrări speciale de
construcŃii (433), industria construcŃiilor metalice şi a produselor din metal (347),
transporturi terestre, transporturi prin conducte (345), comerŃ cu amănuntul
(340). Meseriile aferente locurilor de muncă oferite persoanelor fără studii
superioare sunt de: confecŃioner asamblor articole din textile, operator
confecŃioner îmbrăcăminte (1.961), agent asigurare (512), ofiŃer (507), agent
securitate (311), dulgher (273), zidar (382), maistru militar (223), confecŃioner
textile (205), precum şi 802 locuri de munca pentru muncitori necalificaŃi din
diverse ramuri de activitate.
Pentru persoanele cu studii medii şi profesionale, ANOFM are
înregistrate 11.656 locuri vacante, în timp ce pentru cele cu studii superioare au
aproximativ 700 de joburi, cele mai multe fiind pentru ingineri şi subingineri,
urmate de asistenŃi medicali generalişti şi contabili.
În ceea ce priveşte persoanele cu studii superioare, ramurile de activitate
care oferă locuri de muncă pentru acestea sunt în: activităŃi de asigurare,
reasigurare şi ale caselor de pensii (145), activităŃi auxiliare pentru intermedieri
financiare (134), construcŃii (69), activităŃi de servicii privind forŃa de muncă
(34), industria alimentară şi a băuturilor (23), activităŃi de arhitectură şi inginerie
(21), lucrări de geniu civil (19), comerŃ cu ridicata (17).
Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite persoanelor cu
studii superioare sunt de: consilier financiar (103), consultant financiar (41),
inspector asigurare (32), agent asigurări (11), consilier în economie generală
(25), economist (13) precum şi 180 locuri de muncă pentru ingineri din diferite
ramuri de activitate - industria textilă, industria chimică, industria de prelucrare a
lemnului, construcŃii etc.
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Ca domenii de activitate, cei mai mulŃi şomeri provin din construcŃii,
industria constructoare de autovehicule de transport rutier, industria extractivă,
fabricile de maşini, utilaje şi echipamente, domeniul confecŃiilor textile, al
bunurilor de folosinŃă îndelungată (electronică) şi de uz curent (obiecte de uz
casnic).

5. Prognoze
Marile instituŃii internaŃionale Fondului Monetar InternaŃional (FMI) şi
Biroului InternaŃional al Muncii (BIM) se aşteaptă ca şomajul să mai crească pe
plan mondial şi după ieşirea economiilor din cea mai mare criză financiară a
ultimilor 70 de ani, fiind încă în criză economică şi „mai ales în criză socială”.
Unele mari economii din Europa, între care Germania şi FranŃa, au ieşit din
recesiune în al doilea trimestru din acest an, iar SUA ar putea reveni pe creştere
în al treilea trimestru, în timp ce economia româneasca va ieşi din recesiune abia
în al doilea trimestru din 2010.
Estimările legate de amploarea şomajului din România au variat
semnificativ de la începutul acestui an, cea mai pesimistă fiind a FMI, care se
aşteaptă ca rata şomajului să ajungă la 8,9% (circa 800.000 de şomeri) în acest an
şi să atingă un vârf anul viitor, de 9,7%.
După standardele BIM, numărul de şomeri, de 575.000 anul trecut, va
ajunge la 840.000 în acest an, ceea ce corespunde unei rate a şomajului de 8,4%.
Dar ar urma să scadă progresiv începând de anul viitor de la 770.000 în 2010, la
635.000 în 2013.
În proiecŃia preliminară de toamnă, Comisia NaŃională de Prognoză
(CNP) estimează că numărul de şomeri din România va ajunge la 685.000 la
finalul acestui an, în creştere cu 70% faŃă de decembrie 2008, ceea ce ar însemna
un avans al numărului de şomeri cu peste 83.000 în ultimele patru luni din 2009.
Rata şomajului ar urma să ajungă astfel la 7,6% la finalul acestui an, de la 4,4%
în decembrie 2008 şi 6,6% în august 2009. Pentru anii următori, CNP estimează
că numărul de şomeri din România va scădea abrupt la 550.000 în decembrie
2010, 505.000 la finalul lui 2011, 470.000 în 2012, 440.000 în 2013 şi 410.000 la
sfârşitul lui 2014, ultimul an al proiecŃiei.
În acelaşi timp, Ministerul Muncii a luat în calcul un număr total al
şomerilor la sfârşitul anului de aproape 900.000 de persoane, pe fondul revenirii
masive în Ńară a circa 250 - 300.000 de români din totalul de 2,5 milioane, care
şi-au pierdut locurile de muncă în Spania şi Italia, după ce a anunŃat că estimările
iniŃiale privind numărul şomerilor în 2009, de 525.000 de persoane, ar putea fi
depăşite cu 200-300.000 de persoane, iar în prima parte a anului 2010, România
va putea ajunge la un milion de şomeri.
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„Dacă mergem cu aceasta rată de 100.000 de şomeri la 3 luni vom
ajunge la o cifră de 800.000 numai din intern, la care se vor adăuga şi cei care se
întorc în Ńară din străinătate. Numărul total al şomerilor ar putea ajunge astfel la
900.000” a precizat secretarul de stat în Ministerul Muncii, Dumitru Cornoiu.

6. AcŃiuni de prevenire şi combatere a şomajului
În perioada unei crize economice, diferitele structuri responsabile de
grupurile vulnerabile nu au o privire generală asupra lucrurilor care se execută şi
care trebuie să fie făcute, coordonarea proiectării şi implementării unor acŃiuni
eficiente fiind defectuoasă.
Creşterea ponderii şomajului în rândul tinerilor europeni, începând cu
luna martie 2008, a fost cauzată, în principal, de dificultăŃile provocate de criza
economică. Această creştere este resimŃită în fiecare stat membru al UE, atât de
bărbaŃi, cât şi de femei, tineri şi bătrâni, Spania fiind Ńara cu cei mai mulŃi şomeri
sub 25 de ani (36,2%).
În aceste condiŃii, UE a publicat un Raport privind tineretul european,
primul document de acest gen care prezintă date, statistici şi analize oferind astfel
o privire de ansamblu asupra situaŃiei tinerilor într-o gamă vastă de sectoare.
Potrivit acestuia, referitor la ocuparea forŃei de muncă, mai mult de o treime din
tineri în vârstă de 15-24 sunt în afara sistemelor de educaŃie sau de formare
profesională şi de ocupare a forŃei de muncă.
Creşterea vertiginoasă a ratei şomajului în rândul tinerilor a făcut
necesară elaborarea unei noi strategii pe termen lung privind contracararea crizei
economice. În cadrul ei Comisia Europeană a propus o nouă abordare privind
politica de tineret pentru următorul deceniu. Noua strategie „Tineretul InvestiŃie şi Capacitare”, are un caracter transsectorial şi urmăreşte consolidarea
cooperării dintre Ńările UE privind politica de tineret.
Comisia Europeană a definit, atât la nivelul statelor membre, cât şi în
cadrul cooperării cu mediul academic, cu partenerii sociali şi cu diverse
organizaŃii internaŃionale, câteva căi şi principii comune pentru asigurarea
flexicurităŃii.
Măsurile active pentru piaŃa muncii, definite în baza Legii nr.76/2002,
includ următoarele servicii:
- informarea şi consilierea profesională, mai ales în zonele rurale;
- medierea muncii;
- formarea profesională;
- consultanŃă şi asistenŃă pentru începerea unei activităŃi independente
sau pentru iniŃierea unei afaceri;
- stimularea mobilităŃii forŃei de muncă;
- subvenŃionarea locurilor de muncă;
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- stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenŃilor
instituŃiilor de învăŃământ;
- subvenŃii acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane
în vârstă de peste 45 de ani sau întreŃinători unici de familie,
precum şi angajatorilor care au sub 100 de angajaŃi şi încadrează în
muncă persoane cu handicap;
- acordarea de credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiŃii
avantajoase.
Pe lângă măsurile existente, UE propune acŃiuni menite să permită
statelor membre să-şi coordoneze mai uşor eforturile care vizează accesul
tinerilor la educaŃie şi la piaŃa muncii, urmărind totodată implicarea acestora în
societate, prin acŃiuni cu caracter civic.
Astfel, Strategia Comisiei subliniază în mod special importanŃa educaŃiei
informale, a voluntariatului şi a formării profesionale pe piaŃa locurilor de
muncă, mai ales pentru tinerii care abandonează studiile (aproximativ 15%).
AcŃiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen au
constat într-o serie de proiecte cu acŃiune mai largă în care au fost vizaŃi în
special tinerii.
Din anul 2001 ANOFM îşi derulează activităŃile în conformitate cu
Planul NaŃional de AcŃiuni privind ocuparea forŃei de muncă, plan defalcat atât
pe acŃiuni cât şi pe grupuri Ńintă în care se regăsesc şi tinerii, accentul punându-se
pe creşterea măsurilor active de ocupare. Astfel, începând cu anul 2001, ANOFM
organizează şi derulează, la nivel naŃional, Bursa locurilor de muncă destinată
absolvenŃilor.
În vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor, în anul 2002 s-a
început derularea programului „De la şcoală la viaŃa profesională, spre carieră”
prin care tinerii absolvenŃi beneficiază de servicii de consiliere, pe baza unui plan
individual de consiliere şi orientare şcolară şi profesională.
Un alt proiect a fost cel desfăşurat de Ministerul Muncii intitulat
„Informare şi consiliere privind cariera”, sub-componentă a proiectului
„Ocuparea forŃei de muncă şi protecŃia socială” co-finanŃat de Banca Mondială,
în urma căruia s-au înfiinŃat 136 de Centre de Informare şi Consiliere privind
Cariera la nivelul reŃelei ANOFM.
Aceste centre oferă tinerilor o serie de beneficii: posibilităŃi de lucru la
computere, acces nelimitat la baza de date naŃională cu cele mai recente posturi
vacante, contactarea directă a angajatorilor, servicii gratuite de întocmire a unui
CV şi scrisori de intenŃie etc., organizează seminarii informative şi workshop-uri
tematice la care tinerii sunt instruiŃi cum să se prezinte în faŃa angajatorilor, la
interviul de angajare etc. De asemenea aceste centre informează angajatorii
referitor la ultimele noutăŃi de pe piaŃa muncii prin elaborarea de studii şi
rapoarte ale experŃilor în domeniu etc.
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În cadrul UniversităŃii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia un astfel de
centru fiinŃează din anul 2006. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în
Carieră a studenŃilor (CICOC) a fost creat cu scopul susŃinerii eforturilor
tinerilor, pentru integrarea lor în viaŃa societăŃii, prin oferirea gratuită a
serviciilor de informare, consultanŃă, consiliere şi instruire pentru dezvoltarea
carierei proprii. Serviciile oferite de CICOC sunt gratuite şi accesibile pentru toŃi
tinerii, asigurând în acelaşi timp un mediu agreabil, prietenos pentru învăŃare,
comunicare şi dezvoltare a tinerilor pentru ca aceştia să devină persoane active în
crearea propriului „EU” şi în viaŃa comunităŃii.
Provocările majore pentru România sunt legate de şomajul de lungă
durată precum şi cel înregistrat în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-24
ani. Rata de angajare a celor cu calificare înaltă este mai mare existând un decalaj
mare faŃă de cel al tinerilor cu o calificare medie sau redusă.
Răspunsurile date la aceste provocări vin din partea Strategiei NaŃionale
pentru Ocuparea ForŃei de Muncă pentru perioada 2004-2010 şi Planul NaŃional
de AcŃiune privind Ocuparea ForŃei de Muncă 2004-2005. Ambele documente
sunt de fapt o concretizare a prevederilor Strategiei Europene de Ocupare care se
concentrează pe creşterea ponderii măsurilor active de ocupare.
La Praga a avut loc în acest an un summit special al UE, dedicat abordării
impactului crizei economice asupra locurilor de muncă în Europa unde au fost
colectate cele mai bune idei cu privire la felul în care oamenii pot fi păstraŃi în
câmpul muncii şi ajutaŃi să-şi găsească un nou loc de muncă dacă este cazul. Se
sugerează astfel zece acŃiuni concrete împotriva şomajului, care să fie puse în
aplicare la nivel naŃional şi european împreună cu partenerii sociali:
1. menŃinerea locurilor de muncă pentru cât mai mulŃi oameni posibil, prin
ajustarea temporară a programului de lucru în combinaŃie cu reorientarea
profesională şi susŃinută prin finanŃare publică (inclusiv din Fondul
social european);
2. încurajarea antreprenoriatului şi a creării de locuri de muncă, de exemplu
prin scăderea costurilor non-salariale cu forŃa de muncă şi prin
flexicuritate, ca formă de siguranŃă a locului de muncă, care să răspundă
nevoilor angajatorilor şi ale angajaŃilor, între flexibilitate şi securitate;
3. îmbunătăŃirea eficienŃei serviciilor naŃionale de ocupare a forŃei de
muncă prin oferirea de consultanŃă intensivă, formare profesională şi
căutare de locuri de muncă în primele săptămâni de şomaj, în special
pentru tinerii şomeri;
4. creşterea semnificativă a numărului de stagii practice şi de programe de
formare profesională de înaltă calitate, până la sfârşitul anului 2009;
5. promovarea unor pieŃe ale forŃei de muncă mai incluzive prin asigurarea
de stimulente pentru muncă, politici active eficiente pentru piaŃa forŃei de
muncă şi modernizarea sistemelor de protecŃie socială ceea ce conduce,
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6.
7.
8.
9.

10.

în plus, la o mai bună integrare a grupurilor dezavantajate, inclusiv a
persoanelor cu handicap, a celor cu nivel redus de competenŃe şi a
imigranŃilor;
dezvoltarea competenŃelor la toate nivelurile prin învăŃare de-a lungul
vieŃii, în mod special oferind tuturor celor care părăsesc învăŃământul
competenŃele necesare pentru a găsi un loc de muncă;
folosirea mobilităŃii forŃei de muncă pentru a echilibra oferta cu cererea
de forŃă de muncă în cel mai eficace mod posibil;
identificarea oportunităŃilor de creare de locuri de muncă şi a cerinŃelor
de competenŃe şi îmbunătăŃirea previziunii competenŃelor pentru a
concepe o ofertă de formare profesională optimă;
asistenŃa pentru şomeri şi tineri în iniŃierea de activităŃi economice pe
cont propriu, de exemplu prin oferirea de formare profesională în
gestionarea întreprinderii şi capital de iniŃiere sau prin scăderea sau
eliminarea impozitării asupra societăŃilor aflate la început de activitate;
anticiparea şi gestionarea restructurării prin intermediul învăŃării
reciproce şi al schimbului de bune practici.
Cea mai mare pondere în cadrul măsurilor active trebuie să o deŃină cele

privind:
- procesul de învăŃare pe parcursul întregii vieŃi, condiŃie a menŃinerii
capacităŃii de angajare a forŃei de muncă (ocupabilităŃii), prin îmbunătăŃirea
competenŃelor şi creşterea performanŃei la locul de muncă;
- îmbunătăŃirea sprijinului acordat celor care îşi caută un loc de muncă;
- formarea profesională continuă, datorită nevoilor sporite de noi
competenŃe pe piaŃa muncii.
Implementarea lor este facilitată prin POS DRU care asigură investiŃia
FSE în formarea profesională continuă în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea
învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”.
În acest sens, în cadrul UniversităŃii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, a
avut loc, în data de 23.10.2009, lansarea proiectului „Începe-Ńi cariera din
studenŃie!” proiect de parteneriat cu Italia, cofinanŃat din Fondul Social European
prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Investeşte în oameni! Proiectul are ca obiectiv general creşterea şanselor de
succes a viitorilor absolvenŃi în procesul de tranziŃie de la şcoală la locul de
muncă prin furnizarea unui program integrat de practică şi consiliere
profesională. Programul îşi propune formarea de competenŃe practice adaptate
cerinŃelor angajatorilor şi orientarea carierei pentru un număr de 590 de studenŃi
din Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
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Concluzii
Suntem, cu toŃii, conştienŃi de efectul pe care globalizarea şi progresul
tehnologic îl au asupra vieŃii noastre de zi cu zi, prin modul în care schimbă rapid
nevoile lucrătorilor şi ale întreprinderilor. În timp ce companiile trebuie să fie
inovative pentru a supravieŃui pe piaŃă, lucrătorii sunt nevoiŃi, la rândul lor, să fie
flexibili pentru a-şi găsi şi păstra un loc de muncă. Veştile referitoare la
restructurările unor întreprinderi şi la încheierea de acorduri colective determină
apariŃia unui sentiment de nesiguranŃă şi de teamă de a nu pierde drepturile în
materie de protecŃie socială.
Tinerii sunt consideraŃi principalii şomeri ai crizei. Şomajul în rândul lor
este mai ridicat decât în rândul adulŃilor. Acest segment este unul defavorizat,
deoarece suferă cel mai mult în contactul cu piaŃa muncii fiind dezavantajaŃi faŃă
de categoriile de vârstă adultă, prin lipsă a experienŃei în muncă - privită ca o
cerinŃă uneori obligatorie la angajarea într-un loc de muncă.
Creşterea gradului de ocupare a forŃei de muncă şi reducerea ratei
şomajului reprezintă priorităŃi la nivel naŃional, susŃinute prin acŃiuni în vederea
integrării şi menŃinerii lucrătorilor cât mai mult timp pe piaŃa muncii: creşterii
adaptabilităŃii şi flexibilităŃii forŃei de muncă, promovarea oportunităŃilor de
ocupare a locurilor de muncă libere cu accent pe măsurile active (învăŃare pe
parcursul întregii vieŃi, calificare, recalificare etc.).
De asemenea, suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au
derulat în Ńara noastră în ultima vreme şi totul confirmă că acestea vor continua,
probabil, într-un ritm într-o continuă accelerare. Noua politică şi dinamica socioeconomică solicită în mod constant şi insistent servicii de consiliere şi orientare
şcolară şi profesională din ce în ce mai complexe şi profesioniste, fapt ce
încurajează şi diversificarea instituŃională a ofertanŃilor.
Este îngrijorător faptul că rata şomajului în rândul tinerilor din România,
de peste 20%, este printre cele mai ridicate din UE. Pentru diminuarea acestui
fenomen, trebuie:
- să încurajăm dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor, element
cheie pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă;
- absorbŃia de fonduri europene constituie soluŃia cea mai la îndemână
pentru ca cei care vor fi disponibilizaŃi temporar să poată beneficia de
programe de reconversie profesională;
- avem nevoie de o ofertă educaŃională cât mai bine adaptată cerinŃelor
reale ale pieŃei forŃei de muncă.
În acest context, absorbŃia de fonduri europene constituie soluŃia cea mai
la îndemână pentru ca tinerii care vor fi disponibilizaŃi temporar să poată
beneficia de programe de formare şi reconversie profesională.
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Pe de altă parte, mobilitatea profesională, intensificarea contactelor
interinstituŃionale şi interpersonale pe plan european şi mondial, fac să sporească
cererea unor astfel de servicii, rafinează metodele şi tehnicile de lucru, dezvoltă
structuri noi de cooperare, ameliorează formarea specialiştilor în consilierea
carierei, ridică prestigiul social al profesiei.
DispariŃia unor beneficii, negocierea la sânge a pachetului salarial de
intrare şi apetitul pentru angajarea persoanelor cu experienŃă sunt numai câteva
dintre efectele crizei care au împuŃinat şansele de intrare pe piaŃa muncii ale unui
tânăr absolvent.
Dacă înainte de criză absolvenŃii săreau de la un job la altul pentru 50 de
euro, acum nici o companie nu mai licitează astfel de măriri salariale. Tinerii
trebuie să se mulŃumească cu salarii cu 100 - 200 de euro mai mici decât în 2008.
Constatările făcute în urma studierii fenomenului au făcut posibilă
elaborarea unor recomandări care să contribuie la prevenirea şi combaterea
şomajului:
- Crearea unei echipe-reŃea cu toŃi depozitarii - ministere, ANOFM,
cu participarea organismelor internaŃionale UNICEF şi OIM,
antreprenori, sindicate şi ONG-uri, cvare să se ocupe de definirea unei
strategii reale de urgenŃă pentru ajutarea grupurilor vulnerabile.
- Modernizarea sistemului instruirii profesionale pentru a
corespunde cerinŃelor şi condiŃiilor pieŃei.
- Crearea unei structuri noi de ghidare profesională ca prioritate în
ajutorarea grupurilor vulnerabile, pentru a sfătui tinerii în general dar
cu o atenŃie specială pentru grupurile de persoane vulnerabile.
- PerfecŃionarea parteneriatelor cu diverse companii pentru a
elabora programe noi cu ajutorul antreprenorilor pentru a apropia
situaŃiile de instruire de cele de muncă. Mai mult chiar, „instruirea
practică” trebuie să permită unor persoane să stabilească legături
fructuoase cu compania şi să rămână acolo după finisarea instruirii.
Combinarea acestor propuneri ar fi, desigur, binevenită.
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ABSTRACT. After 1989 Romania as almost all the Eastern European
countries faced a growing lack of resources necessary for the pension system
balance. This situation had as its main causes: a diminished economic activity and
consequently an increasing number of unemployed that led to the decrease in the
number of the social security contributors;an increase in the dependency rate due to
the increase of anticipated retirements as a consequence of the strategy for reducing
the unemployment ratio; the inefficiency of collecting contributions system, the
increase of the fiscal evasion and of the informal economy;the increase of the
monetary inflation having an important effect on the real amount of retirement
benefits.
These reduced retirement benefits and the inequity of the mechanisms of
their allocation and actualization produced major inequalities between persons with
equal contributions but different periods of contribution.
That’s why the reform of the pensions’ system in Romania remained a real
necessity since 1990 but the policy measures taken by different governments followed
only two main paths: short term, emergency (or elections oriented) measures for
increasing the benefits as a response of the increasing monetary inflation (1990 –
2000); long term reform that included individualization of the pensions fund and its
administration by the state authorities and also new conditions for anticipated
retirement or growth of the contribution period (after 2000).

Keywords: social security, unemployment, informal economy, retirement
benefits, pension system.

1. Romanian system before 1989
Romania has a long tradition about social security; in the modern times
the system was introduced since the beginning of the XX century (being one of
the first four countries with a mandatory social security system). In 1918 there
were already functioning in Romania three social security schemes: one
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Romanian (Nenitescu law since 1912, offering benefits for maternity leaves,
illness, work accidents and age limit) in the old kingdom, a Hungarian law in
Transylvania and an Austrian system in Bucovina. The contributions for the age
limit pension were paid in equal parts by the employee, the employer and the
state. The age limit was 65 and the minimal contribution period was 23 years.
The unification of these systems happened in 1933 by the Ioanitescu law:
the administration of the system belonged to the state and employers but it didn’t
include benefits for the agriculture workers or the unemployment benefits. The
post war system that continues in its main characteristics till the present times is a
PAYG (pay as you go) system, the actual benefits being paid by the active
generation through its contributions, their benefits being taken in charge by the
future generation.
Since the communist regime, all the social security funds, public or
private, were included in the state budget. This fund became the main tool for
social protection providing pensions for age limit but also for invalidity and
succession benefits; there were also other benefits included as those for illness,
maternity leaves or decease. By the different regulation that followed the pension
amount varied between 50 to 80% of the last year monthly wages, and different
advantages for anticipated retirement were introduced.
The system was generalized because working was mandatory for every
citizen (even the house wives had a specific place) and the contributions were
paid mainly by the employers, all state agents. Finally, the 1977 regulations
established the retirement age – 57 for women and 62 for men – and the minimal
work period for integral pension – 30 years for men and 25 for women. The
system included agriculture workers private or working in the cooperatives under
slightly worse conditions and provided regulations also for priests, military,
police forces and liberal professions. The benefits were covering the large
majority of the population and were comparable with the normal revenues. (1)

2. Major problems of the social security system after 1989
Romania had to face after the revolutionary events of 1989 a heavy
inheritance from the former communist regime in the domain of the social
security system. Like in the other communist countries, the state used to be
extremely generous with the retired citizens offering a high replacement rate of
the salary with the pension benefits (up to 80%). This was accompanied by very
flexible retirement conditions and also by an extremely tolerant policy regarding
the anticipated retirement (some professions could apply for a pension at the age
of 45!). But probably the heaviest consequence of this inheritance was the
general expectancy of the senior population to receive a decent pension from the
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state as a reward for a decent work life without any correlation with the amount
of the contribution or the contribution period.
The transition toward the market economy brought unclear perspectives
of these protective powers of the all mighty state. The first shock was the
monetary inflation and the instability of the traditional sources of revenue.
Monthly wages and pensions couldn’t keep the rhythm with the fast depreciation
of the national currency. The second shock: growing rate of unemployment that
accompanied the closure of the inefficient socialist industry or the recovery of the
land ownership that led to the closure of the agricultural cooperatives.
In this chaos the pension system couldn’t make exception, its path
became contradictory and unstable. One of its first problems was the inequality
of the benefits for persons retired at different moments. The system regulations
offered the possibility for the retiree to choose for the pension calculation his best
5 consecutive year wages between his last 10 years of work. But the explosion of
revenues amount (because of the continuing monetary inflation) brought many
manipulations of the procedure. This led to hilarious situations with people with
the same profession and work history that had double or triple benefits if the
retirement moment was more recent. The legislation from 2000 ended this
possibility but those retired between 1990 and 2000 still have to face this
inequality.
“The biggest pension in Romania is of 109 million lei which represents
42 times more the average retirement benefits of 2.6 million lei. Nowadays from
the 6.7 million retired people only 1,157 have pensions of more then 10 million
lei. They are former magistrates, managers and bank employees. At the other end
are 1.7 million of former peasants that touch between 200 000 and 800 000 lei
per month. The lowest pension is 4000 lei and the beneficiary is George Homoc
din Cladova, jud. Timis.The happy owner of the pension of 109 million (approx.
2660 Euro) is a former manager of an international trade agency”. (2)
Another alarming problem of the Romanian pension system is the
decrease of the number of the contributors. The number of the employees faced a
drastic collapse from more then 8 million in 1990 to less then 4.5 million in
present times generating a deep crisis of the financing of the social security
budget. In some sectors the number of contributors is insignificant - for instance
in agriculture from about 2 million working persons only about 50 000 are
paying their social security contribution.
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Table no. 1
Comparative situation about the deficit of the Social
Security Budget and the subventions from the State
Budget
-Romania, 1991-2003
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This situation is even more aggravated by an unexpected increase in the
number of the retired – from 3.5 million in 1990 till 6.11 million in 2004. Several
factors are responsible:
• The agricultural system was included in the general security system,
bringing about 1.7 million retired (only 1.5 million remained in 2004).
• The number of anticipated retirements is constantly increasing –
nowadays the number of retired people is bigger then the population over
55. (3)
• A “suspect” rises of the number of invalidity retirements, some of them
probably by fraud, but not detected and not punished; this led to the
number of 805000 persons (13% of the retired population) with
invalidity pensions. (4)
The anticipated retirements and the invalidity retirements determined a
real retirement age of about 52-53 years, in fact an average of 50-51 years for
women and 54 years for men. In 2004 only 2.55 million retired persons (42% of
the total) have completed the contribution period required by law. (4)
All these figures determined permanent pressures on the poor social
security budget which was attacked from every direction. The fact that the main
social security contribution is expected from the employers and the collapse of
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the former socialist enterprises lead to a low rate of collection of the
contributions (in 2001 this rate was only of 77% of the total legally required). (4)
Not to mention the citizens working in the black economy who don’t care about
the pension system. In fact only half of the active population (less then 5 million
out of 10.5 million) is insured and will get pensions after 25-35 years. All the
others will depend on the state budget for social assistance or other various
schemes for social protection.
Analyzing the Romanian pensions system, after the request of UE accession,
the European Commission revealed some aspects that should be improved or
adapted to the European standards:
• The low degree of collecting the contributions;
• The financial crisis of the system;
• Low percent from the national budget for social security;
• Inequalities of the benefits and pensions;
• Low capacity to coordinate the system with the other European systems;
• The necessity to develop the administrative capacity of the institutions
acting in the field.
Even if in Romania the pension expenses have the main place in the social
security budget and lately also in the state budget, the welfare level of the retired
is very low (the purchasing power of the retired reducing with about 50%).

Table no. 2
The real pensions dynamics in the public system,
Romania, 1990-2003
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Before 1989 the pension schemes were conceived to function in a
different environment without any rule to adjust to the currency depreciation
which was an unknown phenomenon. After 1990 the high levels of monetary

32

inflation determined the rapid depreciation of the pension’s benefits so that
frequent adjustments became necessary. But no mechanisms was created, the
decisions were taken ad-hoc, mainly in the electoral periods. That’s why the real
pensions amount decreased in a drastic manner (for instance in 1996 the average
amount represented only 60% from those in 1990). (3)

3. Finding solutions
The reform in the Romanian pensions system began with the law no. 19
from 2000. First of all this new law is more restrictive about the access to
benefits by increasing the retirement age to 60 for women and 65 for men
(gradually till 2013) and also by increasing the contributing period (30 years for
women and 35 for men). The retirement age should be equal for the two genders
(65 years) but the process will be completed only in 2020. The law introduces a
more strict control of the invalidity pensions and restricts the anticipated
retirement to 40 years of contribution for women and 45 for men.
The present government has also a specific strategy for gaining more
balance for the social security system, strategy based on the recommendations of
the European Commission. The main points of this strategy seem to be:
• A more developed economic growth;
• A more developed occupation rate for young and old people;
• A growing rate of immigrant workers;
• Incentives for women to work and have more babies;
• Restrictions for anticipated retirements;
• Other financial resources for the social security system;
• A decent pension provision;
• The transfer of pension benefits between the member countries of EU;
• The development of private and professional pension systems. (4)
All these could eventually work in the new perspective of EU accession.
But the most recommended solution in the context of the recent EU integration
seems to be identified in the policy called “new orthodoxy”. Based mainly on the
World Bank’s 1994 Averting the Old Age Crisis, (5) the “new orthodoxy” urges
the governments to move toward a multi-pillar pension system, with a grater role
given to the private sector. The proposed shift is based on the concerns about the
effect of demographic changes on the sustainability of existing pensions systems
and arguments about economic efficiency. A multi-pillar system is considered as
in a better position to cope with the problems created by the population ageing,
with private pensions also regarded as superior to public pensions in terms of
rates of return.
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What the professionals usually suggest is that pension provision rests on
three types: public; private-collective; and private- personal. Public arrangements
are in principle for all citizens; private-collective arrangements are for members
of particular collectivities within the production system and are usually semicoercive; private-personal arrangements result from individual decisions to make
or join (additional) pension’s schemes that postpone consumption.
What is clear is that a pension system in which occupational pensions
play a major part is detrimental to all those who are disadvantaged in the labor
market. The private pensions cannot cope with the social exclusion and poverty
and even with those with lower wages, mainly because of the lack of
responsibility of these people. Another issue could be that a functional pensions
system is based on the stability of the work career of family situation and the
instable should be excluded from the system. The conclusion is straightforward:
only the state can ensure the adequate and universal pension coverage of the
workforce, only the state can set strategies to fight social exclusion.
In this regard, the consensus is that state provision is the most appropriate policy,
and most commentators agree that for the lowest paid this is the only feasible
option. The main difference between these two approaches is the relative
significance placed on private decision-making (i.e. the absence of mandating)
against private management. A decision on which should take precedence in
terms of a public/private classification is not clear-cut.
Developments such as these have led some commentators to talk of a
“new European pension order”, in which the debate about “occupational pensions
… no longer rests on the economic efficiency values of these pensions but on
their role in the continental European social protection model”(6). The focus of
this debate, it is suggested, will be on the extent to which “elements and
techniques of solidarity” can be “used within funded occupational pensions, to
increase uniformity and equality”.
Le Grand (7) observes that it may well be rational for an individual to
give more weight to current gratification than to future consumption. People are
not identical to their future selves, priorities and values change over time, it is
therefore not irrational to give less priority to the future.
There are good reasons for avoiding these assessments of the future.
While modern physics no longer believes in the possibility of exact prediction, in
the social sciences they have always been difficult to make. The complexities of
the social world render impossible the isolation of one area and the identification
of the forces shaping it to the exclusion of other factors. However, if we accept
this proposition there is no way of evaluating the impact of current pension
regimes on future retirees.
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Privită din perspectiva mobilităŃii sociale analizate în context
internaŃional, migraŃia forŃei de muncă - atunci când se desfăşoară sistematic şi
controlat - este un fenomen pozitiv şi răspunde nevoilor tuturor factorilor
implicaŃi în această ecuaŃie complexă: Ńări de origine, Ńări de destinaŃie şi
migranŃii înşişi. MigraŃia poate fi cadrul ideal pentru realizarea individuală.
„Comunitatea internaŃională trebuie să creeze o lume în are nici o fiinŃă umană să
nu fie obligată să migreze. MigraŃia trebuie să fie un proces voluntar şi planificat
pe căi legale, în scopul îmbunătăŃirii capacităŃilor individuale şi pentru împlinirea
unor aspiraŃii personale.” (James N. Purcell, Director General al OrganizaŃiei
InternaŃionale pentru MigraŃie, 2007). ImigraŃia ilegală însă, reprezintă o sursă de
pericole pentru siguranŃa fiecărui stat, prin efectele perturbatoare asupra
demografiei, pieŃei locurilor de muncă, prin întărirea economiei subterane şi
proliferarea criminalităŃii.
MigranŃii sunt persoane care doresc un contract de muncă în străinătate,
care doresc să-şi reîntregească familia, migranŃi independenŃi, persoane care
doresc să studieze în străinătate, etc. MigraŃia pentru întregirea familiei se bucură
de un statut privilegiat în majoritatea legislaŃiilor occidentale, în unele Ńări este
chiar singura formă de migraŃie legală, însă simpla prezenŃă a unui membru a
familiei nu înseamnă automat imigraŃie deoarece trebuie să fie îndeplinite
anumite condiŃii privind: gradul de rudenie, statutul membrilor de familie aflaŃi în
străinătate, posibilităŃi financiare şi de locuit.
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Deplasarea forŃei de muncă calificată din Ńările în curs de dezvoltare spre
Ńările industrializate, mai bine plătită, a luat o amploare mare mai ales după
deschiderea frontierelor de către fostele Ńări comuniste. România se confruntă cu
fenomenul migraŃiei internaŃionale a forŃei de muncă de la începutul anilor ’90,
cunoscând o creştere semnificativă din momentul intrării sale în Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie 2007. Un pas important pentru o piaŃă competitivă şi
creşterea economică o constituie aderarea României la Uniunea Europeană.
„Guvernele statelor membre îşi gestionează economiile în baza unor principii
comune de management economic. Politicile sunt coordonate astfel încât să
asigure un ritm constant de creştere economică, mai multe locuri de muncă şi o
economie competitivă la nivelul întregii Uniuni, capabilă atât să menŃină modelul
social european, cât şi să protejeze mediul” se precizează pe portalul oficial al
UE
(Europa
Afaceri
economice
şi
monetare,
http://europa.eu/pol/emu/index_ro.htm ).
MigraŃia forŃei de muncă înspre Ńările dezvoltate din UE este un fenomen
care a prins contur tot mai mult în România; cifrele neoficiale arată că în
străinătate muncesc în jur de 2 milioane de români. Actuala criză economică
mondială generează efecte perturbatoare ale caracteristicilor trendului migrator,
ca reîntoarcerea în Ńară a unora dintre lucrători, ceea ce necesită studii amănunŃite
ulterioare.
Politica naŃională în domeniul liberei circulaŃii a cetăŃenilor şi a
migraŃiei forŃei de muncă au un rol hotărâtor în desfăşurarea fenomenului. În
conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare, statul român asigură protecŃia
cetăŃenilor români cu domiciliul în România care lucrează în străinătate. Art. 25
din ConstituŃia României prevede „(1)Dreptul la liberă circulaŃie, în Ńară şi în
străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiŃiile exercitării acestui drept. (2)
Fiecărui cetăŃean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinŃa în
orice localitate din Ńară, de a emigra, precum şi de a reveni în Ńară.” InstituŃia
publică naŃională care are atribuŃii în aplicarea în domeniul forŃei de muncă a
tratatelor internaŃionale semnate în numele României, precum şi a acordurilor,
convenŃiilor şi înŃelegerilor semnate de Guvernul României şi guvernele altor
state, şi în recrutarea şi plasarea forŃei de muncă în străinătate în statele cu care
România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forŃei de muncă, este
Oficiul pentru MigraŃia ForŃei de Muncă (OMFM) organizat în cadrul
Ministerului Muncii. Medierea angajării cetăŃenilor români care solicită să
lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă poate fi asigurată şi de agenŃii de
ocupare a forŃei de muncă (site-ul OMFM, www.omfm.ro).
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Toate drepturile şi obligaŃiile legate de circulaŃia forŃei de muncă în
spaŃiul comunitar se regăsesc şi în legislaŃia Uniunii Europene. Libera circulaŃie a
forŃei de muncă în UE este un element esenŃial al cetăŃeniei Europene. Faptul că
România a devenit membră a Uniunii din 2007 nu înseamnă dobândirea automată
a dreptului de liberă circulaŃie a forŃei de muncă pe teritoriul UE.
Comisia Europeană aduce o serie de lămuriri privitor la reglementările
liberei circulaŃii a lucrătorilor. Pe site-ul oficial al UE, Europa - Eures (European
Employment Services) se precizează existenŃa conceptului de liberă circulaŃie a
lucrătorilor încă de la înfiinŃarea ComunităŃii Europene (1957), care astăzi face
parte din dreptul mai general la libera circulaŃie a persoanelor, care semnifică
dreptul pe care îl au cetăŃenii europeni, în anumite condiŃii, de a se muta în altă
Ńară din UE pentru a-şi petrece perioada pensiei, pentru a studia sau pentru a
locui acolo fără a exercita o activitate economică, dreptul de a călători.
În Ńările membre ale SpaŃiului Economic European (SEE), libera
circulaŃie a lucrătorilor permite resortisanŃilor unei Ńări SEE să lucreze în altă Ńară
SEE în aceleaşi condiŃii cu cetăŃenii statului membru gazdă. Libera circulaŃie a
lucrătorilor le dă cetăŃenilor UE dreptul de a căuta un loc de muncă în altă Ńară,
fără a avea nevoie de un permis special, de a locui în Ńara respectivă în acest
scop, de a rămâne acolo chiar şi după încheierea activităŃii profesionale şi de a
beneficia de acelaşi tratament ca şi cetăŃenii Ńării gazdă în ceea ce priveşte
accesul la o slujbă, condiŃiile de muncă şi alte avantaje sociale şi fiscale care ar
putea contribui la integrarea în Ńara respectivă. Coordonarea regimurilor de
securitate socială şi sistemul de garantare a recunoaşterii reciproce a diplomelor
întăreşte dreptul la libera circulaŃie a lucrătorilor.
Liberei circulaŃii a lucrătorilor îi este consacrat articolul 39 din tratatul
CE. Acesta a fost dezvoltat ulterior prin legislaŃia secundară (mai ales
Regulamentul 1612/68 privind libera circulaŃie a lucrătorilor în cadrul
ComunităŃii şi prin Directiva 2004/38/CE privind dreptul de şedere). Lucrătorul
este definit ca persoana care: exercită o activitate reală şi efectivă, sub
conducerea altcuiva şi primeşte o remuneraŃie. Nu sunt vizaŃi de articolul 39 din
Tratatul CE: lucrătorii independenŃi, studenŃii, persoanele inactive şi pensionarii,
ci de alte prevederi din dreptul comunitar (există două DirecŃii Generale din
cadrul Comisiei Europene: DG PiaŃă Internă şi Servicii – pentru lucrători
independenŃi şi, respectiv, DG JustiŃie, Libertate şi Securitate). RestricŃiile
dreptului la libera circulaŃie sunt impuse din motive de securitate, ordine publică
şi sănătate publică şi de unele restricŃii privind angajarea în administraŃia publică
din Ńara gazdă.
Tratatul de aderare la UE cuprinde prevederi care permit introducerea
unor perioade de tranziŃie faŃă de România şi Bulgaria. În perioada de tranziŃie nu
se aplică prevederile comunitare referitoare la libera circulaŃie a forŃei de muncă,
ci legislaŃia naŃională a statului care o introduce şi care restricŃionează accesul pe
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piaŃa forŃei de muncă a acelei Ńări. Un lucrător provenind din unul dintre noile
state membre este posibil să aibă nevoie de un permis de muncă. Măsurile de
tranziŃie pot fi prelungite până la maxim şapte ani. Lucrătorii din statele care fac
obiectul măsurilor de tranziŃie trebuie să aibă prioritate în faŃa lucrătorilor din Ńări
terŃe. Odată ce obŃine acces la piaŃa muncii, lucrătorul beneficiază de tratament
egal.
România a încheiat o serie de acorduri cu statele membre UE şi a iniŃiat
negocieri cu alte Ńări în vederea încheieri unor acorduri bilaterale. Prin aceste
instrumente juridice se realizează accesul controlat şi protejat al lucrătorilor
români pe piaŃa europeană. Aceste acorduri vor înceta la data expirării
eventualelor măsuri tranzitorii aplicate de statele semnatare membre ale UE, sau
la data aplicării principiului liberei circulaŃii a forŃei de muncă. Practic, aceasta
însemnă că pe măsură ce restricŃiile sunt eliminate şi se aplică în totalitate
principiul liberei circulaŃii a lucrătorilor, statele membre nu vor mai solicita
permise de muncă.
Membri familiei lucrătorului beneficiază şi ei de anumite drepturi:
dreptul de a locui împreună cu lucrătorul în statul membru gazdă şi dreptul la
tratament egal în ceea ce priveşte educaŃia şi avantajele sociale. O parte a
membrilor de familie au şi dreptul de a lucra în statul membru gazdă (EuropaEures, http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro).
Măsurile legislative din România pentru protecŃia copiilor rămaşi acasă
după plecarea la muncă a părinŃilor sunt cuprinse în Ordinul nr. 219 din 15 iunie
2006, privind activităŃile de identificare, intervenŃie şi monitorizare a copiilor
care sunt lipsiŃi de îngrijirea părinŃilor pe perioada în care aceştia se afla la muncă
în străinătate, primul document care se referă expres la situaŃia acestui grup
specific de copii. Este recunoscută astfel oficial existenŃa unui fenomen pentru
care se impun măsuri specifice. ActivităŃile de identificare, intervenŃie şi
monitorizare menŃionate în Ordinul nr. 219 / 2006 sunt:
• Serviciile publice de asistenŃă socială organizate la nivelul municipiilor
şi oraşelor, denumite în continuare SPAS, persoanele cu atribuŃii de asistenŃă
socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcŃiile
generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti vor identifica cazurile de copii ai căror părinŃi se află la
muncă în străinătate.
• Ordinul se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinŃi în situaŃia în
care aceştia sunt plecaŃi la muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor
monoparentale, precum şi copilul lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre
judecătorească, are obligaŃia creşterii şi educării acestuia.
• SPAS, persoanele cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află
copilul, precum şi direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de
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la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti trebuie să întocmească un raport de
evaluare iniŃială (REI) pentru fiecare copil identificat.
• În situaŃia în care din REI rezultă faptul că acel copil se află în situaŃie
de risc, SPAS, persoanele cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află
copilul, precum şi direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de
la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti întocmesc planul de servicii, în
vederea prevenirii separării copilului de familia sa.
• În situaŃia în care REI recomandă consilierea familiei/persoanei la care
se află copilul în întreŃinere şi îngrijire şi oferirea de servicii de suport, la
propunerea asistentului social sau a persoanei cu atribuŃii de asistenŃă socială care
a instrumentat cazul, în planul de servicii se va decide cu privire la serviciile de
suport pe care comunitatea le poate oferi.
• În cazul în care apreciază că există motive temeinice de natură să
primejduiască dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului,
SPAS şi persoanele cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află
copilul vor sesiza imediat direcŃia generală de asistenŃă socială şi protecŃia
copilului cu privire la identificarea cazului, în vederea instituirii unei măsuri de
protecŃie specială asupra copilului.
• Pentru copiii pentru care au fost întocmite REI, SPAS, persoanele cu
atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale
din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcŃiile
generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti au obligaŃia reevaluării situaŃiei acestora la fiecare 3 luni;
• DispoziŃiile ordinului se aplică şi în situaŃia copiilor ai căror părinŃi
notifică SPAS, persoanelor cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale, precum şi direcŃiilor generale de asistenŃă socială şi
protecŃia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti intenŃia de a
pleca la muncă în străinătate.
• SPAS, persoanele cu atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află
copilul, precum şi direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului de
la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaŃia asigurării unor acŃiuni
de informare la nivelul comunităŃii în ceea ce priveşte posibilităŃile legale de care
pot dispune părinŃii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării
protecŃiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în Ńară.
• CetăŃenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obŃinerea
unui contract de muncă în străinătate au obligaŃia de a notifica SPAS/primăriei de
domiciliu intenŃia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea
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persoanei în întreŃinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii (Cojocaru Maria,
2007, pp. 40-42).
În HG nr. 289 din 21/03/2007 pentru aprobarea programelor de interes
naŃional în domeniul protecŃiei drepturilor copilului - Programul Dezvoltarea
reŃelei de servicii specializate pentru copiii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă
în străinătate, la paragraful privind prevenirea neglijării copilului ai cărui părinŃi
sunt plecaŃi la muncă în străinătate şi păstrarea relaŃiilor cu familia, se
menŃionează: “a) cel puŃin 10 servicii specializate (centre de consiliere şi
informare) sunt înfiinŃate pentru prevenirea şi combaterea neglijării copilului ai
cărui părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate; b) cel puŃin 20 de consilii
comunitare consultative înfiinŃate şi/sau formate (HG nr. 289 din 21/03/2007
pentru aprobarea programelor de interes naŃional în domeniul protecŃiei
drepturilor copilului)”. Cele zece centre de consiliere în judeŃele cele mai afectate
de fenomenul migraŃiei forŃei de muncă - în special judeŃe din nordul Moldovei reprezintă însă un număr insuficient, la sfârşitul anului 2006 peste 40.000 de
copii fiind înregistraŃi oficial ca fiind părăsiŃi temporar de părinŃi (BBC România,
27 Martie 2007).
Românii care lucrează legal în străinătate pot primi alocaŃii pentru copii
de la statele în care muncesc, dacă se încadrează în legislaŃia Ńării respective. În
România, un copil primeşte o alocaŃie de 40 de lei lunar, iar în străinătate poate
primi şi de 10 ori mai mult. Însă, nu toŃi migranŃii cunosc aceste drepturi, iar
procedurile birocratice sunt complexe şi pot dura şi trei luni. AlocaŃia se dă şi
retroactiv (începând cu data de 1 ianuarie 2007). „Se completează formularul
european 411 care e completat în Ńara de origine, se trimite în România, se fac şi
aici alte completări şi se stabileşte coeficientul diferenŃial de care poate beneficia
copilul respectiv", preciza Teodora Bertzi, secretar de stat în Ministerul Muncii.
Criteriile de acordare diferă în UE, de exemplu, Italia acordă alocaŃiile după
venituri şi numărul membrilor familiei, iar Spania oferă minorilor 24, 25 de euro
pe lună. Majoritatea Ńărilor din europene acordă alocaŃii numai dacă copiii
locuiesc în Ńara respectivă, însă în Olanda, Portugalia, ElveŃia, Grecia sau Polonia
pot beneficia de alocaŃii şi daca stau în România (EuraActiv, 21 August 2008).
În anul 2009, o iniŃiativă legislativă adoptata tacit în Senat, s-ar aplica în
situaŃia în care ambii părinŃi sau părintele unic muncesc temporar în străinătate.
Se prevăd norme noi de protecŃie a minorilor ai căror părinŃi pleacă la muncă în
străinătate: părinŃii trebuie sa aleagă o persoană din familie cu care să îşi lase
copiii, care să aibă capacitate deplină de exerciŃiu, să nu sufere de boli
imobilizatoare, să nu fie decăzut din drepturi părinteşti sau declarat incapabil de a
fi tutore, să nu i se fi restrâns exerciŃiul unor drepturi politice sau civile şi să aibă
cel puŃin 18 ani. De asemenea, părinŃii care doresc să obŃină un contract de
muncă în străinătate au obligaŃia de a notifica Serviciul Public de AsistenŃă
Socială (SPAS) sau Consiliul Local de la domiciliu cu privire la intenŃia de a
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pleca cu 40 de zile înainte de a părăsi domiciliul. În caz contrar, sunt pasibili de o
amendă cuprinsă între 2 500 si 10 000 de lei. Cadrele didactice trebuie să anunŃe
imediat SPAS dacă au luat la cunoştinŃă de săvârşirea oricărui abuz asupra
copilului dat în îngrijire, iar nerespectarea acestei obligaŃii ar atrage o amendă
pentru cadrele didactice de 5 000 de lei – 15 000 de lei.
Efecte ale migraŃiei asupra familiei
PărinŃii aleg să plece la muncă în străinătate în primul rând datorită
speranŃei unui câştig financiar consistent. Între aspectele cele mai grave apărute
în urma migraŃiei părinŃilor este abandonul, chiar temporar, al copiilor. LăsaŃi în
grija rudelor, de regula bunici, în cazuri extreme aceşti copii ajung în grija
statului. Bunicii s-au dovedit în unele cazuri a fi înlocuitori neautoritari ai
părinŃilor; datorită vârstei şi diferenŃei între generaŃii şi încercării de a creşte
nepoŃii după regulile părinŃilor, ei ajung să le asigure copiilor doar nevoile de
bază. Destrămarea familiilor când unul dintre soŃi e plecat în străinătate are
implicaŃii directe şi asupra creşterii şi educării copiilor (Gazeta românească,
accesat sept. 2009).
În România s-au desfăşurat cercetări şi studii complexe multidisciplinare,
pe tema migraŃiei forŃei de muncă şi a copiilor rămaşi singuri acasă, iar
recomandările rezultate au fost grupate in ghiduri de bune practici.
• Singur acasă - studiu efectuat în zona Iaşi asupra copiilor separaŃi de unul sau
ambii părinŃi prin plecarea acestora la muncă în străinătate (2006, AsociaŃia
Alternative Sociale, coordonator Gabriela Irimescu);
• Locuirea temporară în străinătate. MigraŃia economică a românilor: 19902006 (2006, FundaŃia Soros, coordonator Dumitru Sandu);
• Efectele migraŃiei: copiii rămaşi acasă (2007, FundaŃia Soros, Georgiana Toth,
Alexandru Toth, Ovidiu Voicu, Mihaela Ştefănescu);
• Analiză la nivel naŃional asupra fenomenului copiilor rămaşi acasă prin
plecarea părinŃilor la muncă în străinătate (2008, AsociaŃia Alternative Sociale
şi UNICEF România, Alexandru Toth, Daniela Munteanu, Ana Bleahu);
• Studiul privind efectele migraŃiei părinŃilor la muncă în străinătate asupra
copiilor (2005-2008, Centrul JudeŃean de AsistenŃă Psihopedagogică Iaşi, coord.
Maricica Buzescu);
• SituaŃii copii cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate (2006-2008 Autoritatea
NaŃională
pentru
ProtecŃia
Drepturilor
Copiilor,
http://www.
copii.ro/content.aspx?id=158);
• Studiu comparativ Iaşi - Chişinău privind situaŃia copilului singur acasă (2009,
FundaŃia Iosif, Cătălin Luca, Adrian Lupu, Mihaela Pitea, Alina Stîngaciu) (cf.
Luca Cătălin, 2009);
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• PiaŃa forŃei de muncă în România şi imigraŃia (2007, FundaŃia Soros, Monica
Şerban, Alexandru Toth);
• Irregular Migration and Traffiking in Unaccompanied Minors: Urgent
Measures for Minors in Situations of Extreme Vulnerability/ MigraŃia şi traficul
minorilor neînsoŃiŃi: măsuri urgente pentru minorii aflaŃi în situaŃie de
vulnerabilitate extremă. Componenta: MigraŃia şi efectele ei în plan familial
(OIM Interntional Organization for Migration, Maria Cojocaru, Alexandru
Gulei, Gabriela Irimescu, Cătălin Luca, Adrian Lupu, Vasile Miftode). Studiul a
fost urmat de publicarea unui Suport de curs adresat participanŃilor la proiect;
• Manual pentru profesioniştii care lucrează cu copiii rămaşi singuri acasă ca
urmare a plecării părinŃilor la muncă în străinătate (Cătălin Luca, Iaşi, Ed.Terra
Nostra, 2009).
Profesorul Vasile Miftode, în lucrarea MigraŃia – caracteristici ale
fenomenului, semnala situaŃia copiilor lăsaŃi acasă (abandonaŃi temporar), pentru
care societatea românească nu era pregătită să suporte şocul migraŃiilor externe
ale părinŃilor copiilor rămaşi acasă şi în consecinŃă, criza „socializării copiilor”.
La nivel societal, familia este cea mai afectată prin migraŃia unuia dintre
soŃi se deteriorează relaŃiile de familie, iar copiii sunt afectaŃi pe plan emoŃional
prin stresul şi emoŃia deprivării de părinte/părinŃi şi pe plan şcolar, fiind văzuŃi ca
victime în percepŃia publică. Copiii vor aspira să emigreze la rândul lor, fenomen
întărit de polarizarea socială (familii tot mai bogate cu migranŃi şi familii tot mai
sărace de non-migranŃi); profesorul Vasile Miftode chiar semnalează o reacŃie de
devalorizare a migranŃilor de către non-migranŃi. Reunirea familiilor migranŃilor
care s-au stabilit în Ńările de destinaŃie şi îşi iau copiii cu ei determină pierderea
anuală de eşaloane importante de copii.
S-au desfăşurat cercetări sociologi ce au avut ca scop să dea răspunsuri la
întrebări ca: Cine, cum, unde şi de ce migrează?, precum şi la întrebări legate de
probleme cea mai gravă, a copiilor rămaşi acasă: „Ce se întâmplă cu copiii
abandonaŃi şi cine va prelua rolul parental în cazul acestora? Rolul părinŃilor
migranŃi este preluat de rude, mai ales de bunici, sau mai rar, de către stat
(anchete au arătat că în jur de 15 -20% din cazuri au fost plasate la asistenŃi
maternali, centre de plasament).
Ca efecte ale migraŃiei externe, sunt enumerate efectele asupra
comunităŃile de plecare, care devin: mai flexibile, deschise spre modern, spre
noile valori şi multiculturalismului, mai capabile de riscuri într-o lume
globalizată, diversificarea valorilor şi restructurarea ierarhiilor la nivel local şi
societal. Apare fenomenul „,multi-localizării”. Prin caracterul selectiv al
migraŃiei, apar schimbările demografice naŃionale. Cresc veniturile familiilor prin
sumele trimise acasă: un migrant trimite în medie în Ńară 200 EUR
lunar/gospodărie, ceea ce însemnă dublul salariului mediu din România (curs
13.04.2003) sau chiar 256 EUR/lună (Mediafax, 19.11.2003), însă banii veniŃi nu
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sunt investiŃi în producŃie, în economie, ci mai ales într-un consum neproductiv
(maşini, vile, etc.). De asemenea, se prevedeau într-un viitor relativ fluxuri de remigraŃiune: în funcŃie factorii push/ pull (respingeri – deja apărute în zona de
primire) valuri de migranŃi se vor reîntoarcere în Ńară, „încărcate” cultural şi
însoŃite, ipotetic, de emigranŃi din Ńara gazdă!” (Miftode V., 2007, pp.3 – 16).
Studiul Efectele migraŃiei: copiii rămaşi acasă din 2007, care a cuprins
un sondaj naŃional cu un eşantion de elevi din clasele V-VIII şi cercetare
calitativă (interviuri în 8 localităŃi cu incidenŃă mare de migraŃie), releva
existenŃa a 350 000 de copii în România ai căror părinŃi (unul sau amândoi)
muncesc în străinătate. Au fost subliniate următoarele consecinŃe la nivelul
familiei:
- evoluŃia cuplului parental, răcirea relaŃiei dintre cei doi parteneri dacă
unul dintre ei, în special soŃia pleacă, conduce în unele situaŃii la divorŃ, iar
copilul ajunge să fie încredinŃat unuia dintre părinŃi.
- manifestări comportamentale la copii privaŃi de afectivitatea parentală
ca: frecvente sentimente de deprimare, copiii devin mai puŃin comunicativi, mai
apatici, mai gânditori ; se izolează de restul copiilor, iar consumul excesiv de
media înlocuieşte uneori interacŃiunea cu alŃi copii şi afectează implicarea în
învăŃare. Traumele emoŃionale se manifestă astfel: copiii plâng frecvent, alŃii
chiar se îmbolnăvesc, iar alŃii caută suportul afectiv la alte persoane, inclusiv la
cadre didactice. Încercările de manifestare a afectivităŃii a părinŃilor absenŃi pot
îmbrăca forme excesive (părinŃii cumpără chiar obiecte ostentative în raport cu
nevoile reale ale copiilor), care pot avea influenŃe negative asupra educaŃiei
copiilor. Dezvoltarea personalităŃii copilului poate fi influenŃată pe termen scurt
(ca manifestările comportamentale ca reacŃii la traume emoŃionale), însă cu
potenŃial pe termen lung, în absenŃa unor intervenŃii adecvate.
- implicarea copiilor în activităŃi şcolare : efectele negative asupra
rezultatelor şcolare sau chiar abandonul şcolar sunt consecinŃe indirecte ale
plecării părinŃilor, produse de lipsa de supraveghere din partea familie (deoarece
sunt prea ocupaŃi, sau prea vârstnici), pe fondul privării de afectivitate parentală.
- apariŃia unor abuzuri sau comportamente deviante este tot un efect
indirect al plecării părinŃilor, prin lipsa de control asupra copilului de către cei în
grija cărora a rămas şi de lipsa comunicării cu copilul care se poate angaja în
comportamente deviante ; acestea din urmă apar mai ades la plecarea mamei.
Poate apare fenomenul exploatării prin muncă sau exploatarea sexuală a copiilor,
însă e probabil că incidenŃa acestor acte nu este mai mare în rândul copiilor cu
părinŃi migranŃi comparativ cu alte categorii de copii.
Cercetările au căutat răspuns la întrebări privind numărul copiilor rămaşi
acasă şi consecinŃele negative sau pozitive generate de plecarea părinŃilor la
muncă în străinătate. Astfel, datele statistice oficiale, insuficiente, au fost
completate de câteva studii ale unor organizaŃii non-guvernamentale. Cifrele
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autorităŃilor arată că oficial, mai puŃini copii sunt afectaŃi. Potrivit unui studiu
realizat de Gallup la cererea UNICEF şi a OrganizaŃiei Alternative Sociale din
Iaşi, sunt de peste patru ori mai mulŃi copii rămaşi fără părinŃi decât cea oficială,
înregistrată de ANPDC, deşi cele două studii au fost făcute în aceeaşi perioadă,
cel al Gallup în aprilie - octombrie 2007, iar cel al ANPDC în iunie 2007.
Aproape 350.000 de copii sunt afectaŃi de fenomenul migraŃiei, iar aproape o
treime dintre ei au rămas fără ambii părinŃi, motivul este faptul că părinŃii nu au
declarat la serviciile de asistenŃă socială din cadrul primăriilor intenŃia de a pleca
sau cu cine îşi lasă copiii, deşi un ordin din 2006 le condiŃionează obŃinerea unui
contract de muncă de această declaraŃie. Cu atât mai puŃin se poate controla
migraŃia ilegală în cazul celor care pleacă la muncă fără contract. AutorităŃile nu
deŃin nici numărul părinŃilor care au respectat totuşi legea, pentru că au renunŃat
să mai colecteze date care nu reliefau realitatea (Cotidianul, 16 apr. 2008).
Date oficiale mai actuale, care ne sunt accesibile şi care provin de la
DGASP, arată în raportarea din iunie 2008 următoarele aspecte: la nivel naŃional
exista un număr de 100 024 copii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în
străinătate. Dintre copiii rămaşi acasă, 31 389 copii provin din familii în care
ambii părinŃi sunt plecaŃi, 57 759 copii provin din familii în care un părinte este
plecat şi 10 876 copii provin din familii în care părintele unic susŃinător este
plecat la muncă în străinătate. Un număr total de 3 390 copii rămaşi acasă se află
în sistemul de protecŃie specială, astfel: 3,59% dintre copiii unde ambii părinŃi
sunt plecaŃi, 2,15% dintre copiii unde un părinte este plecat şi respectiv 9,34%
dintre copiii în care părintele unic susŃinător este plecat la muncă se află
înregistraŃi în sistemul de protecŃie specială.
SituaŃie copii cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate 31.06.2008
Total familii plecate la muncă în străinătate
Total copii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate
Familii în care ambii părinŃii sunt plecaŃi la muncă în străinătate
• Număr total copii rămaşi acasă care provin din familii în care
ambii părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate
• Număr copii ramaşi acasă în îngrijirea rudelor până la gradul
IV, fără măsură de protecŃie
• Număr copii rămaşi acasă care se află în sistemul de protecŃie
specială, din care
• la asistent maternal
• în centre de plasament
• la rude până la gradul IV
• la alte familii/persoane
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70457
100024
21612
31389
29843
1127
174
180
695
78

•

Alte situaŃii (vecini,alte familii/persoane fără măsură de
protecŃie)

Familii în care un părinte este plecat la muncă în străinătate
• Număr total copii rămaşi acasă care provin din familii în care
un părinte este plecat la muncă în străinătate
• Număr copii ramaşi acasă în îngrijirea rudelor până la gradul
IV, fără măsură de protecŃie
• Număr copii rămaşi acasă care se află în sistemul de protecŃie
specială, din care
• la asistent maternal
• în centre de plasament
• la rude până la gradul IV
• la alte familii/persoane
• Alte situaŃii (vecini,alte familii/persoane fără măsură de
protecŃie)
Familie cu părinte unic susŃinător plecat la muncă în străinătate
• Număr total copii rămaşi acasă care provin din familii în care
părintele unic susŃinător este plecat la muncă în străinătate
• Număr copii ramaşi acasă în îngrijirea rudelor până la gradul
IV, fără măsură de protecŃie
• Număr copii rămaşi acasă care se află în sistemul de protecŃie
specială, din care
• la asistent maternal
• în centre de plasament
• la rude până la gradul IV
• la alte familii/persoane
• Alte situaŃii (vecini,alte familii/persoane fără măsură de
protecŃie)
• TOTAL copii rămaşi acasă care se află în sistemul de protecŃie
specială, din care
• la asistent maternal
• în centre de plasament
• la rude până la gradul IV
• la alte familii/persoane
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40284
57759
55679
1247
227
216
723
81
833
8561
10876
9699
1016
230
140
564
82
161

Sursa: DGASP, SituaŃie copii cu părinŃi plecaŃi la muncă, iunie 2008
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3390
631
536
1982
241

La nivelul judeŃului Bihor, datele DGASP arată în Raportarea pe
trimestrul III 2008 următoarea situaŃie:
Nr. familii în care părinŃii sunt la muncă în străinătate =286
Nr. copii, ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate pe grupe de
vârstă:
0-2 ani = 24
2-7 ani =150
7-14 ani = 323
14-18 ani = 140
Total A = 634
Fără măsuri de protecŃie:
1*. Rude până la gradul II = 561
- din care nr. copii care frecventează şcoala =502
2*. Rude până la gradul IV =77
- din care nr. copii care frecventează şcoala =30
3*. Copii aflaŃi în îngrijirea altor familii / persoane =7
- din care nr. copii care frecventează şcoala = 4
Total B (nr. cazuri referite DGASP Bihor (1* +2* + 3*) = 634
Nr. de copii care sunt înscrişi la medicul de familie = 591
Pe lista primăriilor care nu au raportat cazuri de copii rămaşi singuri, a
căror părinŃi sunt la muncă în străinătate se găseşte şi comuna Finiş (Sursa:
DGASP Bihor).
Aspecte privind comuna Finiş, judeŃul Bihor
Comuna Finiş este aşezată în vestul României, în partea de S-V a
judeŃului Bihor şi este alcătuită din patru sate şi un cătun: Finiş, Fiziş, Ioaniş,
Şuncuiuş şi Brusturi. PopulaŃia totală a comunei este 3869 cetăŃeni de etnie
română, maghiară şi rromă.
Microcercetarea din comuna Finiş se înscrie într-un cadru mai larg care
cuprinde localităŃi din judeŃul Bihor. Am dorit să aflăm cum se prezintă situaŃia
într-o comună în care din datele oficiale (DGASP Bihor, primărie) nu reiese
existenŃa copiilor cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate. Studiul s-a desfăşurată
sub formă de interviuri cu persoanele în a căror grijă au fost lăsaŃi copii a căror
părinŃi sunt la muncă în străinătate (cel mai frecvent bunici). Am identificat 25 de
copii cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate. Concluziile preliminare arată că
majoritatea părinŃilor care hotărăsc să plece la muncă în străinătate formează
familii tinere (sub 45 ani) cu doi sau trei copii, în general organizate şi sunt
familii care se confruntă cu probleme financiare, provenind atât din mediul rural
cât şi din mediul urban (revenite în rural). Se observă o schimbare de roluri,
femeia este cea care pleacă prima de acasă întrucât reuşeşte să-şi găsească mai
uşor un loc de muncă, însă sunt frecvente situaŃiile în care amândoi părinŃii
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hotărăsc să plece, lăsând copiii în grija altor persoane. DorinŃa de câştig îi face pe
părinŃi să treacă pe plan secund copiii, astfel că familii unite, organizate în care
fiecare îşi îndeplinea corespunzător rolul, ajung să devin familii dezorganizate,
destrămate. Copiii percep şi acceptă lipsa banilor, ca şi lipsa unui loc de muncă a
părinŃilor ca principalul motiv ce a determinat plecarea pentru o perioadă de timp
la muncă în străinătate. În absenŃa părinŃilor, copii rămân cu bunicii în
majoritatea cazurilor, nefiind declaraŃi oficial la autorităŃi. Principalele probleme
identificate în mediul şcolar se referă la modul de relaŃionare cu colegii, cazuri de
indisciplină, absenteism, şi în special, la modul de îndeplinire a cerinŃelor
didactice. În comuna Finiş se constată atât o creştere a numărului de
responsabilităŃi ale copilului lăsat acasă, cât probleme financiare.
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ABSTRACT. Canada, like all the countries around the globe, has
been deeply impacted by the world crisis that some of the experts call recession
and others depression. The high rate of unemployment and the population
migration are two of the problems that were placed on the government’s priority
list since the world crisis began. Although for seven consecutive years Canada
was ranked number one by the United Nations’ human development index as
the best country in the world to live – their surveys are based on quality of life,
educational opportunities, unemployment, crime rates, and life expectancy –
today it allies with all the countries in the world in the fight against the
recession. Canada officially declared that it entered the recession about a year
and a half ago. At that time the unemployment rate was around 4%. This rate
was predominantly found in the provinces with a smaller number of population
and less industry.

Keywords: unemployment, migration, international crises, social
services.
Presently Canada’s unemployment rate is predicted to reach almost 10%
by 2010, according to the latest edition of the OECD Employment Outlook [1].
Since peaking in October 2008, full-time employment has dropped by 486,000
[2]. Job cuts have been particularly severe for prime-aged men, reflecting a high
concentration of job losses in traditionally male-dominated industries such as
manufacturing and construction. For both men and women, the decline in fulltime work has been somewhat offset by gains in part-time employment. Early
signs of a recovery in employment in August were countered by higher labour
force participation, pushing the unemployment rate to 8.7% [3].
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The trajectory of unemployment over the past few years closely
resembles that of the early 1990s recession. However, if forecasts are correct, the
labour market impact of the current downturn may be more severe. Even if the
unemployment rate has already peaked, Canada’s labour market typically takes a
long time to recover from recessions. The unemployment rate in the early 1990s
recession peaked in early 1993, but did not drop below its pre-recession level
again until almost eight years later [4]. Updated September 14 2009, Statistics
Canada reported that, with more people joining the jobs market, unemployment
rose by 0.1% to 8.7% in August, even though the number of people employed
rose by 27,000. Growth was focused on part-time work in private industry.
387,000 jobs have been lost since the peak in the job market last October, but the
trend reduction has reduced markedly over the past 5 months. Saskatchewan was
the only province not to show jobs growth in August [5].
 Rates for all the provinces were (previous month in brackets) [6]:
 Newfoundland and Labrador 15.6% (17.1%)
 Prince Edward Island 13.7% (12.3%)
 Nova Scotia 9.5% (9.2%)
 New Brunswick 9.3% (9.4%)
 Quebec 9.1% (9.0%)
 Ontario 9.4% (9.3%)
 Manitoba 5.7% (5.2%)
 Saskatchewan 5.0% (4.7%)
 Alberta 7.4% (7.2%)
 British Columbia 7.8% (7.8%)
Since the self-employed immigration program started in 1978, most of
the immigrants had a tendency to settle in the big cities that offered a welcome
opportunity for them. Although in the past Ontario and Quebec were the first gate
of entry for the immigrants, since the recession started the new immigrants have
chosen other destinations that offer them employment opportunities. Ontario,
over the time admitted 55.3 % of the total immigrants allowed into Canada, while
Quebec, admitted 15.6 % of the total [7]. Since the recession began, Ontario
started not just to receive less new immigrants due to the fact that they chose
other provinces that provide more employment opportunities, but also to lose
immigrants through the migration process. On the contrary, all the other four
provinces in Western Canada: British Columbia, Alberta, Saskatween and
Manitoba recorded higher demographic growth than the national average from
April to June 2009.Alberta was the province with the fastest demographic growth
rate from April to June 2009, at 0.59% [8]. The main contributors to the
province’s growth were immigration and natural growth. Alberta’s demographic
growth was lower than in the second quarter of 2008 (+0.80%) [9]. The
slowdown was mostly attributed to a decline in the net number of non-permanent
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residents and net interprovincial migration, compared with the second quarter
of 2008. Alberta’s interprovincial migration gain of 4,700 was the largest in
Canada [10].
Immigration was partly responsible for population increases in Manitoba
(+0.48%), Saskatchewan (+0.44%) and British Columbia (+0.39%) [11]. For
Saskatchewan, it was the highest second-quarter growth rate since 1975, and for
Manitoba the strongest growth since the current record-keeping system was
introduced in 1971.
The 2009 summer labour market was one of the most challenging for
students aged 15 to 24. Their average unemployment rate reached 19.2% over the
summer months, the second highest rate since comparable data became available
in 1977 [12].
During the recession all the sectors of the industries were deeply
affected. However, the manufacturing sector was knelt down. While the retail
and wholesale trade, finance, insurance, real estate and leasing sectors started to
slowly rehabilitate, the employment in the manufacturing sector still continues its
downward trend.
The employment rate for the women aged 25 to 54 also started to
reconverge. Once the recession began, the employment for this group has
declined over the whole period dramatically.
Nevertheless, the largest employment decreases since October 2008 were
for youths and men aged 25 to 54. In Canada, almost half of employment losses
in the past year have affected 15-24 year-olds and the youth unemployment rate
is 16.3%, more than double the adult rate [13]. Full-time students have
experienced particular difficulties finding work over the summer, and those who
have jobs work lower average hours than in previous years. This comes despite
the federal government allocating additional funding to create subsidized summer
job opportunities for young people in non-profit or public sector enterprises and
small businesses.
The unemployment rate for students was one of the highest in the
summer of 2009. In August, employment was down (-9.5%) among students
aged 15 to 24, compared with August 2008, the fastest year-over-year rate of
decline for the month of August since 1983 [14].
The unemployment rate reached 16.4% for students in August,
up 5.0 percentage points compared with the same month last year. This was the
highest August unemployment rate for these students since comparable data
became available in 1977 [15].
The 2009 summer labour market was one of the most challenging for
students. The average unemployment rate for the summer was 19.2%, the second
highest rate since comparable data became available in 1977. In addition to a
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high unemployment rate, the average number of hours worked during the
summer by students was the lowest since 1977, at 23.4 hours per week [16].
There are 1.6 million unemployed workers in Canada right now, out of
whom only about 50% receive EI benefits. Escalating unemployment is of
particular concern because joblessness is a major source of poverty in Canada.
The OECD Employment Outlook 2009 reports that even before the current
downturn around two-thirds of jobless households were poor, the second highest
rate in the OECD after the United States [17]. One reason is that unemployment
benefits are relatively short in duration. The recent extension of benefit duration
to 50 weeks for the next two years is welcome in this regard, particularly because
long-term unemployment is likely to increase as the overall unemployment rate
grows. Strong growth in self-employment during the downturn (self-employment
has grown by 3.5% since August 2008) may also pose problems in the future as
most self-employed are excluded from the employment insurance scheme. Social
assistance payments, while around the OECD average, leave families with
children well below the poverty line.
While having a job reduces the risk of poverty, in-work poverty is also a
large and growing problem in Canada. Even before the current downturn, almost
70% of Canada’s working-aged poor lived in households, where at least one
person was working. The rate of relative in-work poverty is 9%, slightly above
the OECD average of 7%. Canada’s tax and transfer system below the average
reduction in OECD countries of 44%. The OECD points out that in-work benefit
schemes can be a valuable policy response to deal with in-work poverty,
provided they are targeted towards the most vulnerable households and generous
enough to make a difference in alleviating poverty [18]. Recent moves to
increase the generosity of Canada’s Working Income Tax Benefit are welcome,
particularly given that the benefit is strongly targeted to the lowest-income
households.
The growing recession in Canada has also had a deep impact on both
governmental and non-profit organizations. If before the recession the emphasis
had been laid on both prevention and intervention, during the current crisis the
focus seems to be mostly on the intervention, as the government budgets became
tight and insufficient to cover all the sectors.
Although previously to the global recession the non-profit organizations
in Canada were receiving a strong support from the government, presently they
face financial challenges as the government’s support has drastically diminished.
Currently, the government’s funds are directed to serve as bandage for
the wounded. While numerous counseling and community services disappeared
over night, the jobs created for the welfare workers proliferated. These so-called
“recession-proof jobs” in public services are considered essential services in any
economy.
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Although the government is proposing to improve the social assistance
programs in these tough times, more families in Canada are living in harsh,
desperate circumstances.
Only 40% of unemployed workers now qualify for Employment
Insurance (EI) and, on average, they receive only 32 weeks of benefits. Some
qualify for as few as 14 weeks [19]. EI itself is not enough. Although the
government is proposing to improve the EI in order to ensure a strong social
safety net, the money is insufficient and difficult to be found in these harsh
economic times. EI, for those who are eligible, is likely to provide only a
temporary cushion. It is not enough to deal with the reality facing those in
need — as evidenced by rising bankruptcy figures. In the past 12 months the
number of Canadians filing for bankruptcy has risen by 15.8% [20].
As a result of the recession, four out of 10 children in Canada live in
poverty and they all have at least one parent working full time. Unfortunately,
there are few income supports for these families when the parents lose their jobs
or cannot find work.
Although the government agrees that poverty acts as a barrier to future
prosperity, it still keeps Canadians from realizing their full potential, forcing
them to apply the “belt-tightening” method because of insufficient funds. For
example, recent analysis by the Ontario Association of Food Banks estimates the
cost of poverty at $38 billion a year [21].
The impact of the world crisis on Canadian life has left deep scars in
both economic and social life. The soaring unemployment rate and the interprovincial migration are two of the problems that have been tackled not only by
the federal and provincial governments, but also by governmental organizations
specialized in social services. However, there are signs of economic recovery,
and hopefully Canada will soon overcome the barriers posited by the current
recession.
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ABSTRACT. The programmatic answer of the European space to the
new economy issues was formulated in March 2000 (during the European
Council in Lisbon), when leaders of the EU member states launched the Lisbon
Strategy aimed at making the EU’s economy the most dynamic and competitive
knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth
with more and better jobs and greater social cohesion, and respect for the
environmental achieving by 2010. The reform of the European economy
following these targets should lead to the rethinking of the European social
model in order to sustain the growth of the productivity in a knowledge-based
economy. In other words it is necessary to create the premises for the
stimulation of the competitive environment and entrepreneurial innovation.
Within this context the European Union has to pass from the minimization of
negative social consequences of structural change to a new perspective based
on the modernization of the European social system and on the investment in
human capital – the social policy must to become a productive factor.

Keywords: new economy, social model, reform, entrepreneurial culture.
Dincolo de entuziasmul sau de rezervele pe care le generează,
globalizarea constituie procesul emblematic al lumii contemporane. Sfârşitul
anilor 80, caracterizat de dispariŃia barierei ideologice est-vest, implică, pe de o
parte fluxul reformelor liberale către un spaŃiu interzis până atunci (cel al statelor
foste comuniste), iar pe de altă parte, reformarea sistemului capitalist în contextul
unei economii real globale. Constanta acestui fenomen este reprezentată de
necesitatea reformelor politice extensive pentru a diminua rolul statului în
favoarea mecanismelor pieŃei.
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Fără a pretinde că există o sinonimie perfectă între globalizare şi neoliberalism, totuşi în spaŃiul economiei globale, argumentele neo-liberale
împotriva „intervenŃiei proactive a statului”2 pentru a gestiona funcŃionarea
pieŃei, sunt cele care pot reflecta cel mai bine tendinŃele economico-politice ale
sfârşitului de secol XX şi începutului de secol XXI. Contractarea statului,
diminuarea reglementărilor oficiale determină abolirea reală a restricŃiilor
existente în calea libertăŃii de mişcare a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi
capitalurilor; altfel spus, „sectorul public trebuie să înceteze să mai coordoneze
forŃele pieŃei în context global”3. Astfel, globalizarea şi liberalismul (neoliberalismul) sunt măcar interdependente, dacă nu în întregime congruente, sau
după cum susŃinea Andrew Gamble, „una dintre cele mai semnificative tendinŃe
ale ultimilor 30 de ani se constituie sub forma revitalizării liberalismului
economic atât ca economie politică, cât şi ca, ideologie politică”4.
Revitalizarea pieŃei şi a mecanismelor acesteia – din perspectiva
provocărilor noii economii – a determinat declanşarea unor ample dezbateri la
nivelul Uniunii Europene, mai ales datorită faptului că începând cu anii ’70
decalajul dintre Europa şi Statele Unite ale Americii (principalul rival economic),
începe să se mărească; astfel PIB pe cap de locuitor în UE rămâne, în medie cu
30% mai mic decât în USA. Acest decalaj relativ constant este explicabil prin
încetinirea creşterii economice în Europa, fenomen reflectat în declinul ratei de
angajare a forŃei de muncă precum şi în scăderea medie a timpului de lucru
începând cu anii `70. De asemenea procesul de catching-up, în termeni de
productivitate a muncii, se stopează la mijlocul anilor 19905. Asemenea realităŃi
economice reprezintă o ameninŃare serioasă la adresa competitivităŃii Uniunii
Europene, care nu va putea fi ameliorată decât prin investiŃii masive în ”ştiinŃă,
tehnologie şi inovaŃie în vederea măririi productivităŃii şi impulsionării creşterii
economice prin crearea de noi locuri de muncă”6, altfel spus, prin redirecŃionarea
investiŃiilor către domeniile noii economii.
Răspunsul programatic al spaŃiului european la provocările noii economii
a fost formulat in martie 2000, atunci când liderii statelor membre au hotărât un
set de măsuri şi reforme economice şi politice care să transforme economia
Uniunii Europene în”cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe
cunoaştere, capabilă de creştere economică sustenabilă şi de creare de noi locuri
2

Scholte, Jan Aart, Globalization. A Critical Introduction, Palgrave, 2000, p. 34.
Idem, p. 34.
4
Gamble, Andrew, „Neo-liberalism”, Capital and Class, Issue 75, Autumn 2001, p. 127.
5
European Commission,Research Directorate-General, Key Figures 2005 on Science, Technology
and Innovation Towards a European Knowledge Area:”While the average annual growth of labour
productivity per hour declined in Europe by a full percentage point from 2.5% in the first half of
the 1990s, productivity growth in the US rose by a similar amount to 2.4% per year”, p.1.
6
Ibidem, p. 5.
3
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de muncă, capabilă de mărirea coeziunii sociale şi de respectarea normelor de
protecŃia mediului”7, până în 2010. Implementarea acestei strategii, cunoscută
astăzi drept Strategia de la Lisabona, impune acŃiuni şi măsuri urgente care să
cuprindă cinci domenii distincte, dar inter-relaŃionate:
- societate (economie) bazată pe cunoaştere : transformarea Europei într-un
spaŃiu atractiv pentru cercetători şi oameni de ştiinŃă; sectorul de Cercetare şi
Dezvoltare (R&D) trebuie să devină prioritatea centrală şi, de asemenea
trebuie promovată utilizarea tehnologiilor informaŃionale şi comunicaŃionale;
- piaŃa internă: definitivarea pieŃei interne pentru libera mişcare a bunurilor şi
capitalurilor, precum şi urgentarea implementării măsurilor necesare pentru
crearea pieŃei unice a serviciilor;
- mediul de afaceri: reducerea presiunilor administrative şi îmbunătăŃirea
calităŃii legislative; crearea condiŃiilor necesare facilitării înfiinŃării rapide a
noilor firme şi crearea unui mediu mai adecvat pentru afaceri;
- piaŃa muncii: dezvoltarea strategiilor care să faciliteze lifelong learning şi
active ageing;
- sustenabilitate de mediu: răspândirea eco-iniŃiativelor şi construirea
leadership-ului în eco-industrie; dezvoltarea politicilor capabile să determine
îmbunătăŃirea pe termen lung a productivităŃii prin intermediul ecoeficienŃei.8
Reforma ar trebui să producă modificări profunde în arhitectura şi în
funcŃionarea modelului social european, posibil de a fi analizat dintr-o cvadruplă
perspectivă: modelul nordic, modelul anglo-saxon, modelul continental şi cel
mediteranean.
- Modelul Nordic se bazează pe noŃiunea de welfare state şi se caracterizează
printr-un nivel foarte ridicat de protecŃie socială pentru toŃi cetăŃenii, care în
schimbul acestor măsuri protecŃioniste acceptă un nivel ridicat de impozitare;
în acest caz, intervenŃia (statului) pe piaŃa muncii este una extensivă şi, cel
mai adesea, capătă forma stimulentelor pentru căutarea unui loc de muncă.
- Sistemul Anglo-Saxon, specific Marii Britanii şi Irlandei, este bazat pe un set
mai restrâns de măsuri colective de protecŃie socială: obiectivul statului este
de a asigura standardul minim de viaŃă şi de a diminua impactul
evenimentelor care conduc la sărăcie (boală, îmbătrânire, şomaj).

7

Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, Lisbon Strategy.
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html, Facing the challenge. The Lisbon
strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok,
November 2004.
8
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Modelul Continental, specific unor Ńări precum FranŃa şi Germania,
înglobează măsuri de asistenŃa socială implementate prin intermediul
sistemelor publice de asigurări (tradiŃia Bismark); ca şi în cazul primului
model (cel nordic), rolul pieŃei în procesul de asigurare a asistenŃei sociale
este strict limitat.
- Sistemul Mediteranean, caută să combine un nivel ridicat de protejare legală
a celor angajaŃi cu niveluri scăzute ale beneficiilor şomajului.9
Dar, dincolo de diferenŃele menŃionate, toate aceste patru modele
prezintă un set de valori comune, care însumate formează modelul social
european: intervenŃiile guvernamentale pentru reducerea sărăciei, pentru
redistribuirea veniturilor, pentru asigurarea protecŃiei sociale şi pentru
promovarea egalităŃii (de şanse). Aşadar putem constata că politica socială
europeană combină un nivel ridicat al fiscalităŃii10 cu un grad foarte mare de
protecŃie socială: în medie, statele UE 25 dedică 27 % din PIB cheltuielilor
publice de protecŃie socială, în timp ce Statele Unite doar 15 %, iar Japonia 17 %.
Prin urmare putem lesne constata că identitatea economică a spaŃiului european
este reflectată şi în constituirea unui model social specific, care, intrinsec, nu
poate fi considerat inferior celui liberal (american sau chiar, anglo-saxon), ci doar
impropriu, în formula actuală, imperativelor noii economii.
În acest context Uniunea Europeană trebuie să facă trecerea de la o
abordare bazată pe minimizarea consecinŃelor sociale negative ale schimbării
structurale, la o abordare care să aibă în vedere modernizarea sistemului social
european şi investiŃia în capitalul uman – se impune trecerea de la o abordare
cantitativă (minimizarea consecinŃelor) la una calitativă (investiŃia în oameni);
doar urmând o asemenea strategie (integrând politica socială cu politica
economică şi politica de ocupare a forŃei de muncă), politica socială poate deveni
un factor productiv.11
Deşi nu putem exclude rezultatele pozitive ale protecŃionismului social
european, totuşi trebuie să evidenŃiem gravele deficienŃe implicate:
- În primul rând, în multe din statele membre se constată o rată ridicată
a şomajului de lungă durată, cele mai afectate categorii fiind cele
dezavantajate, precum tinerii, femeile, vârstnicii12.

9

Joaquin Almunia, European Commissioner for Economic and Monetary Affairs, The Future of the
European Model, Harvard University, 26 september 2005.
10
vezi OECD in Figures 2009, OECD, 2009, Public finance, Taxation, 2006, disponibil la
http://www.oecd.org.
11
vezi www.ier.ro, Seria Micromonografii - Politici Europene, Politica Socială.
12
vezi OECD in Figures 2009, OECD, 2009, Labour, Unemployment, disponibil la
http://www.oecd.org.
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PiaŃa muncii are o capacitate redusă de adaptare, atât în ceea ce
priveşte ciclurile de afaceri, dar mai ales în ceea ce priveşte
modificările tehnologice.
- De asemenea trebuie avute în vedere diferenŃele dintre statele
membre în ceea ce priveşte investiŃiile în educaŃie, diferenŃe
reflectate în faptul că, prin scăderea gradului de pregătire creşte
riscul excluderii sociale13.
Aceste deficienŃe constituie indicatori importanŃi pentru evidenŃierea
strânsei interdependenŃe dintre stimulentele politicilor sociale şi performanŃa
pieŃei muncii; modul în care sunt concepute politicile sociale are un efect decisiv
asupra manierei în care va funcŃiona piaŃa. Astfel, presiunea unei fiscalităŃi
ridicate, necesară pentru a finanŃa protecŃia socială va diminua rata return-ul în
muncă şi investiŃii; impozitarea muncii (contribuŃii pentru securitatea socială)
poate conduce la substituirea capitalului, muncii şi, de asemenea, combinarea
defectuoasă a beneficiilor şomajului cu protejarea locului de muncă, prin măsuri
legislative, poate periclita transferul forŃei de muncă spre slujbe mai productive.14
Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, muncitorii îşi schimbă locul de
muncă relativ repede (fără a fi şomeri o perioadă mare de timp) şi de cele mai
multe ori, noul loc de muncă este retribuit superior (în comparaŃie cu cel
anterior); pe de altă parte, muncitorii din Uniunea Europeană, trec printr-o
perioadă de şomaj mult mai lungă, iar schimbarea locului de muncă, în
majoritatea cazurilor, devine similară cu reducerea venitului.
Globalizarea va afecta, cu certitudine, modul în care funcŃionează piaŃa
muncii, în sensul că va pune accentul pe forŃa de muncă superior pregătită şi mult
mai flexibilă, iar pentru aceasta, politicile de protecŃie socială vor trebui să fie
adaptate (reformate) pentru a oferi soluŃii punctuale, astfel încât să permită
indivizilor schimbarea locului de muncă. De aceea, în competiŃia cu Statele
Unite, Uniunea Europeană trebuie să reformeze politică socială în sensul de a
crea sisteme sociale şi de muncă mult mai elastice. Astfel piaŃa ar putea lua, în
mare parte, rolul care astăzi revine aproape în totalitate statului.
Regândirea politicii sociale ar permite, după cum spuneam, reorientarea
fondurilor către domenii producătoare de plus-valoare mult mai ridicată (în
special către cercetare şi dezvoltare). Uniunea Europeană oferă astăzi condiŃii
mult prea puŃin atractive pentru investiŃii private datorită, pe de o parte,
suportului public scăzut, iar pe de altă parte, datorită diverselor obstacole care

13

vezi OECD in Figures 2009, OECD, 2009, Education, Expenditure, 2006, disponibil la
http://www.oecd.org.
14
Joaquin Almunia, European Commissioner for Economic and Monetary Affairs, The Future of
the European Model, Harvard University, 26 september 2005.
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apar în cadrul mai larg al cercetării şi inovaŃiei.15 Decalajul dintre UE şi SUA în
ceea ce priveşte investiŃiile în cercetare depăşeşte 120 de miliarde de euro pe an,
şi se măreşte rapid, cu consecinŃe grave pe termen lung pentru potenŃialul
european de inovaŃie, creştere economică şi creare de noi locuri de muncă.
Uniunea Europeană investeşte astăzi cu peste 40% mai puŃin în cercetare şi
dezvoltare decât principalul său competitor – SUA, dar aspectul care trebuie
subliniat este că peste 100 de miliarde reprezintă cheltuieli ale sectorului privat.
Pentru a reduce această prăpastie, până în 2010, UE ar trebui să mărească de la
1.9 % la 3 % investiŃiile în cercetare, lucru posibil dacă se va produce reforma
structurală a modelului european. În lipsa reformei, creşterea economică
europeană nu va depăşi 1-2 % în următorii ani, în condiŃiile în care USA va
înregistra o creştere de peste 4 % , iar China de aproape 10 %16.
Reflectând aceste realităŃi, Consiliul de primăvară din 13 – 14 martie
2008 considera că pentru următorul ciclu de trei ani, reformele trebuie să
continue a fi implementate atât la nivel naŃional cât şi comunitar. De asemenea
stabileşte şi o serie de noi iniŃiative politice în cele patru domenii prioritare
identificate în primăvara anului 2006: investiŃii în oameni şi modernizarea pieŃei
muncii, mediul de afaceri, cunoaştere, energie şi mediu.17
În contextul globalizării şi al instituŃionalizării libertăŃii de mişcare, noul
vector al lumii contemporane devine antreprenorul, singurul capabil să ofere
performanŃă şi eficienŃă. De aceea, în The European agenda for
Entrepreneurship se afirmă că „antreprenoriatul reprezintă principala forŃă a
inovaŃiei, competitivităŃii şi creşterii economice. Datorită prezenŃei lor în sectoare
cheie, precum serviciile şi activităŃile bazate pe cunoaştere, micile întreprinderi şi
antreprenorii joacă un rol central în economia UE”.18 Pentru a oferi oportunităŃile
necesare acŃiunii antreprenoriale, Comisia Europeană a propus un plan care
vizează cinci arii politice strategice:
- Cultură antreprenorială (Entrepreneurial Mindsets): Comisia va
promova spiritul antreprenorial, evidenŃiind cele mai bune modele de
practică şi va sprijini atitudinile antreprenoriale;

15

Gross domestic expenditure on R&D (GERD) by source of funds, sursa: Eurostat, disponibil la
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/main_tables
16
vezi OECD in Figures 2009, OECD, 2009, Economic Growth and Finance, disponibil la
http://www.oecd.org.
17
Presidency Conclusions, Bruxelles European Council, 13 and 14 March 2008.
18
Commission Of The European Communities, Action Plan: The European agenda for
Entrepreneurship, Brussels, 11.02.2004.
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Noi stimulente antreprenoriale (Better Incentives for Entrepreneurs):
aceasta nu priveşte doar posibilitatea înregistrării mai rapide şi mai
ieftine a unei afaceri, ci şi, necesitatea unui raport normal între risc şi
recompensă; Comisia va interveni pentru a reduce efectele negative ale
eşecului în afaceri, va facilita transferul companiilor şi va amenda
sistemele de securitate socială în favoarea antreprenorilor;
- Creştere şi competitivitate (Growth and Competitiveness): Comisia va
promova accesul la suport şi training managerial pentru toate categoriile
de antreprenori, dar mai ales pentru femei şi minorităŃi etnice. Mai mult,
Comisia va încuraja comerŃul transfrontalier şi va susŃine reŃelele şi
parteneriatele strategice dintre antreprenori;
- FinanŃare (Access to Finance): obiectivul Comisiei este de a îmbunătăŃi
circulaŃia capitalului şi, de asemenea, de a micşora impozitarea
capitalului;
- Cadru Administrativ şi de Reglementare (Regulatory and Administrative
Framework): Comisia va trebui să reducă şi să simplifice barierele
administrative şi excesul de reglementări legale în domenii precum
impozitarea, angajarea şi mediul, prin îmbunătăŃirea legislaŃiei, prin
evaluarea impactului şi prin consultarea stakeholder-ilor.19
Acest set de măsuri ar trebui să ofere un nou impuls pentru
implementarea Strategiei de la Lisabona, însă, aşa cum sesiza şi Association of
European Chambers of Commerce and Industry, ceea ce lipseşte planului
european de promovare a antreprenoriatului sunt Ńintele clare (detaliate) şi
programul concret de implementare. Dar, cel puŃin la nivel doctrinar, programatic
retorica europeană pare a fi una care are în vedere necesitatea reformării
structurale a economiei, în general, şi a modelului social european, în special.
Având în vedere atât cerinŃele economiei post industriale cât şi
implicaŃiile dezvoltării unei culturi antreprenoriale solide, liniile directoare ale
reformei economico-sociale europene ar trebui să aibă în vedere următoarele
aspecte:
- Diminuarea sau chiar eliminarea totală a politicilor care, explicit sau
implicit, subvenŃionează inactivitatea (în UE se lucrează cu 16 % pe an
mai puŃin decât în USA); cheltuielile publice ar trebui reorientate către
promovarea sistematică a muncii ca instrument în vederea creşterii
coeziunii sociale;

19
Commission of the European Communities, Action Plan: The European agenda for
Entrepreneurship, Brussels, 11.02.2004.
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Reconsiderarea conceptului de echitate: în loc de a defini echitatea în
termeni de redistribuire a veniturilor, ar fi mult mai util să formulăm o
astfel de definiŃie utilizând conceptul de egalitate de şanse (egalitate
formală, singura care maximizează libertatea şi acŃiunea antreprenorială);
- Reconsiderarea conceptului de securitate, pentru a reflecta noile riscuri şi
realităŃi ale pieŃei muncii: pe de o parte, încurajarea şomajului (prin
măsuri protecŃioniste) a determinat creşterea ineficienŃei în funcŃionarea
pieŃei muncii şi deteriorarea abilităŃilor individuale, iar, pe de altă parte,
protecŃia legală strictă a locului de muncă oferă securitatea locului de
muncă doar pentru cei deja angajaŃi. O alternativă ar putea fi rebalansarea securităŃii pentru a facilita tranziŃia între diferitele locuri de
muncă şi pentru a facilita longlife learning;
- Reconsiderarea vârstei de pensionare, deoarece sistemul de tip Bismark
devine din ce în ce mai ineficient (numărul celor activi este în continuă
scădere) ca urmare a unui dublu fenomen: a scăzut vârsta de pensionare
şi a crescut speranŃa de viaŃă (până în 2050 va mai creşte cu 5-7 ani);
- RedirecŃionarea cheltuielilor publice în special către educaŃie şi către
sectorul cercetare şi dezvoltare20.
Economia europeană se află în faŃa unei decizii radicale, decizie care
priveşte însăşi”prosperitatea viitoare a modelului european”.21 Şansa reformei a
fost deja ratată pentru că la jumătatea perioadei de implementare a Strategiei
Lisabona, în unele Ńări europene situaŃia economică şi socială părea să se
înrăutăŃească, în loc să se îmbunătăŃească. Spre exemplu în Germania şi în FranŃa
şomajul ajunsese la aproximativ 10%, iar creşterea economica europeana se situa
sub 2% comparativ cu SUA ce cunoştea o creştere de peste 3%. Pentru a evalua
rezultatele implementării Strategiei de la Lisabona, în primăvara anului 2004,
Consiliul European l-a însărcinat pe fostul prim-ministru al Olandei, Wim Kok,
să conducă un grup de experŃi şi să redacteze un raport, cu scopul de a da un nou
impuls Strategiei de la Lisabona.
Una dintre principalele concluzii ale Raportul Kok, prezentat la Consiliul
European din toamna anului 2004, a fost că rezultatele obŃinute au fost
dezamăgitoare din cauza „agendei prea încărcate, lipsei de coordonare şi a
priorităŃilor conflictuale”. Mai mult, Raportul sugerează că vina principala este a
statelor membre care nu au avut suficientă voinŃă politică de a pune în aplicare
20

vezi OECD in Figures 2009, OECD, 2009, Education: Expenditure, Research and Development,
Economic Growth and Performance, Science and Technology, disponibil la http://www.oecd.org7,
8, 9, 10.
21
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html, Facing the challenge. The Lisbon
strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok,
November 2004.
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reformele necesare atingerii obiectivelor Agendei Lisabona. Ca urmare a acestui
raport, Comisia Europeana a hotărât relansarea Strategiei Lisabona (redenumindo Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă) în anul 2005, urmând ca
accentul să fie pus mai degrabă pe acŃiunile ce trebuie puse in aplicare decât pe
obiectivele ce trebuie atinse.22
Continuând această perspectivă şi preluând concluziile raportului
Comisiei Europene privind relansarea Strategiei Lisabona din decembrie 2007,
care concluzionează că sunt vizibile primele rezultate, în cadrul Forumului
Economic desfăşurat în mai la Bruxelles, comisarul european Joaquin Almunia
argumentează că actuala criză economică şi financiară reiterează necesitatea
implementării unei astfel de Strategii. Astfel, „dinamismul care în trecut era
produsul pieŃelor financiare trebuie acum căutat în altă parte” şi anume, într-un
set de măsuri care nu sunt neapărat noi şi care au constituit „nucleul
recomandărilor Strategiei de la Lisabona”.23 Doar opŃiunea pentru un nou tip de
economie, o economie care să înglobeze cunoaştere poate oferi Europei şansa de
a-şi păstra poziŃia de important actor internaŃional; de aceea, o strategie revizuită
trebuie să aducă în prim plan o accelerare a implementării măsurilor structurale
care să se concentreze pe următoarele domenii: reforma producŃiei precum şi a
pieŃei muncii, cercetare – dezvoltare şi inovaŃie, educaŃie şi creştere economică
durabilă (green growth).24 În viziunea lui Almunia criza actuală face cu atât mai
necesară implementarea cât mai coordonată a acestei agende sau în accepŃiunea
preşedintelui Comisiei Europene, Jose Durao Barroso „Strategia de la Lisabona
este Strategia Uniunii de ieşire din criză”. De asemenea, „Lisabona post – 2010
nu va mai putea aduce în prim plan mediul de afaceri (în înŃeles clasic). Va trebui
să păstrăm atenŃia asupra creşterii şi locurilor de muncă – dar atât creşterea cât şi
locurile de muncă trebuie să fie sustenabile din punct de vedere al mediului, din
punct de vedere social şi din punct de vedere economic”.25
Reforma economiei comunitare urmând aceste linii directoare trebuie să
conducă la o regândire a modelului social european, la o realocare a fondurilor
dinspre politicile protecŃioniste către politicile şi iniŃiativele care să poată susŃine
creşterea productivităŃii şi competitivităŃii; altfel spus trebuie create premisele
necesare pentru stimularea competiŃiei şi inovaŃiei (descoperirii) antreprenoriale.
O atare perspectivă este evidenŃiată de Alberto Alesina şi Francesco Giavazzi
22

http://www.euractiv.ro/uniunea
europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_12998/Agenda_Lisabona.html
23
Joaquin Almunia, disponibil la
http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/focuson15745_en.htm
24
Ibidem.
25
José Manuel Barroso în cadrul National Lisbon Coordinators of Lisbon Strategy Summit, Prague,
2009, disponibil la http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/lisabon-en18064/.
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atunci când identifică cele două faŃete, cele două formule care pot rezuma viitorul
Uniunii Europene: reformă sau declin. Această imagine, fără a fi una
apocaliptică, pleacă de la constatarea din ce în ce mai evidentă că „Europa a
ajuns la o răscruce. Poate continua, cum ne-a obişnuit, să accepte un declin încet,
dar permanent, sau poate iniŃia reforme […] schimbarea este necesară dacă se
vrea evitarea unui declin economic. Astăzi această opŃiune mai este posibilă, însă
după încă zece ani de declin ar putea fi exclusă”.26 Dacă declinul nu poate
constitui aspectul atractiv pentru viitorul UE, nici reforma nu poate fi cu uşurinŃă
asumată şi implementată pentru că „europenii au fost mult mai influenŃaŃi de
tradiŃia marxistă decât americanii. Ei percep inegalităŃile determinate de piaŃă ca
un pericol suprem şi sunt, în general, suspicioşi în ceea ce priveşte pieŃele,
favorizând intervenŃia masivă a statului pentru a echilibra aceste inegalităŃi”.27
Dar, dincolo de evidenŃa acestor dificultăŃi şi fără a transforma modelul
american într-un pol de atracŃie pentru continentul european, modelul social
european trebuie să (re)devină performant prin faptul că trebuie să devină
„solvabil din punct de vedere financiar” şi prin faptul că nu trebuie să creeze
grave „distorsiuni economice şi politice”.28 De aceea singura şansă reală rămâne
reforma respectând următoarele coordonate fundamentale: dereglementare,
mediu concurenŃial şi antreprenoriat.

26

Alesina, Alberto, Giavazzi, Francesco, Viitorul Europei: reformă sau declin, Ed. Arc, Chişinău,
2008, p. 12 .
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Ibidem, p. 26.
Ibidem, p. 28.

65

COORDONARE ŞI COMUNICARE ÎN PROCESUL
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ABSTRACT. This paper tackles a topic of interest to the national and
international community, the stake of which is the strategy we use to justify the benefits it
will have on receivers (to change their perception, to enhance their awareness and
participation). To this purpose, our investigation initiates an action of communication
about social insertion and it is necessary to get to know which is the perspective of the
European community, Romanian Government, local communities, regional authorities,
NGOs on this topic. This campaign of communication about social insertion is addressed
to professionals and to the large audience and wants to be actually a program focused on
clear and applicable measures, the receptors of which should have enhanced awareness
and should be willing to participate in the change.Of course, within this procedure we
consider also the ambiguity of the concept of social insertion. This is why we shall define
it using terms, such as: vulnerability, social protection, education etc. Furthermore, by
an indirect message we seize an aspect of exclusion and appreciate that a positive
solution would be insertion, and directly we encourage insertion as the best way to
reinforce social cohesion. In a communication strategy we consider the following
aspects: objectives, type of target audience, communication channels and tools etc.
Within the activity of efficient communication in social insertion, a significant part is
played by the use of the open coordination method (OCM) that is characterized by
decentralization, flexibility, non-obligativity, multiple political actors, formulation and
application of new policies by each member state of the European Union. This method
used in the social field enhances the political visibility and the interactions with the other
European policies. As in the first part of the paper we analyzed the part played by
communication in social insertion and the relevance of the OCM in the process of
protection program elaboration at a community level, in the second part we started an
investigation for a three month period (July – September this year) of some phenomena
that enter the sphere of social insertion as reflected in the local journals to emphasize the
extent to which the media communication contributes to the awareness, information and
involvement of the Iasi citizens in the programs of social change.
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Demersul nostru are în vedere oportunitatea activităŃilor de comunicare
în domeniul incluziunii sociale pe care Comunitatea Europeană le-a iniŃiat şi pe
care România încearcă prin cunoaşterea şi aplicarea metodei deschise de
coordonare să le transpună în practică. De aceea, a fost de acord să ia parte la
proiectul intitulat „Europa social incluzivă" (formulare care aparŃine lui Vladimír
Spidla Comisar European pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, Afaceri Sociale şi
Egalitate de Şanse), care într-o măsură semnificativă a fost considerată o acŃiune
care va influenŃa cooperarea dintre Uniunea Europeană şi România.
În România secolului al XXI-lea, evaluările asupra stadiului de realizare
a unora dintre obiectivele stabilite - înainte de aderarea sa în Uniunea Europeană,
în cadrul Memorandumului comun asupra Incluziunii sociale -, au evidenŃiat
amânarea nepermis de mult a îndeplinirii unora dintre acestea. Ne referim în mod
special la următoarele obiective:” mărirea eficienŃei programelor ce au ca scop
crearea de locuri de muncă cu accent pe formarea continuă şi pe combaterea
tuturor formelor de discriminare în toate sectoarele socio-economice;- finalizarea
implementării reformei serviciilor de sănătate prin eliminarea discrepanŃelor în
acoperire geografică şi calitatea serviciilor medicale, modernizarea
echipamentelor în spitale şi clinici, îmbunătăŃirea mecanismelor şi redistribuirea
fondurilor colectate, consolidarea managementului, a monitorizării şi a evaluării
tuturor tipurilor de îngrijire; - intensificarea măsurilor de eliminare a
neparticipării la educaŃia obligatorie, îmbunătăŃirea adaptabilităŃii învăŃământului
tehnic şi vocaŃional la cererea pieŃei muncii şi promovarea formării continue;
- implementarea noului sistem naŃional de asistenŃă socială şi servicii,
îmbunătăŃirea graduală a venitului minim garantat, sprijinul asigurat familiilor cu
copii şi sistemul public de pensii, pentru a asigura eliminarea sărăciei severe;finalizarea implementării strategiei guvernului de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor
şi, în particular, eliminarea cazurilor de persoane fără acte de identitate,
asigurarea de programe de pregătire şi de creare de locuri de muncă, pentru
educaŃie, îngrijirea sănătăŃii şi dezvoltarea infrastructurii, care promovează
includerea comunităŃii rome şi continua luptă împotriva discriminării”29
Desigur, că e necesar să luăm în calcul atitudinea instituŃiilor centrale şi
locale şi maniera în care se folosesc de mass-media (activ, pasiv, reactiv) pentru
a comunica aceste probleme. De asemenea, am luat în consideraŃie şi faptul că
atitudinea instituŃiilor - care au ca obiect de activitate problemele de incluziuneexcluziune, nivelul cooperării lor interinstituŃionale - este influenŃată de cultura
instituŃională centralistă prezentă încă în România. Din păcate, centralizarea
deciziilor afectează politicienii şi funcŃionarii publici de la nivel local şi măresc
responsabilitatea instituŃiilor centrale.
29
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De altfel, statutul nostru de stat membru al Uniunii Europene ne obligă
să ne onorăm angajamentul cu privire la îndeplinirea cerinŃelor asumate în
domeniul incluziunii sociale cu atât mai mult cu cât anul 2010 este considerat
anul european al luptei contra sărăciei şi excluziunii sociale. Reamintim că acest
Memorandum a avut ca deziderat principal pregătirea Ńării noastre pentru a
participa la Strategia Europeană asupra Incluziunii Sociale. Memorandumul
analizează principalele provocări politice în domeniul social şi face recomandări
cu privire la următorii paşi în lupta împotriva sărăciei.
Din păcate, cel mai adesea se apreciază că în România se manifestă o
discrepanŃă între principii şi realitate, cu toate că Uniunea Europeană respectă şi
aplică principiul egalităŃii, al egalităŃii de şanse din momentul în care ne-a
facilitat conectarea la programele europene de emancipare şi dezvoltare
corespunzătoare a tuturor resurselor de care dispunem. Pe de o parte, guvernul
României a trebuit să adopte o serie de măsuri, de la construcŃia instituŃională la
armonizarea cu standardele Uniunii ca răspuns la presiunea externă iar pe de altă
parte a venit presiunea din partea organizaŃiilor neguvernamentale uneori în
colaborare cu sindicatele şi cu alte organizaŃii ale societăŃii civile româneşti. Ceea
ce ne-a surprins neplăcut este că nu este cunoscută chiar semnificaŃia
terminologică a conceptelor de incluziune, excluziune socială, de la politicieni la
funcŃionarii publici, de la jurnalişti până la opinia publică.
Oare ce reprezintă aceste norme ale incluziunii sociale? „instrumente de
emancipare/ de nivelare socială”30 ? Desigur, este recunoscută ambiguitatea
principiului egalităŃii, a faptului că pe de o parte se opune măsurilor
discriminatorii iar pe de altă parte că” nu are sens” fără inegalitate31, că poate fi
un „instrument de susŃinere a celor defavorizaŃi”32 dar şi de inegalitate favorizată
de „privilegiaŃii” din naştere, posesorii de proprietate sau determinată de
socializare, de nivelul de educaŃie, meritul individual. Uneori egalitatea de
rezultate poate induce o anumită nivelare socială33 Se poate vorbi oare şi de un
„conflict al egalităŃilor”34. Desigur, cu toate că destinatarii sunt inegali, se
încearcă aplicarea într-o manieră egală a valorilor democratice, numai că în
punerea în practică se manifestă o serie de blocaje voite sau nu; nu putem omite
nici existenŃa conflictelor sociale - ale căror forme de manifestare uneori rapidă/
lentă şi chiar permanentă -, nici a decalajelor generate de crize economice,
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Christopher Pollmann, 2009, Le principe d'egalité: tremplin ou impase pour l'émancipation
humain?, Aspects n.3., p. 25.
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N. Luhmann, apud C. Pollmann, Op. cit., p. 32.
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C. Pollmann, Op. cit., p. 26.
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C. Pollmann, Op. cit., p. 28-30.
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sociale, politice etc., ale căror efecte demonstrează că între ideal şi real
coeziuniunea este dificil de obŃinut.
Este vorba oare de o neînŃelegere a „egalităŃilor” în context democratic?
Încercăm să răspundem la această întrebare cu ajutorul lui Jürgen Habermas ale
cărui interpretări se bazează pe înŃelegerea legăturii dintre conceptele: drepturile
omului, principiul egalităŃii, dreptul de participare democratică. În primul rând,
filosoful german întreprinde atât o abordare din perspectivă sociologică cât şi una
din punctul de vedere al filosofiei dreptului pentru a explica geneza drepturilor
omului cu ajutorul noŃiunilor: fapt, normă, legitimitate şi legalitate. Pentru a
stabili mai bine semnificaŃiile şi raporturile dintre aceşti termeni utilizează
conceptul de raŃiune comunicaŃională care reprezintă o parte esenŃială a acŃiunilor
umane şi contribuie în mod semnificativ la reglarea lor. Această raŃiune
comunicaŃională are o dimensiune cognitivă - cunoştinŃe pertinente asupra
obiectului de discuŃie -, alături de o dimensiune expresivă - autenticitatea
partenerilor de dialog - şi de o dimensiune normativă - recunoaşterea capacităŃii
de a avansa în mod egal argumentele cele mai bune, o comunicare liberă de orice
dominaŃie. De fapt, aspectul normativ induce situaŃia ideală de comunicare care
conŃine în sine conceptul de lege care la rândul său explică conceptul de drept şi
de egalitate de tratament. În cadrul legilor universale şi abstracte toŃi subiecŃii
beneficiază de aceleaşi drepturi. Totodată drepturile politice care fac parte din
categoria drepturilor fundamentale conduc la formarea statutului de cetăŃean egal
şi liber, cărora le este recunoscut rolul de destinatari ai legilor pe care le pot
folosi unii contra celorlalŃi. De asemenea, prin recunoaşterea formei juridice a
drepturilor omului şi raportarea sa la paradigma democraŃiei deliberative i se
acordă legitimitate. Habermas face o reconciliere între respectarea drepturilor
omului şi exerciŃiul suveranităŃii populare. Acest model este de fapt o sinteză
între drepturile omului-drepturile democratice-practica comunicaŃională. „Întradevăr, paradigma democraŃiei (s.n.) deliberative se desfăşoară într-o manieră
dinamică în cercul comunicării unde autonomia individuală şi autodeterminarea
democratică se întăresc împreună. Tensiunea normativă între egalitate şi libertate
dispare atunci când se renunŃă la o interpretare concretă a principiului
suveranităŃii populare şi se face apel la o paradigmă procedurală. În acelaşi timp,
paradigma deliberativă a democraŃiei pretinde că poate cerne mai bine între libera
dezvoltare a individului şi respectul deplin al drepturilor sale decât o face
liberalismul […..] iar implicarea cea mai profundă a autonomiei individuale
....este de natură comunicaŃională”35
Suntem de acord cu Habermas când afirmă despre comunicarea
democratică că de fapt ajută cetăŃeanul să iasă din monolog şi să se poartă
firesc, să depăşească disensiunile inerente, mai ales pe cele politice pentru a
35
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ajunge la un acord rezonabil, nu la „instituirea multiplului în detrimentul lui
Unul”36.
În direcŃia sugerată de Habermas şi de alŃi specialişti, încercăm în această
lucrare să relevăm necesitatea legăturii dintre coordonare şi comunicare în
procesul incluziunii sociale în România. Cu toate că suntem beneficiarii
revoluŃiei comunicaŃionale, sunt cetăŃeni în statul nostru care din păcate, cunosc
puŃin spre deloc despre încercările de reformare prin implementarea unui nou
sistem naŃional de asistenŃă socială şi servicii care să ajute la eliminarea
discriminărilor. Există o coordonare a celor implicaŃi în realizarea programului
operaŃional de incluziune socială şi categoriile cărora li se adresează acest
proiect? Care sunt domeniile majore de intervenŃie? Ce eficienŃă au avut acŃiunile
de monitorizare, evaluare, informare, educare, comunicare? Care sunt strategiile
pentru rezolvarea problemelor identificate? Sunt doar câteva întrebări-problemă
pe care poate folosirea Metodei deschise de coordonare care se caracterizează
prin: descentralizare, flexibilitate, neobligativitate, actori politici multiplii,
formulare şi aplicare de noi politici de către fiecare stat membru al Uniunii
Europene, folosită în domeniul social poate să contribuie la creşterea vizibilităŃii
politice, a interacŃiunilor cu celelalte politici europene şi responsabilizarea
partenerilor sociali.
În acest sens, în procesul de incluziune socială în România au fost
angrenate o serie de ministere: Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale,
Ministerul SănătăŃii, Ministerul EducaŃiei,Cercetării şi Inovării, Tineretului şi
Sportului, Centrul NaŃional de Resurse, Autoritatea NaŃională Pentru ProtecŃia
Familiei, Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare, DirecŃia
JudeŃeană de AsistenŃă Socială, Consiliul JudeŃean, Consiliul Local, Fondul
Social European. Cu toată această mobilizare instituŃională şi a sprijinului
Uniunii Europene, am remarcat că atât la nivel naŃional cât şi nivel local se
manifestă deficienŃe de comunicare şi chiar dezinformare asupra problemelor de
incluziune şi excluziune sociale în condiŃiile în care ne confruntăm cu ceea ce
specialiştii numesc sărăcie relativă de masă, o sărăcie de tip distribuŃional şi
structural37 cauzate de: declinul economic, creşterea inegalităŃii economice şi
deficit de politică socială. Avem în vedere că agenŃiile guvernamentale nu
comunică în acelaşi fel şi cu aceeaşi periodicitate pentru că între acestea sunt
diferenŃe de organizare instituŃională, de obiective, priorităŃi şi de strategii de
comunicare. În acelaşi timp, sunt o serie de factori care pot influenŃa într-un fel
sau altul procesul de comunicare. Astfel, factorul politic, de exemplu, în timpul
campaniei electorale intensifică activitatea de comunicare către public prin
36
37
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intermediul conferinŃelor de presă, întâlnirilor cu alegătorii etc. În ceea ce
priveşte colaborarea între instituŃiile guvernamentale şi mass-media în activitatea
de mediatizare a informaŃiilor remise către cetăŃeni prin intermediul lor, oamenii
din presă sunt nemulŃumiŃi de această colaborarea şi o văd remediată prin
profesionalizarea persoanelor responsabile cu comunicarea, mai ales că în ultimii
ani a crescut importanŃa imaginii instituŃionale prin campanii de informare
publică. În acest context, s-a urmărit: nivelul cooperării între instituŃii
centrale/locale, între acestea şi mass-media, calitatea reflectării prin mass-media,
interesul faŃă de problematica politicilor sociale etc.
În ceea ce privesc domeniile majore de intervenŃie, în Programul
OperaŃional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (2007-2010), am sesizat
importanŃa acordată: dezvoltării economiei sociale, a îmbunătăŃirii accesului şi
participării grupurilor vulnerabile pe piaŃa muncii, a promovării oportunităŃilor
egale pe piaŃa muncii şi a iniŃiativelor transnaŃionale pentru o piaŃă inclusivă a
muncii. Cu toate că există iniŃiative guvernamentale transpunerea acestora este
anevoioasă şi e dificil de stabilit cât este neştiinŃă cât este discriminare. S-a
apreciat că lipsa unui plan de comunicare cu furnizorii de servicii sociale
reprezintă una dintre cauzele acestui derapaj între teorie şi practică. Au fost
propuse o serie de obiective strategice şi specifice pentru a atenŃiona asupra
acestor deficienŃe şi ce măsuri ar putea fi luate pentru îndeplinirea lor, cum ar fi:
dezvoltarea comunicării interinstituŃionale, a relaŃionării cu structurile societăŃii
civile; extinderea parteneriatului social, în plan intern şi internaŃional şi la nivel
local, judeŃean, central; dezvoltarea unei culturi a parteneriatului şi a
responsabilităŃii sociale; coordonarea activităŃilor de colaborare şi comunicare ale
autorităŃilor şi instituŃiilor publice locale, crearea de instrumente de comunicare
eficiente, de proceduri şi standarde comune etc.
Dacă în prima parte a lucrării, am analizat rolul comunicării în domeniul
incluziunii sociale şi a relevanŃei MDS- ului în procesul de elaborare a
programelor de protecŃie socială la nivel comunitar, în partea a doua, am
întreprins o investigare pe perioada iulie-septembrie a.c., a unor fenomene ce
intră în sfera incluziunii/excluziunii sociale reflectate în presa ieşeană. Am fost
interesaŃi de măsura în care comunicarea mediatică contribuie la conştientizarea,
sensibilizarea, informarea şi implicarea ieşeanului în programele de schimbare
socială pentru că se doreşte să nu rămână numai o recepŃionare pasivă, de tipul
informare simplă, teoretică, cu legătură redusă cu practica, cu rezistenŃă faŃă de
mesajele promovate, cu implicare scăzută, ci dimpotrivă, un schimb de informaŃii
şi o evaluare cantitativă şi calitativă a impactului acestor fenomene asupra
publicului din Iaşi. În acest sens, am urmărit în aceste articole găsirea
răspunsurilor la următoarele întrebări: În ce măsură are nevoie comunitatea locală
să afle la ce se referă procesul de incluziune socială? Care sunt opiniile
cetăŃenilor ieşeni despre problemele care intră în sfera excluziunii sociale? Ce tip
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de mesaje au ales ziariştii ieşeni? (mesajul direct: au indicat un mesaj pozitiv, în
sensul că au promovat incluziunea ca metodă eficientă de realizare a coeziunii
sociale; mesajul indirect - au oferit un exemplu ce intră în categoria excluziunii
sociale şi au demonstrat că o soluŃie bună este alegerea incluziunii -).În funcŃie
de ce au ales mesajul potrivit ? (obiectivele comunicării:conştientizare,
sensibilizare, informare; publicul Ńintă: urban-rural, vârstă, sex, ocupaŃie;
instrumente de comunicare: pliant, poster, spot publicitar la radio,
televizor,afişele din staŃiile mijloacelor de transport, bannere, mesaje pe
blogguri, campanii de mesaje pe poştă electronică; canale de comunicare:
campanie în presă, internet, campanie de corespondenŃă. În ce măsură textul este
pe înŃelesul ieşenilor ? (uşor de transmis mai departe; uşor de explicat; uşor de
înŃeles, uşor de auzit, văzut, accesat; uşor de explicat;ce impact emoŃional are - te
face să meditezi-asupra temei din articol; are impact imediat-te determină să faci
ceva - , poate genera o schimbare de percepŃie, înŃelegere, deschidere la
diversitate.
De asemenea, am Ńinut seama de ambiguitatea conceptului de incluziune,
şi de aceea, am analizat în paralel, aspecte ale incluziunii (pozitive) şi excluziunii
(negative), după cum urmează:
pozitive
AntiviolenŃă
antidiscriminare
Participare
ToleranŃă
Normalitate
garantarea libertăŃilor individuale

negative
violenŃă
discriminare
marginalizare
intoleranŃă
deviantă
încălcarea libertăŃilor individuale

Pentru aceasta, am urmărit în presa locală, în : Bună Ziua Iaşi, Ziarul de
Iaşi, Evenimentul de Iaşi, Flacăra Iaşului, Iaşi Est, Iaşi Plus, Adevărul de seară,
Ieşeanul maniera de prezentare a cazurilor de incluziune şi excluziune prin
folosirea listei de antonime expuse mai sus. Pe primul loc se află mediatizarea
violenŃei; predomină forma de prezentare a cazurilor violente de tip reconstituire
şi senzaŃională38. Pe acestea, dar şi celelalte priorităŃi din cadrul programului de
incluziune socială în România, le-am analizat după grila de lectură a articolelor
din presă care a cuprins următoarele rubrici: forma de prezentare, „arhitectura”
ştirii, aşezarea în pagină, tipul de articole, conŃinutul articolelor.
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„Arhitectura” ştirii despre actele de violenŃă a indicat următoarele: vând
ziarul deoarece transmite: acŃiuni dramatice, senzaŃionale, emoŃionale, actuale;
acŃiuni fizice extreme; acŃiuni care ameninŃă comunitatea.39
Aşezarea în pagină: partea centrală a paginii (circa 45%), în partea
dreapta ( 30%), în partea de sus (25%)
Articolele sunt descriptive, de analiză şi atitudine şi se regăsesc în
paginile 1-5. Titlurile sunt agresive, şocante; au mai fost folosite şi alte două
tipuri de titluri:1. care anunŃă cea mai importantă informaŃie din text; 2. stârneşte
curiozitatea cititorului.12
ConŃinutul articolelor a indicat:locul unde a avut loc;când a avut loc, cum
s-a realizat;actorii sociali implicaŃi;vârsta victimei, a agresorului; obiectele
agresiunii;mediul de rezidenŃă-urban, rural -; cauzele agresiunii; urmările
agresiunii asupra victimei dar şi asupra agresorului.
În continuare, exemplificăm cu articolele din presa ieşeană, ordonate în
funcŃie de frecvenŃa fenomenelor tipice de excluziune şi incluziune socială
însoŃite de comentarii din partea publicului, destul de puŃine. Acest fapt poate să
indice rezistenŃa membrilor comunităŃii faŃă de mesajele directe sau indirecte,
pentru că li se par că sunt departe de a reflecta problemele curente, nu corespund
aşteptărilor şi nu indică soluŃii viabile pentru depăşirea violenŃei, şomajului,
discriminării de gen, vârstă, etnie etc. Cu toate că unele publicaŃii au detalii de
contact care favorizează schimbul de informaŃii, publicul larg are şansa să-şi
exprime opiniile şi în această situaŃie se ajunge la un „feed-back” al comunicării
chiar dacă uneori este incomplet; de multe ori forma de exprimare nu este cel
mai fericit aleasă.
Apreciem că fără susŃinerea unei campanii de informare uşor de
transmis mai departe care reprezintă „un apel la acŃiune” pe subiecte punctuale,
folosind canale de comunicare accesibile, dozând în mod corespunzător
instrumentele de comunicare, care să sensibilizeze şi să îmbunătăŃească
atitudinile pozitive dar mai ales să le schimbe pe cele negative, în sprijinirea ideii
că membrii comunităŃii locale au de jucat un rol activ şi pentru că fiecare
membru al societăŃii are dreptul să participe la construirea modelului social de
bunăstare european.
Pe baza programului de incluziune socială - componenta pentru asistenŃă
socială - propus de statul român, am constatat că în presa locală pe primul loc se
situează violenŃa domestică dar şi din afara ei. Mai jos, indicăm câteva titluri pe
acest subiect, cu numărul de vizionări şi comentariile aferente.
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Copil bătut măr de tata cu o coadă de mătură
vizionat de 125 de ori.
Cazul bizar al copilului care şi-a ucis mama amână concediile medicilor
9
comentarii: au indicat rolul psihologului în şcoală, al medicului de familie şi au
făcut comentarii defavorabile la adresa justiŃiei.
După ce am ucis-o am simŃit că m-am trezit dintr-un coşmar
vizionat de 3613 ori, un număr maxim de vizionări în comparaŃie cu cele despre
şomaj.
Secretul copilului ucigaş vizionat de 1760 ori 3 comentarii: sunt nemulŃumiri că
nu văd chipul copilului; alŃii au subliniat că nu există confidenŃialitate în relaŃia
psiholog-pacient; alŃii s-au întrebat ce face Biserica? (ironic, „în România nimic
nu se rezolvă fără miros de agheasmă şi tămâie”).
Elevul asasin îşi ducea sora la grădiniŃă
vizionat de 491 de ori.
Comentariu
Băi idioŃilor şi faptul că avea o grijă cam exagerată pentru sora sa demonstrează
că avea probleme la mansardă. Posibil că şi făcea cu ea mici perversiuni. Nu mai
tot pupaŃi...... criminalul că daŃi exemplu rău la toŃi şmecherii de vârsta lui
Articolul Procesul copiilor care au violat o bătrână de 71 de ani a avut 103
vizionări
4 copii din mediul rural între 14-18 ani au fost acuzaŃi, de tâlhărie, violare, furt
calificat, complicitate la viol
Revenind la componenta pentru asistenŃă din programul de incluziune
socială, am observat că în presa ieşeană am găsit puŃine informaŃii despre
Programul pentru tineri aflaŃi în situaŃii de risc. În continuare, facem apel la
următoarele articole: Copiii din centrele de plasament au gratuitate la meciurile
Politehnicii, cu 2 comentarii
EducaŃie
4/08, 07:26, postat de Guestus
La teatru nu le-ar fi făcut abonament…s-a semnalat o scădere a
segmentului de populaŃie mâncătoare de seminŃe şi consumatoare de manele.
4/08, 04:25 postat de The Engineer
Încă o tranşă de votanŃi. Uite aşa se pregăteşte pepiniera de votanŃi cu nichita,
simirad, psd-ul: de mic sunt învăŃaŃi cu milogeala" de la stat, ca să ştie micuŃii
cine e tătucul care le dă gratis la meci
Un alt articol prezintă cam telegrafic proiectul pentru Copiii rămaşi
singuri acasă, şi anunŃă că AsociaŃia Alternative Sociale încheie proiectul
„Colaborare transfrontalieră interinstituŃională pentru protecŃia drepturilor
copiilor singuri acasă”
TRAFICUL CU COPII - Clasament dureros: Iaşul este primul la traficul de copii
109 vizualizări analizează: exploatarea sexuală a minorilor; exploatare prin
muncă forŃată; practicarea cerşetoriei; practicarea furtului; a pornografiei
infantile şi pe internet.
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Pe perioada de monitorizare a presei, în ceea ce priveşte Programul
pentru persoane cu dizabilităŃi, am găsit articole sub formă de anunŃ umanitar, ca
de exemplu, Andrei a pierdut lupta cu boala (băiat de 12 ani pentru care ziarul a
iniŃiat o campanie de strângeri de fonduri pentru a fi salvat la o clinică din
Torino).
Un alt articol anunŃă ConferinŃă transfrontalieră pe tema integrării sociale
a persoanelor cu deficienŃe intitulată Incluziunea socială fără frontieră 6-8
noiembrie organizată de FundaŃia Alături de Voi a fost vizionat de 89 cititori iar
Lansarea programului de integrare şi coeziune socială a fost vizionat de 89 de
ori
În seria cazurilor de abuzuri sexuale asupra minorilor, care se înscrie în
seria încălcării libertăŃilor individuale, am găsit articolul Copilă de 12 ani violată
de tată , vizionat de 139 de ori, care conŃine 1 comentariu; ştirea a fost preluată
de la DirecŃia pentru Asigurări Sociale şi ProtecŃia Copilului Vaslui: o fată a fost
abuzată sexual de tată, în timp ce mama era internată în spital cu celălalt copil:
PoliŃia din Vaslui a dus-o pe minora care a anunŃat violul la Centrul de Primire în
Regim de UrgenŃă a Copilului Abuzat, Neglijat, Exploatat Vaslui
1comentariu- Nicu- Animal depravat! ..... .Cum poŃi să-Ńi baŃi joc de un copil cu
suflet curat? Care aşteaptă protecŃie, şi nu batjocură!
De asemenea, sunt puŃine articole şi pe componenta destinată dezvoltării
capacităŃii pentru incluziunea socială a populaŃiei de etnie romă. Exemplificăm
cu articolele următoare:
- Sprijin pentru femeile de origine rromă, cu 49 de vizionări; Prefectura a
organizat o sesiune de informare despre procesul de incluziune socială a femeilor
rrome pe 26 august la Iaşi. FundaŃiei Desiré, AsociaŃia Femeilor łigani, Pentru
Copiii Noştri, AgenŃia NaŃională pentru Rromi Timişoara au cerut ajutorul
prefectului din Iaşi pentru a prezenta şi la Iaşi acest proiect; scopul proiectului:
Promovarea incluziunii şi a egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii a femeilor şi a
tinerilor de etnie Romă; au fost 40 de invitaŃi din domenii diverse :autorităŃi
publice, mass-media, organizaŃii civile, servicii sociale
- Alt articol - Program de incluziune pentru. Femeile rrome, cu 38 de vizionări; A
avut loc la Prefectură din Iaşi, o sesiune informativă despre egalitatea şi accesul
femeilor rrome pe piaŃa muncii.
În ceea ce priveşte, facilitarea accesului pe piaŃa muncii a grupurilor
vulnerabile şi promovarea unei societăŃi inclusive şi coezive în scopul asigurării
bunăstării tuturor cetăŃenilor, din cadrul programului operaŃional sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în presa ieşeană am găsit reflectarea
doar a unora dintre aceste probleme, într-o manieră descriptivă. Din păcate,
jurnaliştii nu au întreprins analize şi anchete pe acest domeniu major de
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intervenŃie care ar fi fost binevenite în contextul crizei actuale. În această serie de
comunicări am ales următoarele articole:
- România a avut trei luni un şomaj în rândul tinerilor de 19,6% peste
media UE de 18,3% , cu 27 de vizionări.
- Sprijin pentru firmele ce angajează absolvenŃi, nu au fost indicate
vizualizările.
- Peste 1700 de ieşeni au fost trimişi în şomaj tehnic, lipseşte numărul
de vizionări.
- Angajatorii caută experienŃă, nu diplome , articol cu 47 vizualizări,
în care sunt indicate numărul de locuri de muncă subvenŃionate- 282
şi 99 persoane fără subvenŃii, cu vârsta de peste 45 de ani: 1372
oameni s-au angajat de la începutul anului.
- Companiile ieşene se feresc să angajeze şomeri în vârstă cu 48
vizualizări.
- Sprijin pentru tinerii instituŃionalizaŃi care caută locuri de muncă cu
43 vizualizări.
- Se înfiinŃează clubul şomerilor cu 83 vizualizări.
- Şomerii s-au adunat la un club care nu există cu 93 vizualizări, de
fapt acest club nu s-a deschis din cauza birocraŃiei.
- Pro Women consiliază gratuit şomerii din evidenŃele AJ OFM nu
au fost indicate vizualizările.
- Şase judeŃe vor să scape de şomeri cu 74 de vizionări.
Pe lângă expedierea subiectului despre nivelului şomajului, nu am găsit
comentarii ale cititorilor asupra pericolului creşterii şomajului sau nemulŃumiri
faŃă de oferta de la târgurile de muncă. Poate că unele dintre opinii nu au fost
publicate deoarece au fost formulate într-un limbaj dur.
În vederea furnizării de servicii către grupurile Ńintă, programul social
românesc a evidenŃiat că:„ONG-urile trebuie să-si întărească propria capacitate
prin formarea şi îmbunătăŃirea aptitudinilor personalului şi prin consolidarea
cooperării între organizaŃii. Consolidarea sectorului ONG-urilor va avea efecte
pozitive în furnizarea serviciilor sociale către membrii familiei care altfel nu ar fi
avut posibilitatea de a intra pe piaŃa muncii. Serviciile de îngrijire a copilului şi
serviciile pentru persoanele dependente, furnizate de către aceste ONG-uri, vor
avea ca rezultat integrarea pe piaŃa muncii a unui număr crescut de persoane
capabile să aducă o contribuŃie economică”.40
În presa ieşeană, pe perioada monitorizării, am găsit doar câteva articole
despre ONG-uri şi implicarea lor în procesul de incluziune socială pe care le
prezentăm mai jos:
40
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Training european împotriva traficului de fiinŃe organizat de EuroDemos,
vizionat de 105 ori
- Următorul articol - NeştiinŃă sau discriminare?- relatează că FundaŃia „Alături
de Voi” a sesizat Colegiul medicilor, în legătură cu un caz, un student căruia un
medic de la Policlinica pentru Elevi şi StudenŃi, nu i-a eliberat o adeverinŃă
pentru cazare la cămin; tânărul suferă de HIV ; medicul de la policlinică l-a
trimis la medicul specialist, apoi s-a răzgândit şi i-a eliberat adeverinŃa.
Directorul DirecŃiei de Sănătate Publică, V. Cepoi a confirmat că medicul curant
era obligat să elibereze această adeverinŃă şi nu medicul de la Policlinica de Elevi
şi StudenŃi. Acesta a atras atenŃia că în regulamentele universităŃilor se prevede
că 10% din numărul de locuri de cazare sunt rezervate persoanelor cu boli
cronice şi cu handicap. Deci tânărul beneficia de cazare dar i-au fost încălcate
drepturile şi a fost discriminat.
Un alt titlu - Adevăr inedit despre ONG-urile ieşene - relatează cum o jurnalistă
s-a transpus în rolul unei mame agresată de soŃ, care fuge de acasă cu gemenii de
trei ani: sună la ONG-ul „Şanse egale pentru femei” şi solicită sprijinul; este
amânată de o tânără plictisită care-i dă telefonul unui psiholog de la Hecuba;
sună acolo dar i se răspunde că va fi sunată de psiholog ; n-o sună nimeni. Dă
telefon la alt ONG care se ocupa de violenŃa în familie. Aici o voce masculină, de
la ONG-ul World Vision îi spune că trebuie să participe la un proiect, iar după
aceea se obŃin banii pentru finanŃare din străinătate. De aceea, îi spune:”Ne pare
rău, aŃi avut ghinion astăzi. În sfârşit, dă telefon la ONG-ul „Pro Woman” şi o
voce amabilă, îi dă toate lămuririle de care avea nevoie pentru a rezolva ipotetica
situaŃie.
Promovarea egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii, un alt domeniu major de
intervenŃie în cadrul Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane cuprinde o
serie de acŃiuni orientative care se referă la protecŃia femeii împotriva hărŃuirii
sexuale. În această direcŃie, am găsit în presă relatarea campaniei pentru
prevenirea exploatării sexuale a femeii intitulată Omul cu două feŃe - care se
desfăşoară cu ajutorul unei finanŃări Phare şi are scopul de a le face pe tinere să
deschidă ochii atunci când se întâlnesc cu un bărbat care le propune locuri de
muncă în străinătate sau relaŃii intime.
Din analiza AgenŃiei împotriva Traficului de Persoane, ponderea
victimelor o deŃin femei tinere şi minore între 16-25 de ani, din mediul rural, în
special din judele Iaşi, Bacău, Vaslui, Botoşani, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Călăraşi.
Din cadrul domeniilor majore de intervenŃie din Programului OperaŃional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 face parte:dezvoltarea
economiei sociale. În această direcŃie, programul evidenŃiază că va fi încurajată
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apariŃia de noi actori în economie precum: cooperativele, asociaŃiile de ajutor,
fundaŃiile si alte asociaŃii de voluntari. Acest aspect l-am căutat în presa ieşeană
şi l-am găsit ilustrat în articolele următoare: AsociaŃia „Principesa Margareta”şi
Centrul Diecezan Caritas au propus proiectul Pentru seniorii noştri-vârsta a treia.
- Un alt articol intitulat - Filiala Comitetului Român pentru. Drepturile copilului
la Iaşi – face referire la iniŃiativa deputatului PSD T. Ciuhodaru, care a avut ca
obiect pe copiii abandonaŃi, proveniŃi din familii sărace, din centrele de
plasament, din zone calamitate, ce au fost trecuŃi într-o Bancă de date pentru a
primi consiliere şi pentru a înŃelege ce înseamnă stilul de viaŃă sănătos.
În urma analizei întreprinse în legătură cu maniera în care presa locală
face campaniile de comunicare în legătură cu obiectivele cuprinse în Axa
Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale41, am constatat că deşi este necesară
cunoaşterea acesteia de către comunitatea locală, importantă este alegerea
mijloacelor, a tipurilor de mesaje, a canalelor de comunicare, respectarea
obiectivelor comunicării etc. Suntem conştienŃi că este dificil să ajungem la ceea
ce J. Habermas înŃelegea prin comunitatea comunicării ideale. În acest context,
filosoful german a fost preocupat atât de explicarea bazei raŃionale a comunităŃii
comunicării ideale dar şi de găsirea mijlocului necesar pentru fundamentarea
legitimităŃii democraŃiei - discuŃia publică - . Cu ajutorul discuŃiei, comunitatea
de gânditori formulează norme pe care le fundamentează prin intermediul
raŃiunii, ajung la înŃelegere intersubiectivă şi la formarea consensului. Într-un
univers contextual sau deliberativ42 se intersectează o pluralitate de opinii şi
prejudecăŃi, se impune legătura dialogică dintre oameni, reciprocitatea ,
convingerea că ai ce învăŃa de la celălalt, deliberarea concretă între argumente
rezonabile într-un spaŃiu public.
Totodată, am cercetat pe de o parte fapte consemnate de către presă care
accentuau câte un aspect al excluziunii iar pe de altă parte le-am confruntat cu
informaŃiile provenite de la documente oficiale naŃionale şi internaŃionale care
propuneau incluziunea ca singură soluŃie de coeziune socială şi constrânşi de
obligaŃia socială, am încercat să îmbunătăŃim rezultatele şi am urmat sfatul lui
Léon Bourgeois. Acesta a explicat că atunci când te referi la fapte, e vorba de
solidaritate naturală iar când derivă din obligaŃia socială e solidaritate-datorie
care cere dreptatea între oameni şi impune „să schimbăm faptul natural al
inechităŃii cu faptul social al dreptăŃii”43. InfluenŃat de J.J. Rousseau, Bourgeois
susŃine că cvasi-contractul pe care se bazează comunitatea nu are scopul de a
41
42
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produce nivelarea absolută a condiŃiilor care de fapt este nedorită ci de „a face să
dispară, pentru a realiza dreptatea, inegalitatea condiŃiilor, pentru care sunt de
vină oamenii înşişi, ignoranŃa lor, egoismul lor, dorinŃa de câştig şi violenŃa
lor”.44
Nevoia de a participa la construirea modelului social de bunăstare
european obligă România să iasă din zona de aşteptare a unor sfaturi şi ajutoare
din partea Uniunii Europene sau de peste Ocean. De aceea, e necesar să-şi
impună obiective de perspectivă care au în vedere construirea unei societăŃi
bazată pe înŃelegere, respect şi solidaritate. Pe linia deschisă de noua sărăcie
(Paugam, 1991) , noua coordonare dintr-o perspectivă globală solicită guvernul
român să ia măsuri prompte în beneficiul persoanelor care nu dispun de protecŃie
şi siguranŃă prin eliminarea decalajelor care-i separă de majoritatea populaŃiei în
ceea ce priveşte educaŃia, cultura pentru muncă şi competenŃele necesare pentru
creşterea oportunităŃilor de angajare pe piaŃa muncii. De aceea, studiul nostru a
încercat să evidenŃieze necesitatea de a proteja şi a investi în capitalul uman
pentru a influenŃa procesul de creştere economică durabilă, pentru a atenua
decalajele şi pentru a stimula schimbarea socială.
În acelaşi timp, reamintim că traiectoriile profesionale presupun asocieri
între procesul biologic şi cel comunicaŃional, între cel motivaŃional şi cel
voliŃional, între aptitudini şi atitudini, între sentimente de apartenenŃă şi
procedurile de atribuire, între recunoaştere şi legitimare prin folosirea de
modalităŃi diverse: afinitate sau negociere, fuziune sau retragere etc.
Manifestările comportamentale în spaŃiul muncii pot fi percepute în funcŃie de
structură, mobilizări, transformări succesive prin intermediul unor reprezentări,
înlănŃuiri, polarizări şi coduri simbolice.45
Cu toate că în ultimii ani, România a obŃinut unele progrese în problema
incluziunii sociale, are nevoie - pentru facilitarea accesului pe piaŃa muncii a
grupurilor defavorizate, pentru combaterea stereotipilor de gen, pentru
conştientizarea şi promovarea culturii sănătăŃii etc. - de asigurarea colaborării şi
sprijinirea unor parteneriate între toŃi actori sociali implicaŃi din comunitate:
instituŃii publice, mass-media, asociaŃii patronale, sindicate, sectorul nonguvernamental etc.
Revendicarea egalităŃii faŃă de statele dezvoltate, membre ale Uniunii
Europene rămâne un deziderat pentru România, în condiŃiile în care progresul
rămâne „un factor permanent de inegalitate, pentru că el nu se răspândeşte
niciodată instantaneu în ansamblul populaŃiei. Trebuie oare frânat pentru a le
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permite celor rămaşi în urmă să îi ajungă pe cei din frunte? PuŃini responsabili
politici îşi propun să meargă până într-acolo în iubirea lor pentru egalitate”.46
Oricare ar fi coordonatele problemei, ataşamentul la valorile europene
este impus de calitatea lor de principii care servesc la legitimarea a posteriori a
ceea ce recomandă valorile şi dictează interesele presupunând că în orice
circumstanŃă conferă acŃiunii o calitate morală şi invocarea lor poate reprezenta o
grilă de comportament chiar o justificare a comportamentelor politice efective iar
neluarea lor în consideraŃie aduce prejudicii şi accelerează cele mai periculoase
derive.
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ABSTRACT. The later Banat emigrants, for the most part, settled in
major American cities and followed industrial rather than agricultural
employmen .Chain migration is characterized by the linking of specific towns,
neighborhoods as well as families on both sides of the Atlantic. The majority of
these immigrants - particularly those from Transylvania and Banat - were
unskilled laborers who left their native regions because of economic depression
and forced assimilation, a policy practiced by Hungarian rulers. They were
attracted to the economic stability of the United States which promised better
wages and improved working conditions. Many did not plan to establish
permanent residency in America, intending instead to save enough money to
return to Romania and purchase land. Consequently, tens of thousands of
Romanians immigrants who achieved this goal left the United States within a
few years and by 1920 the Romanian American population was approximately
85,000. In addition 27,000 Transylvanian Saxons, 50,000 Swabians from the
Banat and another 18,000 individuals from different parts of Romania were
deported to the Soviet Union in January 1945. The sources vary on the exact
number taken, but findings so far indicate that approximately 90,000 to 100,000
people were involved, about 15 to 20 percent of whom never came back.
Approximately half of those who did return settled in either the German Federal
Republic or Austria. The German population in Romania suffered another blow
in the forced resettlement carried out in June 1951: 40,000 Swabians from the
Banat were sent to the area of the Baragan Steppes in the Regat and made to
perform forced labor amid horrifying circumstances. Some of those thus
deported were permitted to return in 1955, but in their absence their homes and
property were taken by new settlers (Romanians and Gypsies). Nonetheless,
emigration has continued; in both 1975 and 1976 more than 2,300 Romanian
Jews were given permits to emigrate to Israel.

Keywords: Banat, emmigration, population, villages, Jewish, Germany.
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Fenomenul emigrării din Banat spre Statele Unite ale Americii, a luat o
amploare deosebită la sfârşitul veacului al XIX-lea şi la începutul secolului al
XX-lea. Primul român emigrat în Statele Unite a fost Samuil Damian, un preot
ortodox din Transilvania, care a călătorit prin Maryland, Carolina de Nord,
Carolina de Sud şi Virginia în jurul anului 1748, ajungând să corespondeze cu
Benjamin Franklin despre electricitate. În timpul Războiul Civil American (18611865), mai mulŃi români au luptat de partea Uniunii. George Pomutz, din
Regimentul 15 Iowa, a fost ridicat la rangul de Brigadier General, în timp ce
căpitanul Nicholas Dunca, din Divizia de voluntari a 18-a New York, a fost ucis
în bătălia de la Cross Keys, Virginia. Marinarul Constantin Theodorescu a murit
pe vasul de luptă "Maine", când acesta s-a scufundat în portul Havana, în 1898.
În timpul celor două războaie mondiale, peste 15.000 de români au activat în
Armata americană, mulŃi dintre ei fiind decoraŃi.
Majoritatea emigranŃilor s-au îndreptat spre S.U.A. şi Canada iar într-o
fază ceva mai târzie şi spre unele state din America de Sud, Argentina şi Brazilia.
Primul val masiv de emigrări s-a produs între 1890 şi 1907. Criza agrară,
manifestată prin pauperizarea unei părŃi a Ńărănimii bănăŃene şi lipsa acută de
pământ, generată de creşterea populaŃiei, a determinat un prim exod spre
America. Au plecat atât români cât şi şvabi. În această perioadă, în câmpia
Banatului, dar mai ales la nord de Mureş au avut loc mişcări Ńărăneşti în satele
germane, ca de pildă revolta Ńăranilor săraci din Sântana, Şiria şi Galşa din 1899,
soldată cu morŃi şi răniŃi datorită reprimării ei brutale de către autorităŃi. MulŃi
din cei urmăriŃi de autorităŃi au emigrat în America de Nord. În 1890, majoritatea
membrilor corului bărbătesc din Iosifalău au emigrat în America, stabilindu-se în
oraşul Lefor, din Dakota de Nord. Lefor era o comunitate alcătuită în mare parte
din emigranŃi bănăŃeni, maghiari şi germani. MulŃi s-au stabilit aici la îndemnul
lui Johann Braun, care vorbea de această zonă a Dakotei de Nord ca fiind un fel
de "corn al abundenŃei", propice îmbogăŃirii rapide (emigranŃii au denumit oraşul
Lefor "Schnellreich" - adică "înavuŃire rapidă"). În 23 martie 1889, Johann Braun
şi familia sa, originari din Iecea Mică (Kleine Jetscha), ajungeau în New York,
via Bremen, pe vaporul "Salle". Opt zile mai târziu, Johann Braun depunea o
cerere pentru pământ şi una pentru obŃinerea cetăŃeniei americane, în statul
Dakota de Nord. Era primul bănăŃean sosit în această regiune, în care avea să se
închege cea mai mare comunitate de bănăŃeni din SUA. Majoritatea emigranŃilor
şi-au părăsit Ńara de origine din cauza sărăciei în care trăiau. Un alt emigrant,
Josef Kilzer, contemporan cu Johann Braun, îl descrie în memoriile sale pe acesta
ca pe un tip întreprinzător, educat şi citit. Conform lui Kilzer, Johann Braun a
luat hotărârea de a părăsi Banatul după ce a primit un pliant distribuit în Ungaria
de căile ferate americane, din care a aflat despre oportunităŃile pe care pe care
statul Dakota de Nord le oferea emigranŃilor. După ce s-a stabilit acolo, Johann
Braun a continuat să Ńină legătura cu rudele şi prietenii din Banat, în particular cu
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cei din Bencecu de Jos (D. Bentschek) şi Iosifalău (Josefdorf), scriindu-le că în
Dakota de Nord este mult pământ fertil, disponibil pe gratis. Braun le-a trimis
acestora mostre de grâu obŃinut pe pământ american, care s-a dovedit a fi
superior celui din Banat. În 1891, cumnatul său, Peter Mayer, şi încă un localnic
din Bencecu de Jos l-au urmat pe Braun, împreună cu familiile, în Dakota de
Nord. Majoritatea bănăŃenilor emigranŃi proveneau din satele sărace sau din zone
predispuse dezastrelor naturale, precum localităŃile aflate în zonele inundabile de
pe valea Tisei, a Timişului şi a Begăi. Migrarea acestora spre SUA s-a
intensificat o dată cu trecerea anilor. Între anii 1900 şi 1920, au plecat spre
tărâmul făgăduinŃei peste 100.000 de bănăŃeni. Aceştia însă nu s-au mai stabilit în
Dakota de Nord, ci au optat pentru oraşe mari precum Cincinnati, St Louis,
Chicago, Detroit, majoritatea însă fără intenŃia de a rămâne definitiv. Dovadă că
îşi doreau doar să câştige ceva bani şi să se întoarcă apoi pe meleagurile natale
sunt actele de călătorie conform cărora aceştia au plecat singuri spre SUA. Doar
15-20% dintre bănăŃenii care au emigrat în această perioadă şi-au luat cu ei şi
familiile. Documentele de arhivă atestă că emigranŃii nu proveneau doar din
zonele rurale, ci şi din oraşe mari precum Timişoara, de unde au plecat circa
1.500 de oameni. Între 1900 şi 1910, s-a înregistrat o migraŃie masivă înspre
America din Mehala, pe atunci colonie la marginea Timişoarei. Ajunşi la
destinaŃie, bănăŃenii au încercat să-şi păstreze legăturile şi tradiŃiile, asociindu-se
în diverse organizaŃii, precum fundaŃii culturale, fundaŃii de întrajutorare, coruri,
cluburi sportive. Dintre emigranŃii bănăŃeni cu spirit de iniŃiativă s-a remarcat şi
Josef Marx,un şvab născut în 1881 la Becicherecu Mic. În 1921, el a fondat
primul ziar al comunităŃii şvabilor bănăŃeni, "Heimatbote", devenit ulterior cea
mai importantă publicaŃie non-americană din SUA. Zece ani mai târziu, Marx a
avut originala idee de a edita o publicaŃie anuală care avea rolul de a menŃine
contactul dintre bănăŃenii stabiliŃi în America: "Calendarele familiilor bănăŃene".
"Calendarele" conŃineau ştiri despre situaŃia financiară şi socială a bănăŃenilor
americanizaŃi, poveşti şi fotografii din Banat, numele şi adresele bănăŃenilor
naturalizaŃi în SUA, dar şi sfaturi sau ghiduri de afaceri pentru emigranŃi. Din
1932 şi până în 1954, "Calendarele" s-au publicat anual, incluzând o
impresionantă listă cu numele bănăŃenilor stabiliŃi în diverse părŃi ale Statelor
Unite şi cu denumirea satului din care provenea fiecare. În anii '50, calendarele
au ajuns să aibă aproape 100 de pagini, pentru că în fiecare număr se publicau
câte 6.500 de nume de imigranŃi bănăŃeni. Listele cu datele de contact ale fiecărui
emigrant au devenit un instrument extrem de valoros pentru cercetători, dar şi
pentru cei care îşi caută strămoşii plecaŃi la începutul secolului trecut în America.
Marx a murit în anul 1939 într-un tragic accident de maşină, împreună cu soŃia şi
fiica sa, însă editarea calendarelor a continuat până în 1954. Proiectul lui Josef
Marx este continuat astăzi de David Dreyer, care, începând din 1997, a adunat
într-o imensă bază de date electronică toate calendarele. În prezent, câteva
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biblioteci şi instituŃii americane deŃin copii după calendarele lui Josef Marx:
Institutul de Studii etnice din Philadelphia, Indiana Biblioteca de stat din
Indianapolis şi chiar Biblioteca Congresului din Washington, D.C. Banater
Benefit Society" ("Societatea bănăŃeană de ajutorare ") era o societate de
ajutorare fondată în 1911 de şapte bănăŃeni stabiliŃi în Cleveland (Ohio).
Majoritatea membrilor erau şvabi de religie romano-catolică emigraŃi din Banat.
IniŃial, erau admişi doar bărbaŃii, însă cu timpul au fost primite şi femeile, care se
bucurau de aceleaşi drepturi, privilegii şi obligaŃii."Societatea BănăŃeană de
Ajutorare" acorda, săptămânal, asigurări de sănătate în valoare de 7$ şi asigurare
în caz de deces valorând 200$. Sumele erau mari, raportate la venitul zilnic al
unui muncitor, care nu depăşea 1,50$. Între 1911 şi 1961, Societatea a plătit
membrilor săi asigurări în valoare de peste 100.000 $. Până în 1920, "Societatea
bănăŃeană de ajutorare" s-a extins şi către alte domenii de activitate, înfiinŃând şi
asociaŃii cu specific educativ sau recreativ: Clubul bănăŃean de atletism (Banater
Athletic Club), Clubul femeilor bănăŃene, Clubul tinerilor bănăŃeni. Marea
depresie economică din anii '30 a lovit şi "Societatea BănăŃeană de Ajutorare",
cauzându-i pierderi financiare, ceea ce a condus la limitarea asigurărilor acordate
membrilor. Două decenii după, în 1951, Societatea aniversa 40 de ani de
existenŃă împreună cu opt organizaŃii care s-au format sub umbrela sa: Banater
Klub, Corul Bărbătesc BănăŃean (Banater Maenner-Chor), Corul BănăŃencelor
(Banater Damen-Chor), Liga Civilă BănăŃeană (Banater Civic League), Cercul
BănăŃean de Croitorie (Banater Sewing Circle).
Un alt val de emigrări s-a produs în preajma primului război mondial
(1910-1914). Atraşi de conjunctura favorabilă şi de avântul economic din S.U.A.,
mulŃi şvabi din Banat au plecat în America în speranŃa unei îmbogăŃiri rapide.
Majoritatea dintre cei care au plecat acum au fost bărbaŃi, mai rar familii. Au
plecat cu speranŃa că după o perioadă de şedere şi de muncă să se întoarcă în
Banat cu bani economisiŃi. O parte din românii şi germanii plecaŃi în Statele
Unite s-au reîntors în patrie şi şi-au întemeiat o nouă existenŃă, fie în domeniul
agrar, fie în mediul urban (meserii, comerŃ, morărit, industrie). Izbucnirea
primului război mondial în 1914 a oprit reîntoarcerea multora şi a stopat noi
emigrări. EmigranŃii bănăŃeni s-au stabilit în marile oraşe şi centre industriale
Detroit, Chicago, etc.
În perioada interbelică a urmat un nou val de emigrări din Banat spre
America, între anii 1924-1929. Este vorba de o masivă plecare spre S.U.A. şi
Canada. Au emigrat oameni de diverse profesii (majoritatea Ńărani dar şi
muncitori, meseriaşi, medici, ingineri, avocaŃi, profesori etc.). Un alt val de
emigrări s-a produs în anii 1934-1939, dar de mai mică amploare. Izbucnirea
celui de-al doilea război mondial în 1939 a întrerupt pentru câteva decenii
emigrările din Banat.
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Conform unor estimări bazate pe surse de arhivă şi informaŃii
bibliografice, din Banat şi judeŃul Arad au plecat definitiv, începând cu sfârşitul
veacului al XIX-lea şi până în preajma celui de-al doilea război mondial, un total
de aproximativ 200 000 de persoane. Raportat la totalul populaŃiei germane din
Banat, emigranŃii reprezintă circa 35% din şvabii bănăŃeni. Evident, valul de
emigrări a slăbit considerabil etnia germană în Banat. Şvabii care au emigrat au
reprezentat o forŃă de muncă, în mare parte calificată, care a contribuit la
prosperitatea S.U.A. şi Canadei. Din Vladimirescu (Glogowatz) au plecat în
această vreme în S.U.A., Canada şi Brazilia peste 500 de şvabi. O mică parte din
emigranŃii germani din Banat au plecat şi în câteva Ńări europene (Germania,
Austria, Rusia). În marile oraşe din S.U.A., Detroit, Chicago, Buffalo şi altele
sunt şi astăzi cartiere întregi locuite de şvabii bănăŃeni.
Este adevărat că o parte din cei care au emigrat s-au reîntors în Banat
după câŃiva ani de şedere şi muncă, cu anumite economii pe care le-au investit în
economia regională a Banatului, cumpărând pământ arabil, mori de măcinat
cereale, deschizând ateliere meşteşugăreşti sau investind capital în industria
locală.
Un fenomen specific sec. XX este migraŃia populaŃiei din mediul rural
spre oraşe. Exodul populaŃiei rurale spre mediul urban a fost determinat de
condiŃii economice, deoarece oraşul, prin fabricile, uzinele sale, oferea multiple
posibilităŃi de angajare şi condiŃii decente de viaŃă, precum şi numeroase
posibilităŃi de petrecere a timpului liber (de distracŃie). Fenomenul migraŃiei
populaŃiei spre oraşe a fost caracteristic şi României în perioada regimului
comunist, când în foarte multe localităŃi rurale au plecat aproape toŃi tinerii,
rămânând în mediul rural doar populaŃia de vârsta a treia. În SUA şi în statele din
Europa Occidentală, actualmente majoritatea populaŃiei (între 50-80%) trăieşte în
mediul urban, uneori în metropole de 10-20 milioane de locuitori.
În faza finală a celui de-al doilea război mondial, populaŃia şvăbească din
Banat a suferit deportări din partea ocupanŃilor sovietici, efectuate de Armata
Roşie. Mii de şvabi au fost deportaŃi în Uniunea Sovietică. În noaptea de 14 spre
15 ianuarie 1945 toate localităŃile cu populaŃie germană din Banat au fost
încercuite de unităŃi militare române şi sovietice. Pe un frig de -20 grade Celsius,
au fost ridicaŃi toŃi bărbaŃii între 16 şi 45 de ani, iar femeile între 18 şi 35 de ani,
au fost duşi spre lagăre, înghesuiŃi câte 40 în vagoane de marfă şi trimişi spre
răsărit, via Moldova, Basarabia şi, în final, U.R.S.S., la muncă forŃată. În multe
localităŃi germane au fost deportaŃi copii de 15-16 ani, dacă numărul populaŃiei
adulte nu corespundea cerinŃelor. Au existat familii din care au fost deportaŃi
ambii părinŃi, iar copiii au rămas « în stradă ». În cazuri fericite, copiii au rămas
în grija bunicilor sau a altor rude. În ianuarie 1945, au fost deportaŃi din Banat
peste 50 000 de şvabi. Şvabii au fost obligaŃi să muncească în Ucraina (la Krivoi
Rog) sau în minele de cărbuni din Donbass. Unii şvabi bănăŃeni au ajuns până în
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Siberia la muncile de exploatare forestieră. Unii şvabi au murit pe drum din
cauza condiŃiilor inumane de transport. Munca grea, accidentele în mină,
subnutriŃia, au determinat o rată ridicată a mortalităŃii. În 1948, au început să se
întoarcă şvabii bolnavi în România. Ultimii s-au întors din Rusia abia în 1951.
Dintre cei deportaŃi, 7500 nu s-au mai reîntors niciodată în Banat, pentru că au
decedat din cauza bolilor şi a condiŃiilor diabolice de muncă.
Reforma agrară din 22 martie 1945 a reprezentat o grea lovitură dată
populaŃiei germane din România, inclusiv din Banat. ToŃi germanii din România
au fost expropriaŃi, fiind consideraŃi colaboratori cu Germania nazistă. În satele
germane din Banat au fost aduşi colonişti români din cele mai diverse zone ale
Ńării. Ei au fost plasaŃi în casele Ńăranilor germani, care au trebuit să se mute întro singură cameră, de multe ori având copii minori, iar restul locuinŃei fiind pus la
dispoziŃia coloniştilor.
Regimul comunist al lui Dej a dispus dislocarea de-a lungul graniŃei cu
Iugoslavia a unui număr de aşa –zise elemente duşmănoase regimului care,
împreună cu familiile lor să fie transferate în Bărăgan cu domiciliu forŃat. Astfel,
în 1951 au fost deportaŃi în Bărăgan 45 000 de şvabi din comunele bănăŃene.
Alături de germani, care formau majoritatea deportaŃilor, au fost aduse cu forŃa şi
familii de români mai înstăriŃi care nu voiau să se înscrie în C.A.P-uri sau erau
consideraŃi “duşmani ai poporului” (fiind chiaburi). AşezaŃi în plină stepă a
Bărăganului, într-o zonă aridă, au fost nevoiŃi să îşi construiască singuri case din
lut şi cărămidă arsă. Au apărut la început bordeie, iar mai târziu case acoperite cu
hârtie de gudron sau cu lemne. Rolul şvabilor a fost să cucerească noi terenuri
arabile pentru agricultura socialistă din România, lucrând în condiŃii primitive,
asistenŃa medicală fiind aproape inexistentă. Din cauza subnutriŃiei, a bolilor şi a
muncilor istovitoare, aproape 10 000 de şvabi bănăŃeni au murit în Bărăgan şi nu
s-au mai întors acasă. După 5 ani, acest lagăr de concentrare din Bărăgan a fost
desfiinŃat şi cei care voiau se puteau întoarce acasă. Aproape toŃi cei rămaşi în
viaŃă s-au întors acasă.
O problemă deosebită a fost cea a reunificării familiilor şvabilor
bănăŃeni. Aproape fiecare familie avea persoane plecate fie în urma războiului în
vest, fie că au servit în armata germană şi au rămas în Germania. Regimul
comunist condus de Gheorghe Gheorghiu Dej accepta reunificarea familiei doar
în sensul reîntoarcerii celui plecat în România. O astfel de reîntoarcere ar fi
însemnat arestări şi trimiterea în judecată a celui venit sau, în cel mai bun caz,
trimiterea la muncă forŃată în mină sau la şantiere ca Salva Vişeu, bazinul
carbonifer din Valea Jiului etc. Primele plecări din Ńară în sensul reunificării
familiilor germane au avut loc în 1960. Au plecat câteva zeci de familii de şvabi
bănăŃeni în Republica Federală Germania. Emigrarea se făcea foarte greu, iar cei
care plecau trebuiau să predea statului tot avutul lor (casă, grădină etc.).
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În perioada regimului comunist din România, în timpul dictaturii lui
Nicolae Ceauşescu (1965-1989), foarte mulŃi şvabi şi evreii din Banat au primit
acceptul autorităŃilor să emigreze în Republica Federală Germană şi Israel. IniŃial
Ceauşescu s-a exprimat cu tărie împotriva emigrării germanilor, subliniind că
nu va exista niciodată vreun „acord sau înŃelegere cu oricine privitor la
strămutarea populaŃiei germane sau de oricare altă naŃionalitate”, în timp ce
purtătorii oficiali de cuvânt evidenŃiau avantajele aduse economiei româneşti de
către muncitorii germani calificaŃi. Nu s-a făcut nici o menŃiune cu privire la
înŃelegerea secretă convenită de Ceauşescu cu Republica Federală Germania la
vremea stabilirii relaŃiilor diplomatice în 1967, potrivit căreia guvernul român
urma să primească, pentru fiecare locuitor de origine germană, căruia i se
permitea să emigreze, o plată în mărci vest – germane. Sumele ce urmau să fie
plătite de către guvernul vest – german variau între 4 000 şi 10 000 de mărci, în
funcŃie de vârsta şi calificarea profesională a persoanelor respective. În plus,
sume similare au fost cerute neoficial de către funcŃionarii DirecŃiei Paşapoarte
din Ministerul de Interne de la Bucureşti sau de comandanŃii unităŃilor locale de
securitate din provincie, prin intermediul cărora trebuiau să se adreseze cererile
de emigrare de către solicitanŃi. Practic, răscumpărarea pentru germanii din
Transilvania şi Banat se plătea de două ori, o dată de către guvernul Republicii
Federale Germania şi o dată de către familie. Sumele în valută obŃinute astfel de
către statul român au fost imense dacă Ńinem cont că aproape 200 000 de germani
au emigrat din România între 1967 – 1989.
Pentru a facilita emigrările, statul vest-german s-a obligat să plătească
pentru fiecare şvab bănăŃean care pleca 5000 mărci, iar în anii *80, suma s-a
ridicat 8000 mărci. Începând cu anul 1983 a fost stabilită o cotă anuală de plecare
a şvabilor, între 6000 – 8000 de persoane anual. Dar, pentru persoanele cu
pregătire academică, statul român i-a obligat pe cei care plecau să restituie suma
cheltuită la facultate. Astfel, pentru fiecare persoană cu pregătire universitară
trebuiau plătite circa 30 000 de mărci.
În perioada dintre războaie comunităŃile evreieşti din Timişoara numărau
aproximativ 12000 de suflete, iar în provincia bănăŃeană trăiau câteva mii de
evrei în mici comunităŃi, având sinagogi şi rabini proprii la Lugoj, Caransebeş,
Sânnicolau Mare, Lipova, Ciacova.
O operaŃiune extrem de cinică, practicată pe scară largă în anii ‘80 de
DIE (Serviciul de informaŃii externe al SecurităŃii) a fost vânzarea etnicilor
evrei din România. Scopul operaŃiunii era dislocarea comunităŃilor etnice
neromâneşti, obŃinerea de valută fortă şi crearea aparenŃei respectării dreptului la
emigrare. Anual plecau din Ńară, în medie, 2200 – 2300 de persoane, evrei, iar
preŃul la care aceşti cetăŃeni români erau vânduŃi varia de la 2000 până la 50 000
de dolari americani, în funcŃie de educaŃie, profesie şi locul de muncă. În cazuri
speciale – persoane aflate în funcŃii de conducere sau în închisoare – preŃul
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atingea chiar suma de 250 000 de dolari americani. În total, au fost răscumpăraŃi
de statul Israel, aproximativ 200 000 de cetăŃeni români de origine evreiască. În
perioada 1973 – 1978 de pildă, prin intermediul DIE, regimul Ceauşescu a
vândut anual 22 000 – 23 000 de evrei, germani, dar şi români, sumele rezultate –
estimate între 80 şi 90 de milioane de dolari pe – fiind depuse într-un cont special
al lui Ceauşescu
Din România, după RevoluŃia din Decembrie 1989, datorită dificultăŃilor
economice generate de tranziŃia la economia de piaŃă, sute de mii de locuitori, au
emigrat temporar sau definitiv în SUA, Canada, Australia sau în state din
Occident (Spania, FranŃa, Marea Britanie, Italia, Germania), în căutarea unui loc
de muncă bine plătit şi în speranŃa unui trai mai bun. Atât timp cât va exista un
decalaj economic între Ńara noastră şi Ńările dezvoltate, propensiunea spre
emigrare nu se va diminua.
Emigrarea în masă a populaŃiei şvabe din Banat în Germania şi Austria a
avut loc în anii 1990-1993, când satele germane s-au golit de vreo 200 000 de
locuitori, rămânând doar vârstnicii. În momentul de faŃă mai trăiesc doar circa 60
000 de şvabi în Banat: au rămas oameni în vârstă, care nu vor să plece, fie că nu
au pe nimeni în Germania, fie că sunt puternic legaŃi de plaiurile natale.
Minoritatea germană din Banat locuieşte în câteva oraşe ca Timişoara, Arad,
Lugoj, Caransebeş şi în câteva mici orăşele ca Jimbolia, Sânnicolaul Mare,
Sântana etc.
De altfel, migraŃia forŃei de muncă din Ńările mai sărace ale lumii spre
statele puternic industrializate şi dezvoltate este un fenomen de amploare, care va
continua şi în deceniile următoare. Aceasta, deoarece în anumite domenii ale
economiei (informatică, construcŃii) există o cerere foarte mare pe piaŃa forŃei de
muncă de pe mapamond.
Tabloul demografic din Banat astăzi mai cuprinde o componentă
importantă: îmbătrânirea demografică. Este un proces ireversibil, care se
desfăşoară rapid în Ńara noastră, datorită scăderii de lungă durată a natalităŃii şi a
emigrării multor persoane tinere în Occident, în căutarea unui loc de muncă bine
plătit. ProporŃia persoanelor vârstnice în societatea românească, creşterea vârstei
medii, sporirea „presiunii” populaŃiei vârstnice asupra populaŃiei adulte –
tendinŃă evidenŃiată de creşterea constantă a numărului de pensionari – confirmă
amploarea şi viteza îmbătrânirii demografice. PopulaŃia satelor este mult mai
îmbătrânită decât cea urbană iar unele provincii istorice, în primul rând Banatul,
au o structură demografică mult mai îmbătrânită comparativ cu restul Ńării. Peste
100 de sate din Banatul istoric sunt în pragul dispariŃiei, având doar câteva zeci
de locuitori, trecuŃi de vârsta de 60 de ani. Dar fenomenul depopulării satelor nu
este specific doar Banatului. Sunt localităŃi fără nici o perspectivă, având doar
câteva sute de locuitori, care nu dispun, în mileniul al treilea, de condiŃii decente
de viaŃă şi nici nu atrag potenŃiali investitori.
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PopulaŃia şcolară a Banatului a scăzut considerabil, cu circa 1/3 faŃă de
contingentul de elevi din 1989. MigraŃia externă, coroborată cu declinul sporul
negativ al populaŃiei, determină o serie de consecinŃe negative, imposibil de
evitat: disponibilizarea a mii de cadre didactice în Banat, în contextul închiderii,
desfiinŃării sau comasării a zeci de şcoli din mediul rural (în sate cu natalitate
extrem de redusă), şcoli care şi în acest moment funcŃionează având un număr
redus de elevi într-o clasă (sub 15). Elevii din mediul rural, în regiunile cu
natalitate extrem de scăzută, vor fi obligaŃi să parcurgă o distanŃă însemnată până
la şcoala din centrul comunei.
O altă consecinŃă a fenomenului de îmbătrânire demografică este legată
de sistemul de pensii şi de asigurări sociale. PopulaŃia vârstnică va constitui un
segment tot mai însemnat din populaŃia României iar bugetul sistemului de pensii
şi asigurări sociale va trebui să crească an de an, riscând să intre în colaps după
2030, când se vor pensiona generaŃii numeroase din punct de vedere demografic.
Creşterea treptată a vârstei de pensionare nu rezolvă situaŃia deoarece creşte şi
speranŃa de viaŃă, astfel că vârstnicii vor trăi mai mult ca în perioada regimului
comunist. Statul va trebui să găsească resurse financiare suplimentare pentru
plata pensiilor. Profesorul Viorel Prelici remarca că se va produce o creştere
bruscă a populaŃiei pensionabile la un moment dat, ca un efect întârziat al
decretului 770 din 1966, referitor la interzicerea avortului, care a determinat
apariŃia în România a generaŃiei „decreŃeilor”. Pensionarea bruscă a unui mare
număr de salariaŃi din generaŃia „decreŃeilor” în jurul anului 2030 va genera
tensiuni sociale şi presiuni importante asupra bugetului de pensii şi asigurări
sociale, în contextul unei populaŃii active redusă substanŃial faŃă de anii *70 şi
*80 ai secolului XX. Aşa cum remarcă Cornelia Mureşan, creşterea numărului şi
proporŃiei marilor vârstnici în societatea românească va declanşa un mecanism de
creştere a costurilor, nu numai de protecŃie socială dar şi de sănătate: prevenirea
şi tratarea bolilor cronice şi degenerative, asistenŃă socială pentru persoanele cu
handicap şi dizabilităŃi şi, în general, luarea în îngrijire a incapacităŃilor fizice şi
mentale de la vârsta a patra. Ponderea tot mai însemnată a pensionarilor şi
vârstnicilor în societatea românească din următoarele decenii, inclusiv în Banat,
va genera cheltuieli tot mai mari legate de sistemul de asigurări medicale. Se ştie
că o populaŃie vârstnică are nevoie de mult mai multe medicamente şi îngrijiri
medicale, spitalizări decât o populaŃie în care predomină tinerii. Cheltuielile
medicale vor exploda după 2015, aceasta şi datorită creşterii speranŃei de viaŃă,
atât la bărbaŃi cât şi la femei.
Un alt efect al migraŃiei bărbaŃilor din Banat la muncă în Europa
Occidentală este creşterea ratei divorŃialităŃii, după 1990. Plecarea la muncă a
bărbaŃilor în străinătate a determinat destrămarea a numeroase familii. Datele de
sondaj relevă că principalele consecinŃe negative ale migraŃiei temporare pentru
muncă sunt cele care se răsfrâng asupra familiei, în percepŃia respondenŃilor.
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Aproape jumătate (46%) dintre cei care sunt de părere că este un lucru rău că
oamenii pleacă la muncă în străinătate îşi argumentează opinia prin afirmaŃii
legate de viaŃa de familie. Depărtarea faŃă de familie, echivalentă cu un anumit
nivel de deprivare în sfera nevoilor de afectivitate este cea mai menŃionată
consecinŃă negativă a plecării la muncă în străinătate (35%). În aceeaşi categorie
de menŃiuni mai pot fi adăugate afirmaŃiile despre „dezbinarea familiei” (9% din
menŃiunile de consecinŃe negative) şi „suferinŃa celor care rămân acasă” (1%).
Exodul creierelor spre statele avansate din Apus (SUA, Canada)
înseamnă, de fapt, migraŃia cercetătorilor ( din Arad, uzina de vagoane, din
Institutul de proiectări); este vorba de plecarea a mii de intelectuali, medici şi
asistente medicale în FranŃa, Italia; a mii de ingineri în Germania, SUA, Canada
etc.
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ABSTRACT. The free movement of persons in the european
dimension, during the crisis knows another dimension. While economic
migration is coordinated by international rules of social security, migrant
workers are first exposed to the risk of dismissals or placement in unwanted jobs
by the population of host countries. Global economic crisis will give another
dimension to the economic and social space In time of crisis there are
categories of the population participating in economic life that are less affected
than the others. Migrant workers is not among the protected categories. From a
social point of view, the major implications are included in employment and
labour migration. Migrant workers are vulnerable to marginalization and
unemployment, mainly depending on nationality. Article aims to identify how the
global crisis is propagating their effects on those who have decided to exceed
the boundaries of the country for a better life, the measures taken by European
countries in this area and the effects recorded. The authors highlight the need
for special monitoring during the crisis of Romanian migrants, in virtue of
belonging to respect Romanian nationality.

Keywords: migration, social security, unemployment, nationality,
international regulations.
Criza mondială Ńine capul de afiş al ziarelor din lumea întreagă, motiv
pentru care putem spune, fără urmă de îndoială, că acesta este subiectul cel mai
fierbinte al anului. În accepŃiunea celor mai mulŃi specialişti, în domeniul
economic, punctul de pornire al acestui fenomen îl reprezintă sistemul financiarbancar. În ceea ce priveşte originea geografică a crizei, toată lumea îşi îndreaptă
privirea către SUA. Tot referitor la debutul crizei, respectiv la cauza ei, întâlnim
organismele de creditare, băncile care au finanŃat industria „subprime” şi care
pozează în victime ale prăbuşirii sistemului financiar, ele fiind prin ele însele, aşa
cum spuneam, mai degrabă cauze, alături de politica guvernului american de
încurajare a creditării populaŃiei sărace.
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Indiferent de cauzele şi de consecinŃele acestei crize, a cărei desfăşurare
nu suntem în măsură să o mai oprim, este şi va rămâne importantă modalitatea
prin care vor putea fi, în viitor, evitate situaŃiile similare. ÎnŃelegerea fenomenului
şi a cauzelor care îl declanşează precum şi a măsurilor cu efecte pozitive ce se
vor lua, vor contribui în viitor la „înŃelegerea trecutului”.
Fenomenul în sine, cuprinzând întreg mapamondul, are urmări în
aproape toate domeniile, cu precădere în cele ce Ńin de latura economică –
financiară, ce se răsfrâng, la rândul lor, asupra laturii sociale, familiale şi
personale a indivizilor.
Din punct de vedere social, implicaŃii majore se regăsesc şi în domeniul
ocupării şi migraŃiei forŃei de muncă.
Şomajul în zona euro a atins 9,5% în luna iulie 2009, cel mai ridicat nivel
din ultimii zece ani, iar această tendinŃă va continua în perioada următoare, în
ciuda unor semne fragile de redresare a activităŃii economice. Conform
EUROSTAT, 15,013 milioane de persoane sunt în căutarea unui loc de muncă în
cele şaisprezece state care compun uniunea monetară europeană. Rata şomajului
a crescut şi în ansamblul Uniunii Europene. În luna iulie 2009 aceasta era de 9%
din totalul forŃei de muncă active, reprezentând 21,794 milioane de persoane.
Spania a înregistrat cea mai mare rată a şomajului: 17,9% în luna iulie 2009.
ExperŃii prognozează că rata totală a şomajului în toată zona euro va depăşi 10%
până la sfârşitul anului.
1. MigraŃia forŃei de muncă în contextul crizei mondiale
Uniunea Europeană promovează libera circulaŃie a persoanelor, şi mai
mult decât atât acŃionează în scopul atingerii unui nivel de integrare agregat la
nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, care, însă, se confruntă cu situaŃii
diferite în ceea ce priveşte migraŃia: o istorie diferită în ceea ce priveşte migraŃia,
fluxuri ale migraŃiei îndreptate către diferite sectoare economice, nivel diferit al
dependenŃei economice faŃă de imigraŃie, deschidere mai mare sau mai redusă
pentru primirea şi integrarea şi acceptarea migranŃilor, inclusiv în funcŃie de
naŃionalitatea lor, o preocupare diferită faŃă de tendinŃele manifestate de migraŃie
în ultima perioadă şi, nu în ultimul rând, modalităŃi distincte de gestionare a
fenomenului.
În ceea ce priveşte migraŃia forŃei de muncă amintim că în ultima
perioadă rata agregată a şomajului a crescut uşor în Ńările primitoare de migranŃi
şi a scăzut în Ńările furnizoare de migranŃi, pe termen scurt. Impactul migraŃiei
din partea noilor state membre (NSM) cu privire la diferitele grupuri de lucrători
pe piaŃa muncii este relativ echilibrat. Lucrătorii mai puŃin calificaŃi din Ńările de
destinaŃie sunt uşor mai afectaŃi de concurenŃa imigranŃilor din NSM decât
lucrătorii înalt şi mediu calificaŃi. Acest lucru poate fi urmărit, dacă ne uităm la
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faptul că lucrătorii migranŃi din NSM sunt angajaŃi cu mult sub nivelurile lor de
calificare, astfel încât ei concurează mai mult decât proporŃional cu lucrătorii mai
puŃin calificaŃi. Totuşi în timp ce lucrători străini au tendinŃa de a pierde, ca
urmare a acestei crize mondiale, impactul asupra lucrătorilor nativi din Ńările
primitoare este neutru sau pozitiv.47 În opinia autorilor acest lucru se datorează
reorientării strategiilor angajatorilor din UE care au acordat prioritate la angajare
muncitorilor autohtoni, fapt ce a dus la îngreunarea situaŃiei românilor din Ńǎrile
respective .
Lipsa forŃei de muncă a fost o preocupare serioasă a guvernelor vechilor
state membre până la apariŃia crizei mondiale, conştiente de deficitul de personal
din unele sectoare de activitate. Declinul demografic este cunoscut şi el ca un
factor important de influenŃă iremediabilă a pieŃei forŃei de muncă. De aceea
specialiştii în domeniul muncii sunt conştienŃi de faptul că această confruntare cu
lipsa forŃei de muncă nu este o criză temporară, iar criza mondială nu face decât
să amâne declanşarea luptei între statele europene pentru atragerea forŃei de
muncă.
Având în vedere tendinŃele demografice îngrijorătoare înregistrate în
România, dezechilibrarea pieŃei muncii ca urmare a migraŃiei forŃei de muncă
spre Ńări din UE în care se obŃin venituri mai mari, până nu de mult unul dintre
obiectivele prioritare ale autorităŃilor române a fost stimularea reîntoarcerii în
Ńară a cetăŃenilor români care lucrează în străinătate. Această acŃiune - necesară
în opinia autorilor, viciată de dubii serioase ale potenŃialilor beneficiari ai
măsurilor de reîntoarcere, datorate nuanŃelor politice luate, ca urmare a
momentului de desfăşurare ales (în apropierea campaniei electorale) – nu şi-a
atins scopul şi mai mult, a pus în pericol demersurile viitoare în această direcŃie.
Ne punem întrebarea, firească în acest context: Ce s-ar fi întâmplat dacă
o astfel de politică ar fi avut totuşi succes?
Apreciem că un astfel de rezultat s-ar fi constituit într-o provocare cu
semnificaŃii multiple pentru societatea românească deoarece reintegrarea
românilor ce revin în Ńară după o experienŃă de migraŃie externă, ar fi necesitat la
rândul ei o politică coerentă. În acest context este important de menŃionat că
mulŃi dintre specialiştii în domeniul migraŃiei văd reîntoarcerea în statul de
origine ca un nou proces de emigrare. Dar, cum spuneam, o astfel de politică nu a
fost dezvoltată până în prezent în pofida rolului important pe care îl pot avea în
dezvoltarea societăŃii româneşti, lucrătorii români care s-au specializat în
străinătate şi care ezită să revină în România la finalizarea contractelor/la
pierderea locului de muncă. Acest lucru se datorează în principal dificultăŃilor
întâmpinate în procesul de reintegrare, după contactul cu alte standarde
47
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economice şi sociale, până la problemele legate de lipsa de atractivitate a
locurilor de muncă (salariile şi condiŃiile de lucru oferite de angajatorii români
sunt mult sub cele oferite în alte Ńări europene). Din păcate, mulŃi dintre românii
emigranŃi, adaugă noi şi noi întrebări în legătură cu şansele pe care le-ar avea în
România, odată întorşi acasă.
Astfel, chiar dacă criza economică mondială a transformat deficitul de
forŃă de muncă de pe această piaŃă în excedent, trebuie avut în vedere faptul că,
în mod transparent, criza de pe piaŃa forŃei de muncă are o tendinŃă serioasă de
creştere. Dacă şi emigraŃia românilor este considerată una dintre principalele
cauze ale lipsei forŃei de muncă în principal şi a declinului demografic în
subsidiar (marea majoritate a lucrătorilor migranŃi sunt tineri pana in 35-40 ani)
rezultă că imigraŃia se prefigurează ca fiind una dintre soluŃii. Din păcate însă
este nevoie de o aplecare mai atentă asupra fenomenului astfel încât să poată fi
prevenită evoluŃia negativă a implicaŃiilor pe care le presupune politica de tip
reactiv – a se vedea cazul Italiei care în lipsa încheierii/aplicării unor acorduri
bilaterale se confruntă cu economie subterană, conflicte de natură etnică, etc.48
Totodată în contextul crizei mondiale se vorbeşte tot mai des de scăderea
drastică a gradului de ocupare. Trebuie menŃionat că şomajul nu va avea un efect
devastator asupra creşterii economice, căci va fi compensat de progresul
tehnologic, dar va avea un efect devastator asupra sistemelor publice de pensii,
care vor fi incapabile să facă faŃă cerinŃelor crescute de beneficii cu veniturile
simŃitor diminuate.
Deficitul de forŃă de muncă va începe să crească după 2010. Se aşteaptă
ca între 2010- 2030 numărul persoanelor angajate să scadă cu 20 de milioane de
lucrători în UE 25, datorită deficitului de forŃă de muncă (datorat declinului
demografic) şi deficitului de calificări.49
Criza forŃei de muncă din România se va înrăutăŃi treptat, accentuându-se
probabil către sfârşitul anilor 2020, dacă nu vor fi luate măsuri care să
contracareze lipsa din ce în ce mai evidentă de personal, mai ales în domenii
precum construcŃiile, industria textilă şi HORECA (hotelier, restaurante,
cafenele). 50
În sprijinul celor de mai înainte avem declaraŃia lui Vladimir Spidla:
„Europa se va confrunta cu o criza de mână de lucru, astfel încât până în 2015
populaŃia angajată se va înjumătăŃi. Între 2010 şi 2030, dacă fluxurile actuale de
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2007.
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imigranŃi nu se modifică, numărul persoanelor apte de muncă va scădea cu 20 de
milioane”.51
2.

Securitatea socială a lucrătorilor migranŃi

Sistemele de pensii nu sunt foarte sensibile la creşterile imigraŃiei.
Simulările dovedesc că, dublând sau chiar triplând nivelul ratei anuale de
imigraŃie, nu s-ar putea compensa integral scăderea anuală de populaŃie
europeană autohtonă de vârstă activă. Există o singură situaŃie în care nivelul
imigraŃiei poate avantaja clar sistemele de pensii: dacă lucrătorii imigranŃi nu
devin beneficiari ai sistemelor de pensii; acest lucru se întâmplă în cazul
imigranŃilor nu foarte tineri care lucrează un timp insuficient pentru a realiza un
stagiu de cotizare necesar obŃinerii unei pensii şi provin dintr-un spaŃiu noneuropean.
Fără prevederile comunitare referitoare la securitatea socială, libertatea
de circulaŃie pentru lucrători ar fi ameninŃată pentru că lucrătorii migranŃi şi
familiile lor ar fi insuficient protejaŃi din punct de vedere social.
Există însă şi în acest domeniu diferite situaŃii deoarece legislaŃia
comunitară în domeniul securităŃii sociale nu înlocuieşte sistemele naŃionale în
materie de securitate socială printr-un singur sistem European. O astfel de
armonizare ar fi imposibilă având în vedere diferenŃele de standarde de viaŃă din
cele 27 de state membre sau cele 30 din SpaŃiul Economic European. De
asemenea chiar şi statele care au standarde de viaŃă aproximativ similare au
sisteme de securitate socială diferite, fiind rezultate ale unor tradiŃii adânc
înrădăcinate pentru fiecare stat membru în parte. Astfel, pentru cetăŃenii statelor
membre, beneficiile, dreptul la pensie, funcŃionează diferenŃiat, în raport cu
prevederile legale în vigoare din fiecare Ńară în parte. În consecinŃă fiecare stat
membru este liber să decidă cine poate fi acoperit de legislaŃia sa, care sunt
beneficiile furnizate, condiŃiile în care se poate beneficia de ele, cum se
calculează aceste beneficii şi câte contribuŃii trebuie plătite.
LegislaŃia comunitară în domeniu este reprezentată de prevederile
Regulamentului CEE nr. 1408/71 privind aplicarea sistemelor de asigurări sociale
la salariaŃi şi la familiile lor care se deplasează în cadrul ComunităŃii şi ale
Regulamentului nr. 574/72 privind aplicarea Regulamentului nr. 1408/71, acte
normative comunitare care prevăd:
1. Egalitatea de tratament între cetăŃenii statelor membre: acordarea
aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaŃii de securitate socială
între cetăŃenii proprii şi cei ai altor state membre, care se deplasează în
interiorul Uniunii Europene;
51
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2. Determinarea legislaŃiei aplicabile astfel încât o persoană să nu fie
supusă, în acelaşi timp, mai multor legislaŃii de securitate socială;
3. Totalizarea perioadelor de asigurare în vederea stabilirii şi acordării
drepturilor, ceea ce presupune că instituŃia competentă, la calcularea
drepturilor ce îi revin unui lucrător migrant (persoană care şi-a desfăşurat
activitatea în mai multe state ale Uniunii Europene), ia în considerare atât
perioadele de asigurare realizate în propriul stat, cât şi perioadele de
asigurare echivalente acestora, realizate în celelalte state membre.
Drepturile de pensie se acordă de fiecare instituŃie competentă sub a cărei
legislaŃie persoana a realizat perioade de asigurare, proporŃional cu
numărul anilor realizaŃi conform acestei legislaŃii;
4. Exportul prestaŃiilor, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de
a beneficia, pe teritoriul statului de domiciliu, de prestaŃiile dobândite în
statele în care şi-a desfăşurat activitatea.
Totalizarea perioadelor şi exportul prestaŃiilor se realizează prin
formularele europene specifice pentru fiecare prestaŃie.
Important de precizat este şi faptul că în anul 2008 au fost solicitate la AgenŃia
NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 1038 formulare E 301 (pentru
totalizarea perioadelor de contribuŃie la bugetul pentru şomaj) pentru Italia şi
numai 40 de formulare pentru Spania.
Regulamentul CEE nr. 1408/71 privind aplicarea sistemelor de asigurări
sociale la salariaŃi şi la familiile lor care se deplasează în cadrul ComunităŃii şi
Regulamentul nr. 574/72 privind aplicarea Regulamentului nr. 1408/71 vor fi
înlocuite de Regulamentul CEE nr. 883/2004 şi regulamentul de aplicare al
acestuia începând cu 01 mai 2010. Acest Regulament nou are câteva obiective
importante, cum ar fi: modernizarea în vederea actualizării cu practicile curente
(includerea prestaŃiilor de paternitate/extinderea detaşării, etc.), simplificarea –
de exemplu în acest nou regulament se dă o singură definiŃie pentru domeniul
personal de aplicare, clarificarea unor aspecte apărute pe parcursul aplicării
regulamentului anterior prin includerea principiilor unor cazuri din jurisprudenŃa
CurŃii Europene de JustiŃie, consolidarea cooperării administrative şi
îmbunătăŃirea protecŃiei drepturilor cetăŃenilor.
3.

Măsuri anticriză adresate pieŃei muncii în UE.
Principalele destinaŃii ale lucrătorilor români

Spania, aşa cum menŃionam mai devreme, este una dintre Ńările pentru
care criza a însemnat în primul rând şomaj, motiv pentru care s-a grăbit să adopte
un plan de măsuri care să acŃioneze inclusiv asupra redresării pieŃei muncii, în
care sunt prinşi în prezent şi mulŃi cetăŃeni români.
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Măsurile luate de guvernul spaniol pentru menŃinerea şi crearea de noi
locuri de muncă în situaŃia crizei mondiale s-au materializat într-un proiect
ambiŃios cu 88 de măsuri, printre care menŃionăm:
- crearea unui fond statal de investiŃie local cu un buget de 8 mld. de
euro pentru creşterea investiŃiei publice la nivelul local;
- crearea unui fond special al statului pentru stimularea economiei şi
crearea de locuri de muncă cu un buget de 3 mld. de euro pentru a
finanŃa acŃiuni punctuale şi urgente în anumite sectoare productive
strategice;
- planul extraordinar de măsuri de orientare, formare profesională şi
inserŃie pe piaŃa muncii, cu un bugetul de 201 milioane de euro
pentru întreg teritoriul statului şi este gestionat de autorităŃile locale
(comunităŃi autonome) în cadrul competenŃelor care le-au fost
acordate şi de către serviciul public de ocupare (INEM) pentru
competenŃele de la nivel central. Scopul acestui plan este creşterea
numărului de contracte de muncă, întărirea stabilităŃii la locul de
muncă şi este destinat atât şomerilor cât şi persoanelor expuse la
excluderea de pe piaŃa muncii. Planul prevede subvenŃii pe durata
procesului de căutare a unui loc de muncă şi pentru facilitarea
mobilităŃii geografice a şomerilor;
- 50 mld. euro au fost alocate băncilor (introduşi în bănci) pentru
lichidităŃi;
- acordarea unei bonificaŃii de 1500 de euro pentru contractarea
şomerilor cu persoane în întreŃinere;
- creşterea procentului de capitalizare a şomajului de la 40 la 60%
pentru sprijinirea muncitorilor autonomi;
- punerea în aplicare a planului de ocupare pe anul 2009 pentru
activităŃi de utilitate socială. Se urmăreşte ocuparea a 100.000 şomeri
prin contractarea pentru realizarea de activităŃi şi servicii de interes
colectiv. Bugetul este de 1,137 mld. Euro;
- acordarea unei bonificaŃii de până la 50% din valoarea cotizaŃiilor de
securitate socială corespunzătoare angajatorului în situaŃii de
suspendare temporară a contractului de muncă.
Având în vedere faptul că în Spania, la 1 ianuarie 2009, erau înregistraŃi
718.844 cetăŃeni români rezidenŃi, aceştia ocupând primul loc în clasamentul
străinilor aflaŃi pe teritoriul Spaniei, că în această Ńară se estimează că sunt în
realitate peste un milion de români şi că populaŃia activă română în Spania este
foarte tânără şi înregistrează o rată de activitate brută crescută 77,9%, mult peste
media naŃională care abia ajunge la 50%, atenŃia autorităŃilor spaniole s-a oprit şi
asupra relaŃiilor bilaterale dintre cele două state. Astfel chiar dacă la 01.01.2009
şi-a încetat aplicabilitatea acordul bilateral privind schimbul de forŃă de muncă
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dintre cele două state52, ca urmare a deschiderii pieŃei muncii din Spania,
guvernele celor două state au semnat în 4 mai 2009 un Proiect de parteneriat între
ANOFM şi INEM (Serviciul public de ocupare din Spania) ale cărui obiective
principale sunt :
Derularea unor acŃiuni specifice în vederea stimulării reîntoarcerii
lucrătorilor români din Spania, în special a celor aflaŃi în şomaj sau supuşi
riscului pierderii locului de muncă printre altele prin:
• Transmiterea de informaŃii şi colectarea ofertelor de muncă din România;
• Elaborarea în parteneriat a unui proiect strategic pentru care va fi
solicitată finanŃare din Fondul Social European pentru facilitarea
reîntoarcerii lucrătorilor români din Spania.
AcŃiunea în sine este întărită în prezent de derularea unor activităŃi
bilaterale cum a fost „ConferinŃa bilaterală româno-spaniolă”, care s-a desfăşurat
în 29 septembrie 2009, în incinta Palatului Parlamentului, ce avea drept scop
prezentarea unor proiecte care să ducă la utilizarea mai adecvată a Fondului
Social European şi la sprijinirea reîntoarcerii emigranŃilor în statul de origine,
precum şi reuniunea pe tema “OportunităŃi de investiŃii în România pentru
întreprinzătorii spanioli” ce a avut loc în 30 septembrie 2009 în capitala Spaniei,
organizată de Ministerele Muncii din Spania şi din România.
În ceea ce priveşte relaŃia României cu Spania referitoare la circulaŃia
lucrătorilor, aceasta a avut la bază Acordul bilateral în domeniul schimbului de
forŃă de muncă, acord în baza căruia s-au obŃinut 72.000 de contracte de muncă
noi în intervalul 2002-2008 (persoanele care au obŃinut într-un an primul contract
de muncă în proporŃie de 80% au primit în următorii ani contracte nominale fapt
ce face ca numărul total aproximativ de contracte de muncă obŃinute pe baza
acordului bilateral în Spania, în perioada menŃionată, să se ridice la aproximativ
160000). De la data 01.01.2009, Spania a ridicat restricŃiile privind accesul pe
piaŃa muncii pentru lucrătorii din România, astfel că, orice cetăŃean român poate
lucra ca salariat în Spania în aceleaşi condiŃii ca şi cetăŃenii spanioli.
ContribuŃia românilor la economia spaniolilor se poate estima în termeni
strict salariali aproximativ 8 milioane de euro ceea ce reprezintă 0,71% din PIBul spaniol. O pondere importantă a românilor care muncesc în Spania se
înregistrează în domeniul agricol, un sector strategic care nu ar fi putut menŃine
un înalt nivel de activitate fără mâna de lucru a emigranŃilor. Spaniolii recunosc
că un aport important la creşterea economică pe care a experimentat-o Ńara lor în
ultimii ani se datorează în mare măsură imigranŃilor. Nu s-ar fi obŃinut aceste
cote de expansiune dacă nu ar fi existat aportul forŃei de muncă a imigranŃilor
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HG 464/2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei pentru
reglementarea şi circulaŃia forŃei de muncă între cele două state.
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printre care şi a lucrătorilor români care au contribuit în mod deosebit la creşterea
calităŃii vieŃii în Spania.53
Italia a adoptat un pachet de măsuri prin care să fie ajutate familiile şi
firmele afectate de criză. Primul ministru a declarat că măsurile se ridică la 80
miliarde de euro. Măsurile prevăzute sunt îndreptate către toate sectoarele
economice. În domeniul muncii au fost alocate 1,2 miliarde. Resursele fondului
social pentru ocupare şi formare vor putea fi utilizate pentru sprijinirea
veniturilor, dar va fi necesar în prealabil consensul conferinŃei unificate şi
acordul Uniunii Europene. O măsură interesantă luată de Italia este acordarea de
stimulente pentru reîntoarcerea în Italia: veniturile profesorilor universitari şi a
cercetătorilor care au desfăşurat activitate în străinătate şi se întorc în Italia vor fi
impozitate cu doar 10%.
Alte state
Şi alte state au luat măsuri specifice pentru a reduce efectele crizei
economice, şi în special a celor de pe piaŃa muncii.
Austria. Criza economică a dus la creşterea şomajului cu 28,8% faŃă de
anul trecut şi la scăderea ocupării în februarie 2009. În acest sens, s-a alocat un
buget record de cca. 1 mld. Euro. Se va pune accentul pe programele pentru tineri
şi pe cursurile de calificare şi perfecŃionare profesională.
Belgia. Se pune accentul pe formarea persoanelor care se află temporar
în şomaj, măsură ce anulează sau amână concedierile din motive economice.
Bulgaria a crescut cheltuielile de capital cu 20%, la 5,6 miliarde de leva
(3,66 miliarde de dolari). Banii vor merge în proiecte de infrastructură, renovarea
clădirilor publice şi în proiecte de sănătate şi educaŃie. În domeniul Serviciilor
Publice de Ocupare (SPO). A fost adoptat un program naŃional Noi oportunităŃi
de ocupare, ce are ca obiectiv combaterea şomajului şi asigurarea unui nou loc de
muncă pentru cei disponibilizaŃi.
Cehia a dublat valoarea pachetului de stimulare a economiei la 73
miliarde de coroane (3,3 miliarde de dolari), ceea ce reprezintă 1,9% din PIB.
FranŃa a prezentat un pachet de stimuli economici în valoare de 26
miliarde de euro, echivalentul a 1,3% din PIB. Ministrul economiei a declarat că
aceşti stimuli vor duce la crearea a 80.000-110.000 locuri de muncă,
contracarând astfel pierderea a 90.000 de locuri de muncă datorită crizei.
Germania. Camera superioară a parlamentului german a aprobat un
pachet de stimuli economici în valoare de 50 miliarde de euro, care include
investiŃii în infrastructură şi reduceri de taxe. Anterior, autorităŃile au aprobat un
53

Sinteza rezumatului studiului privind imigraŃia românilor în Spania realizat de SAATCHI&
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plan de măsuri în valoare de 31 miliarde de euro, al căror scop este de a genera
investiŃii de 50 miliarde de euro şi a permite încheierea de contracte noi pentru
economie. În domeniul Serviciilor Publice de Ocupare (SPO). S-a planificat
crearea a 5000 locuri de muncă suplimentare pentru agenŃii de plasare (Pactul
pentru ocupare).
Irlanda. În domeniul Serviciilor Publice de Ocupare (SPO), este
prevăzută creşterea formării la seral de la 8000 la 24000 locuri în 2009. Aceste
locuri vor fi disponibile gratuit pentru şomeri.
Marea Britanie va cheltui 500 milioane de lire sterline (754 milioane de
dolari) pentru a lupta împotriva şomajului, prin care companiile vor primi 2.500
de lire pentru fiecare persoană nou angajată, care va lucra la firma respectivă mai
mult de şase luni. Acesta este parte a unui plan mai larg de combatere a efectelor
crizei în valoare de 20 miliarde de lire, care include reduceri de taxe şi cheltuieli
de capital în valoare de trei miliarde de euro. De asemenea, taxa pe valoare
adăugată va fi redusă de la 17,5% cât este în prezent, la 15%.
În domeniul Serviciilor Publice de Ocupare (SPO), a fost suplimentat cu 1,3 mld
lire sterline bugetul Jobcentre Plus, pentru a oferi sprijin şomerilor.
Olanda. Pentru prevenirea şomajului, SPO va înfiinŃa 20 de centre
mobile, în vederea sprijinirii persoanelor ameninŃate de şomaj, prin medierea pe
un alt loc de muncă (detaşare, locuri de muncă temporare).
Slovenia. În martie 2009, numărul şomerilor era de 80000 de persoane.
De asemenea, s-a înregistrat şi o scădere a ofertei locurilor de muncă. Pentru a-i
sprijini pe cei afectaŃi, SPO a înfiinŃat unităŃi mobile de intervenŃie. Statul a
alocat fonduri pentru indemnizaŃii de şomaj, programe de măsuri active şi pentru
subvenŃionarea parŃială a reducerii duratei timpului de lucru.
Ungaria. Guvernul a crescut taxa pe valoare adăugată de la 20 la
25%.pentru a majora veniturile, în scopul de a reduce impozitul pe venit. În luna
noiembrie, Ungaria a anunŃat un plan de 1.400 miliarde de forinŃi (6,9 miliarde de
dolari), ce se întinde pe o perioadă de doi ani, pentru a impulsiona creşterea
economică, care însă nu include cheltuieli suplimentare de la buget. Pentru
diminuarea efectelor crizei economice, respectiv pentru păstrarea locurilor de
muncă, autorităŃile au alocat, pentru 2009, suma de 260 mil. euro.
Lituania. Stimulii economici se ridică la 1,48 - 1,86 miliarde de dolari şi
au ca scop facilitarea accesului la credite pentru companii, urgentarea folosirii
fondurilor structurale comunitare şi relaxarea reglementărilor de pe piaŃa muncii.
Olanda a anunŃat un "impuls de lichiditate" în valoare de aproximativ
şase miliarde de euro.
Norvegia a prezentat luna trecută un pachet de stimuli fiscali în valoare
de 20 miliarde de coroane (2,87 miliarde de dolari), din care 16,6 miliarde de
coroane vor reprezenta cheltuieli extra-bugetare si 3,3 miliarde de coroane vor fi
folosiŃi pentru scutiri de impozite.
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Portugalia a anunŃat în luna decembrie 2008 un pachet de aproape 2,2
miliarde de euro pentru a creşte produsul intern brut cu 0,7 puncte procentuale în
2009. Acesta se va axa pe investiŃii în şcoli, dezvoltarea tehnologiei şi a energiei
alternative.
Slovacia a aprobat un pachet de stimuli economici în valoare de 332
milioane de euro. Masurile includ reducerea parŃială şi temporară a impozitelor
pe salarii, subvenŃii pentru crearea de noi locuri de munca si creşterea venitului
neimpozabil.
Slovenia. Este de aşteptat ca pachetul de stimulare a economiei să se
ridice la 800 milioane de euro sau 2% din PIB. Acesta oferă subvenŃii pentru
companiile care au redus orele de lucru ca urmare a scăderii cererii. De
asemenea, au fost majorate stimulentele fiscale.
Suedia a aprobat un pachet de stimuli economici în valoare de 8,3
miliarde de coroane (un miliard de dolari) sau 3% din PIB.
Măsurile luate de România în acest sens au fost:
 asigurarea menŃinerii locurilor de muncă existente;
 asigurarea (re)integrării pe piaŃa muncii;
 sprijinirea grupurilor vulnerabile (persoane angajate cu contracte de
scurtă durată, lucrători disponibilizaŃi, persoane în vârstă, tinerii).
Concluzii
În opinia noastră, la nivelul autorităŃilor ar trebui să existe un efort
coordonat de monitorizare al fluxurilor de migranŃi şi efectiv al persoanelor.
În ceea ce priveşte orientarea fluxurilor de migranŃi afectaŃi de criză nu
avem prea multe informaŃii, dar cele pe are le deŃinem confirmă aşteptările
autorilor cu privire la „întoarcerea masivă” a lucrătorilor români din străinătate,
respectiv a numărului scăzut de reîntoarceri. Astfel AgenŃia NaŃională pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă (ANOFM) monitorizează situaŃia cetăŃenilor români
întorşi din străinătate, în mod special din Italia şi Spania, prin realizarea unei
evidenŃe pe judeŃe a cetăŃenilor care se înscriu în baza de date ca persoane aflate
în căutarea unui loc de muncă. Astfel, la 30 septembrie 2009 exista un total de
927 persoane înregistrate la nivel naŃional, dintre care 715 persoane au declarat
că au lucrat cu forme legale. De menŃionat că nu există obligativitatea declarării
la ANOFM a întoarcerii din străinătate.
În situaŃia rămânerii fără locuri de muncă lucrătorii se orienteazǎ în
prima fază către locuri de muncǎ plǎtite mai prost, dar stabile, contribuind la
redresarea economică.
O a doua opŃiune, în opinia autorilor este emigrarea către alte state, în
care situaŃia de pe piaŃa muncii nu a fost la fel de afectată de criza economică. În
această categorie nu intră şi România (intră statele nordice în principal) deoarece
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pe de o parte a fost afectată de criză iar pe de altă parte nivelul de trai era mult
mai scăzut şi înainte de declanşarea crizei. Putem astfel să spunem că întoarcerea
acasă este o decizie ce va fi luată de persoanele care aveau oricum de gând să se
întoarcă după atingerea unui anumit prag material/profesional, etc., şi care aveau
drept scop final să investească/să profeseze în România, fie de persoanele care nu
au apucat să se integreze într-o comunitate de migranŃi. Din păcate aceştia din
urmă sunt cei mai numeroşi şi sunt cei care se vor (re)integra cu greutate şi pe
piaŃa muncii din Ńară.
Cel mai grav statut îl au însă persoanele care nu au dreptul la şomaj şi
care au pierdut contactul şi cu realitatea românească. Aceştia trebuie să-şi
găsească aderenŃa la meleagurile natale.
Pentru a-şi diminua eforturile de integrare, autorităŃile preferă însă
întoarcerea celor care doresc să investească, a căror experienŃă de leadership
precum şi competenŃele profesionale dobândite/îmbunǎtǎŃite sunt generatoare de
creştere economicǎ pentru România. Aceştia creează pe lângă cadrul necesar
transferului de cunoştinŃe dobândite şi noi locuri de muncă pentru persoane
şomere. În cazul specialiştilor care vin să profeseze în domenii în care a lucrat/s-a
specializat peste graniŃă contribuŃia majoră este dată de ocuparea unor posturi
pentru care în mod curent sunt aduşi experŃi străini pentru plata cărora angajatorii
trebuie să aloce mult mai mulŃi bani.
În virtutea apartenenŃei la aceeaşi naŃionalitate română, în opinia noastră,
România trebuie să ofere şanse exprimate oficial, transparente, egale şi
aplicabile practic, pentru toate categoriile socio-profesionale, migranŃi sau
imigranŃi în propria Ńară.

Bibliografie
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Anton, (Carp), A. şi Gorbe (Perşa) I., 2009, „The labour market and the social
security systems in the context of economic crises”, ce va fi publicat în „Romanian
Economic and Business Review februarie 2010.
Gîlcă,C., 2008, Codul securităŃii sociale, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti.
Gîlcă,C., 2009, Codul european al muncii şi securităŃii sociale adnotat- Editura
Wolters Kluwer, Bucureşti.
Gorbe (Perşa) I., 2008, “Characteristics of migration process in Romania” prezentat
în cadrul“4th International Conference on Applied Statistics”, titlul articolului.
Studiul "SituaŃia locurilor de muncă din UE. Privire de ansamblu asupra domeniului
social. Mai 2009” editat de DirecŃia Generală Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate
de Şanse din cadrul Comisiei Europene.
Sinteza rezumatului studiului privind imigraŃia românilor în Spania realizat de
SAATCHI& SAATCHI, Madrid 30.10.2008.

103

Site-uri Internet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.anofm.ro
www.mmuncii.ro
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
www.insse.ro
http://www.ine.es
www.istat.i

104

MIGRAłIA, FORMĂ DE NEGLIJARE A COPILULUI
Dorin BĂTRÂN
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Telefon: 0744 / 560967
E-mail: dorin_batrin@yahoo.co.uk
ABSTRACT. Regarding the geographic location, data shows that the regions
most affected by the migration phenomenon are Western Romania (Banat,
Crisana, Maramures), where 27% of the gymnasium students (classes V to VIII)
have at least one parent abroad, and Moldova, where the percentage is 25%.
Most migrant parents are in Italy: 55% of the migrant mothers of the respondent
children and 40% of the fathers. The study shows that the parents’ migration for
work has both positive and negative effects on children left back home. Also,
34% of the children with both parents working abroad have traveled outside
Romania, in comparison with just 14% of the children from non-migrant
families; moreover, 20% of children with both parents working abroad have
spent their 2006 summer holidays abroad with their parents. Among the
negative effects it is interesting to mention that in some cases the fact that one
parent left to work abroad has determined a deterioration of the child’s
relationship with the parent who remained at home to raise him. Other negative
effects are to be found on the psychological level. The field data confirms the
existence of a significant association between the absence of both parents or just
of the mother and the frequency of depression symptoms in children. In
conclusion, children whose parents are working abroad should be considered at
risk. That would be a first recommendation to children protection authorities,
who should find solutions to strengthen the relations between school and the
social services system. It is important that the crisis of school psychologists,
especially from rural areas, is solved (at this moment just 38% of the
gymnasium schools in Romania have a psychologist on their payroll to offer
counseling to children). At the same time, a set of social services should be put
in place for children whose parents are temporarily abroad.
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1. MigraŃia
Mobilitatea teritorială a oamenilor cunoscută sub numele de migraŃie,
este prezentă în toate culturile şi a existat dintotdeauna, fiind determinată de
încercarea de a soluŃiona o problemă de natură politică, economică sau socială.
MigraŃia a afectat aproape toate Ńările lumii de-a lungul timpului, în roluri
diferite, ca state de origine, de tranziŃie sau de destinaŃie, de aceea este
considerată un fenomen social complex, care nu are nici până în momentul de
faŃă o definiŃie general acceptată, reprezentând de fapt deplasarea unui individ
sau a unui grup dintr-o regiune în alta.
Literatura de specialitate identifică următoarele categorii de migranŃi:
1. ImigranŃii sau emigranŃii care au părăsit Ńara de origine pentru a se fixa în
altă Ńară pe o perioadă determinată şi cu posibilitatea teoretica de a se
reîntoarce;
2. Muncitorii străini care lucrează în altă Ńară şi care sunt decişi a se
reîntoarce în Ńara de origine.
3. Persoane deplasate, persoane constrânse de a trăii în afara patriei din
raŃiuni politice (deportaŃi, persecutaŃi etc.);
4. MigraŃia internă (de la sat la oraş, de la centru la periferie);
5. Migrarea temporară a navetiştilor;
În România, fenomenul migraŃiei a suferit modificări importante, trecând
de la migraŃia permanentă, motivată politic sau etnic, prezentă în perioada
regimului comunist, la migraŃia permanentă sau temporară determinată de motive
de ordin economic, prezentă în momentul de faŃă, care poate îmbrăca formele
legalităŃii sau ilegalităŃii, după cum urmează:
a) MigraŃia permanentă legală:
- prin programele unor Ńări, cum ar fi Canada, SUA, Noua Zeelandă şi
Australia, care încurajează emigrarea permanentă a persoanelor cu
calificări necesare în Ńara respectivă.
- Prin căsătoria cu un cetăŃean din altă Ńară şi stabilirea domiciliului în
Ńara respectivă.
b) MigraŃia temporară legală:
- este situaŃia în care se află studenŃii care merg la studii în Ńările
Uniunii Europene.
- Persoane care merg să muncească în străinătate ca urmare a unor
acorduri bilaterale dintre România şi Ńara respectivă.
c) MigraŃia ilegală:
- persoane care vizitează o Ńară sau mai multe din cadrul UE în calitate
de turist, însă desfăşoară pe teritoriul acestora, activităŃi lucrative.
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Perioada pe care o petrec, pe teritoriul acestor Ńări, este relativ scurtă,
nefiind depăşit termenul legal de trei luni.
- depăşirea perioadei de trei luni, care reprezintă perioada de şedere
legală ca turist într-o Ńară a Uniunii Europene, motivele fiind
desfăşurarea unor activităŃi lucrative pe piaŃa neagră, pe teritoriul
Ńării respective.
Nivelul de dezvoltare economică scăzut al României, comparativ cu
celelalte Ńări ale Uniunii Europene, favorizează fenomenul emigraŃiei ilegale,
ceea ce atrage o multitudine de probleme colaterale, mai ales în plan social, cel
mai important din punctul meu de vedere, fiind absenŃa părinŃilor de lângă copii
lor o perioadă prea mare de timp, cu repercusiuni majore asupra educaŃiei şi
dezvoltării armonioase a personalităŃii acestor copii.

2. Dimensiunea fenomenului
Cauze
Motivele plecării le muncă în străinătate sunt multiple şi Ńin de aspiraŃiile
fiecăruia, totuşi nu pot fi neglijate argumentele cum ar fi sărăcia, modificarea
sistemului de valori, garanŃia unor intervenŃii medicale de calitate, calitatea
educaŃiei pentru copii, etc.
În 1989 se estima că un procent de 7% din populaŃie era sub pragul
sărăciei, în anul 2000 rata sărăciei a atins un procent de 44% (Carta Albă a
Guvernului) iar în 2009 fiind de 7,4% afectând un număr de 1,59 milioane de
persoane dintre care 351.000 fiind copii între 0 – 14 ani (Raport UNICEF). Ca
urmare a numărului mare de persoane care sunt sub pragul de sărăcie, sau care se
simt sărace, migraŃia către Ńările europene este văzută de multe ori ca fiind
singura soluŃie. Un număr mare de tineri consideră că migraŃia reprezintă singura
şansă pentru a avea o viaŃă mai bună, în 2007, 14% dintre tinerii intervievaŃi
doreau să meargă la muncă în străinătate. (FundaŃia pentru o Societate Deschisă,
Barometrul de Opinie Publică, 2008)
AlŃi factori decisivi în apariŃia migraŃiei temporare, pe lângă sărăcie,
sunt:
- număr mare de persoane care lucrează în agricultură şi care merg să
lucreze tot în agricultură.
- supraaglomerarea, absenŃa sprijinului din partea statului, pentru
achiziŃionarea unei locuinŃe.
- un număr mare de persoane care nu au nici o formă de şcolarizare.
Emigrarea legală permanentă, se situează în jur de 10 -15 mii de persoane pe
an, însă emigraŃia temporară pentru muncă în străinătate era estimată în
primăvara anului 2008 la circa două milioane de persoane, fenomenul fiind
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amplificat în anul 2002, o dată cu liberalizarea circulaŃiei în spaŃiul Schengen,
Italia şi Spania fiind principalele destinaŃii ale românilor.
Ca urmare a păstrării decalajului în ceea ce priveşte standardul de viaŃă şi a
perspectivelor de împlinire profesională şi personală, tentaŃia emigrării temporare
sau permanente se va păstra, agravând şi mai mult efectele pe care le creează
acest fenomen asupra copiilor rămaşi în Ńară.

3. Efecte asupra copiilor
Chiar dacă motivaŃia celor care emigrează temporar este ridicarea
nivelului de trai pentru ei şi pentru familia lor, se constată că fenomenul
emigraŃiei temporare de multe ori ilegale, are efecte negative care se răsfrâng
tocmai asupra familiei. Depărtarea de familie creează o deprivare în sfera
nevoilor de afectivitate cu urmări importante în dezvoltarea copiilor, iar
dezbinarea familiilor este frecventă printre cei plecaŃi la muncă în străinătate.
Efectul frecvent întâlnit asupra copiilor din familiile plecate la muncă în
străinătate, este neglijarea acestora din punctul de vedere al nevoilor lor de
dezvoltare dar şi a drepturilor lor fundamentale.
Pentru copil, esenŃiale sunt dragostea şi securitatea, din această
perspectivă asigurarea cadrului dezvoltării normale a copilului este posibil
numai prin realizarea de către părinŃi a funcŃiilor parentale, de aceea un părinte
absent chiar dacă asigură venituri de bază familiei şi copilului, prin absenŃa lui
creează un stop cadru realităŃii copilului, blocând evoluŃia lui. Prin asigurarea
dragostei şi a securităŃii, copilului i se dezvoltă ataşamentul şi afectele, dragostea
fiind garanŃia apariŃiei sentimentul de siguranŃă. La fel de importante sunt şi
experienŃele noi, care-l stimulează pe copil. Aşa cum copilul are nevoie de hrană,
pentru a-şi dezvolta fizicul, tot aşa are nevoie şi de experienŃe pozitive, pentru o
bună dezvoltare cognitivă. Nevoia de a fi apreciat şi de a-i fi recunoscute
capacităŃile, de a se raporta la sistemul de valori al adultului este maximă la
vârsta copilăriei. Copilul are nevoie de părinŃi, pentru a-l responsabiliza cu
sarcini pe care să le realizeze, în raport cu vârsta şi cu gradul de dezvoltare, acest
lucru oferind garanŃia creşterii stimei de sine şi prevenirea tulburărilor de
adaptare. (Ana Muntean, Familii şi copii, 2001, 126) DespărŃirea de părinŃi
reprezintă un eveniment dramatic în viaŃa copilului, chiar dacă va încerca să se
adapteze situaŃiei, absenŃa îndelungata a părinŃilor va avea repercusiuni majore
asupra dezvoltării lui, acestea fiind dependente de vârsta copilului şi de
capacitatea lui de înŃelegere a situaŃiei.
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AbsenŃa mediului securizat odată cu plecarea părinŃilor, îngrijirea
copilului de persoane care să nu fie capabile să ofere senzaŃia de continuitate şi
siguranŃă, determină perturbări majore în dezvoltarea copilului, ca urmare a
apariŃiei sentimentelor de îngrijorare, anxietate, dezamăgire.
Printre efectele majore care pot să apară ca urmare a absenŃei părinŃilor o
perioadă îndelungată, se numără rămânerea în urmă faŃă de vârsta cronologică,
care se manifestă prin imaturitate afectivă, imaturitate socială, grad ridicat de
dependenŃă şi capacitate redusă de adaptabilitate. Aceşti copii pot să nu prezinte
scăderi ale proceselor de cunoaştere şi totuşi vor avea rezultate şcolare slabe,
ajung să aibă o conduită dificilă şi să fie indisciplinaŃi ca urmare a capacităŃii
reduse de adaptare. AbsenŃa părinŃilor creează condiŃiile unei vieŃi dezordonate,
ceea ce reduce capacitatea de rezistenŃă la oboseală a copilului.
Cu toate reglementările naŃionale şi internaŃionale, privitor la respectarea
drepturilor copiilor, asistăm la o încălcare a drepturilor acestor copii, care prin
Legea 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului,
responsabilizează în primul rând pe părinŃi pentru creşterea, îngrijirea și
dezvoltarea copilului. Art. 31 din aceeaşi lege îi responsabilizează pe ambii
părinŃi pentru creşterea copiilor lor, iar prin exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaŃiilor părinteşti, trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului şi să
asigure bunăstarea materială şi spirituală a acestuia, în special prin îngrijire, prin
menŃinerea relaŃiilor personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării şi
întreŃinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală şi administrarea
patrimoniului său.

4. SituaŃia copiilor care au părinŃii plecaŃi la muncă în străinătate
Dinamica ridicată a fenomenului migraŃiei temporare, pune de cele mai
multe ori în dificultate serviciile de asistenŃă socială, care nu pot şi nu ştiu să
reacŃioneze adecvat.
EvidenŃele privitor la copiii rămaşi acasă, sunt bazate pe declaraŃiile
părinŃilor, însă ştiind că două treimi dintre aceştia sunt emigranŃi temporar şi
ilegal, face ca evidenŃele să nu fie credibile.

109

SituaŃia statistică a numărului copiilor cu părinŃi plecaŃi la muncă.
Martie 2008
Total familii plecate în străinătate
69628
Total copii rămaşi acasă 98194 dintre care
Cu doi părinŃi
plecaŃi

Cu un părinte
plecat

Din familie
monoparentală

30591

57291

10312

Copii
rămaşi la
rude de
gradul IV
93494

Copii cu
măsură de
protecŃie
3414

Martie 2009
Total familii plecate în străinătate
64204
Total copii rămaşi acasă 91232 dintre care
Cu doi părinŃi
plecaŃi

Cu un părinte
plecat

Din familie
monoparentală

Copii
rămaşi la
rude de
gradul IV

Copii cu
măsură de
protecŃie

28447

51790

10995

85937

3560

Septembrie 2008
Total familii plecate în străinătate
68594
Total copii rămaşi acasă 96580 dintre care
Cu doi părinŃi
plecaŃi

Cu un părinte
plecat

Din familie
monoparentală

30297

55920

10363

Copii
rămaşi la
rude de
gradul IV
91705

Septembrie 2009
Total familii plecate în străinătate
62270
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Copii cu
măsură de
protecŃie
3604

Total copii rămaşi acasă 88327 dintre care
Cu doi părinŃi
plecaŃi

Cu un părinte
plecat

Din familie
monoparentală

27684

50437

10206

Copii
rămaşi la
rude de
gradul IV
75245

Copii cu
măsură de
protecŃie
3398

SituaŃia statistică a copiilor cu părinŃii plecaŃi la muncă, situaŃia pe regiuni.
Regiune

Cu ambii
părinŃi
plecaŃi
10163
4277
- 3198

Nord - Est
Sud - Est
Sud
Muntenia
Sud - Vest
Oltenia
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucureşti
Ilfov

Cu un
părinte
Plecat
19707
7475
5526

Din familie
monoparentală

Total

3323
1920
1292

33193
13672
10016

2199

3322

856

6377

1776
3612
2247
212

3921
5897
4255
334

742
1092
891
90

6439
10601
7393
636
88327

Ca urmare a faptului ca modalitatea de culegere a datelor cu privire la
situaŃia persoanelor plecate la muncă în străinătate şi implicit a copiilor rămaşi în
Ńară, este deficitară, nu putem spune că situaŃia statistică prezentată corespunde
realităŃii.

5. Neajunsuri în reglementările legale privitor la culegerea datelor
Sursele oficiale care oferă statistici despre migraŃiune sunt relativ puŃine
şi în cele mai multe cazuri subestimează amploarea fenomenului, însă migraŃia
temporară ilegală, este un subiect de actualitate, prin urmare este şi preocuparea
diferitelor organizaŃii cu activitate în domeniul protecŃiei copilului, acestea fiind
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preocupate de înŃelegerea fenomenului şi identificarea soluŃiilor care să vină în
sprijinul copiilor cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate. Un studiu realizat de
Gallup România, la cererea UNICEF si a OrganizaŃiei Alternative Sociale din
Iaşi, arată că 350.000 de copii au măcar unul dintre părinŃi plecat la muncă peste
hotare şi 126.000 de minori au ambii părinŃi plecaŃi. Statistic vorbind, opt copii
dintr-o sută sunt afectaŃi de migrarea părinŃilor în străinătate, spune acelaşi
studiu. (Analiză la nivel naŃional asupra Fenomenului copiilor rămaşi acasă prin
plecarea părinŃilor la muncă în străinătate, UNICEF, ONG- Alternative Sociale).
Este evident faptul că numărul persoanelor plecate la muncă în
străinătate, este mult mai mare decât ceea ce rezultă din evidenŃele oficiale
prezentate, implicit şi numărul copiilor rămaşi fără supraveghere sau sub
supravegherea bunicilor sau a altor persoane, este mult mai mare. Ca urmare a
faptului că nu există o evidenŃă corectă a numărului copiilor, nici politicile
instituŃiilor cu atribuŃii în protejarea acestor copii, nu pot fi elaborate.
Principala cauză a informaŃiilor incorecte în ceea ce priveşte situaŃia
copiilor cu părinŃii plecaŃi la muncă în străinătate, sunt prevederile legale care
reglementează modalitatea prin care părinŃii trebuie să informeze autorităŃile că
vor părăsi Ńara. Astfel, prin Ordinul 219/2006 privind activităŃile de identificare,
intervenŃie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiŃi de îngrijirea părinŃilor pe
perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, sunt reglementate
modalităŃile de evidenŃiere a persoanelor plecate la muncă în străinătate, dar şi
obligativitatea părinŃilor de a notifica plecarea lor la muncă în străinătate şi
numirea unei persoane care preia responsabilităŃile de părinte pentru copilul lor.
Conform acestui ordin, până la data de 15 a lunii care urmează după încheierea
unui trimestru, Serviciul Public de AsistenŃă Socială, respectiv persoana cu
atribuŃii de asistenŃă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale,
are obligaŃia de a transmite DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului de la nivelul judeŃului, situaŃia centralizată pe plan local a cazurilor de
copii cu părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate.
Neajunsurile acestui ordin, sunt :
- Limitează posibilităŃile asistentului social de a evidenŃia absenŃa
părintelui pentru o perioadă mai mică de trei luni. Există posibilitatea ca
un părinte să fie plecat în străinătate în lunile ianuarie şi februarie iar la
vizita asistentului social de la sfârşitul lunii martie, acesta să fie acasă;
- Doar cetăŃenii care doresc obŃinerea unui contract de muncă în străinătate
au obligaŃia de a notifica intenŃia de a pleca la muncă în străinătate şi să
nominalizeze persoana în grija căreia vor rămâne copiii. În acest fel,
persoanele care părăsesc Ńara şi intenŃionează să desfăşoare activităŃi
lucrative fără contract de muncă în Ńara respectivă, nu sunt obligaŃi să
nominalizeze o persoană în grija căreia să rămână copiii;
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-

In foarte puŃine cazuri, persoanele care au obŃinut un contract de muncă
în străinătate, notifică intenŃia de a merge la muncă în străinătate şi
nominalizează o persoană în grija căreia vor rămâne copiii, deoarece
ordinul nu prevede care sunt sancŃiunile în cazul în care nu fac acest
lucru.
Ca urmare a unei reglementări legislative deficitare reprezentate de Ordinul
219/2006 privind activităŃile de identificare, intervenŃie şi monitorizare a copiilor
care sunt lipsiŃi de îngrijirea părinŃilor pe perioada în care aceştia se află la muncă
în străinătate, este imposibil de a întocmi o evidenŃă clară cu numărul copiilor,
vârsta lor, mediul de provenienŃă, gradul de rudenie şi vârsta persoanelor care-i
au în grijă, sau perioada de absenŃă a părinŃilor, aceste date fiind fundamentale
pentru a putea gândi politici sociale care să vină în sprijinul ameliorării
vulnerabilităŃii acestor copii.

6. SoluŃii posibile
România este Ńara cu cea mai intensă emigraŃie în scopul muncii în
străinătate, acest lucru având efecte pozitive asupra veniturilor şi nivelului de trai
dar şi efecte negative asupra copiilor rămaşi acasă. SituaŃia economică actuală va
agrava efectele negative ale acestui fenomen, prin mărirea numărului părinŃilor
care vor încerca să-şi găsească un loc de muncă în Ńări ale comunităŃii europene,
ceea ce înseamnă implicit creşterea numărului copiilor care vor rămâne acasă în
grija rudelor, a unui străin sau chiar a nimănui.
Pentru a putea elabora soluŃii este necesar a înŃelege următoarele :
A. Avem nevoie de instrumente care să facă posibilă acumularea de informaŃii
cât mai corecte din care să înŃelegem amploarea fenomenului.
a) elaborarea unei baze de date în format electronic, care să cuprindă toate
familiile care au în componenŃă copii;
b) informaŃiile în format electronic să fie actualizate de către asistentul social
din fiecare Serviciu Public de AsistenŃă Socială de la nivel fiecărei localităŃi;
c) informaŃiile în format electronic, să fie accesibile poliŃiei de frontieră, care
să permită părăsirea spaŃiului Ńării, doar persoanelor care şi-au respectat
obligaŃiile cu privire la copiii lor, adică dacă ambii părinŃi doresc să
părăsească Ńara, sau în cazul părintelui unic întreŃinător, să o poată face, doar
dacă au nominalizat o persoană care să răspundă legal de respectarea
drepturilor copilului în perioada în care părinŃii lipsesc. În acest fel,
indiferent de intenŃia pentru care părăsesc Ńara, adică în scop turistic, la
muncă pe piaŃa neagră sau cu contract de muncă, situaŃia copiilor este sub
controlul altui adult. Reglementările actuale au făcut posibil ca un număr
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însemnat de copii să fie lăsaŃi singuri, unul în grija celuilalt, astfel în caz de
intervenŃie chirurgicală nu avea cine să-şi dea acordul, chiar şi alocaŃiile de
stat pentru copii rămâneau neridicate deoarece copiii erau fără reprezentant
legal.
d) În urma evidenŃierii tuturor ieşirilor din Ńară, autorităŃile naŃionale cu
atribuŃii în domeniul promovării drepturilor copilului, vor putea elabora
politici sociale pertinente, adaptate nevoilor copiilor, pe baza următoarele
informaŃii:
- se va şti exact numărul copiilor cu unul sau ambii părinŃi plecaŃi;
- vom cunoaşte vârstele şi sexul acestor copii, aspect foarte important în
diversificarea serviciilor destinate lor;
- se va cunoaşte mediul de provenienŃă, rural sau urban, iar în funcŃie de
gradul de dezvoltare al localităŃii respective se vor crea servicii adaptate
sau cele existente îşi vor diversifica activităŃile;
- vom avea o evidenŃă exactă cu persoanele care le vor fi reprezentant
legal, vom şti în ce procent bunicii sau alte persoane vor prelua
responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copiilor. În acest fel se vor
evidenŃia serviciile oferite de persoanele de vârsta a treia, aspect
necunoscut în prezent;
- vom avea o evidenŃă a ponderii migraŃiei temporare ilegale, legale,
precum şi a migraŃiei cu contract de muncă.
B. Ca urmare a informaŃiilor pe care le vom obŃine, se impune elaborarea de acte
normative, care să reglementeze modalitatea prin care să nu fie încălcate
drepturile copilului, în numele asigurării unor condiŃii mai bune de trai.
InformaŃiilor complexe şi complete, vor eficientiza orientarea şi diversificarea
serviciilor:
- campanii de informare adaptate pentru părinŃii şi pentru persoanele care
vor deveni reprezentanŃi legali ai copiilor. Cunoscând grupul Ńintă,
informaŃiile pot fi cu uşurinŃă adaptate pentru a fi înŃelese;
- se vor dezvolta serviciile de consiliere pentru persoanele care au în
îngrijire copiii;
- se vor dezvolta servicii la nivel local, în funcŃie de nevoile identificate,
exemplu „şcoală după şcoală”, activităŃi specifice în Cluburi pentru
copii, activităŃi de timp liber, implicarea comunităŃii şi a voluntarilor în
sprijinul acestor copii .
C. Fenomenul nu poate fi oprit, este rodul diferenŃelor de nivel de trai dintre Ńara
noastră şi alte Ńări ale Uniunii Europene. Se impune luarea unei măsuri urgente.
Încercările de până nu au reuşit nici măcar să definească amploarea fenomenului,
iar copiii cresc şi cresc în nelinişte, abuzuri, indiferenŃă şi nepăsare. Este de
datoria specialiştilor în domeniu, să se mobilizeze şi să găsească o soluŃie de
minimalizare a traumelor acestor copii, deoarece ştim că lipsa părinŃilor nu poate
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fi suplinită de nimeni şi nimic. Ei sunt cei, care pot face, un copil cu adevărat
fericit.
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ABSTRACT. For centuries, the third sector organizations (TSO’s)
have been offering answers and solutions to social problems that seem to
overwhelm the public institutions, so that they (the TSO’s) became in time viable
alternatives to the first sector organizations. The contemporary welfare state
“crisis” provides an appropriate context for emphasizing those TSO’s qualities
which, until now, could have been overlooked. That is, unless somehow these
organizations’ energy is consumed totally or almost totally in some more
dramatic actions, such as for example their own survival. This paper is an
exploration of the roles and place of TSO’s in the contemporary landscape of
the welfare state crisis and of the actions taken by the representatives of some
Romanian organizations from the social field in order to solve the situation.

Keywords: welfare state, crisis measures, third sector organizations.

1. Dezvoltarea conceptului de stat al bunăstării
Analiza dezvoltării diferitelor regimuri naŃionale implică şi includerea
unei analize istorice a relaŃiilor dintre organizaŃii neguvernamentale de diferite
tipuri (organizaŃii voluntare, organizaŃii de caritate ş.a.) şi autorităŃile publice
(Kuhnle şi Selle, 1992).
Astfel, se pot identifica trei tipuri principale de relaŃii:
1. Primul tip este sistemul universal sau social-democratic aplicat în Ńările
Scandinave, cum ar fi Suedia sau Danemarca. Lăsarea responsabilităŃii
organizării sociale naŃionale în sarcina statului a condus la „colectivizarea
nevoilor” (Leira, 1992) în sectorul serviciilor sociale, concomitent cu
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promovarea integrării sociale şi egalităŃii de gen. În acest context, asociaŃiile
au exercitat presiuni, acŃionând ca un mediator care a reuşit să mobilizeze
reŃele care să găzduiască furnizarea de servicii de către organizaŃiile publice.
Aceste servicii devin responsabilitatea guvernului, pentru care egalitatea de
gen devine obiectiv oficial.
2. Al doilea tip vizează sistemele liberale şi duale. În cadrul acestora, serviciile
nu sunt, în general, furnizate de către stat. În regimurile de stat liberale ale
bunăstării, exemplificate prin regatul Unit, asistenŃa publică este concentrată
către cele mai dezavantajate categorii de populaŃie. Guvernări succesive au
menŃinut acest tipar de furnizare a serviciilor. Corolarul acestei situaŃii este
lipsa unor servicii cum ar fi acelea de îngrijire a copilului, fapt pentru care o
mare parte dintre femei trebuie să lucreze cu fracŃiune de normă (Lewis,
1992). Slăbiciunea serviciilor nonfinanciare reglate de autorităŃile publice
este de asemenea caracteristică a sistemului dual din Europa de Sud, după
cum poate fi demonstrat de exemplul Spaniei, Italiei sau Portugaliei. Acest
sistem se concentrează pe transferurile monetare, neglijează serviciile şi
oferă asigurări sociale pentru acele persoane care au reuşit să se integreze cu
succes pe piaŃa muncii, lăsând neacoperite grupurile de persoane care nu au
contracte de muncă, au puŃine şanse de integrare şi sunt blocate în contextul
muncii la negru. Conform lui Ferrera (1996), „accesul la drepturi nu este nici
universal, nici egal, dar operează pe baza cunoştinŃelor personale,
privilegiilor şi patronajului”.
În ambele regimuri de bunăstare, cel de-al treilea sector, ca furnizor de
bunuri şi servicii, este foarte limitat, deşi din motive diametral opuse. În modelul
universalist, există un impuls puternic din partea autorităŃilor publice să creeze
servicii şi să preia sarcini care anterior au fost îndeplinite de piaŃă sau de cel de-al
treilea sector. În modelele liberal şi dual, furnizarea serviciilor publice este în
general limitată, serviciile fiind în cea mai mare parte responsabilitatea femeilor
şi rămânând în domeniul privat al pieŃelor şi al gospodăriilor.
3. Al treilea tip de relaŃie între organizaŃiile private şi stat este regimul
corporatist. În contrast cu celelalte două, acesta atribuie un rol semnificativ
celui de-al treilea sector. În sistemul de interacŃiune între iniŃiative şi
autorităŃi publice, serviciile sunt considerate ca parte integrală a politicilor
sociale, bazate pe taxe sau resursele asigurărilor sociale. Serviciile nu sunt
oferite contra unui preŃ care să acopere aproape toate costurile de generare,
pentru că statul acoperă cea mai mare parte a finanŃărilor. Pe lângă rolul său
de finanŃator de servicii şi instituŃie garantă, statul aplică reguli şi proceduri
de furnizare a serviciilor şi pentru condiŃiile de lucru în acest sector. În
Germania, Austria, FranŃa şi Belgia, au fost astfel pionieri ai serviciilor,
identificând nevoile sociale în curs de apariŃie şi oferindu-le răspunsuri în
propriul lor context asociativ şi în acelaşi timp, fiind sprijiniŃi şi reglementaŃi
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din ce în ce mai mult de către stat. Au luat fiinŃă conglomerate de organizaŃii,
grupate în federaŃii naŃionale ale asociaŃiilor, care interacŃionau cu autorităŃile
publice. Stabilirea unui regim reglementator al serviciilor a dat naştere unui
izomorfism nonfinanciar al structurilor celui de-al treilea sector, care le-a
adus mai aproape de guvernare şi le-a stimulat să formeze federaŃii naŃionale
mari. Acestea erau conectate cu partide politice, biserici, Crucea Roşie în
Germania, înfiinŃate de biserici catolice în FranŃa sau constituite de socialişti
sau entităŃi creştine în Belgia şi Olanda. În aceste două Ńări aceste sisteme de
„piloni” asociativi mari erau în cooperare organizaŃii de într-ajutorare active
în sprijinirea familiei şi furnizare de servicii la domiciliu (Leblanc şi Paulet,
1998).
În timp ce organizaŃiile de într-ajutorare au devenit un fel de organizaŃii
„para-statale”, din multe puncte de vedere (Evers et al., 2001), o analiză a
relaŃiilor dintre asociaŃii şi autorităŃile publice arată că aceste relaŃii sunt în
special întărite în câmpul serviciilor de îngrijire a sănătăŃii şi serviciilor sociale şi
se manifestă sub trei forme: cerere pentru servicii publice, sprijin pentru
economia gospodăriilor şi „fuziunea” dintre asociaŃii şi autorităŃi publice prin
administrare şi reglementare. Numai cel de-al treilea element a condus către un
volum mai mare de furnizare a serviciilor sociale, iar această creştere a generat o
slăbire a diviziunii clare dintre stat şi cel de-al treilea sector, situaŃie reflectată de
bazarea din ce în ce mai crescută a organizaŃiilor celui de-al treilea sector pe stat,
pentru a furniza fonduri şi reglementări.
“Un stat al bunăstării este un stat în care puterea organizată este utilizată
în mod deliberat (prin politici şi administrare), în efortul de a modifica jocul
forŃelor pieŃei în cel puŃin trei dimensiuni:
1. Prin garantarea indivizilor şi familiilor cu un venit minim, indiferent de
valoarea pe piaŃă a muncii sau a proprietăŃii lor;
2. Prin micşorarea nivelului de nesiguranŃă, sprijinind indivizii şi familiile
să vină în întâmpinarea anumitor ‘contingenŃe sociale’ (cum ar fi boala,
bătrâneŃea, şomajul) care altfel ar conduce la crize în cadrul familiei;
3. Prin asigurarea unor anumite servicii sociale la cele mai bune standarde
existente, tuturor cetăŃenilor, indiferent de statut sau clasă.” (Briggs,
2007)
Realizând o analiză istorică a dezvoltării “statului bunăstării”, Briggs
explorează contextul apariŃiei acestuia – perioada economiei politice moderne –
descoperind cinci factori care au influenŃat dezvoltarea statului modern al
bunăstării în secolul al XX-lea (Briggs, 2007):
A. transformarea fundamentală a atitudinii faŃă de sărăcie, aceasta încetând
să fie văzută ca o vină personală individuală a celui afectat şi fiind mai degrabă
considerată circumstanŃială, rezultată din tendinŃele sistemului de piaŃă şi
neadaptarea individului la acestea; în acest sens, este recunoscută importanŃa
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muncii britanicului Benjamin Seebohm Rowntree (1871-1954), care şi-a adus
contribuŃia la elaborarea primelor politici specifice de bunăstare, care se şi găsesc
de altfel la baza constituirii statului modern al bunăstării;
B. investigarea detaliată a “contingenŃelor sociale”, fapt care a atras atenŃia
asupra nevoii de politici sociale specifice;
C. asocierea dintre şomaj şi politicile de bunăstare;
D. dezvoltarea filosofiei şi practicii bunăstării în cadrul economiei capitaliste
de piaŃă;
E. influenŃa presiunilor clasei muncitoare asupra conŃinutului şi nuanŃelor
legislaŃiei din domeniul bunăstării.
Sociologul austriac Peter Flora şi specialistul german în ştiinŃe politice
Arnold Heidenheimer realizează un demers similar, explorând evoluŃia
conceptului de “stat al bunăstării” şi modificările operate de istorie în
semnificaŃia acestuia. Astfel, ei apreciază că, în contextul istoriei europene,
dezvoltarea statului bunăstării poate fi înŃeleasă ca şi ca reacŃie la două
evenimente fundamentale (Flora şi Heidenheimer, 1981): formarea statelor
naŃionale şi transformarea lor în democraŃii, pe de o parte şi dezvoltarea
capitalismului, după RevoluŃia Industrială, pe de altă parte.
Sunt analizate două perspective distincte asupra statului bunăstării:
- cea weberiană, care consideră că dezvoltarea statului bunăstării,
poate fi înŃeleasă prin prisma apariŃiei unui nou sistem de conducere,
în contextul transformării structurale a statului, a legitimităŃii şi a
funcŃiilor acestuia. Obiectivele tradiŃionale cum ar fi securitate
externă, egalitate în faŃa legii sau libertate economică, sunt înlocuite
în acest context cu obiective ce vizează furnizarea de servicii şi
transferuri sociale într-un mod sistematic, rutinizat, motodologic şi
nu numai în situaŃie de urgenŃă. În această viziune, statul bunăstării
transcede statutul de reacŃie la o nevoie generală de egalitate
socioeconomică, vizând în schimb un anumit grad de securitate
socioeconomică.
- cea marxistă, care vede statul bunăstării ca pe o încercare de
confruntare cu probleme specifice dezvoltării capitalismului,
conflictului între clase şi crizelor economice recurente: măsurile
luate pentru asigurarea bunăstării ar reprezenta, deci, un efort pentru
integrarea clasei muncitoare fără a afecta prea tare instituŃia şi
distribuirea proprietăŃii private.
În urma analizei, se concluzionează că aceste două perspective nu sunt
nicidecum în opoziŃie ci, dimpotrivă ele sunt complementare, conferind un cadru
explicativ mai amplu apariŃiei şi dezvoltării statelor bunăstării în Europa.
O altă perspectivă asupra statului bunăstării, explorată în această lucrare
este perspectiva lui Durkheim cu privire la dezvoltarea statului bunăstării: ca o
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iniŃiativă de a oferi o soluŃie problemelor generate de diviziunea muncii, privită
ca un proces fundamental al schimbării structurale în societăŃile în curs de
modernizare. Conform punctului de vedere al lui Durkheim, expus de Flora şi
Heidenheimer, iniŃiativa de integrare a unor societăŃi complet diferite este
ameninŃată de doi factori majori: anomia (care se referă la lipsa reglementărilor
normative sau morale, care se manifestă la două niveluri – al relaŃiilor sociale şi
al personalităŃilor individuale) şi inegalitatea. Astfel, statul bunăstării în opinia
sa, ar reprezenta doar o soluŃie parŃială şi la un anumit nivel inadecvată pentru
rezolvarea problemei anomiei, deoarece statele bunăstării nu au cunoscut victorii
tocmai răsunătoare în încercările lor de a instituŃionaliza relaŃiile industriale sau
de a stabiliza pieŃele. Din această perspectivă, conchid cei doi autori (Flora şi
Heidenheimer, 1981), statul bunăstării reprezintă mai degrabă un răspuns la
problema limitată a insecurităŃii economice, decât la problema mai generală a
anomiei în societăŃile moderne.
Revenind asupra ultimei perspective amintite (statul bunăstării ca răspuns
la anomie şi inegalitate), Flora şi Heidenheimer susŃin că statul bunăstării are
două dimensiuni sau obiective fundamentale: securitatea şi egalitatea, pe care le
urmăreşte prin utilizarea a trei mijloace principale - plata directă a beneficiilor
financiare, furnizarea directă a serviciilor şi prelungirea indirectă a beneficiilor,
prin reduceri de taxe şi creditări (Figura 1).
Transferul de plăŃi (sau plata beneficiilor financiare) are ca şi funcŃie
menŃinerea venitului pe perioada unor etape normale în ciclul de viaŃă al
individului (maternitate, copilărie, vârsta şcolară, bătrâneŃe, văduvie), unor
situaŃii concrete de incapacitate de muncă (boală, rănire, invaliditate) sau în
situaŃia şomajului în cadrul sectorului de vârstă activă.
Furnizarea serviciilor publice este al doilea instrument principal al statului
bunăstării. În interpretarea şi evaluarea acestor mijloace, trebuie luată în
considerare şi intervenŃia guvernamentală pe pieŃele private, cum ar fi piaŃa
imobiliară, sau subvenŃionarea anumitor bunuri de pe piaŃă, cum ar fi de exemplu
alimentele.
Cel de-al treilea instrument, creditările sau reducerile de taxe, poate fi
văzut ca un echivalent al beneficiilor directe financiare sau în natură.
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Figura 1. Dimensiunile Statului Bunăstării

O aprofundare a conceptelor şi perspectivelor enumerate mai sus se
regăseşte în lucrarea lui Flora şi Alber (Flora şi Alber, 1981). Aceştia evocă rolul
integrativ al instituŃiei cetăŃeniei, în dezvoltarea statelor bunăstării. CetăŃenia este
concepută în cadrul ideologic trasat de către T.H. Marshall şi deŃine trei elemente
distinctive (Flora şi Alber, 1981): elementul civil, care conferă dreptul la
exercitarea libertăŃilor individuale; elementul politic, care conferă dreptul de a
participa la exercitarea puterii şi elementul social, care este constituit din dreptul
de a beneficia de un nivel minim de bunăstare economică, securitate socială şi
moştenire culturală.
Sursa: Flora şi Heidenheimer, 1981: 26

2. Rolul organizaŃiilor celui de-al treilea sector în
statul bunăstării
Pe lângă instituŃia fundamental integrativă a cetăŃeniei, societăŃile
moderne din vestul Europei au dezvoltat trei structuri organizaŃionale
reglementatoare: pieŃele, care organizează schimburile economice de resurse şi
bunuri; asociaŃiile, care organizează articularea, agregarea şi reprezentarea
intereselor şi birocraŃiile de stat, care organizează atingerea obiectivelor
colective. Între sectoarele organizaŃionale ale societăŃilor moderne şi drepturile
fundamentale ale cetăŃeniei sunt stabilite relaŃii specifice. Drepturile civile se
raportează la pieŃe (dreptul de a avea o proprietate, de a semna un contract, de a
alege rezidenŃa), dar şi la asociaŃii (libertate de exprimare, dreptul de asociere
etc.). Ele garantează o sferă a opiniei publice care, împreună cu drepturile
politice formează baza legală pentru dezvoltarea unor grupări de interes, partide
politice şi parlamente, lucru care simbolizează caracterul asociativ al societăŃii
înseşi. Însă, drepturile politice se raportează de asemenea şi la birocraŃiile de stat,
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de vreme ce dreptul de a participa la exercitarea puterii politice are înŃeles numai
dacă puterea de guvernare a parlamentului este stabilită. Şi, în cele din urmă,
drepturile sociale sunt de asemenea în relaŃie cu birocraŃiile de stat şi cu pieŃele.
IniŃial, acestea erau asigurate de apartenenŃa la comunităŃi locale sau asociaŃii
funcŃionale, însă, de-a lungul timpului, rolul birocraŃiilor de stat a crescut
succesiv, preluând aceste sarcini.
Foarte similar acestui cadru conceptual, este un altul, oferit de către
lucrările lui Evers si Svetlik (1993) şi Johnson (1998), în care se discută existenŃa
unui model european de mix al bunăstării sociale sau o economie mixtă a
bunăstării.
Cadrul acestei abordări este reprezentat grafic printr-un triunghi care
uneşte o gamă extinsă de factori care compun şi influenŃează cel de-al treilea
sector. Cadrul analitic rezultat este utilizat ca referinŃă şi de alŃi autori (Kramer
et. al., 1993; Pestoff, 1991, 1998) şi “menŃionat în studii derulate de programul
Local de Dezvoltare Economică şi a Ocupării (Local Economic and Employment
Development Program – LEED) al OrganizaŃiei pentru Cooperare Economică şi
în domeniul Ocupării” (Evers şi Laville, 2004 ).
Cadrul reflectă două seturi de probleme strâns legate: prima figură
(Figura 2) prezintă componentele securităŃii sociale şi ale sistemului bunăstării,
iar cea de-a doua (Figura 4) prezintă componentele unei economii pluraliste şi
mixe.
“Triunghiul bunăstării”, aşa cum a fost propus de iniŃial de Evers în 1990
(Evers si Laville, 2004) şi reluat în lucrările sale ulterioare, ia în considerare şi
tematica socioeconomică şi pe cea sociopolitică. Din perspectiva
socioeconomică, triunghiul subliniază natura pluralistă a resurselor care
contribuie la bunăstarea socială. Cu privire la servicii, el subliniază un element,
mai exact rolul comunităŃilor informale şi semi-formale şi în special acela al
familiei ca şi centru, ca şi parte constituentă a “unei economii mixte a bunăstării
sociale”. Când noi organizaŃii şi servicii iau formă, natura contribuŃiilor şi rolul
gospodăriilor private şi al familiilor se modifică de asemenea. Şi vice-versa:
schimbările de la nivelul vieŃii de familie şi a condiŃiilor de trai este adesea cauza
apariŃiei unor noi grupuri, cum ar fi de exemplu grupurile de întrajutorare.
Din perspectivă socio-politică, autorii subliniază că toate cele trei tipuri
de organizare (piaŃă, stat şi gospodării private) acŃionează într-un fel de câmp de
forŃă, fiind simultan influenŃate unele de celelalte (ex. politicile de stat şi de
legislaŃie, sunt influenŃate de valorile şi practicile sectorului privat de afaceri, de
cultura societăŃii civile şi de nevoile şi contribuŃiile care apar din viaŃa informală
a familiei şi a comunităŃii).
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Figura 2. Triunghiul bunăstării

Însă, dintre toate aceste dimensiuni, se disting organizaŃiile celui de-al
treilea sector prin faptul că acestea reprezintă şi echilibrează un mănunchi de
norme şi valori, în timp ce fac parte din sectoarele situate în colŃurile
triunghiului, definite prin prevalenŃa clară fie a profitului (piaŃa), a redistribuirii
(statul) sau a responsabilităŃii personale (familii şi comunitate). Gradul în care
acestea îşi pot menŃine poziŃia specială în cadrul triunghiului depinde atât de
schimbările survenite în mediul lor, marcat de politici de stat, sisteme de
guvernare şi de reglementare, cât şi de scopurile şi strategiile părŃilor interesate
ale acestora.
Sursa: Evers şi Laville, 2004: 15
Pestoff (1991) a utilizat o schemă similară (Figura 3), preluată şi de
Evers şi Laville, pentru a defini şi delimita sfera de acŃiune a întreprinderilor
sociale şi a democraŃiei civile în societăŃile promotoare ale bunăstării, în special
cu privire la Ńările “post-comuniste” şi cele scandinave.

Figura 3: Mix-ul bunăstării
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Sursa: Pestoff, 1991, cit. de Evers şi Laville, 2004: 17
El susŃine că triunghiul bunăstării reprezentat astfel serveşte atât la
definirea instituŃiilor majore care guvernează societatea, cât şi la reprezentarea
schimbărilor survenite în societăŃile post-industriale, în care (datorită creşterii
calităŃii vieŃii şi duratei medii de viaŃă) statul şi piaŃa nu mai reuşesc să satisfacă
singure nevoile cetăŃenilor. Astfel, pe lângă piaŃă şi stat, a apărut şi un al treilea
sector, format din organizaŃii neguvernamentale şi non-profit, format din
organizaŃii voluntare, asociaŃii, cluburi, întreprinderi sociale etc.
Rolul celui de-al treilea sector devine din ce în ce mai crescut şi mai
important în producŃia şi furnizarea de bunuri şi servicii, mai ales în contextul în
care piaŃa şi statul se dovedesc ineficiente în acoperirea nevoilor cetăŃenilor. Însă,
după cum vom discuta în continuare, şi cel de-al treilea sector vine cu
slăbiciunile sale, drept pentru care “mixul bunăstării” propus de Pestoff încearcă
să combine punctele tari ale tuturor celor trei sectoare, astfel încât acestea să îşi
poată aduce o contribuŃie optimă stării generale de bine a cetăŃenilor.

Figura 4: Structura generală a economiei pluraliste
Sursa: Roustang, 1997, cit. de Evers şi Laville, 2004: 16
Conceptele menŃionate anterior au subliniat atât aspectele
socioeconomice, cât şi cele socio-politice, adică, provocările care ar putea fi
numite “guvernarea” sistemelor mixte de bunăstare. “Triunghiul economiei
pluraliste”, în versiunea oferită de Roustang în 1997 şi citat de Evers şi Laville
(Figura 4) este concentrat pe dezvoltarea unei teorii diferenŃiate cu privire la
aspectele socioeconomice ale celui de-al treilea sector şi la sistemul economic în
societăŃile democrate moderne, în ansamblu şi bazat pe “abordarea de fond a
teoriei economice a lui Polanyi, care distinge trei principii economice” (Evers şi
Laville, 2004).
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Principiul pieŃei – care permite stabilirea unui echilibru între cererea şi
oferta de bunuri şi servicii prin stabilirea preŃurilor. RelaŃia dintre furnizor şi
client este una contractuală. Principiul pieŃei nu este neapărat încorporat în
sistemul social, spre deosebire de alte elemente economice.
Redistribuirea – principiul pe baza căruia rezultatele producŃiei sunt cedate unei
autorităŃi centrale responsabile cu managementul acesteia. Acest lucru implică
implementarea unei metodologii pentru definirea regulilor de plată şi a
obiectivelor. De-a lungul timpului, este dezvoltată o relaŃie între autoritatea
centrală, care impune o obligaŃie, şi agenŃii vizaŃi de aceasta. “Câştigurile gheaŃă”
se disting de “câştigurile în natură”, ca fiind două forme distincte de plată
(retribuŃie). Uneori, această redistribuire poate fi privată, când instituŃia
responsabilă este privată (cum ar fi de exemplu o organizaŃie ai cărei directori au
puterea de a lua un procentaj din profituri şi a-l orienta către sponsorizări sau
donaŃii ale companiei, prin intermediul unor fundaŃii). Însă, înainte de toate,
redistribuirea este o funcŃie publică: în jurul conceptului de stat al bunăstării s-a
dezvoltat o formă modernă de redistribuire, susŃinută de regulamente obligatorii
şi utilizată pentru plata unor beneficii în acord cu drepturile sociale.
Reciprocitatea – reprezintă circulaŃia bunurilor şi serviciilor între grupuri
şi indivizi, care poate apărea atunci când toate părŃile participante sunt dispuse să
stabilească relaŃii sociale. Aşadar, reciprocitatea este un principiu non-contractual
al acŃiunii economice, în care relaŃia socială este mai importantă decât bunurile
care fac obiectul schimbului. Ciclul reciprocităŃii este bazat pe oferirea unui
“cadou”, care implică oferirea în schimb a unui “contra-cadou”, prin intermediul
căruia grupurile sau persoanele care au primit primul cadou îşi exercită sau nu
dreptul de a da înapoi. Pentru primitori, există nişte stimulente care să-i facă să
ofere înapoi, însă aceştia nu sunt obligaŃi de forŃe externe să facă neapărat acest
lucru: decizia le aparŃine în totalitate. Ciclul reciprocităŃii este opus ideii de
schimb de piaŃă, pentru că este inseparabil de relaŃiile umane care exprimă
dorinŃa de recunoaştere şi putere, şi este diferit de schimbul bazat pe redistribuire,
pentru că nu este impus de o autoritate centrală. O viziune care vine în
completarea acesteia (Fong et al., 2002), afirmă că individualismul nu are nicio
influenŃă asupra reciprocităŃii (aşa cum afirmă diferiŃi autori) şi că în fapt
cetăŃeanul modern al statului bunăstării prezintă o anumită “predispoziŃie” pentru
a împărŃi de bună-voie cu aceia care respectă normele cu privire la ceea ce este
moral şi în acelaşi timp caută să-i pedepsească pe cei care încalcă aceste norme,
chiar dacă aceste acŃiuni sunt individual costisitoare şi nu oferă niciun beneficiu
material celui care le întreprinde.
Pe baza acestor trei concepte fundamentale, de-a lungul istoriei s-au
dezvoltat mai multe combinaŃii. De asemenea, au mai fost utilizate pentru a
defini o economie tripolară (Evers şi Laville, 2004) a lumii de azi (Figurile 2 şi
5): Economia de piaŃă este un tip de economie în care producŃia de bunuri şi
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servicii se bazează pe interese materiale; distribuŃia bunurilor şi serviciilor îi este
încredinŃată pieŃei, care stabileşte preŃurile şi aduce laolaltă cererea şi oferta,
pentru efectuarea schimbului acestora. RelaŃia dintre cerere şi ofertă este stabilită
contractual, bazată pe calcularea profitului, lucru care permite o autonomie
sporită, faŃă de alte relaŃii sociale nebazate pe economia de piaŃă. Acest tip de
economie este, evident, bazat pe principiul pieŃei.
Economia necomercială (non-market economy) este un tip de economie
în care producŃia şi distribuirea bunurilor şi serviciilor îi este încredinŃată
principiului redistribuirii, organizat sub tutela statului bunăstării. Redistribuirea
este astfel mobilizată pentru a oferi cetăŃenilor drepturi individuale, datorită
cărora aceştia sunt îndreptăŃiŃi la obŃinerea unor beneficii de securitate socială sau
a asistenŃei sociale, dacă aceştia fac parte din grupuri dezavantajate. Serviciul
public, în acest sens, este definit ca (Evers şi Laville, 2004) “furnizarea de bunuri
sau servicii care implică o dimensiune redistributivă” (de la bogaŃi către săraci,
de la cei activi la cei inactivi etc.). Regulile care guvernează această dimensiune
sunt stabilite de către o autoritate publică, supusă unui control democratic.
Redistribuirea, într-un sens larg, acoperă toate formele de taxe şi alocare a
resurselor, indiferent dacă scopul este finanŃarea transferurilor sociale sau
îndeplinirea rolului de forŃă economică stabilizatoare.
Economia non-monetară este aceea în care distribuŃia bunurilor şi
serviciilor este bazată în primul rând pe reciprocitate şi administrare internă.
Evident, un număr de relaŃii bazate pe reciprocitate iau formă monetară (de
exemplu, donaŃiile), dar cu siguranŃă că în cadrul economiei non-monetare sunt
generate principalele contribuŃii bazate pe reciprocitate, fie prin intermediul autoproducŃiei, sau de către economia gospodăriilor private. Ciclul reciprocităŃii este
opus unui schimb de piaŃă, pentru că este inseparabil de relaŃiile umane care aduc
pun în aplicare nevoile umane de recunoaştere şi putere. Trebuie de asemenea
distins de schimbul redistributiv, pentru că nu este impus de către o autoritate
centrală.
Fiecare diviziune a economiei este deci organizată în jurul unui principiu
predominant şi principalele exemple ale economiei contemporane reflectă o
ierarhizare a acestor diviziuni, cu economia de piaŃă considerată ca primară,
economia necomercială considerată suplimentară iar economia non-monetară
considerată ca reziduală.
Cu un asemenea cadru conceptual, specificitatea celui de-al treilea sector
poate astfel fi interpretată ca o hibridizare între cei trei poli ai economiei, aflat
într-o stare de tensiune şi construit pe o structură ierarhică.
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Figura 5: Economia civilă şi bazată pe solidaritate
Cu alte cuvinte, cel de-al treilea sector nu este definit ca un sector clar şi
distinct, ci este abordat mai degrabă ca o componentă a economiei bazate pe
solidaritate şi o încrucişare a diferitelor principii economice. Evers şi Laville o
apelează “economie civilă şi bazată pe solidaritate” (Evers şi Laville, 2004).
Este clar că acest concept se suprapune celor menŃionate de Evers şi Pestoff. În
orice caz, se pune accent asupra faptului că organizaŃiile celui de-al treilea sector
sunt influenŃate simultan de diferite sfere care formează astfel contextul lor social
şi istoric, iar supravieŃuirea lor apare ca un model nou, diferit de adaptarea la
principiile de bază ale statului sau ale pieŃei şi de regresia la contexte şi reŃele
informale.
Sursa: Eme, 1991; Laville, 1992 şi 1994, cit. de Evers şi Laville, 2004:19
Citându-l pe T.H. Marshall (1950), Esping-Andersen (1996) notează că
cetăŃenia modernă este fructificarea unui proces de democratizare cu durata de
trei secole – în secolul al XVIII-lea, a fost pusă baza principiului drepturilor
civile, în secolul al XIX-lea au apărut drepturile politice, iar în secolul al XX-lea,
ca o culminare a idealului democratic, s-au consolidat drepturile unei cetăŃenii
sociale.
Însă, continuă el, se pare că secolul XXI aduce cu sine schimbări în
viziunea asupra statului bunăstării, care, aparent, „a devenit incompatibil cu alte
obiective, cum ar fi dezvoltarea economică, rata crescută a ocupării, sau chiar cu
unele libertăŃi personale” (Esping-Andersen 1996). Autorul enumeră trei puncte
de vedere asupra cauzelor aparentei „crize” a statului bunăstării la începutul
secolului XXI:
(1) distorisunea pieŃei – care susŃine că statul bunăstării „sugrumă” piaŃa şi
erodează motivaŃia pentru muncă, economisire şi investiŃie;
(2) îmbătrânirea populaŃiei – un fenomen vizibil la nivelul majorităŃii Ńărilor şi
datorită căruia este suspusă o presiune sporită asupra sistemelor de pensii şi

127

(3) consecinŃele noii economii globale – care pedepseşte nemilos guvernele
risipitoare şi economiile necompetitive. Perspectiva privind „eşecul pieŃei”, care
susŃine că statul bunăstării este afectat de proasta funcŃionare a pieŃei forŃei de
muncă, ce rezultă într-o supra-încărcare a programelor sociale existente, este
întâmpinată cu următoarea rezervă: nu există oare posibilitatea ca, în loc de (sau
suplimentar la) un eşec al pieŃei, să fie vorba despre un eşec al statului
bunăstării? Argumentul ar fi că, în foarte multe Ńări, edificiul protecŃiei sociale
este „îngheŃat” într-o organizare socio-economică anacronică, pe care nu o mai
poate obŃine, acest lucru făcându-l incapabil să răspundă adecvat noilor riscuri şi
nevoilor contemporane.

3. Criza economică şi influenŃa ei asupra unor furnizori privaŃi de
servicii sociale din România
Fondurile de post-aderare, populare sub denumirea de „fonduri
structurale” au constituit pentru multe organizaŃii româneşti (publice sau private)
o proiecŃie a idealurilor timp de ani de zile. S-a vorbit despre acestea înainte de
aderare şi încă se mai vorbeşte cu însufleŃire chiar şi acum, la aproape trei ani
după aderare. Practic, fondurile post-aderare au devenit pentru potenŃialii
aplicanŃi un fel de piatră filozofală, pe care, o dată găsită, o poŃi folosi pentru a-Ńi
transforma toate visele în realitate. Sau, cel puŃin, consulanŃii, reprezentanŃii
autorităŃilor de stat şi trainerii te făceau să crezi acest lucru.
Fără a avea pretenŃia de a fi exhaustivă, voi menŃiona câteva detalii cu
privire la instrumentele post-aderare: pentru România, sunt accesibile numai 3
din cele 5 instrument structurale europene disponibile la acest moment: Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de
Coeziune. Fiecărui fond îi corespund unul sau mai multe obiective europene
(asupra cărora nu vom insista, pentru că nu face obiectul lucrării de faŃă) şi
anumite programe operaŃionale (sectoriale sau regionale), care reprezintă în fapt
unităŃile de operaŃionalizare ale acestor fonduri (ACIS, 2009). După cum
menŃionam mai sus, începând cu anul 2005, preocuparea pentru aceste
instrumente a devenit un fel de febră instituŃională, toată lumea (organizaŃii
neguvernamentale, instituŃii de stat, IMM-uri, agricultori etc.) încercând să afle
cât se poate de multe despre aspectele finanŃării prin fonduri structurale. S-au
Ńinut training-uri, seminarii, conferinŃe, încă începând cu 2005, deşi nimeni sau
aproape nimeni nu avea o idee foarte clară despre ceea ce înseamnă obŃinerea sau
gestionarea unui proiect finanŃat dintr-o astfel de sursă.
În momentul în care s-au lansat primele apeluri de propuneri de proiecte,
pe la mijlocul anului 2008 (vorbim aici despre Programul OperaŃional Sectorial
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Dezvoltarea Resurselor Umane – relevant pentru lucrarea de faŃă, pentru că este
una dintre cele mai „generoase” surse de finanŃare pentru furnizorii de servicii
sociale, din punct de vedere al diversităŃii acŃiunilor finanŃate), adică la un an şi
jumătate după aderare (site-ul oficial al Fondului Social European), potenŃialii
beneficiari au fost deodată cuprinşi de uimire: nici gând de „pomul lădat” de
unde puteau să-şi ia finanŃarea pentru multele şi diversele idei de activităŃi pe
care le aveau. Documentele de programare abundau de terminologie nouă şi
parŃial necunoscută, pe de o parte, iar, pe de altă parte, activităŃile finanŃate Ńineau
mai mult de domeniul analizei şi planificării, decât de cel al acŃiunii concrete.
Mai mult, nu s-au lansat toate domeniile majore de intervenŃie, termenele de
depunere au fost strânse, consultanŃii nu erau foarte siguri pe ceea ce spuneau.
După care s-a sistat agitaŃia. Tot subiectul a intrat într-o penumbră nerealist de
repede instalată. Apoi au început să se înregistreze tot felul de anomalii:
deponenŃii din septembrie 2008 au primit răspunsuri abia prin iunie 2009, în
vreme ce deponenŃi din decembrie 2008 au primit răspunsuri prin aprilie 2009. Sau amânat semnări de contracte, s-au petrecut semnări de contracte foarte repede;
organizaŃii cu substanŃă şi experienŃă nu s-au calificat, iar alte organizaŃii, fără
substanŃă, fără experienŃă, fără oameni calificaŃi au semnat contracte cu finanŃări
semnificativ de mari. Până la 30 septembrie 2009, se depuseseră peste 5000 de
proiecte, dintre care doar 782 au câştigat licitaŃia. Rambursările către beneficiari
până în prezent sunt în valoare de 17.499.628 lei, dintre care 14.536.089 lei din
contribuŃia UE şi 2.963.539 de la bugetul de stat (ACIS, 2009-SituaŃia la 30
septembrie 2009 a depunerii şi aprobării de proiecte, semnării de contracte de
finanŃare şi efectuării de plăŃi către beneficiari).

4. FinanŃarea publică sau managementul riscului – studiu de
buzunar
În lucrări anterioare (Baciu, 2008; Baciu, 2009) am luat în discuŃie
avantajele aduse de finanŃarea publică organizaŃiilor furnizoare de servicii sociale
şi care aparŃin celui de-al treilea sector. În lucrarea de faŃă voi explora şi câteva
dintre dezavantajele aduse de către aceasta, prin două studii de caz. Este vorba
despre două OTS-uri din România, furnizoare de servicii sociale pentru categorii
defavorizate, care, datorită naturii informaŃiilor oferite studiului, vor rămâne
anonime.
Pentru culegerea datelor, s-a utilizat metoda interviului semistructurat.
Interviurile au fost conduse atât cu reprezentanŃii oficiali ai organizaŃiilor, cât şi
cu foşti şi actuali angajaŃi ai acestora. Pentru completarea informaŃiilor, s-au mai
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utilizat rapoarte anuale ale organizaŃiilor, informaŃii de pe site-urile oficiale ale
acestora etc.
Scopul studiului (demarat în 2008) a fost acela de a identifica efectele
directe şi indirecte ale finanŃării publice asupra organizaŃiilor celui de-al treilea
sector, prin prisma calităŃii serviciilor oferite de acestea şi a durabilităŃii
programelor dezvoltate.
Studiul a pornit de la premisa că un procent crescut al finanŃării publice în
bugetul anual al organizaŃiei aduce cu sine:
- calitate crescută a serviciilor;
- stabilitate a OTS- ului;
- durabilitatea programului dezvoltat.
În mare parte, ipoteza studiului a fost confirmată (Baciu, 2008), însă,
analize ulterioare şi apariŃia momentului crizei financiare globale au relevat noi
aspecte ale efectelor finanŃării publice, pe care le voi reda mai jos:
OrganizaŃia 1
Constituită în 1994, furnizor acreditat de servicii sociale, deŃinătoare de
atâtea resurse (umane, materiale şi financiare) şi de atâta experienŃă în domeniu,
încât îşi găseşte cu greu echivalent pe piaŃa furnizorilor privaŃi de servicii sociale
din Ńară.
Bugetul anual este, în medie (dacă am face media ultimilor 3 ani) de
400.000 EUR, numărul beneficiarilor direcŃi deserviŃi de-a lungul activităŃii sale
este de ordinul miilor, iar dacă vorbim despre beneficiarii indirecŃi, putem să
utilizăm unitatea zecilor de mii. EvoluŃia surselor sale de finanŃare, de la
înfiinŃare şi până în prezent arată o trecere uşoară dinspre privat spre public, mai
ales în ultimii ani, dar cu păstrarea echilibrului între cele două. FinanŃarea publică
este făcută în principal prin proiecte.
OrganizaŃia 1 este cunoscătoare a fondurilor de pre-aderare (a derulat
zeci de proiecte cu finanŃare Phare) şi a instrumentelor structurale, are personal
dedicat pentru scrierea de proiecte şi accesarea de finanŃări, dar OrganizaŃia 1 nu
a primit până în prezent finanŃare din fondul social european, pentru niciunul din
cele două proiecte depuse în nume propriu. Presupunem că între faptul că
evaluarea proiectelor se face la nivel naŃional şi eşecul organizaŃiei nu este nicio
legătură.
OrganizaŃia 1 este, însă, în prezent, câştigătoare a unei finanŃări europene
(mecanismul financiar SEE) în valoare de 850.000 EUR. Presupunem că între
faptul că evaluarea a fost făcută la nivel extern şi faptul că punctajul obŃinut de
proiect a fost foarte mare (proiectul fiind în primele 3 calificate), nu există de
asemenea nicio legătură.
Voi explica în continuare mecanismul de funcŃionare a acestui program
de granturi: este un program de finanŃare externă (fonduri directe europene),
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gestionat printr-un organism extern, care monitorizează activitatea tuturor Ńărilor
beneficiare ale fondului şi care are subordonat în fiecare Ńară câte un organism
naŃional, care veghează la cheltuirea corectă a fondurilor de către beneficiarii din
Ńara sa. FinanŃarea este majoritar externă (există şi o cotă de 15% finanŃare
naŃională), dar transmiterea banilor către beneficiar se face prin organismul
naŃional. De asemenea, semnarea contractului de finanŃare, după desemnarea
câştigătorilor de către comisia de evaluare, se face tot la nivel naŃional.
Scurt istoric al situaŃiei curente de criză în care se află organizaŃia:
OrganizaŃia 1 a fost anunŃată că a câştigat licitaŃia în mai 2009; în luna august
2009, biroul de monitorizare externă a programului sună la beneficiarul grantului
şi îl întreabă când poate face o vizită de monitorizare on site. Beneficiarul
răspunde politicos că proiectul nu a început, deoarece organismul naŃional de
gestiune nu a chemat încă beneficiarul la semnarea contractului. În luna
octombrie, biroul de monitorizare externă a programului sună din nou la
beneficiarul grantului şi îl întreabă când poate face acea vizită de monitorizare on
site. Beneficiarul, deşi încă nu a semnat niciun contract cu organismul de
monitorizare naŃională, anunŃă luna noiembrie pentru monitorizare şi începe să
întocmească raport de activitate pe lunile august-noiembrie, ca şi cum proiectul a
început în luna august. De ce? „Ca să nu pierdem banii din finanŃare” – răspunsul
managerului organizaŃiei 1. Ceea ce organizaŃia nu conştientizează este faptul că
nu are cum să piardă banii din finanŃare, ci numai banii proprii, pentru că atâta
vreme cât contractul nu este semnat, finanŃatorul nu are nicio obligaŃie de
rambursare a cheltuielilor faŃă de beneficiarul de grant. În confruntarea cu dilema
„să risc banii mei pentru posibilitatea obŃinerii unei finanŃări sau să renunŃ la
şansa finanŃării, ca să-mi protejez banii? ”, OrganizaŃia 1 a ales prima variantă.
Alegerea nu denotă nu nivel scăzut al inteligenŃei organizaŃionale (aşa cum ar fi
cititorul tentat să creadă), ci efectul crizei financiare asupra
evoluŃiei
organizaŃiei: datorită crizei, finanŃarea privată pentru anul 2009 este aproape
nulă, majoritatea finanŃărilor publice s-au mutat dinspre fonduri de pre-aderare
către fonduri post-aderare (la care organizaŃia nu a reuşit să aibă acces) şi atunci
organizaŃia se trezeşte că nu mai are fonduri. Riscul asumat de către organizaŃie
în raport cu finanŃarea prin mecanismul financiar SEE reprezintă o „o ultimă
carte” jucată de către organizaŃie în lupta pentru supravieŃuire.
OrganizaŃia 2
Constituită în anul 1997, acreditată ca şi furnizor de servicii sociale
pentru categoriile dezavantajate, OrganizaŃia 2 nu se remarcă nici printr-o
stabilitate financiară evidentă (înregistrează fluctuaŃii bugetare anuale şi de
300.000 de EUR), nici prin calificarea personalului său (colaborează de obicei
doar cu personal angajat pe perioada unor proiecte) şi nici prin o vastă experienŃă
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cu managementul de proiecte, în calitate de aplicant principal. Dimensiunile prin
care se remarcă, însă, sunt: o susŃinere politică puternică, deşi organizaŃia în sine
este apolitică, cunoaşterea unor persoane influente şi binevoitoare care i-au
facilitat din când în când accesul la finanŃare publică, şi faptul că beneficiarii săi
se încadrează în una dintre cele mai „agreate” categorii contemporane de
intervenŃie pentru asistenŃa socială. Spre deosebire de organizaŃia 1, organizaŃia 2
a reuşit să câştige un proiect finanŃat prin unul din instrumentele structurale.
FinanŃarea este destul de consistentă, depăşind 1 milion de EUR. Singura
problemă a acestei organizaŃii este faptul că rambursarea aferentă calendarului de
plăŃi întârzie să apară. Dacă valoarea contractului ar fi de 10 ori mai mică, o
întârziere de 6 luni nu ar reprezenta o problemă pentru recipientul finanŃării, dar,
în situaŃia curentă problema este una gravă: sunt foarte puŃine TSO-urile care ar
putea să acopere plăŃile aferente proiectului, datorate de întârzierea rambursării.
Vorbim, practic, despre compensarea a aproximativ 200.000 de EUR. „Bani pe
care i-ar primi înapoi în momentul rambursării” – ar spune un cunoscător. Bani
pe care un TSO nu îi poate folosi fără să dea cuiva socoteală pentru ei, decât dacă
îşi face un credit bancar, aş spune eu. Consilierii vorbesc despre anticiparea unor
probleme de acest gen şi eşalonarea cheltuielilor astfel încât beneficiarul de
finanŃare să nu rămână descoperit, chiar dacă rambursarea întârzie să apară.
Omise din această afirmaŃie sunt două fapte: 1. Conform contractului,
rambursarea nu are voi să întârzie şi 2. Dacă vorbim despre proiecte din fondul
social european, vorbim despre o proporŃie de 60-80% din valoarea contractului
cu cheltuieli pe resursa umană, cheltuieli care nu pot fi eşalonate altfel decât
lunar, deci practic nu există o soluŃie viabilă în acest sens pentru un management
corect al riscurilor. Singura soluŃie ar fi un management corect al fondului şi
respectarea contractelor de finanŃare de către organismele intermediare şi de către
autorităŃile contractante.
În acest moment, OrganizaŃia 2 se află în următoarea situaŃie:
1. Nu şi-a respectat obligaŃiile faŃă de echipa de proiect, rămânând cu 4 luni în
urmă cu plata salariilor angajaŃilor – aceştia continuă să lucreze în cadrul
proiectului, pentru că ştiu că aceasta este singura şansă să îşi recupereze banii
pe care nu i-au primit până în prezent.
2. Nu şi-a plătit furnizorii de 2 luni – aceştia au început să ameninŃe cu
acŃionarea în judecată pentru recuperarea costurilor.
3. Nu primeşte nicio veste de la autoritatea contractantă – în ciuda adreselor
trimise pentru solicitarea de lămuriri privind întârzierea rambursării, în ciuda
„ameninŃărilor” prin adresă oficială cu închiderea proiectului, dacă nu se
primeşte un răspuns, organismul responsabil nu a oferit niciun fel de
lămurire.
4. Confruntată cu dilema „Închid proiectul şi acŃionez autoritatea contractantă
în judecată pentru nerespectarea contractului sau continui proiectul, riscând
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să „falimentez” organizaŃia, şi sper că la un moment dat autoritatea
contractantă îşi va aduce aminte de mine şi îmi va rambursa cheltuielile?”
organizaŃia 2 a ales a doua variantă. Nu pentru că nu ar putea câştiga un
proces intentat autorităŃii contractante, ci pentru că un astfel de proces i-ar
anula probabil orice şansă de acces pe viitor la finanŃare publică.

Concluzii
În general, la nivel european sau chiar mondial, finanŃarea publică este
un subiect destul de controversat în sine, în sensul că diverşi autori amintesc
ameninŃarea adusă de aceasta autonomiei OTS-ului recipient (Simon şi Irish,
1998; Melville, 1999; Atkins, 2009), datorită restructurării “agendei” OTS-ului în
conformitate cu “agenda” publică, lăsând astfel descoperită categoria de
populaŃie reprezentată până atunci de OTS.
“Amprenta” românească asupra discuŃiei adaugă însă noi şi noi nuanŃe
acesteia. Întrebat ce cauză ar putea avea întârzierea plăŃilor de către autoritatea
contractantă română, un membru al echipei de implementare al OrganizaŃiei 2 a
răspuns “Cred că este posibil ca banii să fi fost cheltuiŃi în ideea că vor fi puşi la
loc ulterior şi acum autoritatea contractantă nu mai are de unde să-i pună la loc.
Probabil că întârzie rambursarea încercând să găsească o soluŃie.” Probabil că în
curând România va reuşi să uimească Europa, aşa cum, în urmă cu trei ani
Ungaria a reuşit aceeaşi “performanŃă” (Rudnitchi, 2009).
Lăsând la o parte scenariile sumbre şi presupunerile, remarcăm câteva
aspecte legate de influenŃa crizei asupra OTS-urilor:
1. Retragerea finanŃatorilor privaŃi aduce cu sine o sărăcire a bugetelor
OTS-urilor, lucru care le determină pe acestea să apeleze tot mai mult la
surse publice de finanŃare. De exemplu, dacă până în 2009, la un apel de
propuneri de finanŃare cu un buget total de aproximativ 3 milioane de
EUR se depuneau în medie 100 – maxim 200 de propuneri, la cel mai
recent apel lansat pe un astfel de program, Fond ONG – în iunie 2009, sau depus aproximativ 500 de propuneri, şansele de finanŃare ale
aplicanŃilor scăzând astfel de la 15-30% la 5%.
2. Apelarea la sursele publice de finanŃare angrenează, pe lângă aspecte
subtile, cum ar fi problema pierderii identităŃii şi autonomiei OTS-ului,
nişte aspecte foarte grave cum ar fi aducerea OTS-ului in incapacitate de
plata, prin întârzierea plăŃilor aferente contractului. În acest sens,
observăm cum temerile exprimate de reprezentanŃii OTS în urmă cu 1 an
(Baciu, 2009), prind contur şi se transformă în realitate.
3. Procedeul contractării serviciilor sociale de la furnizorii publici către
privaŃi, care ar putea fi o soluŃie atât pentru reducerea costurilor de
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funcŃionare a instituŃiilor publice mamut, cum ar fi DGASPC-urile, cât şi
pentru salvarea de la dispariŃie a multor OTS-uri, întârzie totuşi să apară,
reprezentanŃii statului continuând să creadă mai mult în calitatea
serviciilor oferite de către stat decât în a celor oferite de către sectorul
privat.

Bibliografie
1.

Atkins, L. (2009) There Is a Danger That the Government Starts to Think It Owns
the Sector, The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 11, Issue 2.
2. Autoritatea
pentru
Coordonarea
Instrumentelor
Structurale
(2009),
http://www.fonduri-ue.ro/prezentare-generala-192 [Accesat 15.06.2009].
3. Baciu, L. (2008) Mechanisms of Public Financing for Romanian NGO’s from the
Western Region, prezentare sustinuta in cadrul International Conference on Social
Sciences, editia 2008, Izmir, Turcia.
4. Baciu, L. (2009) What Goes Beyound the Smiles? An Exploration of the
Relationship Between Private and Public Social Services Providers in Romania,
Public Economics, Public Management and Public Policy, Volume 3, Izmir: Birlesik
Matbaacilik, 381-395.
5. Briggs, A. (2007), The Welfare State in Historical Perspective, în C. Pierson şi F.G.
Castles-eds. The Welfare State Reader, Second Edition, Cambridge: Polity Press, 1629.
6. Esping-Andersen, G. (1996), After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a
Global Economy, în G. Esping-Andersen States in Transition. National Adaptations
in Global Economies, London: Sage Publications, 1-31.
7. Evers, A. şi I. Svetlik (eds.) (1993), Balancing pluralism. New welfare mixes in care
for the elderly, Avebury; Aldershot.
8. Evers, A. şi Laville, J.L. (2004), Defining the Third Sector in Europe, în A. Evers şi
J.L. Laville –eds. The Thirs Sector in Europe: Globalization and Welfare,
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 11-44.
9. Evers, A., I. Bode, S. Gronbach şi A. Graf (2001), The enterprises and organizations
of the third system: A strategic challenge for employment”, National Report
Germany, in CIRIEC (ed.), The enterprises and organizations of the third system in
the European Union, Liege: University Liege and Derouaux Ordina Editions.
10. Ferrera, M. (1996), “The southern model of welfares in Europe”, Journal of
European Social Policies, Vol 6, Issue 1, 17-37.
11. Flora, P. şi A.J. Heidenheimer (1981), The Historical Core and Changing Boundaries
of the Welfare State, în P. Flora şi A.J. Heidenheimer –eds., The Development of
Welfare States in Europe and America, USA Library of Congress, 17-36.
12. Flora, P. şi J. Alber (1981), Modernization, Democratization and the Development of
Welfare States in Western Europe, în P. Flora şi A.J. Heidenheimer –eds., The
Development of Welfare States in Europe and America, USA Library of Congress,
37-80.

134

13. Fondul Social European (2009), Cerere de propuneri de proiecte, Arhivă cu ghidurile
solicitantului aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate în 2008,
http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Item
id=40 [Accesat in 02.09.2009].
14. Fong, C.M., S. Bowels şi H. Gintis (2002), Reciprocity and the Welfare State, în J.
Mercier-Ythier, S. Kolm şi L. Andre - eds., Handbook of the Economic of Giving,
Reciprocity and Altruism, Elsevier.
15. Johnson, N. (1998), Mixed economie of Welfare: A comparative perspective,
London: Prentice-Hall Europe.
16. Kramer, R.M., H.Lorentzen, S. Pasquinelli şi W.B. Melief (1993), Privatization in
four European countries, Armonk, New York: M.E. Sharpe.
17. Kuhnle, S. şi P. Selle (eds) (1992), Government and Voluntary Organizations,
Aldershot: Avebury, 99-122.
18. Leblanc, S. şi T. Paulet (1989), “Les mutualites”, Courrier hebdomadaire, Special
issue, 1228-1229, CRISP, Brussels.
19. Leira, A. (1992), Models of Motherhood: Welfare state policy and Scandinavian
experiences of everyday practices, Cambridge: Cambridge University Press.
20. Lewis, J. (1992), Women in Britain since 1945, Women, family, work and the state
in the post-war years, Oxford: Blackwell.
21. Melville, R. (1999) Nonprofit Umbrella Organisations in a Contracting Regime:
A Comparative Review of Australian, British and American Literature and
Experiences, The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 1, Issue 4.
22. Pestoff, V.A. (1991), Between markets and politics: Cooperative in Sweden,
Frankfurt am Main and Boulder, Colorado; Campus Verlag and Westview Press.
23. Pestoff, V.A. (1998), Beyound the market and state: Social enterprises and civil
democracy in a welfare society, Aldershot; Ashgate.
24. Rudnitchi, C (2009), Drumul de la "am gresit!" la "am mintit!",
http://www.bloombiz.ro/finante/drumul-de-la-am-gresit-la-am-mintit,
[Accesat
15.09.2009].
25. Simon, K.W. şi L.E. Irish (1998) Legal Mechanisms to Encourage Development
Partnerships, The International Journal of Not-for-Profit Law Volume 1, Issue 1.

135

INTENSITATEA VIOLENłEI ASUPRA COPIILOR ÎN
CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE
Adriana Florentina CĂLĂUZ, Universitatea de Nord Baia Mare
Claudia MARIAN, Universitatea de Nord Baia Mare
Ioan CĂLĂUZ, FundaŃia George Pop de Băseşti
Telefon: 0262/ 276305
E-mail: adrianacalauz@yahoo.com
ABSTRACT.The definition of violence is given in the article number 19 of
Convention about Children’s Rights: any kind of violence, harm , physical or mintal
abuse ,any kind of abandonment, negligence, bad treatment or exploitation, even sexual
abuse.” World Report on Violence and Health”, 2002 define violence like being the use
in a deliberate way of physical power or of the authority, or the threatening of using this
power towards a child from a person or a group of persons. This could lead to the
affectation of health, survive, development or even child’s self-respect.
The investigation makes a rewiew: of the risk or of the protection factors, of the
consequences of this phenomenon and of the society where it could be frequently found
at present in Romania. It was pointed out the dimension of this phenomenon surprised in
a lot of obvious signs for the situation in our country. The statistics facts present the
proportions of this alarming pfenomenon. They were analysed Romania’s progammes
and actions realised in the last period by the resposible institutions. It comes out that the
legislative complexity in Romania protect multiple areas of the fight against violence.
This guided to the creation of many mechanisms.Unfortunately there is a large gap
between the legislative and the social-economical and cultural context of nowdays
Romania.
The investigation contains a lot of suggestions to prevent this phenomenon with
multiple results. The analyse of this phenomenon was realised from the human rights,
public health and child protection points of view .

Keywords: unemployment, migration, social security, nationality.
1. ViolenŃa împotriva copiilor, o problemă la nivel mondial
ViolenŃa asupra copiilor are mai multe dimensiuni şi necesită un răspuns
diversificat. O analiză a acestui fenomen trebuie realizată din perspectiva
drepturilor omului, a sănătăŃii publice şi a protecŃiei copilului. ViolenŃa nu este
inerentă condiŃiei umane şi de aceea ea poate fi prevenită şi făcută să regreseze,
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limitându-i în acelaşi timp consecinŃele. Este vorba de un fenomen multiform, cu
numeroase implicaŃii psihologice, sociale, culturale si economice.
Paulo Sérgio Pinheiro, expert independent, a realizat un studiu privind
violenŃa asupra copiilor din întreaga lume. Raportul studiului a fost prezentat in
cadrul Adunării Generale a ONU din 29 august 2006.
Acest studiu confirmă că există violenŃă în toate Ńările lumii, traversând
culturi, clase sociale, educaŃia, veniturile şi originea etnică. De asemenea, oferă o
imagine globală a violenŃei asupra copiilor şi propune recomandări pentru
prevenirea şi măsurile ce pot fi luate pentru soluŃionarea acestei probleme.
Studiul doreşte să marcheze un moment de cotitură – punând capăt oricărei
justificări a violenŃei adulŃilor asupra copiilor, fie că aceasta este acceptată ca
„tradiŃie” sau mascată sub forma unor „măsuri disciplinare”.
Gravitatea şi caracterul urgent al acestei probleme globale au fost doar
de curând descoperite. Aşa cum reiese din studiul ONU, protecŃia copiilor
împotriva violenŃei este o problemă urgentă. Iar acum, când dimensiunea şi
impactul tuturor acestor forme de violenŃă asupra copiilor sunt mai bine
cunoscute, copiii trebuie să beneficieze de o prevenire şi o protecŃie eficientă, la
care au dreptul necondiŃionat
ViolenŃa asupra copiilor se întâlneşte în diferite medii: familie, şcoli,
instituŃii de îngrijire alternativă şi unităŃi de detenŃie, în locurile în care copiii
muncesc şi în comunităŃi şi îmbracă o varietate de forme, este influenŃată de o
gamă largă de factori, de la caracteristicile individuale ale victimei şi
abuzatorului, la mediul cultural şi fizic în care trăiesc aceştia.
ViolenŃa asupra copiilor rămâne în mare măsură ascunsă, din diferite
motive. Unul dintre motive este teama: multor copii le este teamă să vorbească
despre incidente care implică acte violenŃă asupra lor. În multe cazuri, părinŃii,
care ar trebui să-şi protejeze copiii, păstrează tăcerea atunci când actul de
violenŃă a fost comis de soŃ/soŃie sau de către alt membru al familiei, de către un
membru mai puternic al societăŃii, cum ar fi un patron, un poliŃist sau de către un
lider al comunităŃii respective. Teama este îndeaproape legată de stigmatul
frecvent asociat cu cazurile de violenŃă relatate, în special atunci când „onoarea”
familiei este pusă mai presus de siguranŃa şi bunăstarea copiilor. În special, violul
sau alte forme de violenŃă sexuală pot duce la ostracizare, la alte violenŃe sau la
moarte.
ViolenŃa este de asemenea invizibilă deoarece nu există modalităŃi sigure
sau de încredere de raportare pentru copii şi adulŃi. În special, există puŃine date
disponibile privind violenŃa în instituŃii de îngrijire sau în unităŃi de detenŃie.
 OMS a estimat, prin folosirea datelor limitate existente la nivel naŃional, că
aproape 53.000 de copii au murit în întreaga lume, în anul 2002, ca urmare a
omorurilor.
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Studii din numeroase Ńări din întreaga lume indică faptul că 80 până la 98%
dintre copii suferă pedepse fizice la domiciliu, o treime dintre aceştia sunt
supuşi unor pedepse fizice severe aplicate cu diverse obiecte sau instrumente;
ConŃinând informaŃii despre un număr mare de Ńări în curs de dezvoltare,
Global School-based Health Survey (Studiul global privind sănătatea în
şcoli) a descoperit recent că între 20% şi 65% din copiii de vârstă şcolară au
fost agresaŃi verbal sau fizic în ultimele 30 de zile. HărŃuirea copiilor este
frecventă şi în Ńările industrializate.
OMS estimează că, în anul 2002, 150 de milioane de fete şi 73 de milioane
de băieŃi sub 18 ani au fost forŃaŃi să întreŃină raporturi sexuale sau au trecut
prin alte forme de violenŃă sexuală.
Estimări recente ale OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii (ILO) indică faptul
că, în anul 2004, 218 milioane de copii erau exploataŃi prin muncă, dintre
care 126 de milioane erau implicaŃi în munci periculoase. Estimările din anul
2000 arătau că 5,7 milioane de copii erau victime ale muncii forŃate, 1,8
milioane erau implicaŃi în prostituŃie şi pornografie, iar 1,2 milioane erau
victime ale traficului de persoane. Cu toate acestea, comparativ cu estimările
publicate în 2002, incidenŃa exploatării copiilor prin muncă a scăzut cu 11%,
iar cu 25% mai puŃini copii erau implicaŃi în munci periculoase.
2. Cauzele şi consecinŃele violenŃei asupra copiilor

Dezvoltarea economică, statutul, vârsta, sexul sunt printre numeroşii
factori asociaŃi riscului de violenŃă cauzatoare de moarte. OMS estimează că rata
omorurilor cu victime înregistrate în rândul copiilor a fost în anul 2002 de două
ori mai mare în Ńările cu venituri mici, comparativ cu Ńările cu venituri mari
(2,58, faŃă de 1,21 la 100.000 de persoane). Cele mai mari rate ale omorurilor în
rândul copiilor apar la adolescenŃi, în special băieŃi cu vârste între 15 şi 17 ani
(3,28 pentru fete, 9,06 pentru băieŃi) şi în rândul copiilor între 0 şi 4 ani (1,99
pentru fete, 2,09 pentru băieŃi) .
Modelele sociale şi culturale de comportament, rolurile stereotipizate şi
factorii socio-economici, cum sunt veniturile şi educaŃia, joacă de asemenea un
rol important.
Studiile realizate la scară redusă scot în evidenŃă faptul că anumite
grupuri de copii sunt deosebit de vulnerabile la violenŃă. Acestea includ copiii cu
dizabilităŃi, pe cei aparŃinând minorităŃilor şi altor grupuri marginalizate, copiii
străzii şi cei certaŃi cu legea, copiii refugiaŃi şi cei dislocaŃi din anumite zone.
Inegalitatea din ce în ce mai mare a veniturilor, globalizarea, migraŃia,
urbanizarea, ameninŃările la adresa sănătăŃii, în special HIV/SIDA, progresul
tehnologic şi conflictele armate afectează modul în care tratăm copiii.
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În acelaşi mod în care anumiŃi factori măresc gradul de vulnerabilitate al
copiilor la violenŃă, există şi factori care pot preveni sau reduce apariŃia violenŃei.
Cu toate că este nevoie de mai multe cercetări privind aceşti factori protectivi,
este clar că familiile stabile pot fi o sursă puternică de protecŃie a copiilor
împotriva violenŃei care apare în toate mediile. S-a demonstrat că un nivel ridicat
de coeziune socială are efecte pozitive în ceea ce priveşte prevenirea violenŃei în
sânul comunităŃii, chiar şi atunci când se înregistrează alŃi factori de risc.
Cercetarea elaborată de OMS a identificat o serie de factori care par să faciliteze
rezilienŃa copiilor care au suferit violenŃei. Aceşti factori de rezilienŃă includ
ataşamentul securizant al copilului faŃă de un membru adult al familiei, o atentă
îngrijire paternală în timpul copilăriei, o relaŃie caldă şi suportivă cu un părinte
non-abuziv, precum şi relaŃiile suportive cu cei de aceeaşi vârstă, care nu sunt
dependenŃi de diverse substanŃe şi care nu au un comportament delincvent.
Deşi consecinŃele violenŃei asupra copiilor pot varia în funcŃie de natura
şi de gravitatea acesteia, repercusiunile pe termen scurt şi lung sunt adesea foarte
grave şi dăunătoare. ViolenŃa poate duce la o mai mare vulnerabilitate la
probleme de durată pe plan social, emoŃional şi cognitiv şi la comportamente care
pun în pericol sănătatea, cum sunt dependenŃa de substanŃe şi iniŃierea precoce
privind comportamentul sexual. Problemele legate de sănătatea mentală şi cele
sociale pot include anxietatea şi tulburările depresive, halucinaŃiile, afectarea
capacităŃii de lucru, tulburările de memorie, precum şi comportamentul agresiv.
Expunerea timpurie la violenŃă este asociată mai târziu cu boli de plămâni, ale
ficatului şi inimii, cu bolile cu transmitere sexuală şi cu moartea intrauterină în
timpul sarcinii, precum şi cu violenŃe asupra partenerului intim şi cu tentative de
suicid.
Există puŃine informaŃii disponibile despre costurile economice la nivel
mondial ale violenŃei asupra copiilor, în special din Ńările în curs de dezvoltare.
Cu toate acestea, varietatea consecinŃelor pe termen scurt şi lung asociate cu
violenŃa asupra copiilor sugerează că există costuri economice semnificative
pentru societate. Costurile financiare asociate cu abuzul asupra copiilor şi
neglijarea, inclusiv pierderea veniturilor în viitor şi sănătatea mentală, au fost
estimate în anul 1996, în Statele Unite, la 12,4 de miliarde de dolari.
Eliminarea şi soluŃionarea problemelor legate de violenŃa asupra copiilor
în contextul familiei sunt probabil cele mai mari provocări, familia fiind
considerată drept „cea mai privată” dintre sferele private. PrevalenŃa violenŃei
părinŃilor sau a altor membri ai familiei asupra copiilor - violenŃă fizică, sexuală
şi psihologică, precum şi neglijarea deliberată – au fost recunoscute şi
documentate în ultimele decenii. ViolenŃa asupra copiilor produsă în familie
poate avea loc în mod frecvent în contextul disciplinării şi ia forma pedepselor
fizice, crude sau umilitoare.
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3. Forme de manifestare a violenŃei împotriva copiilor
Neglijarea, inclusiv eşecul de a veni în întâmpinarea nevoilor fizice şi
afective ale copiilor, de a-i proteja de pericole sau de a beneficia de servicii
medicale sau de alt tip, atunci când este nevoie, contribuie la mortalitatea şi la
morbiditatea la copiii de vârste mici.
ApariŃia violenŃei sexuale în mediul familial este recunoscută din ce în ce
mai mult. O trecere în revistă a studiilor din 21 de Ńări (cele mai dezvoltate) a
arătat că 7-36 % dintre femei şi 3-29 % dintre bărbaŃi au declarat o victimizare
sexuală în timpul copilăriei, iar majoritatea studiilor au arătat că fetele au fost
abuzate de 1,5-3 ori mai mult decât băieŃii. Se estimează că între 133 şi 275 de
milioane de copii din lume sunt în fiecare an martori ai violenŃei domestice.
Exploatarea copiilor sub 18 ani prin prostituŃie, pornografie infantilă şi
alte activităŃi similare constituie violenŃă. Se estimează că 1 milion de copii intră
în aceste sectoare în fiecare an. MulŃi sunt obligaŃi, răpiŃi, vânduŃi şi înşelaŃi
pentru a fi implicaŃi în aceste activităŃi sau sunt victime ale traficului. Pe lângă
violenŃa sexuală, care este intrinsecă pentru implicarea copiilor în prostituŃie,
băieŃii şi fetele implicaŃi în prostituŃie sau în alte activităŃi colaterale suferă
frecvent violenŃe fizice şi psihologice şi sunt neglijaŃi. Adesea, ei sunt incapabili
să ceară ajutor, iar atunci când o fac pot fi trataŃi drept infractori, pot fi lipsiŃi de
libertate şi li se poate asigura o reabilitare limitată.
Comunitatea este o sursă de protecŃie şi de solidaritate pentru copii, dar
poate fi şi un loc al violenŃei, inclusiv al violenŃei între cei de aceeaşi vârstă, al
celei legate de armele de foc şi de alte tipuri de arme, al violenŃei bandelor, a
poliŃiei, al violenŃei fizice şi sexuale, răpirilor şi traficului. ViolenŃa poate fi
asociată şi cu mass-media şi cu noile tehnologii de informare şi comunicare.
Copiii de vârste mai mari prezintă un risc mai mare la violenŃă în comunitate, iar
fetele prezintă un risc mărit la violenŃe sexuale şi pe criterii de gen.
Copiii sunt vulnerabili la violenŃa sexuală şi la exploatarea de către
membrii comunităŃii. ViolenŃa sexuală este cel mai adesea comisă de o persoană
cunoscută copilului, cum ar fi membri ai familiei sau adulŃi aflaŃi într-o poziŃie de
încredere (de exemplu, antrenori sportivi, clerici, poliŃie, profesori, angajatori),
dar poate fi comisă şi de o persoană pe care copilul nu o cunoaşte. Cercetări
recente arată că violenŃa este o caracteristică frecventă a relaŃiilor dintre
adolescenŃi. ViolenŃa în comunitate afectează grupurile marginalizate de copii.
Traficul de fiinŃe umane, inclusiv de copii, atât intern cât şi extern,
reprezintă o preocupare internaŃională importantă. Fenomenul este complex şi
apare ca urmare a interacŃiunii dintre sărăcie, migraŃia forŃei de muncă, conflicte
sau tensiuni politice, care duc la dislocarea populaŃiei. Traficul poate implica
multiple forme de violenŃă: răpirea şi înşelarea părinŃilor sau tutorilor de către cei
care recrutează copiii, violenŃa sexuală împotriva victimelor traficului pe drumul
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către destinaŃie şi deŃinerea în captivitate, care este frecvent însoŃită de violenŃă în
aşteptarea plasării la „un loc de muncă”. Cele mai multe victime ale traficului
trec prin situaŃii de violenŃă: prostituŃie, căsătorii forŃate şi munci domestice sau
agricole în condiŃii de sclavie, servitute sau muncă în contul unor datorii.
Poate fi menŃionat uneori rolul negativ pe care mass-media îl poate avea din
cauza senzaŃionalismului, încălcării dreptului la intimitate al copiilor care sunt
victime ale violenŃei şi prin expunerea copiilor la violenŃă.

4. Analiza progreselor înregistrate
de către România în ultimii ani
Abordarea problemei violenŃei asupra copiilor în România un caracter
predominant legislativ. Catherine Loussaif, expert independent, menŃionează în
cadrul raportului misiunii de consiliere şi analiză a României în cadrul
programului Consiliului Europei „Să construim o Europă cu si pentru copii”:
complexitatea deosebită a corpusului legislativ şi contractual din România,
acoperind domenii foarte variate ale luptei împotriva violenŃei care a condus la
crearea de multiple organisme sau mecanisme de aplicare. Sistemul legislativ şi
reglementar este bazat pe o armonizare cu normele internaŃionale. Se
menŃionează însă şi faptul că există un mare decalaj intre corpusul legislativ şi
contextul socio-economic şi cultural al României în tranziŃie.
În acest context de bulversări socio-economice, autorităŃile naŃionale au
elaborat, începând cu 90, o politică familială concentrată pe următoarele aspecte :
crearea de servicii publice şi a unui sistem de asistenŃă socială comunitară
adresate direct familiei şi comunităŃii, descentralizarea serviciilor de ajutor
social, realizarea unui parteneriat între serviciile publice şi actorii principali din
domeniul social, dezvoltarea sprijinului social în cadrul unor instituŃii precum
şcoala, poliŃia, spitalul şi alte servicii publice, implementarea mai multor
programe naŃionale de luptă împotriva unor probleme sociale concrete ( copii
străzii, cerşetoria, copii maltrataŃi, copiii toxicomani, copii abandonaŃi, etc.). S-au
realizat campanii naŃionale de conştientizare şi informare privind drepturile
copilului. Au fost înfiinŃate servicii care să asigure asistenŃă şi copiilor străzii,
sprijin pentru părinŃi şi dezvoltarea abilităŃilor parentale.
Legea 47/2006 organizează cadrul unei politici naŃionale de asistenŃă
socială coerentă şi globală. În ciuda încredinŃării gestiunii administrative şi
financiare, a centrelor şi serviciilor comunitare şi de asistenŃă socială
colectivităŃilor locale, definirea obiectivelor şi a strategiilor politice precum şi
coordonarea dispozitivelor rămân prerogative ale statului.
Noul dispozitiv legislativ în materie de protecŃie a copilului, intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2005, stabileşte principiile fundamentale care operează o
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schimbare radicală în etica şi practica în acest domeniu. Se ridică pentru prima
dată problema conştientizării comunităŃilor locale faŃă de responsabilitatea ce le
revine în domeniul protecŃiei copilului. De acum înainte statul are misiunea de a
combate mentalitatea tradiŃională încă în vigoare atât în rândul populaŃiei cât şi în
rândul serviciilor publice, conform căreia acesta se poate substitui părinŃilor, prin
toate mijloacele posibile.
UNICEF-ul salută noul corpus legislativ român în raportul „GENERAL
MESURES of the Convention on the Rights of the Child. The Process in Europe
and central Asia”, UNICEF, 2006.
EvoluŃia violenŃei asupra copiilor în România în perioada 2008-2009
Tabel 1. Copii părăsiŃi în unităŃi sanitare
2006
2007
2008
2009

2216
1716
1317
704

Observăm că în ultimii ani asistăm la o scădere a numărului copiilor părăsiŃi în
unităŃi sanitare. Anul 2009 nu aduce a creştere a cazurilor de acest fel.
Tabel. 2. SituaŃia copiilor victime ale abuzului
Abuz fizic
Abuz emoŃional
Abuz sexual
Neglijare
Exploatare prin
muncă
Exploatare sexuală
Exploatare pentru
comitere de
infracŃiuni
Total

I. jum. 2008
805
610
209
3844
247

A II-a jum.2008
827
699
230
3769
230

I.jum. 2009
686
538
298
4091
237

17
83

21
50

24
48

5815

5826

5922

Observăm o creştere a numărului de cazuri de abuz sexual şi de exploatare
sexuală.

142

Tabel. 3. Copii ai căror părinŃi sunt plecaŃi la muncă în străinătate
Total copii ai căror
părinŃi sunt plecaŃi la
muncă în străinătate
Total copii care
provin din familii în
care ambii părinŃi
sunt plecaŃi la muncă
în străinătate
Total copii care
provin din familii cu
un părinte plecat la
muncă în străinătate
Numărul copiilor din
familii
cu
unic
susŃinător plecat la
muncă în străinătate

sem. I. 2008
96.580

al II-lea sem. 2008
92.328

Sem. I. 2009
91.502

30.297

28.795

28.795

55.920

53.125

51.898

10.363

10.408

10.809

Se pare că asistăm la o revenire a părinŃilor din străinătate. Cu toate acestea,
numărul de cazuri rămâne în continuare foarte mare.

Concluzii
În ciuda acestor progrese înregistrate, rămân multe de făcut, iar anumiŃi
factori limitează impactul măsurilor referitoare la violenŃa asupra copiilor.
Se constată neaplicarea integrală a convenŃiei privind drepturile copilului
şi absenŃa unui plan unitar naŃional de acŃiune privind lupta împotriva violenŃei
asupra copilului. Planurile naŃionale privind prevenirea diverselor tipuri de
violentă asupra copilului, valabile până în 2008 au fost mai degrabă fragmentate
decât integrate, resursele alocate măsurilor de combatere a problemei au fost
insuficiente şi au avut o coordonare deficitară. Ele nu au continuitate şi multe
dintre ele nu au fost evaluate. La nivel naŃional, se constată absenŃa unui organ
de coordonare interministerială transversal şi eficient.
Suplimentar, angajamentele naŃionale de a proteja copiii împotriva
violenŃei nu sunt transpuse întotdeauna în acŃiuni la nivel judeŃean, local. De
asemenea, se constată managementul deficitar la nivelul judeŃelor şi serviciilor
comunale. Sfera prevenŃiei a fost puŃin abordată. ActivităŃile de semnalare şi
descoperire a cazurilor de maltratare este perfectibilă. Remarcăm absenŃa
metodologiei în materie de activitate interdisciplinară. Există problema formării
şi recrutării personalului. InformaŃiile şi datele statistice sunt insuficiente.
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Eforturile de a combate violenŃa asupra copiilor sunt în mod frecvent
reactive, concentrându-se pe simptome şi pe consecinŃe, nu pe cauze. Există o
concentrare pe protecŃie şi pedepse, acordându-se mai puŃină atenŃie reabilitării,
reintegrării şi redresării.
Ana Muntean, atrage atenŃia asupra următoarelor aspecte : ,,mentalitatea
publicului larg dar şi a autorităŃilor care au o înŃelegere limitată asupra dezvoltării
umane şi a copilului ( aşa cum apare în declaraŃii), lipsa sancŃiunilor pentru
persoanele care refuză să se supună legii ( au declarat reprezentanŃii ORA), lipsa
unor mecanisme adecvate pentru aplicarea legii, neimplicarea suficientă a tuturor
susŃinătorilor şi responsabililor în procesul de implementare a strategiei naŃionale
pentru protecŃia copilului 2006-2013, lipsa de comunicare dintre nivelul
administrativ şi cel academic, lipsa de personal specializat pentru intervenŃiile
specializate cum ar fi centrele de consiliere şi de rezolvare a traumei. Trauma nu
este o temă foarte cunoscută şi nici nu există servicii de reabilitare.”

Recomandări
Ar fi necesar realizarea unor evaluări realiste asupra fenomenului violenŃei
asupra copiilor care să stea la baza fundamentării unei strategii naŃionale în
domeniu.
Trebuie formulată o strategie naŃională cuprinzătoare o politică sau un plan
de acŃiune privind violenŃa asupra copiilor, cu Ńinte realiste şi cu termene clare,
coordonată de către o agenŃie care are capacitatea de a implica multiple sectoare
de activitate. Implementarea strategiei naŃionale, a politicii sau a planului trebuie
să fie evaluată în mod sistematic, în conformitate cu Ńintele şi cu termenele
stabilite, şi trebuie să i se aloce resurse umane şi financiare corespunzătoare
pentru a susŃine implementarea. Cu toate acestea, orice strategie, politică, plan
sau program, care abordează problema violenŃei asupra copiilor, trebuie să fie
compatibile cu condiŃiile şi resursele naŃionale.
Se impune o clarificare a rolurilor, sferei de competenŃă şi a limitelor
fiecărui actor implicat: adoptarea schemelor inter-institutionale, şi realizarea de
convenŃii de parteneriat cu sectorul privat, stabilirea şi elaborarea unor
instrumente şi metode de lucru comune, protocoale de acord, grile de analiză şi
de semnalare, definirea unui limbaj comun asupra aceea ce se înŃelege prin
Raport sau semnalare si criteriile care să permită un adevărat demers preventiv de
reperare a factorilor de fragilitate şi de risc pentru copil.
Ar fi oportună înfiinŃarea de centre de resurse pluridisciplinare însărcinate
special cu furnizarea instrumentelor şi a cunoştinŃelor în vederea elaborării
instrumentelor de muncă şi evaluare, de colectare şi analiză a datelor cu privire la
violenŃa sub cele trei aspecte (protecŃie, reprimare şi prevenŃie), realizarea de
formări continue intersectoriale şi reuniuni tematice diverse.
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Se impune adoptarea unei politici de resurse umane care ar implica
dezvoltarea unei politici naŃionale în materie de formare profesională şi de
sensibilizare a marelui public.
Trebuie să acorde prioritate prevenirii violenŃei asupra copiilor, abordând
cauzele acesteia. Politicile şi programele trebuie să se adreseze factorilor de risc
imediat, precum lipsa ataşamentului părinte-copil, destrămarea familiei,
consumul excesiv de alcool, consumul de droguri şi accesul la arme de foc.
Trebuie derulate campanii de informare publică pentru a sensibiliza
publicul cu privire la efectele vătămătoare pe care le are violenŃa asupra copiilor.
Statul trebuie să încurajeze mass-media să promoveze valorile non-violenŃei şi să
aplice principii care să asigure respectarea deplină a drepturilor copiilor în massmedia. Trebuie formulate şi implementate coduri de conduită şi standarde clare
de practică, ce includ interzicerea şi respingerea oricăror forme de violenŃă,
asigurarea de servicii de reabilitare şi reintegrare socială, asigurarea participării
copiilor, crearea de sisteme de raportare şi de servicii adaptate nevoilor copiilor
Ar fi important să se stabilească mecanisme sigure, care au fost făcute
publice, confidenŃiale şi accesibile pentru copii, reprezentanŃii lor şi pentru alŃii
pentru a sesiza cazurile de violenŃă asupra copiilor. ToŃi copiii, inclusiv cei aflaŃi
în instituŃii de îngrijire sau în cele aparŃinând de justiŃie, trebuie să fie conştienŃi
de existenŃa mecanismelor de plângere. Trebuie create mecanisme cum sunt
liniile telefonice, prin intermediul cărora copiii pot sesiza cazurile de abuz, pot
vorbi cu un consilier profesionist în care să aibă încredere şi căruia să-i solicite
sprijinul şi sfatul, şi trebuie, de asemenea, avute în vedere şi alte modalităŃi de a
sesiza cazurile de violenŃă prin intermediul noilor tehnologii.
Ar fi necesar să se utilizeze indicatori naŃionali definiŃi pe baza normelor
internaŃionale acceptate şi să se asigure că datele sunt consolidate, analizate şi
diseminate, pentru a monitoriza progresul în timp. De asemenea, realizată o
agendă a cercetărilor la nivel naŃional privind violenŃa asupra copiilor, mediile în
care aceasta apare, inclusiv prin studii care să cuprindă interviuri cu copiii şi
părinŃii, acordându-se o atenŃie specială grupurilor vulnerabile de fete şi băieŃi.
Este esenŃial să se desfăşoare eforturi în toate domeniile care vizează
mediul şi condiŃiile de viată ale copiilor şi părinŃilor, in special economia,
sănătatea, munca, educaŃia, locuinŃa, lupta împotriva discriminării, traficului şi
maltratării.
Trebuie să se facă eforturi consecvente de ajustare şi de adaptare la
mediul naŃional pentru ca noul corpus legislativ să îşi găsească aplicare la care
profesioniştii şi marele public să poată subscrie. Este absolut necesar să se
dezvolte acŃiuni dintre cele mai pertinente pentru a crea o cultură şi practici
comune in jurul drepturilor copilului.
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ABSTRACT. In the article entitled “The impact of the economic crisis on the
labour force’s external migration’’ there can be found an analysis of the economic crisis
phenomenon, the causes that led to it and the impact it has both on the persons who
migrated as a labour force abroad as well as the impact it has on the relatives left in the
country. The stress is focused on the economic impact (lack of jobs, diminished revenues,
unemployment for those who worked legally, etc), without ignoring the social aspect
(social stigmatizing and exclusion of the Romanian immigrants, social labelling and
isolation, rejection and passing-by etc).
The research methods that are used are the observation, the interview and the
“life story report” method. Through these it should be pointed out the way in which the
present economic crisis marked the people who left abroad and those left behind in the
country, respectively their families.
It will also pointed out the social service’s role and importance in social
reintegration of those returning back home due to lack of employment in the migration
country, respectively the support granted to their families if in need .

Keywords: economic crises, external migration, employment, labour
force.
Introducere
Încă din cele mai vechi timpuri au existat diverse mişcări ale populaŃiilor.
Începând de la populaŃiile primitive care îşi căutau hrană sau erau alungate de
variaŃiile imprevizibile ale factorilor naturali, până in zilele noastre unde migraŃia
populaŃiei a luat alte forme. Analizând mai amănunŃit, realizăm că cea mai mare
parte a populaŃiei care migrează în străinătate încearcă să îşi caute un loc de
muncă şi să îşi îmbunătăŃească condiŃiile de trai. Aceştia s-au confruntat cu
diverse situaŃii dificile cum ar fi: lipsa unui loc de muncă, şomajul, veniturile
insuficiente, lipsa unei locuinŃe etc.
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,,MigraŃia este un fenomen complex, ce constă în deplasarea unor
persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmată de schimbarea domiciliului şi/sau
de încadrare într-o formă de activitate în zona de sosire’’54
După anul 1990, migraŃia externă devine un fenomen social care capătă
amploare. MigraŃia în această perioadă a îmbrăcat multiple forme: începând ca
migraŃie de reunificare a familiei, apoi ca migraŃie de afaceri, dezvoltându-se prin
creşterea mobilităŃii internaŃionale în vederea afirmării profesionale şi terminând
cu migraŃia pentru muncă. MigraŃia este practic procesul prin care se realizează
circulaŃia persoanelor. În ce priveşte migraŃia pentru muncă, în decursul timpului,
din punct de vedere al conŃinutului, sferei de cuprindere, formelor de manifestare,
a suferit cele mai însemnate deplasări.
,,MigraŃia nu este un fenomen modern, nici nu şi-a atins în zilele noastre
cele mai mari cote, dar fenomenul a căpătat noi semnificaŃii datorită tehnologiei
moderne’’55
Conceptul de mişcare migratorie scoate la lumină două subconcepte şi
anume cel de emigrare şi cel de imigrare. Includerea într-una sau în alta din
categorii se face în funcŃie de modul în care se priveşte deplasarea persoanei din
Ńara de origine spre cea de destinaŃie.
,,EmigraŃia este procesul de părăsire a tării de origine cu scopul de
stabilire într-o altă tară, deci potrivit definiŃiei actuale, cu schimbarea definitivă a
domiciliului’’56
EmigraŃia are un caracter permanent, fiind asociată cu primirea cetăŃeniei
Ńării de adopŃie şi implicit, cu respectarea reglementărilor legale specifice.
,,ImigraŃia reprezintă procesul de intrare şi stabilire permanentă pe
teritoriul unei Ńări , alta decât cea de origine sau de adopŃie anterioară’’57.
Astfel, în cazul imigraŃiei este vorba de schimbarea temporară sau
definitivă a domiciliului. ImigraŃia poate fi şi factor de sporire a populaŃiei şi
atenuare a tensiunilor generate de îmbătrânirea demografică. În schimb,
emigraŃia din Ńările mai puŃin dezvoltate, pe termen scurt, atenuează tensiunile de
pe piaŃa muncii, dar pe termen lung va conduce la scăderea populaŃiei şi a
potenŃialului de muncă naŃional.
Suntem martorii unei polarizări de tipul bogaŃi şi săraci între indivizi
întrucât structura cererii pe piaŃa muncii s-a modificat. Se observă că diferenŃele
în termeni de bogăŃie economică dintre Ńările dezvoltate şi cele în curs de
54

Sarcinschi Alexandra (2008) ,,MigraŃie şi securitate’’, Editura UniversităŃii NaŃionale de
Apărare,,Carol I’’, Bucureşti, pg.8.
55
Toanchină Camelia (2002) ,,MigraŃia internaŃională şi politicile sociale’’, Editura Lumen, Iaşi,
2006, pg.13, apud Appadurai în ,,Lechner şi Boli’’.
56
Vasile Valentina, Zaman Gheorghe (coord.) (2005) ,,MigraŃia forŃei de muncă şi dezvoltarea
durabilă a României’’, Editura Expert, Bucureşti, pg.108.
57
Idem.
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dezvoltare sunt tot mai mari. Schimbările care au apărut în structura pieŃei de
muncă, nevoia de forŃă de muncă în funcŃie de profilul de producŃie al Ńărilor si al
companiilor importante, politicile organizaŃiilor internaŃionale, fluxul capitalului
financiar determină schimbări în politicile diferitelor Ńări faŃă de migraŃie.
,,Cei care îşi părăsesc Ńara pentru a migra au motive politice, economice
sau sociale. În alegerea Ńării de destinaŃie, ei urmează unele strategii de migrare
deja utilizate de co-naŃionalii lor sau prescrise politic, în funcŃie de
caracteristicile socio-economice şi demografice ale potenŃialelor Ńări de
migraŃie’’58
Munca în străinătate reprezintă o sursă importantă de venit pentru o parte
însemnată a populaŃiei. În prezent, din una din zece gospodării româneşti sunt
persoane plecate la muncă în străinătate. Gospodăriile cu migranŃi au un număr
mai mare de bunuri de lungă durată comparativ cu gospodăriile ce au acelaşi
profil socio-economic, dar fără experienŃă de migraŃie.
O dată cu apariŃia fenomenului de criza economică din anul 2008 care a
marcat o mare parte din Ńări, emigranŃii au resimŃit un impact puternic atât din
punct de vedere financiar, dar şi relaŃional. MulŃi dintre emigranŃi si-au pierdut
locul de muncă, sau li s-au micşorat într-un mod evident veniturile, astfel încât se
descurcau din ce în ce mai greu şi nu mai aveau posibilitatea să mai trimită bani
la familia rămasă în Ńară. MulŃi dintre ei s-au reîntors acasă considerând că nu
mai merita să rămână într-o altă Ńară şi să fie departe de familie dacă nu mai
câştigau la fel de bine ca până atunci. AlŃii au acceptat să rămână în acea Ńară
aşteptând schimbări sau au emigrat în altă parte în căutarea unei situaŃii mai
bune. De asemenea o parte dintre aceştia s-au confruntat cu fenomene de
excludere şi marginalizare socială o dată cu lipsa locurilor de muncă şi apariŃia
şomajului.
Astfel, am putea spune că migraŃia populaŃiei are implicaŃii pe toate
planurile şi are efecte pozitive şi negative. În corelaŃie cu criza economică, s-au
accentuat multe dintre efectele negative şi au pus amprenta pe diverse sisteme şi
raporturi sociale.

Cauzele şi efectele migraŃiei
Cauzele generale ale mişcărilor migratorii sunt multiple. Ele sunt
atribuite proceselor de suprapopulare care au loc într-o gamă imensă de condiŃii
aşa zise secundare, ce rezidă din situaŃia economică, culturală, sanitară şi
economică. Atunci când creşterea naturală a populaŃiei nu este urmată de o
creştere corespunzătoare a gradului de folosire a forŃei de muncă, de o creştere a
venitului, poate apărea acest fenomen al migraŃiei pentru muncă.
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,,Cauzele care determină migraŃia internaŃională a forŃei de muncă îşi au
suportul fie în condiŃii de ordin economic din Ńara respectivă, fie în condiŃii
generale de natură politică, religioasă, naŃională, geografică sau de altă natură’’59
Factorul economic a fost întotdeauna considerat principala cauză a
emigrării. În ultimul timp această viziune simplificată este înlocuită de
acceptarea ideii unui cumul de factori, cei mai frecvent citaŃi în studiile de
specialitate fiind: presiunea demografică, deteriorarea condiŃiilor de viaŃă,
instabilitatea politică, problemele ecologice, factorii culturali şi influenŃa
mediilor de comunicare.
Daca ne oprim asupra factorului economic, putem aminti una dintre
cauzele principale ale migraŃiei populaŃiei pentru muncă, şi anume sărăcia.
,,Sărăcia este o stare de lipsă permanentă a resurselor necesare pentru a
asigura un mod de viaŃă considerat decent, acceptabil la nivelul unei colectivităŃi
date’’60
În privinŃa conceptului de sărăcie, accentul cade pe lipsa resurselor. Este
vorba de lipsa resurselor economice, ca resursă generală esenŃială a celor mai
multe activităŃi care compun viaŃa fiecăruia. A fi sărac înseamnă a fi lipsit de
resurse economice şi materiale.
Nivelul resurselor care delimitează sărăcia este acela care împiedică
realizarea unui mod de viaŃă considerat a fi acceptabil la nivelul unei comunităŃi.
Sărăcia nu reprezintă deci pur si simplu un mod de viaŃă anumit, sub cel
considerat a fi acceptabil, de către cea mai mare parte a unei colectivităŃi, ci
caracterul forŃat de lipsa resurselor al unui asemenea mod de viaŃă. Sărăcia
intervine atunci când lipsesc resursele necesare realizării unui mod de viaŃă
considerat a fi normal de societate, dar şi de persoana în cauză.
,,Sărăcia afectează valorile politice, inducând dacă nu sentimentul de
blazare, cel puŃin starea de indiferenŃă faŃă de problemele comunităŃii şi de
deciziile care o privesc. Lipsa veniturilor sau puŃinătatea lor afectează climatul şi
relaŃiile de familie, poziŃia în societate, statutul cultural-educaŃional al oamenilor,
iar între grupurile etnice apare competiŃia pentru stăpânirea resurselor’’61.
Astfel, o mare parte din populaŃia Ńării, lipsită de resursele necesare unui
trai decent, regăsindu-se în acest cadru al sărăciei, au căutat o soluŃie pentru
ieşirea din situaŃia de criză, migrând la muncă în străinătate.
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Teoriile sociologice analizează efectele migraŃiei din perspectiva a trei
direcŃii: efectele migraŃiei asupra Ńării de origine, asupra populaŃiei Ńării de
destinaŃie şi asupra migranŃilor înşişi. De asemenea, considerăm că este necesară
şi investigarea comunităŃilor mici părăsite de emigranŃi, respectiv a celor în care
intră imigranŃii.
Efectele economice ale migrărilor internaŃionale depind în mare parte de
participarea migranŃilor la economia Ńării de destinaŃie. Când aceştia au un
serviciu, ei contribuie în general la economia naŃională.
,,Câştigurile pentru economia naŃională provin din mai multe surse. Pe
planul producŃiei, imigrarea permite utilizarea muncitorilor indigeni într-o
manieră mai productivă specializându-i într-o producŃie de bunuri pentru care ei
sunt relativ mai eficienŃi. Specializarea în materie de consum se traduce, de
asemenea prin câştig’’62
Pe plan demografic, migrarea internaŃională reprezintă o parte importantă
a creşterii populaŃiei sau de diminuare în timpul deceniilor următoare. Acest
fenomen se desfăşoară în două feluri : în primul rând migranŃii se alătură
populaŃiei de bază ; apoi cei care vin din Ńări în curs de dezvoltare au în general
procente de fertilitate mai ridicate. Astfel, pe plan demografic, Ńara de plecare are
de suferit din acest punct de vedere.
De asemenea am putea aminti unele dintre efectele şi consecinŃele pe
plan familial a plecării unui membru al familiei în străinătate. Pe de o parte
acesta ajută la bunăstarea şi întreŃinerea familiei, pe de altă parte copii şi celălalt
membru rămas au de suferit pe plan socio-afectiv şi educaŃional. Se observă o
încărcare de rol în familiile de acest gen, iar una dintre consecinŃele întâlnite în
ultima vreme a migrării unui membru din familie în străinătate este fenomenul de
divorŃ.
Astfel am putea spune că migraŃia internaŃională a forŃei de muncă poate
avea efecte pozitive pe plan economic, însă nu întotdeauna aceleaşi efecte
pozitive sunt şi pe plan social şi familial.

Criza economică
Un fenomen cu care ne confruntăm şi cu care se confruntă emigranŃii
plecaŃi la muncă în străinătate este criza economică din 2008.Unele studii
întreprinse arată că această criză îşi are rădăcinile în America. Cauzele
fundamentale ale acestei crizei financiare sunt de natură macroeconomică şi de
natură microeconomică. Cele două tipuri de cauze s-au intercondiŃionat în
producerea crizei.
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Cauza profundă a crizei financiare a fost lichiditatea abundentă creată de
principalele bănci centrale ale lumii şi de dorinŃa Ńărilor exportatoare de petrol şi
gaze de a limita aprecierea monedei. De asemenea, a existat o suprasaturare cu
economisiri, generată de integrarea crescândă în economia globală a unor Ńări
cum ar fi China, Asia de Sud - Est etc., cu rate mari de acumulare, dar şi de
redistribuirea globală a avuŃiei şi a veniturilor către exportatorii de ŃiŃei, gaze
naturale etc. Lichiditatea abundentă şi suprasaturarea cu economisiri au creat
resurse disponibile pentru investiŃii, inclusiv în instrumente financiare sofisticate,
nu uşor de înŃeles de către unii investitori.
ConsecinŃele existenŃei lichidităŃii abundente au fost ratele foarte scăzute
ale dobânzii şi volatilitatea redusă a acestora. Împreună, aceste consecinŃe au
condus la creşterea apetitului pentru active cu câştiguri mari. În plus, volatilitatea
redusă de pe piaŃă a creat tendinŃa de subestimare a riscului şi o adevărată lipsă
de vigilenŃă a investitorilor.
Marjele de risc au fost şi ele foarte scăzute şi nediscriminatorii.
Împreună, ratele scăzute ale dobânzii, apetitul pentru active cu câştiguri mari,
vigilenŃa scăzută faŃă de risc şi marjele mici au mascat semnalele preŃurilor pe
pieŃele financiare şi au condus la insuficienta înŃelegere a riscurilor implicate. Pe
acest fundal au operat, ca agravante, şi o serie de cauze microeconomice:
securizarea frenetică, fisurile în modelul de afaceri ale agenŃiilor de rating,
externalizările raŃionale din punct de vedere privat dar socialmente ineficiente şi,
în sfârşit, competiŃia internaŃională crescută pentru nereglementări.
Efectele crizei financiare internaŃionale s-au extins şi asupra economiei
României. Criza financiară internaŃională se extinde asupra economiei româneşti
pe mai multe canale. Pe canalul comercial, încetineşte creşterea exporturilor sau
chiar le reduce. Pe canalul financiar, limitează accesul la finanŃare externă, şi
astfel restrânge volumul creditării, şi generează dificultăŃi în serviciul datoriei
externe private. Pe canalul cursului de schimb, reducerea finanŃărilor externe s-a
reflectat în deprecierea monedei naŃionale. Pe canalul încrederii, a avut loc o
retragere a investitorilor din Ńările est-europene.
Astfel, toate acestea au dus la o rată ridicată a şomajului, la un
dezechilibru în ce priveşte locurile de muncă şi nu în ultimul rând la un impact
puternic asupra mobilităŃii şi migraŃiei populaŃiei.
Această criză economică ar putea provoca prima scădere semnificativă
din anii `80 a numărului de imigranŃi în statele membre, care afectează deja state
ca Irlanda, Spania şi Marea Britanie. Prognoza pentru MigraŃie InternaŃionala pe
2009 arată ca muncitorii imigranŃi sunt mai afectaŃi de deteriorarea condiŃiilor pe
piaŃa forŃei de munca, fiind printre primii care si-au pierdut slujbele, rata
şomajului aproape dublându-se in Irlanda, Spania si Statele Unite de la începutul
crizei.
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Efectele crizei combinate cu intensificarea restricŃiilor prin politici
sociale şi guvernamentale au dus la scăderea numărului de imigranŃi care îşi
caută de lucru in statele membre. In consecinŃă, pentru prima dată după mai mulŃi
ani, în Statele Unite nu s-a atins numărul de vize alocat pentru anul acesta, în
Australia s-a constatat o scădere cu peste 25 la suta a numărului de muncitori
calificaŃi in primele patru luni ale lui 2009, iar in Marea Britanie şi Irlanda,
imigraŃia dinspre noile state membre UE a scăzut cu peste 50 la suta. Cehia,
Japonia şi Spania au stabilit la rândul lor politici care să încurajeze repatrierea
imigranŃilor, oferindu-le bani pentru a se întoarce acasă, strategii care în trecut au
avut un impact limitat. Fenomenul îmbătrânirii populaŃiei în statele membre va
continua, ceea ce necesită stabilirea unei noi strategii în gestionarea pieŃei muncii
prin identificarea mai corecta a nevoilor şi fluctuaŃiilor acesteia, reducerea
imigraŃiei ilegale si a muncii la negru si asigurarea unor condiŃii mai bune pentru
imigranŃi si familiile acestora.

Marginalizarea şi excluderea emigranŃilor pe fondul crizei economice
Fenomenul migraŃiei este însoŃit şi de numeroase contradicŃii, care se
manifestă cu intensitate variabilă de la Ńară la Ńară şi de la perioadă la perioadă.
Una dintre contradicŃii este cea dintre integrare şi excludere şi
marginalizare socială.
O mare parte din imigranŃi se integrează în noua societate, însă alŃii nu se
pot adapta şi rezistă cu greu într-o lume pe care o consideră ostilă. Cea mai grea
perioadă este cea de integrare în acea societate, de a-şi însuşi obiceiurile, cultura,
legile, de a învăŃa limba şi de a accepta anumite stereotipuri şi dorinŃele celor din
Ńara de migraŃie. Nu întotdeauna cei care migrează sunt şi acceptaŃi, aceştia
confruntându-se de cele mai multe ori cu fenomenul de marginalizare şi
excludere socială.
,,Un impact major se poate înregistra şi statele de imigrare, unde
numeroase comunităŃi suferă schimbări radicale. Imigrarea la cote ridicate poate
transforma nu numai economia naŃională, ci şi unele valori sociale sau culturale,
De astfel, poate fi pusă sub semnul întrebării chiar identitatea naŃională, în statele
cu lungi perioade de atragere a imigranŃilor’’63.
Vorbind de excludere şi marginalizare socială, pe fondul crizei
economice aceste fenomene au un impact mult mai mare asupra emigranŃilor.
Am putea spune că cei dintâi care devin şomeri şi cei care îşi găsesc cel mai greu
loc de muncă în Ńările de emigrare sunt emigranŃii străini cum ar fi românii. În ce
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priveşte veniturile realizate din munca lor sunt mult mai mici în comparaŃie cu
veniturile celor din Ńara de migraŃie, în schimb muncesc mai mult. Confruntânduse cu asemenea reacŃii, o parte dintre emigranŃii români s-au decis ori să se
întoarcă în Ńară, ori să îşi caute o altă Ńară sau locaŃie unde ar fi acceptaŃi şi trataŃi
în mod corespunzător.
Un fenomen nou întâlnit este cel de reintegrare a celor care au migrat la
muncă în străinătate şi se reîntorc în Ńară. Deşi emigranŃii se aşteaptă la reacŃii
părtinitoare şi de acceptare în comunitate, mulŃi dintre aceştia s-au confruntat cu
reacŃii de excludere în Ńara lor şi în comunitatea din care fac parte. Cel mai greu
este să îşi găsească un loc de muncă, iar faptul că o dată ce au avut un alt stil de
viaŃă în Ńara de migraŃie au mari şanse să se autoexcludă, să se izoleze şi să se
simtă respinşi în diverse activităŃi şi acŃiuni în comunitatea din care fac parte.
Astfel, se observă necesitatea implicării asistenŃei sociale pentru a oferi
suport moral şi sprijin în luarea unor decizii şi soluŃii, persoanelor care s-au
reîntors în Ńară după o perioadă de emigrare şi se confruntă cu dificultăŃi în ce
priveşte reintegrarea în comunitate şi societate.

Concluzii
Criza economică are un mare impact asupra economiilor Ńărilor afectate,
însă nu trebuie ignorate persoanele, resursele umane care din cauza impactului
crizei, sunt afectate pe plan economic, dar şi pe plan individual, familial,
comunitar şi societal. O categorie care este cel mai mult afectată sunt emigranŃii,
care din diverse motive au plecat la muncă în străinătate, iar o dată cu apariŃia
crizei economice au fost printre primii care au devenit şomeri sau şi-au pierdut
locurile de muncă. Aceşti emigranŃi au resimŃit excludere şi marginalizare, s-au
simŃit stigmatizaŃi şi respinşi, iar pe fondul acestor reacŃii au căutat noi
,,drumuri’’ unde au întâmpinat alte situaŃii greu de depăşit. AsistenŃa socială are
rolul de a veni în sprijinul acestora în vederea reintegrării în familie şi societate.
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titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, bold. Titlul şi
numărul tabelelor vor fi poziŃionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub
acestea. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în corpul textului, într-o paranteză,
acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (fig. nr. 1), (tabel nr. 1).
EcuaŃiile şi formulele sunt numerotate, plasându-se numerele lor în paranteze, în
dreapta acestora.
Abrevierile şi acronimele se vor explica de prima dată când apar în textul articolului.

ReferinŃe, citări şi bibliografie:
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Reguli de citare
Toate articolele care sunt trimise în vederea recenzarii trebuie să îndeplinească
cerinŃele de citare listate mai jos. Acest lucru constituie o condiŃie pentru acceptarea
manuscrisului în vederea publicării.
În interiorul textului se foloseste sistemul de citare Harvard.
Exemplu: (Popescu, 2004, p.7) sau (Popescu, 2006, pp.7-9). La sfârşitul articolului, în
secŃiunea bibliografie, trebuie introduse toate citările folosite în text.
Exemplu: (la secŃiunea bibliografie)
Popescu, I., Reforma administraŃiei, Cluj-Napoca: Accent, 2004.
Toate referinŃele bibliografice trebuie numerotate.
Dacă există explicaŃii care nu doriŃi să se regăsească în textul principal, folosiŃi note de
subsol (nu sunt acceptate notele de subsol în cazul titlurilor sau bibliografiei). Toate
notele de subsol trebuie să se încheie cu punct.
1. Carti
Autor, Titlu, editura, anul, pagina
Exemplu: Veblen, T., Popescu, I. şi Valea, M., The Place of Science in Modern
Civilization, New York: Huebusch, 1919, p. 132.
2. Articole
Autor, Titlu, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la
care se găseşte articolul.
Exemplu: Marais, E., and Gregor, S., The Police Service in South Africa, 1996, New Law
Journal, 146, p. 1235-1245.
3. ContribuŃii în cadrul unor volume colective
Autor, Titlu, în numele editorului (ed.), Titlul volumului colectiv, editura, anul, pagina
sau paginile de la care s-a citat.
Exemplu: Dubinskas, F. A., Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic
Engineering Firms, in Dubinskas (ed.), Making Time, PA: Temple University Press,
1988,pp. 147-182.
4. Articole de ziar
Autor (dacă este cunoscut), Titlu, Ziar, data, pagina
Exemplu: A. Lewis, The War Crimes Tribunal Works, International Herald Tribune, 31
July 1995, p. 5.
5. Documente ale unor organizaŃii internaŃionale
- Documente ale Uniunii Europene
Directiva 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, p. 1
Regulamentul (EC) numarul 2027/95
- Alte documente
Pentru toate celelalte tipuri de documente vă rugăm să urmăriŃi stilul oficial de citare
folosit de organizaŃiile care au elaborat documentele respective.
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6. Internet
Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online,
citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menŃiunea ca documentul este
disponibil online la adresa completă de url, menŃionând, de asemenea, data ultimei
accesări.
Exemplu: Popescu, G., Planul urbanistic al Clujului, [Online] la adresa
http://www.primariaclujnapoca.ro/., accesat la data de 1 aprilie 2009.
7. Documente oficiale nationale
Pentru toate documentele oficiale naŃionale vă rugăm să urmariŃi stilul oficial de citare
folosit de organizaŃiile care au elaborat documentele respective.

4. InstrucŃiuni pentru trimiterea articolelor în formă electronică
Manuscrisele se trimit pe cale electronică la adresa miovan@uvvg.ro, sau pe
suport electronic şi listat, la sediul redacŃiei: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”,
310025 Arad, Bd. RevoluŃiei, nr. 94-96 - revista „Societate şi Politică”.
Alte informaŃii: telefon /fax - 0040/0257/284899
Persoană de legătură: prof. Dumitrean Daniela
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A GUIDE FOR AUTHORS
The quarterly journal Society and Politics, issued by the Western University
“Vasile Goldiş” of Arad, evaluated by the National Council for Scientific Research in
Higher Education, category C, indexed in the CEEOL (www.ceeol.com) International
Database (IDB) in Frankfurt, Germany, with the ISSN: 1843-1348, publishes original
research papers, scientific works validated during international conferences, studies and
reviews, written by authors from within the country and abroad.
The articles shall be submitted in both Romanian and English. The editorial staff
shall not consider articles that are not easily readable in English.

5. Important specifications
•

•

•

•
•

Through the publication of a work in the journal, the copyright is transferred to
the journal and, consequently, the work can no longer be sent for integral or
partial publication to another journal, unless the Editorial Committee approves
of this. Likewise, the journal does not publish works having appeared in other
journals in the country or abroad.
The journal is issued twice a year, in the months of April and November. In
order to be published in the April issue, manuscripts must be submitted until
January 15, and in order for them to be published in the November issue, they
must be submitted until September 15.
The works must be around 10-15 A4 pages long (including graphs and tables),
written in Times New Roman, font size 11, single spacing. The use of diacritics
is obligatory.
Submitted works must be formatted in Word 2003, with the ".doc" extensions.
Articles failing to comply with the requirements mentioned in this guide shall be
rejected before being given to peer review.

6. Text editing recommendations
Title: The title must reflect the content of the article.
Abstract: The abstract must comprise sufficient information for readers to appreciate the
nature and significance of the subject. It must underline the objectives of the article, the
research method, the data collection and processing procedures and the main results.
Key words: The work shall contain 4 – 6 key terms (words or phrases) indicating the
essence of the work, while ensuring the correspondence to the title and abstract of the
article.
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Introduction: The introduction must reflect the current phase of knowledge, the research
being undertaken in the field and the purpose of the article.
The body of the work: The structure of the article must be logical and clearly
emphasised in titles and subtitles with an appropriate hierarchy. In order for readers to be
able to understand the purpose of the article, the following requirements shall be met: the
use of the recognized terminology in the field; a detailed description of the methods
employed; the clear enunciation of results and the emphasis of implications.
Conclusions: Conclusions have the role of summarizing the contributions of the work, of
highlighting its importance and of indicating future research directions.

7. Rules regarding the format of the article
The title of the article shall be written in capital letters, in Times New Roman, font size
14, bold, centred, on the top of the page.
The authors’ names shall be written on the left of the page, single-spaced, while
specifying: the scientific title, the university or institution to which they are affiliated,
their city and country of residence, their telephone number and email address. This will
be written in Times New Roman, font size 12, bold, italic.
The abstract in English shall be written in Times New Roman, in 100-200 words, font
size 10, italic, justified, single-spaced. No abbreviations shall be used in the abstract.
Keywords, between 4 and 6, font size 12, italic, centred.
The body of the work shall be written in Times New Roman, font size 11, single-spaced.
Tables and figures: Their content shall be written in Times New Roman, font size 10,
and the title of a table’s columns shall be written in Times New Roman, font size 10,
bold. The titles and numbers of tables shall be placed above them, and the titles and
numbers of figures below them. The numbers of tables and figures shall be positioned
within the body of the text, in a parenthesis, where reference is made to them, for
example: (fig. 1), (table 1).
Equations and formulas shall be numbered, and their corresponding numbers placed
in parentheses, on the right.
Abbreviations and acronyms shall be explained the first time they are used in the text
of the article.
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References, quotations and bibliography:

Quotation rules
All articles that are submitted for reviewing must meet the quotation requirements
listed below. This is one of the conditions for the acceptance of the manuscript for
publication.
The Harvard referencing system is used within the text.
Example: (Popescu 2004, p.7) or (Popescu 2006, pp.7-9). At the end of the article, all
quotations used in the text must be introduced in the ‘Reference’ section.
Example: (Reference section)
Popescu, I., Reforma administraŃiei, Cluj-Napoca: Accent, 2004.
All bibliographical references must be numbered.
If there are any explanations that you do not wish to include in the main text, use
footnotes (no footnotes are accepted in the case of titles or reference lists). All footnotes
must end in a full stop (.).
1. Books
Author, Title, publishing house, year, page.
Example: Veblen, T., Popescu, I. and Valea, M., The Place of Science in Modern
Civilization, New York: Huebusch, 1919, p. 132.
2. Articles
Author, Titlu, year, Journal, number/issue (if applicable), and the interval of pages in the
journal where the article is found.
Example: Marais, E., and Gregor, S., The Police Service in South Africa, 1996, New Law
Journal, 146, p. 1235-1245.
3. Contributions to collective volumes
Author, Title, In [the name of the editor] (ed.), Title of the collective volume, publishing
house, year, page or pages that were quoted.
Example: Dubinskas, F. A., Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic
Engineering Firms, in Dubinskas (ed.), Making Time, PA: Temple University Press,
1988,pp. 147-182.
4. Newspaper articles
Author (if known), Title, Newspaper, date, page.
Example: A. Lewis, The War Crimes Tribunal Works, International Herald Tribune, 31
July 1995, p. 5.
5. Documents of international organizations
- Documents of the European Union
Directive 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, p. 1
Regulation (EC) number 2027/95
- Other documents
For all other types of documents please refer to the official referencing style used by the
organizations that issued those documents.
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6. Internet
If articles, reports, and official documents that are available online are used, their
quotation will be made according to the rules above, with the mention that the document
is available online at the complete URL address, mentioning, as well, the last date when
the site was accessed.
Example: Popescu, G., Planul urbanistic al Clujului, [Online] Available via
http://www.primariaclujnapoca.ro/., cited 1 April 2009.
7. Official national documents
For all official national documents, please refer to the official referencing style used by
the organizations that issued those documents.

8. Instruction for the submittal of articles in and electronic format
Manuscripts shall be sent to the email address miovan@uvvg.ro or, on an
electronic support and in print, to the address of the editorial office: Western University
„Vasile Goldiş”, 310025 Arad, Bd. RevoluŃiei, nr. 94-96 – the “Society and Politics”
journal.
Further information: telephone /fax - 0040/0257/284899
Contact person : Professor Dumitrean Daniela

163

