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Introducere:  
Societatea românească de la începutul secolului XX era predominant agrară, 

cu o structură socială care susţinea într-o mică măsură modernizarea rapidă.  
Programul comunist din anii ’50-’70 a fost centrat pe urbanizare şi 

modernizare industrială. Investiţiile masive în dezvoltarea industrială şi urbană au 
permis o creştere substanţială a bunăstării. Politica oficială promovată de regimul 
comunist presupune o distribuţie accentuat egalitară a resurselor modeste, fiecare 
având asigurat un minim de trai. Instrumentul împlinirii acestui principiu a fost 
utilizarea completă a forţei de muncă şi, complementar, dezvoltarea unui sistem 
înalt comprehensiv de asigurări sociale.  

Declanşată în anii ’70, criza economică s-a accentuat în anii ’80, cu 
consecinţe directe asupra scăderii nivelului de trai. Concomitent, protecţia şi 
suportul social s-au diminuat, în timp ce şomajul nerecunoscut a început să reduce 
accesul la formele de asigurare socială. Ca efect, a crescut vizibilitatea segmentelor 
sărace însă, în lipsa datelor credibile, estimarea incidenţei sărăciei este practic 
imposibilă.  
 Tranziţia a produs o adevărată explozie a sărăciei. Estimările de la mijlocul anilor 
’90, deşi diferite dată fiind metodologia diferită utilizată, relevă proporţii îngrijorătoare 
ale fenomenului proporţia săracilor se plasează între 22% (estimarea Băncii Mondiale 
pentru 1994) şi 39,3 (estimarea ICCV şi FMI pentru acelaşi an). Conform cu unele 
calcule realizate de UNDP (19981) rata sărăciei se plasa în jurul a 28% în 1996. după o 
uşoară ameliorare în 1995-96, căderea economică a continuat în ultima parte a deceniului, 
sărăcirea agravându-se rapid, pentru a ajunge la 44% în 2000 (estimările Cărţii albe 
preluării Guvernării în luna Decembrie 2000).  
 Societatea românească nu a părut a fi pregătit pentru a face faţă exploziei sărăciei. 
Deşi sistemul securităţii sociale a supravieţuit într-o formă rezonabilă şocurilor 
economice şi politice, formele de suport pentru cei mai săraci dintre săraci sunt mai 
degrabă confuze, fragmentare, deficitare. 
 Încercări mari consistente de a asigura coerenţa sistemului datează din 1998, fiind 
iniţiate de Preşedinţiei la sugestia şi cu sprijinul UNDP. Rezultatul a fost o Strategie de 
Prevenire şi Combatere a Sărăciei, care nu a fost însă niciodată implementat. În februarie 
2001, Guvernul a decis constituirea unei Comisii antisărăcie şi de promovare a 
incluziunii sociale, aflată sub preşedinţia Primului Ministru.  
 În acest context, la iniţiativa şi cu suportul financiar al UNDP, a fost elaborat 
raportul de fată având ca obiectiv realizarea unei prezentări sintetice a situaţiei sărăciei în 
România, dar şi schiţarea unor posibile direcţi de acţiune pentru provenirea şi combaterea 
                                                 
1 JNDP şi Academia Română 1998, Raportul Naţional al Dezvoltări Umane – România 2001, Ed. Expert, 
Bucureşti.   



acestei. Raportul se bazează pe studii anterioare asupra sărăciei din societatea 
românească, cu precădere pe cele realizate de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi 
pe datele produse de instituţii naţional de Statistice.  
 Autorii ţin să aducă mulţumiri speciale reprezentanţilor PNUD România 
(Doamnei Kyoko Postill şi Doamnei Ruxandra Stan) şi PNUD New York (Domnului 
terry McKinley), precum şi Doamnei Dorothy Rosenberg pentru suportul şi contribuţia 
acordate pe tot parcursul elaborării acestui proiect. De asemenea, am beneficiat de 
sugestii utile din partea Domnului Gerardo Berthin şi a Doamnei Juliette El Hage.  
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Capitolul I.  
Explozia sărăciei în România  
Imediat după Revoluţia din ’89, colectivitatea a fost conştientă că tranziţia va aduce 
costuri sociale semnificative. Anii ’90 au însemnat însă, pentru România, o explozie 
neaşteptată a sărăciei.  
 
Rata sărăciei2    
 În 1991-93 s-a produs un prim val de sărăcie. Dacă în 1989 după un deceniu de 
deteriorare accentuată standardului de viaţă sărăcia afecta aproximativ 7% din populaţia, 
în 1994 rata sărăciei se plasa, în funcţie de metodologia utilizată, între 22% (banca 
Mondială 1997)3 şi 39% conform studiului realizat de ICCV4 (C. Zamfir, 1995). 
 Un al doilea val de sărăcie s-a produs după 1997, rata sărăciei în 1999 a crescut cu 
peste 60% faţă de 1995, ajungând la 41,2%, iar sărăcia extremă s-a dublat (tabel 1). 
Conform Cartei Albe a Guvernării (20015) în anul 2000 rata sărăciei atinsese 44%.  

 
Tabelul 1. Sărăcia în România, 1995- 2000 

    Rata sărăciei     Rata sărăciei extreme  
1995     25,3     8,0 
1996     19,9     5,1 
1997     30,1     9,5 

                                                 
2 Rata sărăciei reprezintă ponderea săracilor în totalul populaţiei. În România nu există un prag oficial al 
sărăciei. Analizele asupra sărăciei publicate în ultim perioadă în literatură românească de specialitate 
utilizează metodologii diverse de calculare a pragului de sărăcie şi de aici şi estimări diferite. Pentru 
estimările din ultimii ani s-a folosit ca prag de sărăcie cei adoptat în cadrul Strategiei Naţionale de 
Combatere şi Prevenire a Sărăciei (1999) care este însă departe de a fi satisfăcător. Au fost utilizate două 
măsuri ale sărăciei pragul sărăciei extrema reprezentând 40% din cheltuielile medii de consum ale 
gospodăriei pe adult echivalent în 1995, şi un altul mai lejer reprezentând 60% din cheltuielile medii de 
consum, dar care în condiţiile României reprezintă o sărăcie severă.   
3 Banca Mondială 1997 România Poverty and Social Policy.  
4 C. Zamfir 1995 „Dimensiuni ale sărăciei” Ed. Expert,. Lucrarea defineşte şi utilizează două praguri de 
sărăcie Nivelul de Subzistenta (NS) mai sever care are în vedere doar nevoile fundamentale de consum ale 
populaţiei, şi Nivelul Decent (ND) care acoperă toate bunurile şi serviciile absolut necesare pentru 
participarea la viaţa socială. Rata de sărăcie amintită aici se referă la NS.   
5 Guvernul României, 2001 Carte Albă a preluării guvernării... Bucureşti. 



1998     33,8     11,7 
1999     41,2     16,6 
2000*     44        – 
________________________________________________________________________ 
Sursă: Teşliuc, Pop, Teşliuc (2001). Estimările ratelor de sărăcie sunt realizate pa baza Anchetei Integrate 
în Gospodării (AIG), iar pentru ratele de sărăcie definiţia utilizată în Strategia Naţională de Prevenire şi 
Combinate a Sărăciei (vezi nota 1).  
* Sursa: Guvernul României, 2001.   
 Comparativ cu alte ţări europene în tranziţie sărăcia în România a luat proporţii cu 
adevărat îngrijorătoare în rândul forţei de muncă (tabel 2).  
 

Tabel 2 Sărăcia în Europa Centrală şi de Est, 1995- 99 
________________________________________________________________________ 
    Anul    Rata sărăciei 
              2$ PPC*/zi       4$ PPC*/zi 
Moldova   1999   55,4   84,6 
Rusia     1998   18,8   50,3 
Albania   1996   11,5   58,6 
România    1998     6,8   44,5 
Macedonia   1996     6,7   43,9 
Letonia   1998     6,6   34,8 
Bulgaria    1995     3,1   18,2 
Lituania   1999     3,1   22,5 
Ucraina    1999     3,0   29,4 
Slovacia   1997     2,6     8,6 
Estonia   1998     2,1   19,3 
Ungaria   1997     1,3   15,4 
Polonia   1998     1,2   18,4 
Belarus   1999     1,0   10,4 
Croaţia    1998     0,2     4,0 
Cehia    1996     0,0     0,8 
Slovenia   1997/98    0,0     0,7 
________________________________________________________________________ 
Sursă: banca Mondială, (2000/b) 
Notă: pentru estimarea sărăciei sunt utilizate praguri exprimate în US$/zi adult echivalent la paritatea 
puterii de cumpărare din 1996. 
* PPC – Paritatea Puterii de Cumpărare 
 
Gradul de sărăcie  
 Nu numai proporţia celor aflaţi în sărăcie a crescut, dar totodată s-a accentuat şi 
gradul de sărăcie. În ultimii ani a crescut deficitul de venit al săracilor, cu alte cuvinte 
suma necesară pentru  completa veniturile săracilor până la o valoare egală cu pragul de 
sărăcie. Astfel, în 1995 o persoane săracă avea în medie un venit cu 25% mai mic decât 
pragul de sărăcie, iar în 1998 deficitul de venit reprezenta aproximativ 27%. Ţinând cont 
de scădere economică din ultimii ani este probabil cu gradul de sărăcie să fie crescut în 
continuare.  
 Efortul financiar pe care statul ar fi trebuit să-l facă în 1998 pentru acoperirea 
deficitului de venit al săracilor, determinat în raportul cu pragul de sărăcie utilizat aici 



(fără a lua în considerare alte costuri adiacente cum ar fi cele administrative6 care nu sunt 
deloc de neglijat). Reprezenta aproximativ 2,4% din PIB.  
 
Deficitul actual de venituri este amplificat de deficitul acumulat al condiţiilor de 
viaţă  
 Pe lângă deficitul actual de venit mult mai grav este faptul că unele grupuri se 
confruntă şi cu deficitul unor condiţii fundamentale de viaţă, rezultat al unor acumulări 
negative anterioare: lipsa/pierderea/ deteriorarea locuinţei acumularea de datorii, deficitul 
de educaţie, de capacităţii de integrare pe piaţa munci, discriminări. Dacă în primii ani ai 
tranziţiei acumulările existente de condiţii şi capacităţii au contrabalansat într-o anumită 
măsură şocul deprecierii veniturilor, cei 11 ani de cădere a veniturilor au avut ca rezultat 
şi o erodare gravă a acumulărilor materiale şi a capacităţilor personale. Să ne gândim 
doar la costurile ridicate ale locuinţelor în raport cu veniturile, cei care nu au o locuinţă 
(tineri care trebuie să şi-o cumpere sau cei care datorită unor împrejurări şi-au pierdut 
locuinţa) se află în situaţi disperate, cu şanse scăzute de a găsi o soluţie.  
 Grupurile în care deficitul de venituri se asociază cu deficitul acumulat de condiţii 
de viaţă şi capacităţi personale se află într-o stare de sărăcie cronică, cu şanse mici de 
redresare, prin simpla creştere economică. Sărăcia de acest tip risca să conducă la 
marginalizare şi excluziune socială. Excluziunea socială este caracterizată prin degradări 
umane greu reversibile, reprezentând o patologie socială cronică, necesitând tratarea prin 
mijloace specifice.  
 
Autoestimarea: sărăcia subiectivă  
Estimările pe care populaţia însăşi le face asupra stării ei de sărăcie sunt convergente cu 
datele reprezentate mai sus. În 1998, aproape jumătate din populaţie se stima a fi săracă 
(caseta 1) 

 
                                                 
6 Cum fi de exemplu cheltuielile necesare identificării stabilirii ajutoarelor sociale şi implementării 
programelor.  



Caseta 1 Se estimează românii a fi săraci? 
Vă consideraţi săraci? 

1994    1998 
 DA         45,9%          49,6% 
Sursa: cercetării ICCV – Sărăcia 1994, şi problemele sociale şi nivel de trai 1998.  
 
 Deşi nu a înregistrat variaţii semnificative în intervalul 1991- 2000, insatisfacţia 
faţă de venituri s-a plasat constant la nivel înalt, în medie, de-a lungul de 10 ani de 
tranziţie, 70% dintre români au apreciat că veniturile le ajung cel mult pentru strictul 
necesar (grafic 1) în 2000 40% estimând, că veniturile nu le ajung nici pentru strictl 
necesar.  
 Dimensiunea temporară a sărăciei 
 Nu toţi indivizii afectaţi de sărăcie la un anumit moment rămân indefinit în acest 
stare. Pentru mulţi săraci poate fi numai un episod trecător, datorat unor şocuri cum ar fi 
pierderea unor surse de venit, îmbolnăvirea temporară etc. Pentru alţii, ieşirea din starea 
de sărăcie este aproape imposibil, riscul permanentizării acestei stării fiind foarte ridicat. 
Diferenţa dintre săracii temporar şi cel permanenţi este dată în mod special de existenţa 
mijloacelor de depăşire a stării de sărăcie cei cărora le lipseşte capacitatea de adaptare la 
mediul economic social în schimbare prezintă un risc ridicat de a rămâne permanent în 
sărăcie. Conform acestui criteriu, în categoria săracilor permanenţi intră cei cu 
incapacitate de muncă, vârstnici lipsiţi de asigurare sau cei cu pensii foarte mici, care 
practic se află imposibilitatea de a obţine vreodată venituri acceptabile, şi familiile cu 
mulţi copii (trei sau mai mult). Şomeri cronici prezintă de asemenea un risc ridicat de a 
rămâne definitiv în sărăcie.  
 În prezent, în România sărăcia este în cea mai mare parte o sărăcie temporară 
(Teşliuc, Pop, Teşliuc, 20017). Acest lucru se explica şi prin faptul că sărăcia nu este 
profundă, multe persoană plasându-se în jurul pragului de sărăcie, având venituri 
deteriorate de climatul economic negativ. Astfel, în 1997- 1998, 7- 8% din populaţia ţării 
se găsea cu 5% peste sau sub pragul de sărăcie. Mici variaţii de venit le pot schimba 
acestora statul din punct de vedere al sărăciei.  
 Criza economică prelungită risc însă să fixeze starea de sărăcie. Estimările arată 
că probabilitatea ca o persoană aflată în sărăcie în 1995 să fir rămas în această stare şi pe 
perioada 1996- 1997 era de aproximativ 30%. Cu alte cuvinte, aproximativ una din trei 
persoane, odată intrată în sărăcie, este incapabil să mai depăşească această stare. O 
persoană aflată în sărăcie timp de doi ani avea 70% de şansă să rămâne săracă şi în cel 
de-al treilea an. Datele relevă niveluri extrem de reduse ale sărăciei permanente în rândul 
gospodăriilor de salariaţi. Spre deosebire de aceste, o mare parte a gospodăriilor al căror 
cap este agricultor sau şomer şi care au fost sărace cel puţin într-un an îşi poartă stigmatul 
de sărăcie an după an. O sursă importantă a sărăciei cronice o reprezintă şomajul de lungă 
durată. Ponderea şomerilor care nu mai beneficiază de nici o formă de suport monetar 
(ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin) a cunoscut o valoare maximă în 1994, 
stabilizându-se n anii următori în jurul valorii de 20-25% din totalul şomerilor.  
 Mesajul pozitiv al acestei analize este că sărăcia cu care se confruntă astăzi 
românii este în mare parte temporară, ea putând fi absorbită odată cu relansarea 
economică. Este evident din acest punct de vedere că în centrul strategiei antisărăcie 
                                                 
7 Teşliuc C. M., Pop L., Teşliuc E. D, 2001. Sărăcia şi sistemul de protecţie socială. Polirom, Bucureşti.  



trebuie să stea reluarea creşterii economice durabile. Pentru sărăcii de lungă durată, 
neafectaţi de redresarea economică, vor trebui însă aplicate programe sociale speciale 
pentru a-i ajuta să depăşească situaţia de sărăcie şi să le asigure suportul şi protecţia 
necesară.  
 Perspectiva temporară asupra sărăciei impune necesitatea operării unei distincţii 
între situaţie de nevoie, de lipsa mai mult sau mai puţin temporară, şi starea de sărăcie 
propriu-zisă. Acestea din urmă reprezintă o situaţie de lipsă permanentizată asociată cu 
caracteristici sociale, culturale şi psihologice specifice sărăciei. Sărăcia nu poate fi 
definită ca simplă lipsă de resurse (vezi caseta 2), ci este o stare socio- culturale şi 
psihologică rezultată din lipsa de durată a resurselor care, la rândul său, scade capacitatea 
individuală şi colectivă de redresare economică. Explozia bruscă a sărăciei în ultimul 
deceniu dramatizează aceasta distincţia. O mare parte din populaţia ţării se estimează pe 
ea însăşi a fi victima unul proces de sărăcie, se simte lipsită de resurse, dar nu se auto 
defineşte ca săracă în sens social şi cultural. Ea se consideră a fi săracă pe o perioadă 
nedefinită, limitată totuşi în timp, într-o situaţia de nevoie, de necesitate. Dacă, din punct 
de vedere al resurselor disponibile, dimensiunile sărăciei sunt substanţiale, din punct de 
vedere al configuraţiei social – psihologice şi culturale, frecvenţa sărăciei este 
semnificativ mai reduse. În acest context, cea mai mare parte a săracilor existenţi la ora 
actuală se percep pe ei a fi mai degrabă sărăciţi, victime ale şocurilor tranziţiei, aflaţi într-
o stare de deficit de resurse, şi mai puţin săraci propriu-zis. Chiar dacă perspectivele de 
termen de scurt sunt estimate a fi puţin încurajatoare, există un anumit optimism în cer ce 
priveşte ieşirea din criză de termen mediu şi lung.  
Caseta 2. Sărăcie, drepturile omului şi dezvoltarea umană 
 Sărăcia limitează libertăţile omului şi îl privează de demnitate. Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, declaraţia privind Dreptul la Dezvoltare ca şi o serie 
întreagă de alte instrumente ale drepturilor omului statuează cu claritate acest lucru. 
Declaraţia de la Viena, adoptat în 1993, la Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului 
afirmă că „sărăcia extremă şi excluziune socială constituie o violare de demnităţii 
umane.” 
 Rapoartele Dezvoltării Umane atrag atenţia că sărăcia este mai mult decât lipsa 
veniturilor – ea reprezintă deprivarea în raport cu mai multe dimensiuni. Dacă venitul nu 
reprezintă existenţa umană în totalitate, lipsa venitului nu poate fi expresia tuturor 
deprivărilor. Într- adevăr, Raportul dezvoltării Umane, din 1997, privind sărăcia, o 
defineşte ca fiind deprivarea tuturor valorilor pe care fiinţa umane le poate avea sau le 
întruchipează. Termenul sărăciei umană este destinată să delimiteze această multiplă 
deprivare de îngustul sens al sărăciei în termeni monetari, o definiţie convenţională 
limitată la deprivarea în termen de venit şi consum.  
 Dezvoltarea umană se concentrează pe propagarea abilităţilor importante pentru 
toţi indivizi, abilităţi de bază a căror lipsă obstrucţionează pe viitor alte alegeri. Sărăcia 
umană se focalizează asupra lipsei acestor abilităţi – o viaţă lungă, sănătoasă şi creativă, 
posibilitatea de a fi bine informat, de a te bucura de un nivel de trai decent, demnitate, 
respectul de sine al celorlalţi.  
 Cum poate cineva să evadeze din sărăcie? Legăturile dintre diferitele dimensiuni 
ale sărăciei – diferitele abilităţi şi drepturi – se pot determina reciproc într-o spirală 
descrescătoare care conduce spre capcana sărăciei. El pot fi însă antrenată în crearea unui 
cerc virtuos, şi a unei spirale ascendente spre evadare. Extinderea capacităţilor fiinţei 



umane, şi asigurarea drepturilor omului poate astfel oferi săracilor puterea de a evada din 
sărăcie.  

PUND, Raportul dezvoltării Umane, 2000 
  
Sărăcia în România: sărăcia unei societăţi moderne de tip european intrată într-o 
criză economică severă şi persistentă 
 Sărăcia în România nu este sărăcia specifică societăţilor tradiţionale. Programul 
comunist a avut ambiţia să transforme România într-o ţară socialistă modernă, schimbând 
radical structurile social-economice tradiţionale şi promovând creşterea rapidă a 
industriei şi oraşului, schimbarea structurilor tradiţionale ale statului spre un sistem 
industrial-cooperatist. Criza proiectului comunist, accentuată în perioada tranziţiei prin 
căderea dramatică a economiei, a dezagregat societatea românească aflată într-un proces 
rapid de modernizare, producând o sărăcie tipică pentru o asemenea situaţie. Criza 
industriei şi a oraşului a generat o sărăciei specifică: şomaj, lipsă de locuri de muncă, 
economie subterană. Criza infrastructurii urbane socialiste a luat forma lipsei locuinţelor, 
degradării blocurilor inconfortabile, şi prost făcuta, prăbuşiri utilităţilor publice. 
Retrocedarea pământului a aruncat marea masă a ţărănimii într-o situaţia de 
dezorganizare şi de neputinţă substanţial mai dezavantajată decât era în punctul iniţial al 
reformei socialiste.  
 Rezumând, sărăcia României prezente este produsul unei crize brutale de două 
decenii, a unui program ambiţios de modernizare şi a reconversiei structurilor socialiste 
în structuri capitaliste standard, care, în industrie, au avut ca efect o dezorganizare brutale 
a marilor întreprinderii, iar la sat, o reconstituire a micii producţii, structural incapabilă de 
a asigura eficienţa economică datorită fragmentării pământului şi a lipsei de resurse 
tehnice. 
 România este nu numai o ţară integrată într-un proces rapid de modernizare, dar 
este totodată o ţară europeană. Întotdeauna, şi cu atât mai mult după 1989, nivelul de 
aspiraţii al populaţiei a tins să fie modelat de standardul de regimul socialist a limitat 
sever constituirea unui asemenea cadru de referinţă, fără însă a-l fi putut bloca. 
Deschiderea rapidă spre economia modernizată şi multiplicarea contractelor cu 
Occidentul au avut ca efect inevitabil o explozie a aspiraţiilor şi nevoilor, o europenizare 
a lor în condiţiile prăbuşirii posibilităţilor.  
 Am putea estima în concluzie, că pragul de sărăcie în România tinde să oscileze 
între un minim de subzistenţă, condiţionat de resursele precarizate de o tranziţie dură, şi 
un minimum decent modern de viaţă, generat atât de exigenţele organizării moderne a 
societăţii, cât şi de aspiraţiile induse de conştiinţa apartenenţei de drept al civilizaţiei 
europeană.  
 
Capitolul 2 
Profilul sărăciei: grupuri cu vulnerabilitate ridicate 
 Unele grupuri sociale se confrunt în mod special cu o sărăcie severă, cu risc 
ridicat de permanentizare. Cel mai puternic predicator a sărăciei îl constituie inabilitatea 
sau deficitul unor indivizi/grupuri în ceea ce priveşte posibilităţile de acces de piaţa 
muncii. În România grupurile cel mai afectate de sărăcie sunt:  

a. Copii, tineri, familii cu multe copii 



 Copii şi tineri reprezintă categoriile de vârstă cu rate cea mai ridicată de sărăcie 
(tabel 3). În 1998 traiul de sărăcie aproximativ 38% din copii sub 7 ani şi aproape 50% 
dintre copii între 7 şi 15 ani. Şi tineri între 16 şi 25 de ani reprezentau o rată a sărăciei 
substanţial mai ridicat decât maturi şi vârstnici.  
 
Tabel 3 – rata sărăciei în funcţie de vârstă şi numărul de copii 1995  1998 
1. Rata sărăciei în funcţie de numărul de copii 
 - fără copii        16,4  23,5 
 - 1 copii        24,6  35,0 
 - 2 copii        30,1  43,6 
 - 3 copii       52,8  64,6 
 - 4 copii sau mai mulţi      71,1  83,6 
2. Rata sărăciei în funcţie de vârstă: 
 - sub 7 ani       30,2  37,7 
 - 7- 15 ani       37,1  48,7 
 - 16- 25 ani        34,3   45,5 
 - 26- 35 ani        21,7   31,0 
 - 36- 45 ani        26,0  36,1 
 - 46- 55 ani        23,7  32,3 
 - 56- 65 ani        14,5  21,0 
 - peste 65 ani       9,7  11,4 
Sursa: Teşliuc, Pop, Peşliuc, 2001 
 
 Un număr mare de membri măreşte riscul unei familii de a intra în sărăcie. 
Apariţia primului copii într-o gospodărie măreşte riscul de sărăcie cu aproape 50%, 
acelaşi lucru fiind valabil şi pentru apariţia celui de-al treilea sau al patrulea copil. 
Familiile cu 3 sau mai mulţi copoii reprezintă o rată extrem de ridicat de sărăcie. Riscul 
crescut de sărăcie în cazul acestui grup conduce la o diminuare semnificativă a „şanselor 
în viaţă” pe teren lung, probabilitatea de a neparticipare şcolare a copiilor din 
gospodăriile aflate peste pragul de sărăcie (Pop şi Voicu, 20008). Cum un nivel redus de 
pregătire şcolară este întotdeauna asociat cu o poziţie dezavantajată pe piaţa muncii şi 
invariabil ca un nivel de trai scăzut cercul vicios al sărăciei este practic închis. Acest 
fenomen nu este însă îngrijorator numai din perspectiva indivizilor ci şi din cea a 
colectivităţii, care se va trezi în faţa unor generaţii de tineri slab calificat şi integraţi 
social şi profesional, cu risc ridicat de dependenţă faţă de suportul financiar al statului.  

b. Familii monoparentale 
 Familiile monoparentale prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate. Sunt de 
menţionat, cu un grup special gospodăriile compuse dintr-o singură femeie, mai ales în 
cazul localizării în mediul rural.  

c. Familii de şomeri 
 Gospodăriile ci care capul de familie este şomer prezintă un grad de 
vulnerabilitate foarte ridicată în 1998, 60% dintre acestea se aflau în sărăcie.  

d. Familii de agricultori 

                                                 
8 Pop L, Voicu B, 2000, Grupuri de risc cu cauze ale neparticipării şcolare în învăţământul rural din 
România, ISE, MEN, FSOD, Bucureşti.    



 Acest tip de familii se plasează ca grad de vulnerabilitate imediat după şomeri. În 
1995, 51,9% dintre gospodăriile al cărui cap de gospodărie era agricultor se aflau în 
sărăcie. În 1998 ponderea săracilor în rândul acestei categorii de gospodării a crescut al 
57,4% (tabel 5) (Teşliuc, Pop, Teşliuc, 2001).  
 

Tabel 4 – Rate sărăciei în rândul familiilor monoparentale (1994) 
 
 Rata sărăciei (ICCV)*

Familie fără copii 17,9 
Familiile monoparentală cu 1 copil 51,8 
Familie monoparentală cu 2 copii 70,6 
* Luând în calcul Nivelul se Subzistenţă (care are în vedere doar nevoile fundamentale de consum ale 
populaţiei). 
Sursă: C. Zamfir (coord.), 1995. 
  e. Familiile de pensionari 
 Contrar estimărilor curente, aceste gospodării nu reprezintă un risc ridicat de 
sărăcie raportat al alte categorii sociale în 1998 numai 26% dintre pensionări trăiau în 
sărăcie la nivel naţional sau faşă de aproximativ 30% rata sărăcie în rândul salariaţilor. 
Ponderea mare a pensionarilor în total populaţie face ca aceştia să reprezinte un proces 
semnificativ în rândul săracilor mai vizibil în comparaţie cu altul alte grupuri cu alte 
grupuri cu risc de sărăcie sensibil mai ridicat. Nu trebuie însă ignorate riscurile asociate 
cu vârsta. Deşi statisticile bazate pe indicatori monetari cum ar fi consumul sau venitul 
arată o incidenţă mică a sărăciei în rândul pensionarilor şi a vârstnicilor în general, aceste 
grupuri se confruntă cu probleme pe care simpla măsurare a nivelului veniturilor le 
maschează. Unul dintre riscurile majore asociate acestui grup este degradarea stării de 
sănătate. Cumpărarea de medicamente, în multe cazuri, de strictă necesitate, supune 
bugetele gospodăriilor de bătrâni unor presiuni cărora aceştia nu le pot face faţă. În plus, 
în ultimii ani s-a produs o accentuare a polarizării pensionarilor de dimensiunea vârstă. 
Datorită politicii incoerente, în momentul actual generaţiile mai vârstnice de pensionari, 
care ar avea nevoie de resurse, beneficiază pe pensii substanţiale mai reduse decât cei 
recenţi ieşiţi la pensie, care beneficiază de posibilitatea de a obţine resurse suplimentare 
prin muncă.  
 

Tabel 5 – Rata sărăciei funcţie de ocupaţia capului de gospodărie (1998) 
 Rata sărăciei 
Salariat 29,7 
Pensionar 25,6 
Ţăran 57,4 
Patron 10,1 
Liber profesionist 53,9 
Şomer 59,0 

 
f. Familii fără locuinţe 
În România, 95% din totalul locuinţei sunt proprietate personale. Lipsa locuinţelor 

sociale, asociate cu costul foarte ridicat (în raport cu veniturile) al achiziţionări unei 
locuinţe, precum şi gradul redus de adresabilitate al actualelor politici şi programe, face 



ca marea majoritate a tinerilor să se afle într-o situaţie locativă dificilă. Situaţia este şi 
mai dramatică dacă luăm în considerare faptul că actualul sistem de închirieri şi cel de 
credite, este slab reglementat şi are o adresabilitate extrem de redusă, oferind o acoperire 
minimă.  

g. Populaţia de romi 
Dintre toate etnice, romi prezintă o vulnerabilitate extremă la sărăcie. Acest grup 

constituie un caz special: acela al unui grup expus excluziunii sociale şi sărăciei extreme. 
În comparaţie cu media naţională, romii prezintă un risc aproape triplu de sărăcie: 87,1% 
faţă de 33,8% media naţională în 1998 (Teşliuc, Pop, Teşliuc, 2001). Deficitul de venit 
este de asemenea substanţial mai ridicat la acest grup: 44% mai mic decât pragul de 
sărăcie, faţă de 27%, media pe întreaga populaţie.  

Vulnerabilitatea ridicată la sărăcie a romilor se datorează unui complex de factori: 
nivelul scăzut de educaţie şi de calificare profesională, poziţia marginală pe piaţa muncii, 
lipsa acumulărilor materiale care se transmit de la generaţie (locuinţa, pământul), 
implicarea în economia informală (care poate reprezenta o soluţie la lipsa de oportunităţi, 
dar şi o capcană de natură împiedica depăşirea marginalizării), numărul mare de copii, 
stereotipurile negative ale celorlalte grupuri etnice şi discriminare. Există cazuri frecvente 
în care romii au fost/sunt primii concediaţi din întreprinderile restructurare. În multe 
localităţii din ţară romii sunt practic izolaţi în adevărate ghetouri, iar condiţiile lor de 
locuire sunt cu mult sub standardele naţionale. Riscul de abandon şi neparticipare şcolară 
este semnificativ mai mare faţă de media întregii populaţii. Particularităţile populaţiei de 
romi blochează uneori accesul acestora la beneficii sociale. În cazul grupurilor de romi 
care reprezintă diferite grade de nomadism, sistemul de protecţie socială nu are practic 
capacitatea de a asigura nici o formă  de suport.  

h. Tinerii excluşi de pe piaţa muncii şi lipsiţi de beneficiile asociate 
Chiar şi calificaţi, au avut şanse mici de angajare, dat fiind faptul că fluxul forţei 

de muncă în aceşti ani a fost prioritar unul de ieşire de pe piaţa muncii. 
 La sfârşitul anului 1999 rata şomajului la tinerii sub 25 ani din umbra a fost de 
aproape 4,5 ori mai mare faşă de media de ţară. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât 
mulţi dintre ei nu au avut niciodată şansa de a contribui la sistemele asiguratorii, iar 
întârzierea intrării lor pe piaţa formală a muncii îi situează de pe acum pe o poziţie 
defavorabilă în raport cu viitoarele drepturi asiguratorii. Deşi activ pe piaţa informală, 
aproape 25% din raport cu viitoarele drepturi asiguratorii. Deşi activi pe piaţa informală, 
aproape 25% din tineri sub 25 de ani nu au lucrat niciodată în cea formală (Stănculescu, 
20019). Din motive diferite, variind cu trecerea timpului, generaţiile tineri de după 1989, 
se confruntă la încheierea perioadei de pregătire şcolare tot mai frecvent cu experienţa 
şomajului. Lipsa unei calificării necesare pe piaţa muncii agravează şi mai mult situaţia, 
caz în care învăţământul superior sau un curs de calificare, cel mai adesea susţinut 
financiar de stat în cadrul programelor destinate şomerilor, încearcă să ofere o soluţie 
problemei. În ultimii ani au fost lansate forme speciale de încurajare a angajării tinerilor 
absolvenţi. Nu există însă de sistematice privind eficacitatea acestor programe.  

 
 
 
                                                 
9 Stănculescu M. 2001, Winners and Losers in tree Process of European Integration. The Case of Romania, 
în curs de publicare.   



CHELTUIELILE NECESARE PROCURĂRII LOCUINŢEI. Luând ca etalon o familie cu două 
persoane-tineri căsătoriţi (fără copii) având două salarii medii* costurile cumpărării unui 
apartament în Bucureşti ar fi următoarele (A. Dan, 1999): 
 

  Timpul necesar pentru acoperirii costului 
    A B C 

Mărimea 
apartamentului 

Anul Costul Mii 
lei 

Costul 
în 

salarii 
medii 

Economisind 
integral două 
salarii medii 

(Lunar) 

Luând în 
considerare 

cheltuielile la 
nivelul 

Minimumului de 
Subzistenţă**

Luând în 
considerare 
cheltuielile 
la nivelul 

Minimului 
Decent**

Apartament de 
două camere 

1989 
1994 
2000 

120 
15000 

300000 

40 
88 

142 

1 ani şi 8 luni 
3 ani şi 8 luni 

5 ani şi 11 luni 

 
 

11 ani şi 6 luni 

 
 

99 ani 
Apartament de 

trei camere 
1989 
1994 
2000 

180 
22000 

438000 

60 
129 
208 

2 ani şi 6 luni 
5 ani şi 5 luni 
8 ani şi 8 luni 

 
 

16 ani şi 8 luni 

 
 

143 ani 
*Salarul medii net pe economie în luna 2000 a fost de 2103644 reprezentând echivalentul a cca. 100$ (curs 
BNR) 
** Cheltuielile curente lunare necesare pentru doi adulţi (bărbat şi femei) în luna iunie 2000 (calculate de 
ICCV), în mediu urban – la nivelul Minimului Decent: 3954676 lei – la nivelul Minimului de Subzistenţă: 
2033944 lei.  
 Timpul real necesar achiziţionării unei locuinţe se situează, foarte probabil, unde la nivelul mediei 
dintre coloana B şi C (50 ani şi respectiv 80 ani), pentru practic nu este posibil ca tinerii să nu cheltuiască 
nimic din salarii o perioadă atât de lungă de timp. Mai mult decât trebuie adăugat că în absenţa practică a 
sistemului de împrumut pentru achiziţia locuinţei, suma trebuie achiziţia imediat. Aceste calcule indică faptul 
că obţinerea unei locuinţe nu este posibilă din veniturile salariale normale. Suportul părinţilor şi câştigurile 
suplimentare sunt condiţii absolut necesar.  
 Categoriile percepute ca având cele mai mari probleme cu locuinţa sunt tinerii (84,6%), familiile cu 
mulţi copii (49,1%) şi săraci (41,4%). (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 1999, Nevoia de locuinţe în 
România). 
 
 Într-o cercetare realizată de ICCV în 1994 (Sărăcia 1994), la întrebarea 
„Cum apreciaţi locuinţa Dvs.”? 1,5% din populaţia au răspuns „Nu avem, stăm 
provizoriu” . La Nivelul anului 1999 (ICCV 1999, Nevoia de locuinţe în România) 
59,2% din populaţie considera că cineva din familia lor va avea neapărat nevoie de 
o locuinţă în următorii ani (motivele principale fiind spaţiul insuficient – 39,2%, 
căsătoria unuia din copii – 28,6% şi calitatea proastă a locuinţei – 10%). „Practic 
9% dintre români ar avea nevoie acută de o nouă locuinţe în timp ce 13% 
constituie nevoia potenţială. Cu alte cuvinte, aproximativ 200 000 de gospodării din 
România constituie cererea efectivă acută de locuinţe” (Voicu B& Noica R. 2000).  
  

i. Copiii abandonaţi 
Politica agresiv pronatalistă a regimului Ceauşescu, cuplată cu criza cronică în 

accentuare a societăţii româneşti declanşată încă din anii ’70 a dus la cristalizarea unor 
zone ale colectivităţii intrate într-un proces de dezagregare socială rapidă, caracterizat 
prin abandon al dorinţei de planificare familială şi control asupra propriei vieţi, afundat 
progresiv în sărăcie, neputinţă şi disperare (C. Zamfir, coord., 199910). Aici se află surse 

                                                 
10 Zamfir C. (coord.), 1999, Politici sociale în România 1990-1998, ed. Expert, Bucureşti.  



cea mai importantă a uneia dintre cele mai dramatice probleme sociale cu care România 
se confruntă şi azi copilul abandonat în instituţii sau, şi mai rău, în stradă. Deşi natalitatea 
a scăzut brusc după 1989, proporţia copiilor ne dorit reducându-se rapid, datorită 
exploziei sărăciei de după 1990 numărul copiilor abandonaţi a crescut, atât în termeni 
absoluţi cât şi relativi (Grafic 3 şi 4). În 1999 au fost declaraţi abandonaţi (din punct de 
vedere juridic) 2910 copii, cu 1700 mai mulţi decât în 1994 (ANPDC, 200011). În 
prezent, unul din 250 de copii. Unele studii au demonstrat că dezorganizarea familială, şi 
nu sărăcia, reprezintă principala cauza a abandonului copiilor, ea potenţând efectele 
sărăciei propriu-zise. 

 
Proiectul „Frumosul Bucureşti” (Beautiful Bucharest) 
Proiectul PNUD „Frumosul Bucureşti”, privind suportul acordat tinerilor 

care părăsesc instituţiile de ocrotire socială (la împlinirea vârstei de 18 ani) în 
vederea integrării sociale, a avut un impact deosebit. Proiectul a oferit acestora 
oportunitatea consilierii şi pregătirii profesionale, ca şi angajarea pe termen scurt 
în activităţii de restaurare a clădirilor şi a pavajului din centrul istoric la Bucureşti. 
Beneficiind şi de finanţare din partea unei organizaţii non-guvernamentale, 
proiectul „Frumosul Bucureşti” a putut oferi şi locuinţa tinerilor participanţi în 
acest proiect.  

Intenţia mai largă a proiectului este ca experienţa acumulată în cadrul 
proiectului „Frumosul Bucureşti” care a îmbinat crearea de locuri de muncă şi 
posibilitatea integrării sociale cu revitalizarea arhitecturii clădirilor monument şi a 
centrului istoric, să fie urmată în alte oraşe în cadrul proiectului „Frumoasa 
Românie” (Beautiful Romania). Obiectivul pe termen lung al PNUD este creşterea 
volumului investiţiilor private, creşterea calităţii vieţii şi reactivarea rolului 
oraşelor istorice în economia contemporană.  

 
Copii abandonaţi în instituţii reprezintă un grup cu vulnerabilităţi multiple, fiind 

lipsiţi în multe cazuri de condiţiile materiale sociale şi psihologice minimale pentru o 
dezvoltare nominală. În anul 1997, în instituţiile de ocrotire socială a minorilor din 
România erau menţinuţi în mod excepţional 5465 tineri peste 18 ani. Copilul străzii 
reprezintă forma extremă a copilului abandonat, ale cărui şanse de evoluţie socială 
nominală sunt practic nule, numărul lor este estimat între 2500 şi 3500 (ADPCD, 2000). 
Copii străzii au şanse apropiate de zero de reintegrare normală în societate, ei 
reprezentând frecvent pierderi umane ireversibile.  

Alături de copii abandonaţi în instituţii în instituţii sau în strada începe să se 
contureze o nouă problemă, nu mai puţin gravă mai ales prin amploarea ai, având aceeaşi 
sursă (degradarea umană şi socială cuplată cu sărăcia): neglijarea, adesea criminală a 
copiilor, supunere la forme umilitoare de obţinere a veniturilor, violenţa şi abuzul 
împotriva copiilor şi a femeilor. În 1999 s-au înregistrat 2131 de abuzuri asupra copiilor, 
din care 29% au fost abuzuri sexuale (ANPDC, 2000). Posibilităţile unei dezvoltări 
umane normale pentru un segment larg de copii sunt astfel sever afectate.  

Dezorganizarea familiei, asociată cu sărăcia extremă, a crescut riscul pentru copii: 
neglijare, maltratare supunerea la forme umilitoare de obţinere a veniturilor, ceea ce le 
alterează sever capacităţile de inserţie socială normală în viaţa adultă.  
                                                 
11 ANPDC, 2000, Raportul intern asupra situaţiei copiilor în dificultate din România.  



 

 
 

 
Tabel 6 – Copii instituţionalizaţi cu vârste între 0-3 ani în perioada 1990- 

1997 comparativ cu anul 1989, în câteva ţări în tranziţie 
1989= 100 1990 1993 1994 1995 1997 

Albania - - 100 132 148 
Bulgaria  99 116 124 125 145 

Cehia 95 86 88 94 - 
Estonia 99 121 124 142 174 

Mecedonia - 125 158 168 379 
Ungaria 77 79 76 76 74 
Lituania 74 89 78 92 113 
Letonia 94 109 125 140 166 
Polonia 106 108 - - - 

România 100 126 180 149 158 
Slovacia  89 112 124 125 - 



Slovenia  70 98 84 59 - 
Sursă: Change and Choice in Social Protection. The Experience of central and Eastern Europe, 1999 (după 
UNICEF TransMONDEE Database, 1999).  
 

În ultimii ani s-a acordat o atenţie specială dezinstituţionalizării prin 
plasarea copiilor în familii substituit. Avantajele mari ale acestei abordări sunt 
dublate de unele riscuri.  
 Subdezvoltarea sistemului de asistenţă socială în comunitate face dificilă 
prevenirea abandonului, precum şi suportul şi monitorizarea familiilor de 
plasament. O asemenea soluţie riscă de asemenea să crească insecuritatea copiilor, 
aceştia fiind dependenţi de fluctuaţiile vieţi familiilor în care sunt plasaţi, riscând 
să fie „mutaţi” din familie în alta până la împlinirea vârstei de 18 ani. Perspectivele 
de după 18 ani rămân tot atât de proaste ca şi a copiilor instituţionalizaţi.  
 
 
Capitolul 3 
Sărăcia: cauze şi factori 
 Ar fi simplist să explicăm explozia sărăciei în România doar prin căderea 
economiei. Deşi acestea este sursa principală, la ea se adaugă şi alte surse cu contribuţii 
importante: creşterea polarizării economice (sărăcia distribuţională) şi deficitul de 
protecţie socială (ceea ce putea numi sărăcia redistribuţională). 
 

A. Sărăcia indusă de criza economică 
1. Căderea economiei 
Regimul socialist a lăsat moştenire o economie slab eficientă, iraţional construită, cu 

distorsiuni structurale importante, orientată spre auto suficientă, deţinând monopolul 
asupra pieţei interne, centrată pe mari întreprinderi industriale rigide, cu tehnologie 
depăşită şi sectoare economice forţat menţinute în viaţă. În anii 80, ea intrase într-o criză 
cronică, fiind artificial menţinută prin tăieri masive din consumul populaţiei.  
 Restructurarea economiei iniţiate ca parte a tranziţiei s-a dovedit din acest punct 
de vedere deosebit de dificilă. La dificultăţile generate de „moştenire” s-a adăugat şi 
strategia de reformă bazată pe modele simpliste, subminată de invazia grupurilor de 
interese care au văzut oportunităţi de maximizare a profiturilor, mai mult prin exploatarea 
distructivă decât prin restructurare şi relansare economică. În climatul confuz al tranziţiei, 
întreprinderile de stat încă neprivatizare au cunoscut o cădere dramatică eficienţei, chiar 
în raport cu contextul iraţional şi politizat al managementului socialist. Libera circulaţie a 
mărfurilor, persoanelor, dar mai ales a informaţiei au reorientat aproape peste noapte 
preferinţele consumatorilor interni spre produse non-autohtone, care răspândeau mai bine 
cerinţelor lor, până atunci încorsetate în caracteristicile ofertei interne. Lipsa de 
competitivitate a produselor româneşti de piaţă internă şi internaţională a dus, treptat, la 
pierderea unor segmente importante de piaţă.  
 Privatizarea s-a dovedit a fi slab eficienţă nu numai în cazul întreprinderilor se 
stat, dar şi în generarea de noi întreprinderi private. Sectorul privat nou înfiinţat s-a 
dovedit a fi timid, sufocat de dificultăţi, de tot felul, înalt vulnerabil, contribuind 
insatisfăcător la amortizarea efectelor restructurării economiei de stat. Multe dintre noile 



firme private se bazat în dificultăţi severe, oferind adesea iniţiatorilor lor doar şanse de 
supravieţuire şi foarte rar resurse de dezvoltare. Dezvoltarea sectorului privat nu a dus pe 
ansamblul la creşteri sensibile ale standardului de viaţă al salariaţilor.  
 „Pariul cu agricultura” a fost pierdut. Agricultura a fost victima cea mai 
importantă a unei abordări politice greşite. O reformă axată pe reconstituirea proprietăţii 
a dus la o structură de proprietate incapabilă să susţină dezvoltarea rapidă a unor sisteme 
productive moderne, proprietăţi de dimensiuni mici, în medie sub 2 ha, la rândul lor 
împrăştiate, în medie, în peste 4 parcele situate în locuri diferite şi proprietăţi private mai 
mari de 10 ha acoperind doar în jur de 1% din suprafaţa agricolă a ţării. Reconstituirea 
proprietăţii a fost parţială: s-a reconstituit doar proprietatea asupra pământului, lăsându-i 
pe ţăran lipsit practic de mijloacele tehnice minimale. În aceste condiţii au este de mirare, 
că agricultura a oferit produse scumpe populaţiei, iar pentru ţăran condiţii mizere de 
viaţă. Singurul ei merit a fost că a reprezentat un amortizor la şocului sărăcirii datorat 
căderii economice, dar nu a depăşit, pe ansamblu, nivelul unei economii de supravieţuire. 
Deşi rata de ocupare în agricultura a crescut (de la 28,6% în 1998 la 34,6% în 1996 şi la 
37,4% în 1998), contribuţia agriculturii la formarea PIB este modestă, nedepăşind 20%. 
 La 11 ani de la debutul tranziţiei PIB-ul României se situează aproximativ la 77% 
din nivelul înregistrat în 1989, ceea ce cristalizează tot mai mult convingerea ca explozia 
sărăciei reprezintă doar parţial un cost social inevitabil al tranziţiei , datorându-se într-o 
largă măsură opţiunilor strategice defectuoase în procesul reformei economice.  
 

Tabel 7 – Indicator socio-economice 1989-2000 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Variaţia 
anuală a 

PIB (% din 
an 

precedent) 

-5,8 -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 -4,8 -2,3 1,6 

PIB real 
(1989= 

100) 

100 94,4 81,5 72,7 74,2 78,1 85,2 89,1 82,9 78,1 75,8 77,4 

Deficitul 
bugetului 
general 

consolidat 
(% PIB) 

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

Rata medie 
anuală a 
inflaţiei  

1,1 5,1 170,2 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 

Variaţia 
anuală a 
câştigul 

salarial real 
mediu net 
(% din an 
precedent) 

2,8 5,0 -18,3 -13 -16,7 0,4 12,6 9,5 -22,8 3,6 0,2 -2,0 

Rata de 
ocupare 

(1989=100) 

100 99,3 98,5 95,5 91,9 91,5 86,7 85,7 82,4 80,5   

Sursă: baza de dată ICCV 
 



2. Efectul căderii economiei asupra standardului de viaţă 
 Căderea economiei a dus la scăderea brutală a standardului de viaţă, în principal 
prin erodarea veniturilor primare şi prin scăderea numărului locurilor de muncă 
 a. Scăderea veniturilor salariale Veniturile salariale, cea mai importantă sursă de 
venit a populaţiei, au cunoscut o erodare semnificativă după 1989. După o depreciere 
puternică până în 1993-1994 (când salariul mediu scade cu 38% faţă de 1989) urmează o 
perioadă de uşoare revenirea până în 1996, urmată de o nouă prăbuşire, care a fixat 
salariul mediu în perioada 1997-2000 la aproximativ 60% din valoare sa din 1989 (tabel 
8). În 1999, câştigurile salariale medii nete se plasau la nivelul a 101,4 US$ faţă de 150,7 
US$ în 1990. în acelaşi timp, veniturile salariale se situau mult sub valorile înregistrate în 
alte ţări est-europene în tranziţie (tabel 9).  
 

Tabel 8 – Dinamica veniturilor salariale reale 1990-2000 
1989= 100 1990 19991 1992 199 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Salariul minim 
net  

95,1 80,7 52,5 36,2 33,4 33,8 35,5 26,3 28,6 25,4 26,1 

Salariul mediu 
net  

105,0 85,4 74,6 62,1 62,4 70,2 76,9 59,4 61,5 61,6 60,4 

Salariul 
mediu/pragul 
minim decent 
de viaţă pe o 

persoană (ND) 

186,1* 148,1 128,7 107,1 107,4 121,0 132,5 102,3 106,0 106,1 104,0 

*Luna octombrie 
Sursă: baza de date ICCV 
 

Tabel 9 – Salariul mediu brut (exprimat în US$) pentru câteva ţări est-europene 
(1999) 

Slovenia Polonia Cehia  Ungaria  România  
953,1 450,9 365,8 325,7 127,7 

Sursă: CESTAT no. 2/2000 şi calculele autorilor pa baza 
 
Deşi contribuţia veniturilor salariale a scăzut sensibil în bugetul total al gospodăriilor ele 
rămâne totuşi veniturile de bază ale unei importante părţi a populaţiei. Aportule 
transferului sociale rămâne constant, crescând doar cel al altor venituri non-salariale. În 
această ultimă grupă sunt incluse veniturile din activităţile de întreprinzător sau pe cont 
propriu, ca şi cel din activităţi ocazionale (tabel 10) 
 

Tabel 10 – Dinamica structurii veniturilor populaţiei (în procente) 
 Total gospodării 

1994                1998 
Cele mai sărace 10% 
1994                   1998 

Cele mai bogate 10% 
1994                     1998

Salarii  49,4        ↓        39,5 34,7          ↓         19,6 48,3           ↑          49,8
Transferuri 

social 
26,9        ≈           27 33             ↑         45,9 7,8             ↑            9,6

Alte venituri 
non-salariale  

23,6        ↑        33,5 32,3          ↑         34,5 43,9           ↓          40,6

Surse: Cercetările „Sărăcia 1994” (ICCV) Politici sociale şi nivel de trai 1998 (ICCV şi Univ. Bucureşti) 
NS – Nivelul de subzistenţă şi ND – Nivelul Decent de Viaţă, conform metodologiei ICCV (C. Zamfir, 
coord., 1995) 



 

 
 b. Efectul deprecierii salariilor asupra standardului de viaţă a fost accentuat de 
scăderea dramatică a numărului de salariaţi, în 2000, numărul salariaţilor (cu contract 
de muncă pe durata determinată sau nedeterminată, conform înregistrărilor oficiale) 
reprezenta 55% din cel înregistrat în 1989 (tabel 11) 
 

Tabel 11 – Dinamica numărului de salariaţi 1989-2000 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Numărul 
salariaţi (mii 
persoane) 

7997 8156 7547 6888 6672 6201 5707 5634 5125 5025 4616 4457 

1989= 100 100 102,7 94,7 86,1 83,4 77,5 71,4 70,5 64,1 62,8 57,7 55,7 
Sursă: CNS, Anuarul Statistic al României 1993- 1998, Buletin Statistic CNS 1998- 2000 
 
 Cea mai mare parte a veniturilor salariale eliminate au fost înlocuite ci veniturile 
substanţial mai reduse (pensie, ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, ajutor social) sau 
chiar, în unele situaţii, cu nici un venit. 
 c. Pensiile După 1989 s-a dus o politică susţinută de pensionare anticipată pentru 
a amortiza şocul şomajului şi a detensiona piaţa muncii. Pensionarea a protejat cel mai 
bine individul de pierderea venitului salarial, oferind indefinit un venit cert, superior 
tuturor celorlalte beneficii sociale (tabel 12). Rata de înlocuire a veniturilor din muncă 
prin pensie este mai mare decât în eventualitatea şomajului. Dacă în 1990 prezenţa 



pensionarilor în segmentul de vârstă 45-55 ani era de 1:5, în 2000 acesta devenise 1:4. o 
creştere considerabilă a pensionarilor se înregistrează în grupa de vârstă imediat 
următoare (56-65 ani) unde ponderea pensionarilor a crescut de la 63% în 1990 la 83% în 
2000 (M. Stănculescu, 2001). 
 

Tabel 12 – Veniturile de înlocuire ca % din salariul mediu 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ian. 

2001 
Pensie 
limitată de 
vârstă cu 
vechime 
integrală 

65,8 60,8 53,2 53,7 56,2 54 51,5 48,7 51,5 47,6 47,4 45,1 45,8 

Ajutor de 
şomaj 

  42,9 29,6 28 35,8 30,2 29,6 39,3 32,4 37,5 31,3 31,9 

Sursă: baza de data ICCV (calcule ale autorilor pa baza datelor CNS şi MMPS) 
 
 d. O parte importantă a salariaţilor a trecut prin experienţa şomajului, cu un risc 
ridicat de a deveni definitiv dependenţi de suportul social. Deşi rata şomajului nu a 
înregistrat valori deosebit de mari, depăşind cu puţin pragul de suportul social. Deşi rata 
şomajului nu a înregistrat valori deosebit de mari, depăşind cu puţin pragul de 11% în 
momentele de vârf (tabel 13), şomajul s-a dovedit a fi mai puţin a perioadă de tranziţie 
spre un alt loc de muncă şi mai mult începutul unui proces de scoatere definitiv de pe 
piaţa oficială a muncii şi un paşaport spre sărăcie. Aproape jumătate dintre şomeri sunt în 
şomaj de peste un an, iar dintre aceştia aproape jumătate de peste 2 ani. Ajutorul de şomaj 
este înlocuit după 9 luni de alocaţia de sprijin (substanţial mai redusă-tabel 12) iar după 
alte 18 luni, practic de nimic. Ajutorul social, care ar fi trebuit primit de cei mai săraci, se 
acordă mai degrabă sporadic. După pierderea oricărei forme d suport economic, şomerii 
de lung termen tind să dispară şi din înregistrările oficiale, 2001.  
 

Tabel 13 – Structura şomerilor înregistraţi la Oficiile de muncă 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ian. 

2001 
Rata 
şomajului % 

8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,3 11,5 11,2 10,8 

Şomeri 
înregistraţi- 
mii persoane  
 
din care nu 
beneficiază de 
nici o formă 
de suport % 

929 
 
 
 
9,3 

1164,7 
 
 
 
8,5 

1223,9 
 
 
 
12,7 

998,4 
 
 
 
22,4 
 

657,5 
 
 
 
29,8 

881,4 
 
 
 
25,6 

1025 
 
 
 
22,6 

871,9 
 
 
 
22,4 

1007,1* 
 
 
 
25,5*

1032,9 
 
 
 
25,1 
 
 
 
 

* Datele se referă la luna decembrie 2000 
Surse: RNDU, 1999, CNS (AMIGO trim IV '99), INSEE, Buletinul Statistic Lunar 2001 
 

Un sfert dintre şomeri (conform Biroului Internaţional al Muncii) au pierdut 
drepturile de şomaj, sporind astfel rata de dependenţă economică în familie. Pe da ală 
parte la nivel naţional raportul de dependenţă economică (între persoanele inactive şi 
neocupate şi cele ocupate) a crescut de-a lungul acestor ani de la 1,1 la 1,5 (RNDU, 



1999). Comparativ cu alte ţări în tranziţie, în 1997, în România coeficientul de 
dependenţă înregistrat, alături de Bulgaria (0,76) una dintre cele mai ridicate valori (0,69) 
prin comparaţie spre exemplu cu Cehia (0,5). Acest proces îngreunează situaţia 
persoanelor active ale căror venituri sunt dublu afectat, pe de o parte sarcini fiscale în 
creştere pentru a susţine fondurile publice (un alt efect pervers al scăderii numărului de 
salariaţi), iar pe de altă-susţinerea financiară a membrilor inactivi din gospodărie. La 
acestea se adaugă tendinţa de creştere a ratei populaţiei ocupate cu timp parţial de 
muncă sau pa baza de contract civile de prestări servicii (formă angajării temporare), ca şi 
a celor descurajaţi sa mai caute loc de muncă.  

e. O altă parte dintre cei care au părăsit sectorul salarial, au încercat să-şi 
construiască propria afacere, cei mai mulţi prin activităţi economice pe cont propriu. 
Dacă unii dintre ei s-au bucurat de un succes rapid, cei mai mulţi se zbat într-o situaţie 
mai degrabă de supravieţuire. În 1989, se aflau în sărăcie 53,9 dintre familiile în care 
capul gospodăriei se declara întreprinzător pe cont propriu12 (Teşliuc, Pop, Teşliuc, 
2001). 

f. Venituri suplimentare. Scăderea veniturilor în termeni reali a forţat căutarea 
unor venituri suplimentare. Mai mult de 25% dintre pensionari nu au venit suplimentar 
pensiei, în timp ce doar în jurul a 5% dintre persoanele ocupate, cu carte de muncă, sunt 
într-o astfel de situaţie (M. Stănculescu, 2001). Nevoia unui venit suplimentar este clar 
confirmată de datele Barometrului de Opinie Publică (BOP nov. ’99, CURS) 81% dintre 
subiecţi au declarat că ar renunţa de timp liber pentru un venit în plus. Sursele unui venit 
suplimentar au fost oferite de un al doilea loc de muncă, activităţi independente în afara 
serviciului, munca în agricultură, în străinătate şi pe cont propriu. În felul acesta se 
asigura un supliment de resurse. Deşi nevoia unui venit în plus este larg recunoscută 
datele AMIGO surprind o scădere a ratei de activitate secundară începând ce 1995, de la 
8,3% la 4,2% în trimestrul I 2000. această situaţie se explică printr-o accentuare a pensiei 
locurilor de muncă pe piaţa oficială a muncii.  

g. Economia subterană (informală) a oferit în multe cazuri soluţie pentru 
deficitele de venit ale populaţiei. Spre deosebire de cea oficială, economia subterană a 
cunoscut un proces de ascensiune ajungând să crească de 3,3 ori în 1998 faţă de 1992. 
Pentru 1999 CNS13 a apreciat dimensiunea acestui sector la 21% din PIB. Pentru aceeaşi 
perioadă estimării ale altor instituţii apreciază dimensiunile acestui sector la un nivel 
sensibil mai ridicat.  

Munca în economia subterană doar în mod excepţional aduce venituri mai ridicate 
celui care a prestează având însă dezavantaje şi consecinţe negative majore, lipsa 
asigurărilor sociale şi medicale, a protecţiei contractelor colective de muncă şi a 
organismelor publice de asigurare a unor condiţii de muncă minimal satisfăcătoare. 
Economia subterană a oferit o amortizare importantă pentru efectele sociale destructive 
ale tranziţiei, dar nu trebuie ignorate efectele sale negative imediate şi pe termen lung. Ea 
degradează adesea valorile şi normele demnităţii muncii, erodează legalitatea, iar pe 
termen lung va fi o scursă de persistenţă a sărăciei prin deficitul de asigurări sociale.  

 

                                                 
12 Trebuie menţionat însă că acesta categorie este una foarte eterogene. Metodologia AIG include în această 
categorie îndeosebi mici meseriaşi (cizmari, croitori, taximetrişti, argintari, aurari, mici comercianţi etc.), şi 
mai puţin pe cel cu profesii liberale (avocaţi, medici, muzicieni, contabil etc.). 
13 Guvernul României 2000. Strategia economică a României pe termen mediu şi lung.  



B. Sărăcia distribuţională  
1. Creşterea inegalităţii economice 
Chiar l acelaşi nivel de dezvoltare economică, o accentuare a inegalităţii 

distribuţiei veniturilor este responsabilă inevitabil de creşterea sărăciei. Acest lucru este 
cu atât mai accentuat cu cât o mare parte a colectivităţii se plasează în apropierea 
pragului de sărăcie.  
 Deşi previzibilă şi considerată ca inevitabilă în perioada tranziţiei, creşterea 
inegalităţilor economice a depăşit standardele de funcţionalitate şi echitate, producând o 
agravare evitabilă a sărăciei. În primii an ai tranziţiei inegalităţile de venituri au crescut 
faţă de 1989 cu aproximativ 50%. Coeficientul Gini, măsură standard a inegaltăţii 
distribuţiei veniturilor a înregistrat o creştere de la aproximativ 20 în 1989 la aproximativ 
30 în 1994. Valoarea sa se plasează la un nivel  comparabil cu cel al multor ţări din 
Europa fiind substanţial mai redusă decât valorile înregistrate în ţările din fosta Uniunera 
Sovietică.  

 Tabel 14 – Indicele Gini în câteva ţări ex-socialiste 
 Indicele Gini 

1998                                         1997 
Ungaria 
Cehia 
Polonia 
Bulgaria 
Lituania 
România*

22,5 
19,8 
27,5 
33,1a

26,2 
21,0 

25,4 
23,9 
33,4 
36,6 
30,9 
28,0 

Rusia  26,5 38,5b

* Pentru România sursa este Teţliuc, Pop, Teşliuc, 2001 
a 1992, b 1995 
Sursa: UNICEF, Regional Monitoring report, nr. 6, 1999 
 

 
Între 1995-1999, în România inegalitatea pare a se fi păstrat relativ constantă. 

Această menţinere a inegalităţii la acelaşi nivel este însă fragilă: ea se datorează nu atât 
unei inegalităţii reduse a veniturilor băneşte ale populaţiei cât eforturilor celor rămaşi fără 
venituri de a suplini lipsa acestora prin producerea de alimente şi alte bunuri în 
gospodăria proprie. Autoconsumul (consumul produselor din propria gospodărie) a 



cunoscut o creştere de la 22% la 32% în perioada 1989- 1997. În absenţa acestuia din 
urma inegalitatea ar fi cunoscut o creştere suplimentară de aproximativ 25%.  
 În plus, diferenţierea veniturilor este menţinută la un nivel scăzut datorită 
omogenităţii mari a veniturilor la mijlocul distribuţiei. „Clasa mijlocie” este din punct de 
vedere al veniturilor foarte apropiate de segmentele sărace. Este de aşteptat ca o probabilă 
creştere economică va produce o accentuare a inegalităţii, fapt de natură a diminua 
efectele sale de reducere a sărăciei.  
 Creşterea inegalităţii economice face ca segmentul cel mai sărac al populaţiei să 
se depărteze tot mai mult de restul populaţiei. Datele privitoare la distribuţia veniturile 
susţin această estimare: fractura veniturilor se adânceşte între cele mai sărace 20% 
gospodării şi celelalte. La mijlocul distribuţiei (decilele 3-9) ritmul de diferenţiere al 
veniturilor este scăzut. Cei mai bogaţi (decila 10, dar mai ales cei mai bogaţi 5%) se 
diferenţiază net de restul colectivităţii. Diferenţa de venit dintre cele mai bogate 10% 
gospodării şi cele mai sărace 10% tinde să crească veniturile celor săraci. În mod special 
veniturile celor mai bogaţi 5% cresc rapid faţă de masa colectivităţii (tabelele 15 şi 16, 
grafic 8). Ele depăşesc în medie de 15 ori pe cele ale celor mai sărace 10% dintre 
gospodării. În aceste condiţii vorbim de intensificarea sărăciei şi în egală măsură de 
accentuarea inegalităţilor. 
 

Tabel 15 – Rata de creştere a veniturilor între grupe % din decila anterioară 
 Sărac 10%     D2     D3     D4     D5     D6     D7     D8     D9     Bogat 10% 
Iunie 1994 
 
Oct. 1998 

                      74,0  22,9   17,9   13,2   13,1   13,6   15,1   21,6   108,4 
 
                      85,7  31,8    19,8   14,7   13,9   15,3   16,6   23,8   85,8  

Surse: Diagnoza calităţii vieţii, 1994, (ICCV), Probleme sociale şi Nivel de trai, 1998  
(ICCV şi Universitatea din Bucureşti) 
  

Tabel 16 – Indicatori ai inegalităţii distribuţiei veniturilor populaţiei 
 Venit d8/ venit d3 Bogat 10%/ sărac 10% Bogat 5%/ sărac 10% 
Sept. 1994 2,0 10,7 14,4 
Oct. 1998 2,1 11,8 15,7 
Surse: Diagnoza calităţii vieţii, 1992 (ICCV), Probleme sociale şi Nivel de trai, 1998 (ICCV şi 
Universitatea Bucureşti) 
 

 
 Sărăcirea ca efect al creşterii inegalităţii distribuţie veniturilor reprezintă un cost 
al tranziţiei. În acest context însă apar două probleme. Una de tip politic cât de mare este 



inegalitatea socială pe care colectivitatea este dispusă să o accepte? A doua este de tip 
funcţional în ce măsură diferenţierea actuală reflectă structura economică şi socială a unei 
economii de piaţă dezvoltate, fiind în acelaşi timp un instrument funcţional al promovării 
acesteia? 
 

2. Sursele creşterii inegalităţii economice 
 a. Funcţionarea departe de normalitate a economiei de piaţă 
 Distorsiunile economiei de piaţă în tranziţie sunt responsabile de distorsiuni 
marcate în distribuţia bunăstării, în sensul accentuării sărăciei unor zone sociale. 
 1. Costurile ineficientei economice se reflectă în preţuri. Ineficienta economică 
este suportată de masa populaţiei, contribuind la accentuarea sărăciei. În zonele de 
monopol sau de concurentă scăzută, se întâmplă chiar ca unele preţuri în România să fie 
mai ridicate decât în Occident.  
 2. Creşterea profiturilor prin creşterea artificială a preţurilor în zonele de 
monopol. 
 3. Repartizarea neuniformă a efectelor inflaţiei. În mod frecvent, agenţii 
economici includ preventiv în preţ creşterile previzionate ale inflaţiei, reuşind astfel să-şi 
crească cotele de profit, în timp ce veniturile consumatorilor scad. 
 b. Creşterea inegalităţilor salariale 
 Menţinute artificială într-o relativă omogenitate de către regimul socialist, 
salariile s-au diferenţiat rapid începând cu 1992-93.  
  

Salariile minim, care oferă a protecţie elementară a demnităţii şi bunăstării 
muncii, a rămas dramatic în urma masei salariilor (tabel 17), paralel cu creşterea 
proporţiei celor care primesc salariul minim sau unul apropiat de acesta. Aceasta a fost în 
principal situaţia î ramurile din afara sferei de monopol sau cele slab sindicalizare, unde 
performantele economice au limitat nivelele de salarizare. Astfel, decât în 1994 3,4% 
dintre salariaţi primeau salariul minim, în 1998 proporţia acestora era de 5,1% (RNDU 
1999). 
 

Tabel 17 – Dinamica salariului minim faţă de cel mediu 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ian. 

2001 
Salariul 
minim ca 
% din 
salariul 
mediu 

65,3 59,2 61,5 46 38 34,9 31,5 30,2 29 30,4 26,9 28,2 36,5 

 
Scăderea mai accentuată sa salariilor mici a avut două efecte distincte. Pe de o 

parte s-a creat o zonă de sărăcie severă în însăşi clasa salarială. Pe de altă parte s-a redus 
motivaţia reintegrării în viaţa economică în cazul celor rămaşi fără loc de muncă sau al 
celor activi în economia subterană. Un nivel scăzut al remuneraţiei salariale, apropiat de 
cel al beneficiilor sociale care înlocuiesc salariul, face neatractiv efortul angajării în 
muncă. Efectul a fost că multe persoane, în loc să accepte un loc de muncă plătit cu un 
salariu apropiat de salariul minim au preferat să iasă cât mai repede la pensie, această 
fiind de multe ori mai mare decât salariul pe care l-ar fi putut primi.  



Programul guvernării actuale prevede ca în 4 ani, salariul minim să crească cu 
50% în termeni reali. Deja în martie acest an a avut loc o creştere a salariului minim cu 
27% faţă de început anului.  

 
Tabel 18 – Beneficii sociale ca % din salariul minim 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Pensie 

medie de 
asigurări 
sociale de 

stat 

71,0 75,6 73,3 95,0 118,9 122 129,6 127,8 139,2 122,5 133,0 121,7 

Ajutor 
şomaj 

  69,8 64,4 73,7 102,5 95,8 97,9 135,8 106,4 138,9 111,2 

Alocaţie 
sprijin 

   43,5 42,5 41,1 59,0 52,1 53,2 48,3 62,2 45,9 

Ajutorul 
social 

      60,0 46,4 39,3 41,1 38,6 27,2 

Sursa: baza de date ICCV 
 
În ultimii ani s-a produs a adevărată explozie a salariilor mari 
Întreprinderile monopoliste au abuzat poziţia lor. Creşterile salariale de care s-au 

bucurat salariaţii întreprinderilor care deţin monopolul asupra unor puncte cheie ale 
economiei nu s-au bazat în mod necesar pe criterii de eficienţă economică (tabel 19). În 
1997, în ramura energiei electrică şi termică, gaze şi apă productivitatea muncii pe 
salariat a fost de 83,1% faţă de 1994 în timp ce câştigul salarial real era de 98,7%14.  

Creşterea masivă a salariilor în Regiile Autonome şi în alte întreprinderi situate în 
puncte de control ale economiei s-a realizat prin diminuarea resurselor altor segmente ale 
colectivităţii:  

• pe seama salariaţilor altor întreprinderi preţurile ridicate la începutul lanţului 
productiv (de regulă zonă controlată de monopoluri) au constrâns producătorii finali de 
bunuri şi servicii, care acţionează în condiţiile de concurentă, să menţină un nivel, scăzut 
al salariilor (prinse între costul anificial ridicat al începuturilor şi preţurile impuse de 
piaţă). 

• pe seama consumatorului, prin transferul creşterilor salariale (inclusiv a 
profilurilor) asupra preţurilor având ca efect sărăcirea masei de consumatori 

• pe seama bugetului, prin subvenţiile mai mult sau mai puţin mascate şi prin 
neachitarea contribuţiilor datorate bugetului de stat.  

Paradoxal, în întreprinderile se stat, multe dintre ele cu pierderi substanţiale, 
conducerea şi-a acordat salarii disproporţionat de mari: depăşind uneori chiar şi de 50 de 
ori salariul mediu. Între 1994 şi 1998 proporţia celor care depăşeau de peste 2 ori salariul 
mediu pe economie a crescut de 4 ori de la 2,3% dintre salariaţi la 9,8%.15

Este cert că politica salarială promovată începând cu 1992 a reprezentat un factor 
major de dezechilibru şi încheiate în sistemul muncii salariate, reprezentând o sursă 
artificială de sărăcie a unor segmente ale populaţiei.  

 
 

                                                 
14 Raportul Dezvoltării Umane, România, 1999 p. 24.   
15 Date furnizate de CNS, in. Raportul Dezvoltării Umane, România, 1999   



Tabel 19 – Diferenţele salariale înregistrate între diferite sectoare 
Salariul mediu = 
100 

Regii/monopoluri Ramuri 
prelucrătoare în 
condiţii 
concurenţiale 

Ramuri strict 
bugetare 

1990 118,6% 91,6% 96,5% 
Martie 1998 180,9% 85,5% 90,5% 
Sursa: Clasificările de ramuri ale CNS, Anuarul Statistic al României 

 
c. Extinderea economiei subterane  
Întrucât polarizarea veniturilor este mult mai accentuată în economia subterană, 

decât în cea formală, extinderea economiei subterane a fost responsabilă de o creştere a 
inegalităţilor economice. La acesta se adaugă şi riscurile specifice economiei subterane: 
ocupaţie, penalităţi administrative pentru încălcarea legilor, criminalitate, lipsa de acces 
la drepturile de asigurare socială şi medicală.  

d. Impozitarea accentuată a segmentului sărac 
Frauda fiscală, la care se adaugă neplata impozitelor şi contribuţiilor de către 

mulţi agenţi economici, face să crească povara fiscală asupra veniturilor mici legale.  
Dificultăţile de încasare a impozitelor şi contribuţiilor explică tendinţa de creştere 

a ponderii impozitelor indirecte, pe consum (TVA, accize) care sunt tipic regresive, 
apăsând în consecinţe şi mai mult pe cei săraci. Cu cât scad veniturile individului, cotele 
constante ale impozitelor indirecte (incluse şi preţurilor bunurilor de consum) sunt mai 
intens resimţite. Intenţia actualului guvern de a reduce TVA-ul la o serie de bunuri de 
consum de bază, fapt care ar fi uşurat situaţia celor mai săraci, nu  a putu fi pusă în 
aplicare în anul 2001 datorită dificultăţilor de constituire a bugetului, fapt de natură a 
uşura situaţiei celor mai săraci este în acest context salutară.  

 
 
e. Creşterea inegalităţilor zonale 
Criza unor ramuri economice cum sunt mineritul şi siderurgia, ca şi falimentul 

unor mari întreprinderi au dus, mai ales acolo unde economia locală s-a dezvoltat în jurul 
lor, la căderea economică a întregii zone, generând un şomaj ridicat. Pe acest fond, 
procesul de descentralizare a avut ca efect pervers accentuarea dezechilibrelor zonale: 
zonele sărace au devenit şi mai sărace trebuind să se sprijine în măsură pe resursele 
financiare care au putut fi colectate local. Valea Jiului este cazul tipic de zonă 



caracterizată de o accentuată şi rapidă cădere economică. Şomajul în principatele oraşe de 
aici atinge cote uriaşe: Petrilă 58%, Petroşani 48%, Aninoasa 20%, Vulcan peste 50%, 
Lupeni 63%, Uricani 55%.16 Diferenţierea regionale s-au adâncit dramatic. Cea mai 
săracă regiune o constituie Nord-estul României, dar un grad ridicat de sărăcie se 
întâlneşte şi în regiunile sudice ale ţării.  

S-au accentua de asemenea decalajele sat/oraş. Conform datele referitoare la 1998 
rata sărăcie în mediu rural era cu circa 50% mai mare decât în cel urbane:  41% din 
populaţia rurală era săracă, în timp ce procentul pentru mediul urban era de numai 28%. 
Diferenţele dintre rural şi urban se dovedesc a fi semnificative chiar independent de 
efectul statutului ocupaţional (preponderenţa agricultorilor în mediu rural etc.) involuţia 
agriculturii spre o economie de supravieţuire a accentuat fenomenul de izolare geografic-
socială a multor comunităţi săteşti. 

 
f. Corupţia, birocraţia, ineficienta administraţiei publice 
Un recent studiu al Băncii Mondiale17 sugerează faptul că principala consecinţa a 

corupţiei este declinul standardului de viaţă: cei bogaţi devin tot mai bogaţi, iar cei săraci 
devin tot mai săraci. Premierul Adrain Năstase estimează că actele de corupţie conduc şi 
la diminuarea veniturile bugetare: cel puţin 15%, la o estimare conservatoare 
(teleconferinţa săptămânală cu prefecţi, 2 martie 2001). Prin mecanisme directe şi 
indirecte corupţia produce o redistribuire a resurselor de la cei săraci la cel aflaţi într-o 
situaţie economică şi socială mai avantajoasă. Sistemul de condiţionare a ofertei 
serviciilor publice de oferirea de bani/ cadouri este cel mai evident, dar departe de a fi 
unicul. În acelaşi studiu la Bănci Mondiale (2000), 42% din persoanele intervievate au 
declarat că în ultimul an au simţit că „o mită ar fi necesară” sau au oferit direct mită sau o 
„atenţie” în relaţia pe care au avut-o cu diferitele oficialităţii publice. Birocraţia excesivă 
a serviciilor publice extinde oportunităţile de corupţie şi creştere nejustificat costurile 
soluţionării problemelor curente. Corupţia este responsabilă în mare măsură de 
dezagregare economiei, afectând de diferite căi standardul de viaţă al populaţiei.  

În aceeaşi anchete realizată de Banca Mondială (2000) între cele mai importante 
două consecinţe ale corupţiei au fost enumerate:  

Scăderea standardului de viaţă al populaţiei     51% 
Săracii devin mai săraci şi bogaţi mai bogaţi     51% 

                                                 
16 Sursă: Raportul prelimitar al Comisiei Interministeriale pentru analiza posibilităţilor de îmbunătăţirea 
condiţiilor economice şi sociale în Valea Jiului, martie 2001.   
17 Banca Mondială, Diagnostic Surveys of Corruption în Romania 



Securitatea statului este în primejdie     17% 
Drepturile omului sunt violate      16% 
Declinul moral al societăţii      14% 
Scăderea numărului persoanelor care cred că este productivă 11%  
Investitorii străini pierd interesul pentru România   11% 
Un studiu realizat în 2000 de către CURS18 arată că 51% dintre cei care au avut o 

problemă medicală (la spital) au trebuit „să ofere cadouri” pentru a o putea rezolva. 
Pentru rezolvarea problemelor persoane proporţia celor care a trebuit să recurgă la 
această soluţie a fost: l administraţia locală (10%), şcoală (17%), pentru a găsi un loc de 
muncă (23%), sistemul juridic (23%), sau poliţie (16%). 

Nu este întâmplător faptul că, în imaginea publică, cei care au câştigat în procesul 
tranziţiei sunt „cei care au ocupat poziţii de conducere” şi nu cetăţeni obişnuiţi.  

g. Criminalitatea şi speculaţiile frauduloase 
De-a lungul ultimilor ani s-a înregistrat o puternică tendinţă de formare şi 

extindere a unor sisteme de tip mafiot, dar şi înmulţirea furturilor, tâlhăriilor, a 
escrocheriilor de tot felul: mici întreprinzători sunt nevoiţi să plătească taxe de protecţie, 
bătrâni rămân fără locuinţe în urma escrocheriilor, tâlhăria pe stradă, şi în mijloacele de 
transport au făcut parte din peisajul cotidian alături de mari excrocherii.  

 
Cine credeţi că a beneficiat mai mult de trecere la economia de piaţă până în 

prezent? 
Cei cu funcţii de conducere Cetăţeni obişnuiţi Nu ştiu/ NR 

87% 3% 10% 
Sursă: barometrul de gen, GALLUP- România, august, 2000  

 
Câte încredere aveţi în Poliţie? 62% puţin şi foarte puţin 
Câte încredere aveţi în Justiţie? 74 puţin şi foarte puţin 
Sursa: barometrul de gen, GALLUP- România, august 2000 
 
 Slabul răspuns al autorităţilor responsabile de securitate persoanei şi a 
proprietăţilor sale a avut un rol important în explozia criminalităţii. Protecţia populaţiei 
împotriva jefuiri criminale, în forme directe sau indirecte, au reprezentat una dintre 
slăbiciunea statului în perioada de tranziţie, fiind responsabilă de accentuarea sărăciei 
unor importante segmente ale populaţiei. Numărul infracţiunilor cercetate de Poliţie a 
crescut între 1990 şi 1997 de aproape 4 ori (RNDU, 1999). Numărul infracţiunilor 
îndreptate împotriva patrimoniului, furturile şi înşelăciunile au crescut de 20 de ori. 
Aceste fapte sunt direct generatoare de sărăcie atât pentru victime cât şi pentru autori. 
Victimele sunt împinse adesea în situaţia ireversibile de sărăcie. Pentru infractori 
perioada de detenţie are consecinţe pe termen lung: sporeşte vulnerabilitatea socială a 
deţinuţilor şi a familiilor lor, conducând la marginalizare socială şi excluderea de pe piaţă 
de muncii. Înmulţirea actelor de delicvenţă îşi găseşte o explicaţie în dificultăţile 
materiale ale perioadei de tranziţie. În mod special tinerii sunt expuşi la infracţionalitate 
datorită dificultăţilor economice multiple şi a deficitului sever d e oportunităţii.  
 În perioada tranziţie au explodat şi alte forme de criminalitate cu efecte grave 
asupra populaţiei-înşelăciunile de tot felul, împrumuturi ilegale cu dobânzi exorbitante, 
                                                 
18 Barometrul de opiniei publice, noiembrie 2000 



preluarea proprietăţii caselor prin înşelăciune, impunerea de taxe de protecţie de tip 
mafiot etc.-fiind în unele cazuri chiar tolerate/protejate de poliţie şi justiţie. Ingineriile 
financiare au jefuit resursele populaţiei şi bugetul statului. Scandalurile de tip CRITAS 
sau FNI, falimentare unor bănci au deposedat masa de deponenţi de resursele 
economisite, au încărcat bugetul de stat cu preluarea/compensarea datoriilor şi, ceea ce 
este cel puţin tot atât de grav, au demotivat acumularea, scăzând încrederea în 
economisire şi investiţie. O parte dintre resursele care ar fi putut constitui capital intern 
au fost jefuite.  
 
Ştie pe cineva care după ce şi-a pierdut locul de muncă a început să fure? Da – 8% 
Sursa: Barometrului de Gen, GALLUP- România, august 2000 
 
Câte încredere aveţi în Bănci? 69% puţin şi foarte puţin  
Sursa: Barometrului de Gen, GALLUP- România, august 2000 
 
 h. Politica de reparaţii a nedreptăţilor produse de regimul socialist 
 În mod special politica de retrocedare in integruma pământului şi clădirilor, pe 
lângă faptul că a creat noi nedreptăţii (locuitori ai statului, care au lucrat în ultimele 
decenii în agricultura, rămaşi fără pământ, familii evacuate din locuinţe, fără nici un fel 
de protecţie), transferă asupra întregii colectivităţi, prin intermediul bugetului, cheltuielile 
reparatorii substanţiale. Contribuţia acestei opţiuni politice la creşterea inegalităţilor 
economice nu este încă calculată dar poate fi estimată a fi apreciabilă, urmând ca „nota de 
plată” să fie suportată de către populaţiei şi în viitor.  
 Se poate aprecia, în concluzie că perioada tranziţiei a fost caracterizată prin 
explozia unor mecanisme anormale/criminale de transfer, de regulă de la cei săraci, care 
nu răspund unor condiţii de funcţionalitate ale unei economii sănătoase, ci reprezintă  mai 
degrabă patologii ale acesteia: mecanisme speculative şi de monopol, fraude şi 
excrocherii. Acestea sunt responsabile de o parte semnificativă a procesului de sărăcie.  
  
 C. Sărăcia redistribuţionale 
 Mecanismele redistributive ale statului au ca obiectiv prevenirea şi diminuarea 
sărăciei. Suportul social pentru cei care, în anumite condiţii, se confruntă cu situaţii de 
dezechilibru acut între nevoi şi resurse, a cunoscut în ultimii ani o erodare mult mai 
rapidă decât veniturile obţinute direct din activitatea economice. Dacă comparăm 
dinamica diferitelor beneficii sociale de suport cu salariile, cea mai importantă sursă 
primară de venit, observăm o creşterea rapidă a distanţei dintre salariaţi şi cei care trăiesc 
din beneficii sociale.  
 

Tabel 20 – Beneficii sociale ca % din salariul mediu 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Pensia medie de 
asigurări sociale de 

stat 

46,4 44,7 45,1 43,6 45,2 42,6 40,8 38,6 40,3 37,2 35,9 34,3 

Alocaţia de stat 
pentru copii 

Alocaţie al doilea 
copil1

10,5 
 
 
- 

9,7 
 
 
- 

7,2 
 
 
- 

5,4 
 
 
- 

4,9 
 
 
- 

4,2 
 
 
- 

4,3 
 
 
- 

3,9 
 
 
- 

7,4 
 
 

13,7 

6,2 
 
 

10,1 

4,3 
 
 
7 

3,2 
 
 

5,5 
Ajutorul social  - - - - - 21,3 14 15,6 13,2 10,6 7,7 



Alocaţie de sprijin 
Ajutor de integrare 

profesională 

 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

20 
 
- 

16,1 
 
- 

14,4 
 

24,7 

18,6 
 

20,1 

15,7 
 

17 

15,4 
 

18,8 

14,7 
 

17,9 

16,8 
 

21,9 

12,9 
 

17,4 
1 Din 1997, s-a introdus o alocaţie suplimentară pentru familiile cu 2 sau mai mulţi copii 
Sursa: baza de date ICCV 
 

Aceste date indică cu calitate faptul că protecţia socială, în toate formele sale, s-a 
depreciat substanţial în raport veniturilor primare ale populaţiei aflate şi ele în scădere.  
 În domeniul protecţiei sociale pot fi găsite şi situaţiei de dezechilibru artificiale, 
induse de unele decizii de politică socială imposibil de justificat raţional. Este cazul 
beneficiilor de asigurări sociale. În ultimii ani, introducerea unor modalităţi de calcul al 
pensiei, în contradicţie cu principiile fundamentale ale sistemului, au generat inechităţi 
majore: pensionarii care au ieşit la pensie în anumite perioade au putut astfel obţine 
pensii şi de două ori mai mari decât ultimul salariu sau au beneficiat de condiţii mai 
avantajoase decât cei pensionaţi anterior în situaţii similare.  
 Pensionari de până la sfârşitul anului 1997=> 78% din totalul pensionarilor obţin 
94,2% din pensia medie.  
 Pensionarii de după 1997=> 22% din totalul pensionarilor obţin 127% din pensia 
medie.  
 Aşadar, deprecierea accentuată a suportului social a devenit o sursă importantă 
de adâncire a sărăciei.  
 
 Din aceste analize se poate deduce că în ultimii 11 ani, explozia sărăciei în 
România nu  a reprezentat un cost social inevitabil al tranziţiei, ci unul evitabil într-o 
măsură semnificativă, generat de importantele deficite şi distorsiuni din politica 
economică, surse importante de reducere a sărăciei rezidă  din corecţii ale politicii 
economice şi sociale.  
  
Capitolul 4 
Sărăcia actuală: sursă a adâncirii sărăciei şi a vulnerabilităţii 
viitoare 
 Explozia actuală a sărăciei, chiar dacă va fi întreruptă şi contracarată de o 
dorită relansare economică, va genera „replici” şi în viitor, sub forma unor efecte 
propagate. Sărăcia extremă şi de durată generează o anumită „imunitate” la 
creşterea economică şi devine în sine un obstacol al dezvoltării. Ea produce 
deteriorări grave în societate românească: pierderea capacităţilor profesionale, 
erodarea nivelului de educaţie, diminuarea acumulărilor băneşti, sau de 
patrimoniu, procese de dezintegrare socială. Toate acestea duc în timp, pe diferite 
căi, la excluziune socială.  
 Procesele de marginalizare şi excluziune socială sunt greu reversibile. 
Efectele sărăciei actuale devin cauze ale reproducerii ei în viitor.  
  

a. Deprecierea/ subdezvoltarea capacităţilor umane necesare unei vieţii prospere 
 Criza îndelungată şi severă a economiei româneşti din ultimul deceniu a avut 
drept consecinţă nu numai o sărăcie imediată, dar afectând advers capacităţile 
colectivităţii, se va constitui într-un factor cu efecte negative asupra bunăstării viitoare. 
Numărul posturilor de muncă înalt calificate scăzut dramatic odată cu căderea industriei, 



ceea ce a restricţionat sever oportunităţile tinerei generaţii de a avea acces la astfel locuri 
de muncă. Tânăra generaţie se confruntă de asemenea în acelaşi timp cu un accentuat 
fenomen de polarizare profesională: alături de un segment redus de tineri se află fie în 
şomaj, fie ocupă locuri de muncă necalificate, slab calificate sau sub calificarea 
dobândită.  
 La acesta se adaugă degradarea capacităţilor de muncă, datorată întârzierilor în 
revenirea pa piaţa muncii. Rata şomajului la tineri a fost constant dublă comparativ cu 
valoarea mediei de ţară, aproape triplându-se începând cu 1994. Şomajul cronic la tineri 
este îngrijorător.  
Ştiţi pe cineva care după ce şi-a pierdut loc de muncă a început să bea? Da – 25%
Ştiţi pe cineva care după ce şi-a pierdut loc de muncă a început să cerşească? Da – 6% 
Sursa: barometrul de Gen. GALLUP- România, August 2000 
 
 Faptul că tranziţia nu  a produs indici semnificative de redresare economică, 
politică şi socială, că pentru mulţi şansele în viaţă sunt mai degrabă în scădere este o 
sursă de demoralizare gravă. Stresul social-economic a condus şi la deprecierea 
capacităţilor de funcţionare socială normală şi eficientă: uni evadează în pasivitate, alţii 
în alcool şi droguri, alţii recurg la mijloace de câştig nu numai ilegale: dar şi degradante 
uman (cerşetorie, prostituţie) alţii părăsesc ţara, iar alţii recurg chiar la sinucidere (rata 
sinuciderilor la 100 000 locuitor a crescut rapid în ultimii ani de la 14 în 1996 la 15,8 în 
1998 şi la 18,9 în 2000). (raportul anului al reţelei de medicină legală 2001). 

b. Scăderea nivelului de educaţie 
 Un nivel de educaţie redus al adulţilor din gospodărie determină un nivel scăzut al 
veniturilor acesteia, independent de alte caracteristici ale gospodăriei (grafic 12). 
Învăţământul este unica şansă a copiilor acestor familii de a depăşii în viitor statutul de 
sărac.  

 
 Participarea socială este condiţionată în bună măsură de suportul familiei: copii 
proveniţi din familii sărace au un nivel de educaţie redus, datorită ratelor sensibil mai 
ridicate de neparticiparea şcolare, de ci au şanse de reuşită şcolară sensibil diminuate 
(tabel 21). Majoritatea celor care abandonează şcoala sau nu se înscriu deloc provin din 
familii sărace cu probleme sociale. Erodarea sistemelor sociale de suport a făcut ca 
dependenţa participării şcolare de suportul familiei crească enorm în ultimii ani: a o 
limită, creşterea îngrijorătoare a neparticipării/ abandonului la nivel elementar obligatoriu 



de şcolaritate datorat frecvent lipsei condiţiilor materiale elementare (hrană, 
îmbrăcăminte, rechizite posibilităţi de transport mai întâi în mediul rural), iar la cealaltă, 
scăderea dramatică a oportunităţilor de educaţie superioară pentru tinerii veniţi din 
familiile sărace şi mai ales din mediul rural. Efectul acestei stări de dependenţă se resimte 
şi invers, prin grevarea severă a bugetului familie, având cu rezultat restricţionarea severă 
a altor capitole de cheltuieli: este cazul bătrânilor care îşi folosesc pensia pentru a-şi ajuta 
copii sau nepoţii, reducând din cheltuielile necesare pentru medicamente şi chiar hrană, 
etc. Învăţământul în mediul rural pare a cunoaşte o degradare în accentuare mai ales în 
comunicaţiile izolate.  
 

Tabel 21 – Sărăcia şi rata neparticipării şcolare (% din populaţia naţională)*

Anul 1998 Mediul de rezidenţă 
Urban Rural Total Total 

3,4 6,1 4,6 
Caracteristicile ale gospodăriei 

Gospodăria se află în sărăcie DA 
NU 

5,6 
2,1 

7,6 
3,8 

6,7 
2,6 

Gospodăria se află în starea de sărăcie 
extremă  

DA 
 
NU 

11,0 
 

2,3 

10,1 
 

4,5 

10,4 
 

3,2 
Datele se referă la copii în vârsta peste 7 ani împliniţi în momentul începerii anului şcolar 
şi mai mici de la 15 ani în momentul anchetei. 
Sursa: L. Pop şi B. Voicu (2000) 
 
 Situaţia educaţională a populaţiei de romi poate fi considerată alarmată (tabel 22). 

Tabel 22 – Situaţia educaţională a copiilor romi 
Participarea şcolară a copiilor romi (7- 18 ani) 

Nu a fost înscris la şcoală  19,6% 
Abandon în ciclul primar 9,2% 
Abandon în ciclul gimnazial 6,6% 
Abandon în ciclul liceal 1% 
Înscris în prezent la şcoală 60% 

Gradul de alfabetizare funcţională a copiilor romi (10-18 ani) 
Nu ştiu să citească deloc 23% 
Citesc cu dificultate 16,6% 
Citesc bine 60,4% 
 
 Accentuarea inegalităţilor economice în ultimii 11 ani a fost urmată de un 
fenomen de polarizare a participării şcolare. La nivel superior, se înregistrează o creştere 
spectaculoasă a numărului de studenţi, în schimb la nivel preuniversitar, au avut loc 
scăderi semnificative ale ratei la participare şcolară. Învăţământul preşcolar a înregistrat 
una dintre cele mai scăzute rate de participare: de la 83% în 1989 la 63% în 1997 (RNDU 
1998). Deşi rata abandonului la nivel învăţământului primar este mai scăzute, acest 
fenomen este extrem de grav îndeosebi prin consecinţele pe termen lung. Cea mai 
accentuată scădere a ratei de participare este prezentă în învăţământul secundar de la 
90,7% în 1990 la 68,7% în 1997.  



 Structura actuală a învăţământului este mai degrabă centrată pe acumularea de 
informaţii şi nu pe formarea de capacităţii de integrare socială şi economică eficientă. Pe 
de altă parte la mijlocul anilor 90 a existat o „criză a învăţământului profesional” 
concretizată nu numai în scăderea participării în această formă de învăţământ, dar şi prin 
slaba lui adaptare la cerinţele economiei actuale.  
  Absenţa studiilor sau/ şi a unei profesii îngreunează găsirea unui loc de muncă şi 
va reprezenta o sursă durabilă de sărăcie în viitor. Oportunităţile pe piaţa muncii al celor 
care acum renunţa la educaţia post-gimnazială sunt extrem de reduse. Mobilitatea lor este 
practic minimal, iar şansele de a ocupa în viitor o poziţie marginală la piaţa muncii sunt 
extrem de mari ceea ce îi plasează într-o situaţie economică cu vulnerabilitate ridicată. 
 c. Erodarea valorilor muncii şi demoralizare 
 Distorsiunile în mecanismele normale ale economiei, care au însoţit tranziţia, au 
generat importanţa efecte negative asupra moralei muncii. Evidenţa că de multe ori nu 
efortul şi inteligenţa constructivă ci speculaţia la limita legalităţii sau dincolo de ea este 
explicaţia succesului devine un obstacol puternic al relansării sănătoase a economiei.  
 Mai mult, majoritatea românilor apreciau în 1999 (BOP 99) că în România munca 
este prost plătit (91%) şi greu de găsit (87%). 
 d. Condiţii de viaţă inadecvate pentru copii 
 Sărăcirea populaţiei a efectuat în mod brutal copiii. La degradarea generală a 
situaţiei economice s-a a adăugat dezorganizarea familiei asociate cu sărăcia extremă. 
Acestea au amplificat riscul copiilor de a fi neglijaţi, maltrataţi, supuşi la forme 
umilitoare de obţinere a veniturilor şi chiar abandonaţi, ceea ce le limitează sever 
capacităţile de inserţie socială normală în viaţa adultă. O situaţie specială o prezintă copii 
abandonaţi care, după împlinirea vârstei de 18 ani sunt lipsiţi de suportul minim necesar 
inserţiei normale în viaţa adultă. Mulţi dintre ei îşi continuă viaţa în stradă lipsiţi de 
locuinţă şi de oportunităţii de muncă, alţi devin candidaţii la o carieră criminală. Copii 
stării reprezintă forma extremă a copilului abandonaţi ale cărui şanse de evoluţie socială 
normală sunt practic nule.  
  

Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? 
Prin încălcarea legii Prin relaţii Prin muncă şi merit personal 

54% 21% 9% 
Sursa: Barometrul de Opinie Publică, 1999 (BOP 99) 
 
 e. Criza locurilor 
 Diferite situaţi au făcut ca un număr de persoane/ familii, care nu poate fi încă 
estimat să rămâne fără locuinţă, şi fără posibilitate de a obţine una. În condiţiile actuale, 
lipsa locuinţei reprezintă un factor decisiv de împingere în sărăcie externă.  
 Aici sunt incluse două aspecte: deficitul de locuinţe şi criza utilităţilor pentru 
locuire. În ultimii ani s-a prefigurat o nouă criză cu efecte dezastruoase pe termen lung: 
incapacitatea de plată a cheltuielilor de întreţinere. Din totalul familiilor care locuiesc în 
apartament la bloc, 22,4% au datorii la întreţinerea pe mai mult de 3 luni (BOP, Nov. 
2000).19 Acumulare de datorii împinge familiile în situaţii disperate, cu puţine şanse de 
                                                 
19 Ţinând cont că cercetarea BOP Nov 2000 a cules date referitoare la lunile august, septembrie, octombrie 
este de aşteptat că în lunile de iarnă (luni în care cheltuielile sporesc ca urmare a adăugărilor costurilor 
energiei termice furnizate în apartamente), ponderea datornicilor la întreţinere să crească.  



depăşire, riscul major fiind pierderea locuinţei. Neplata utilităţilor publice afectează u 
doar familia respectivă, ci întreaga asociaţie de locatari, ea fiind semnalul unui proces de 
falimentare a unei infrastructuri a vieţi colective. Concepţia tehnologică structural 
deficitară a sistemului de termificare, la care se adaugă lipsa cronică de investiţii din 
ultimele două decenii face ca pierderile în sistem să fie excesive, încărcând preţurile 
suportate de populaţie. Pa de altă parte, de conectarea (voluntară sau forţată) a multor 
familii de la sistemul de termoficare şi chiar de la reţeaua de apă şi electricitate din cauza 
imposibilităţii de plată, conferă sărăciei o coloratură de mizerie inacceptabilă într-o 
societate modernă.  
  

f. Formarea de pungi de sărăcie 
 Dezvoltarea economică va avea efecte minime asupra unor comunităţi, şi chiar 
arii teritoriale întinse confruntate în prezent cu crize economice şi societate profunde, 
care riscă să devină zone cronic subdezvoltate. Diferiţi factori duc la constituirea unor 
adevărate pungi de sărăcie.  
 • oraşe mici legate exclusiv de un complex industrial falimentar 
 • comunităţile rurale în care întreaga viaţa economică se dezvoltă în jurul unei 
agriculturi de subzistenţă 
 • în marile oraşe oportunităţile de muncă (în special temporară) au aglomerat 
forţa de muncă fără ca acesta să poate beneficia de condiţiile de locuire necesare 
 Toate acestea s-au asociat şi într-o anumită măsură au generat degradarea 
infrastructurii, a reţelei de transport şi a condiţiilor de viaţă în general.  
 În aceste zone se formează pungi de sărăcie în care se cristalizează o cultură a 
sărăciei comportamente şi stiluri de viaţă caracteristice sării de sărăcie cronică, asociate 
cu stări de descurajare, apatie, demoralizare. Unele comunităţii de romi, lipsite cronic de 
oportunităţi de inserţie într-o economie modernă, constituie pungi de sărăcie şi 
excluziune socială înalt persistente.  
  
 g. Considerarea economiei subterane ca dificultăţile ei de reconversie în 
economie normală 
 Dintr-o strategie de a face faţă gravelor dificultăţii ale tranziţiei, economia 
subterană poate deveni sursă a subdezvoltării, putând crea structuri social-culturale de 
durată, caracterizate prin sărăcie, excluziune şi criminalitate, dificil de resorbit în 
structurile social-economice normale. Relaţiile sociale se fragilizează, fiind înlocuite de 
relaţii fundate mai mult pe putere decât pa lege şi moralitate.   


