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CU CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE
ETAPA 2: DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR ȘI COLECTAREA DATELOR

Coordonator proiect,
Prof. univ. dr. Daniel David

Obiectivele generale al proiectului
Obiectivul general al proiectul este analiza inegalităților și polarizării spațio-temporale în
relație cu caracteristicile psihologice, pe teritoriul României. Premisa de la care pornește proiectul
este aceea că pattern-urile de distribuție geografice ale caracteristicilor psihologice stau la baza
diferențelor observabile în ceea ce privește indicatorii politici, economici, sociali și de sănătate
(PESH) dintre diferite regiuni. Mai specific, aceste variabile psihologice reprezintă mecanisme
implicate în generarea comportamentelor de la nivel individual, comportamente a căror consecințe
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sunt exprimate în termeni de indicatori PESH la nivel macro. Proiectul va analiza aceste relații întro manieră trans-disciplinară,

integrând caracteristicile psihologice cu disparitățile socio-

economice, modelate după logica proceselor sociale și economice.

Obiectivele etapei 2
Obiectivele celei de a doua etape sunt următoarele:
(1) Dezvoltarea instrumentelor și a metodologiilor de colectare a datelor;
(2) Colectarea de date și crearea bazelor de date;
(3) Diseminarea proiectului;

Activitatea 2.1: Dezvoltarea instrumentelor și a metodologiilor de colectare a
datelor

Activitatea 2.1.1: Dezvoltarea instrumentelor privind caracteristicile psihoculturale ale
regiunilor din România (Coordonator – International Institute for the Advanced Study of
Psychotherapy and Applied Mental Health, Universitatea Babeș-Bolyai)

Pentru această activitate, echipa Coordonatoare împreună cu Partenerul 2 (Departamentul
de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai) au contribuit la selectarea instrumentelor de
cercetare pentru colectarea datelor. Echipa coordonatoare a contribuit la stabilirea indicatorilor
psihologici și culturali incluși în ancheta socială, hotărând includerea a trei scale psihologice și a
unei scale privind valorile culturale. Scale psihoculturale incluse în ancheta socială au fost:
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(1) Scala situațiilor stresante. Această scală cuprinde 2 itemi măsoară frecvența și
intensitatea situațiilor stresante trăite de către respondent în ultimele 6 luni de zile. Itemii
sunt cotați pe o scală de la 0 la 4 unde 0 înseamnă deloc iar 4 reprezintă foarte des. Scala a
fost dezvoltată de către membri echipei coordonatoare pentru acest proiect.
(2) Profilul distresului afectiv - versiune adaptată. Scala reprezintă o versiune adaptată mai
scurtă a instrumentului „Profilul distresului afectiv” (Opriș și Macavei, 2007) și cuprinde 9
itemi care măsoară emoții negative disfuncționale, emoții negative funcționale și emoții
pozitive. Respondenții sunt rugați să evalueze cum s-au simțit în ultima lună. Itemii sunt
cotați pe o scală Likert de la 0 la 4, unde 0 înseamnă deloc iar 4 înseamnă foarte mult.
(3) Scala de atitudini și convingeri 2. Această scală măsoară convingerile iraționale, formulate
conform Terapiei Rațional Emotive și Comportamentale (Ellis, 1994). Varianta originală a
scalei (DiGiuseppe, Robin, Leaf, și Gormon, 1989) conține 72 de itemi, cărora a fost
adăugat un număr suplimentar de 4 itemi în versiunea de față. Chestionarul cuprinde 76 de
itemi dispuși într-o matrice (5x3x2) compusă din 3 factori. Primul factor reprezintă cinci
procese cognitive de gândire iraționale: (1) cerințele absolutiste, (2) catastrofarea, (3)
evaluarea globală a propriei persoane, (4) evaluarea globală a celorlalți și (5) toleranța
scăzută la frustrare. Cel de al doilea factor reprezintă arii de conținut și cuprinde credințe
legate de (1) aprobare, (2) realizare și (3) confort. Al treilea factor reprezintă modul de
frazare și se referă la două modalități de formulare a itemilor: formularea (1) irațională și
(2) rațională. Posibilitățile de răspuns ale subiecților sunt: „Puternic împotrivă”, „Parțial
împotrivă”, „Neutru”, „Parțial de acord”, „Puternic de acord”.
(4) Values survey module 2013 - Versiunea în limba română. Chestionarul a fost elaborat de
Hofstede (2013), este format din 24 de itemi și cuprinde 6 subscale care măsoară
următoarele dimensiuni culturale: distanța față de putere (PDI), individualism – colectivism
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(IDV), masculinitate – feminitate (MAS), evitarea incertitudinii (UAI), orientarea pe
termen lung (OTL) și indulgență – reținere (IVR). Fiecare dintre cele 5 scale conține 4
itemi, aprecierea se face pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă cea mai mare importanță
/ acord total și 5 cea mai mică importanță / dezacord total. Echipa coordonatoare a tradus
chestionarul pentru acest proiect.

Activitatea 2.1.2: Dezvoltarea instrumentelor de cercetare în domeniul inegalităților
teritoriale (Partener 1 - Centrul pentru Dezvoltare Sustenabilă, Universitatea Babeș-Bolyai)

Schimbare tehnologică, industrii creative și inegalități intra-urbane: studiu de caz – ZMC
- Unul dintre domeniile în curs de dezvoltare la nivelul întregii ţări este domeniul IT, care atrage
un număr semnificativ de persoane. Distribuţia spaţială a angajaţilor din acest domeniu s-a realizat
pe baza datelor de la ultimului Recensământ al Populaţiei şi al Locuinţelor (2011). Aceasta s-a
făcut la nivel de unitate administrativ-teritorială, reieşind o mare concentrare a IT-iştilor în capitală
şi judeţul Ilfov, în Cluj-Napoca şi comuna învecinată, Floreşti, respectiv în principalele oraşe ale
ţării şi comunele limitrofe – Timişoara, Iaşi şi Braşov.
Distribuţia spaţială a angajaţilor în județul Cluj s-a modelat pe baza datelor referitoare la
firmele din 2018 obținute de la AJOFM, iar pentru evidențierea grupărilor spațiale a acestora s-a
utilizat analiza cluster (Valorificat la conferinta 3.A.3 și în curs de valorificare în cadrul unui
articol)
Evidenţierea evoluţiei suprafeţelor construite a fost realizată pentru municipiul Cluj-Napoca şi
Zona Metropolitană Cluj. Pentru aceasta s-a realizat o analiză pe o perioadă de 32 de ani, din 1986
până în 2018, folosind o transformare multi-spectrală. Indicatorul spectral folosit scoate în evidență
foarte clar zonele dens construite din arealul de studiu (Valorificat la conferinta 3.A.3 și în articolul
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3.B.1). Indicatorii: Număr de persoane angajate în domeniul IT (nivel de agregare UAT),
Distribuţia persoanelor angajate în domeniul IT în cadrul oraşelor – studiu de caz Cluj-Napoca
(nivel de agregare - localitate), Evoluţia construcţiilor în mediul urban – studiu de caz: Cluj-Napoca
+ inelul A de comune din ZMC au fost analizați în proporție de 100 %.
Mobilitate (navetism) - Obiectivul principal al acestui capitol este acela a de analiza
caracteristicile spaţiale şi economice ale navetismului din România, având la bază datele de la
ultimul Recensământ la Populaţiei şi Locuinţelor (2011). Astfel, se va analiza navetismul pentru
toate regiunile de dezvoltare ale României, punctând pentru fiecare judeţ în parte intensitatea şi
orientarea spaţială a navetiştilor, stabilirea atractorilor spaţiali, respectiv stabilirea structurii demosocio-economice a navetiştilor. Totodată, se va analiza accesibilitatea zonelor urbane din fiecare
judeţ, dar şi la nivel regional, fiindcă accesibilitatea reţelei urbane este unul dintre indicatorii care
stau la baza determinării orientării spaţiale a fluxurilor de navetişti. Rezultatele unui astfel de studiu
vor oferi o parte din informaţiile necesare stabilirii profilului economic al localităţilor din România.
Indicatorii: Numărul de persoane cu locul de muncă în alt UAT decât cel de provenienţă (nivel de
agregare UAT), Timp origine-destinaţie după rangul localităţii de destinaţie (nivel de agregare
județean, regional) au fost analizați în proporție de 25 %.
Mobilitate urbană - Pentru studierea mobilităţii urbane vor fi folosiţi anumiţi indicatori pentru
diagnosticarea condiţiilor actuale de mobilitate urbană, respectiv influenţa unor indicatori de
accesibilitate asupra rezultatelor obţinute. Oraşele mari ale României sunt într-o continuă
schimbare, iar adaptarea dezvoltării şi a transportului urban trebuie să fie în relaţie cu nevoile de
mobilitate urbană, pentru a nu amplifica excluziunea socială.
În cadrul acestui capitol se va determina performanţa mobilităţii şi priorităţile oraşului, având
în vedere accesibilitatea, accesibilitatea pentru persoanele cu deficienţe, poluarea aerului, nivelul
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de zgomot, numărul de decese, accesul, zonele publice, diversitatea funcţională, timpii de călătorie,
oportunitatea economică, finanţele publice, utilizarea spaţiului, congestionarea, eficienţa
energetică, mobilitatea activă, integrarea intermodală, confortul şi plăcerea, securitatea şi gazele
cu efect de seră. O astfel de analiză complexă asupra unor oraşe importante din România este
necesară pentru stabilirea priorităţilor comunităţii şi pentru luarea deciziilor. Analiza mobilității
urbane constă în preluarea și prelucrarea unui set de informaţii, referitoare la municipiul ClujNapoca și ZMC, cu privire la numărul de autoturisme, populaţie, număr de vehicule pentru
transportul local, numărul pasagerilor transportaţi, numărul de vehicule din anumite puncte şi
viteza de deplasare pe artere de circulaţie şi puncte de interes în intervale diferite de timp (parțial
valorificat în 3.A.1). Indicatorii: Număr de autoturisme/1000 locuitori (Localitate – studiu de caz
Cluj-Napoca, judeţ, regiune), Număr vehicule pentru transport public local de pasageri, pe tipuri
de vehicule (Localităţi urbane, judeţ, regiune), Număr pasageri transportaţi în transportul public
local, pe tipuri de vehicule (Judeţ, regiune) au fost analizați în proporție de 100 %, Număr de
vehicule pentru transport public/1000 locuitori în proporție de 50 %, urmând să fie analizați
indicatorii: Numărul de vehicule în anumite puncte/intervale de timp (Localitate – studiu de caz),
Viteza de deplasare/artere de circulaţie/puncte în intervale de timp diferite (Localitate – studiu de
caz), Performanţa mobilităţii şi priorităţile oraşului (Localitate – studiu de caz).
Accesibilitate - Folosind indicatorii cu privire la infrastructura de transport din zona
cercetată (judeţ şi regiune) se va reuşi identificarea capacităţii infrastructurii, independent de
serviciile de transport oferite şi de calitatea acestora.
Analiza de accesibilitate se va axa pe transportul public: proporţia persoanelor care nu au
acces la transport public, gradul de izolare și numărul localităţilor izolate, numărul potenţial de
persoane aflate la distanţă mare faţă de un drum de interes naţional/judeţean pe categorii de vârstă
și numărul localităţilor nedeservite de transport public (rutier şi/sau feroviar).
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Indicatorii privind serviciile de transport oferă informaţii importante despre zona de studiu
analizată, fiind în strânsă legătură cu cele amintite anterior. Astfel de indicatori sunt importanţi
fiindcă infrastructura şi serviciile de transport au implicaţii însemnate asupra producţie, populaţiei
şi/sau parteneriatelor economice, şi mai presus de toate transportul este interconectat cu alte
domenii (politică, mediu, social etc.), fiind cheia dezvoltării unei regiuni sau a unei localităţi. Cu
cât o localitate sau o regiune beneficiază de un sistem de transport care să-i permită realizarea unei
legături economice, cu atât este mai avantajată şi mai dezvoltată.
Prin intermediul indicatorilor privind volumul de transport se poate stabili în ce măsură
serviciile de transport sunt eficiente pentru populaţie.
Analizând indicatorii privind transportul (infrastructură, servicii, volum) se vor putea
identifica o parte din cauzele care duc la nefuncţionalitate, în anumite areale.
Utilizând indicatori de accesibilitate, precum: costul călătoriei (timp) la un set predefinit de
destinaţii, timp origine-destinaţie după rangul localităţii de destinaţie, accesibilitate la centre
urbane de interes regional şi nivelul accesibilităţii transportului public, se vor putea defini nivelurile
de accesibilitate în interiorul unor localităţi urbane (studiu de caz), dar şi accesibilitatea în cadrul
judeţelor şi regiunilor de dezvoltare. O astfel de abordare poate fi folosită pentru a evalua
capacitatea de accesare a unei locaţii, care ulterior să fie ponderată cu populaţia în funcţie de
anumite criterii, cum ar fi: vârsta, sectorul de activitate, nivelul de educaţie etc.
Relaţia dintre infrastructura de transport şi dezvoltarea spaţială este una destul de complexă.
Orice indicator prezintă doar un model simplificat de înţelegere a problemei, însă utilizarea în
cadrul analizei a mai multor indicatori care au legături directe unul cu celălalt, vor concentra analiza
pe aspectele relevante ale problemei. Indicatorii de bază privind infrastructura şi serviciile de
transport răspund doar într-o anumită măsură la întrebări, în timp ce indicatorii mai complecşi ai
accesibilităţii indică interrelaţiile dintre reţele – infrastructură, servicii şi volum de transport –
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caracteristicile teritoriale. Indicatorii privind infrastructura de transport, serviciile de transport,
volumul de transport au fost analizați în proporție de 100 %, iar indicatorii de accesibilitate în
proporție de 50 %.
SDGs (Sustainable Development Goals) - În privinţa dezvoltării durabile din punct de
vedere al transportului, este necesară analiza unor indicatori precum: proporţia persoanelor care nu
au acces la transportul public, numărul localităţilor izolate, numărul potenţial de persoane aflate la
distanţă mare faţă de un drum de interes naţional/judeţean pe categorii de vârstă, numărul
localităţilor nedeservite de transport public (rutier şi/sau feroviar), respectiv atractivitatea oraşelor.
O astfel de abordare va scoate în evidenţă arealele izolate şi în acest mod se vor putea găsi soluţii
pentru integrarea acestora. Analiza SDGs index (Sustainable Development Goals) constă în
colectarea și prelucrarea unui set de indicatori pentru 3181 de unităţi administrativ teritoriale şi 42
de judeţe, cu privire la cele 17 obiective ale dezvoltării durabile și calcularea propriu-zisă a
indicelui la nivel local și județean. (parțial valorificat în 3.A.5).
Night lights-output economic și poli de creștere și inegalități spațiale - Inegalitățile
regionale din România au fost măsurate pentru perioada 1992-2018 folosind Night Light
Development Index (NLDI). Indicele NLDI a fost extras folosind metodologia de calculare a
coeficientului Gini pe baza datelor cu privire la distribuţia spaţială a populaţiei şi a luminozităţii
nocturne. Datele de luminozitate nocturnă au fost extrase la nivel de celule egale de 0.15 kmp, pe
baza imaginilor satelitare DMSP/OLS pentru perioada 1992-2013, respectiv pe baza imaginilor
satelitare NPP-VIIRS pentru perioada 2014-2018. Pe baza datelor din recensămintele din 1992 şi
2011 au fost create două griduri cu privire la densitatea populației folosind programele ArcGIS and
PostgreSQL. Ulterior pe baza acestor aceste date și a metodologiei de calculare a coeficientului
Gini a fost calculat NLDI pentru 3181 de unităţi administrativ teritoriale şi 42 de judeţe în cadrul
programului MATLAB (Valorificat la conferinta 3.A.4, 3.A.6 și în articolul 3.B.5).
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Evidenţierea tendinței de evoluţie a veniturilor totale și proprii ale administrațiilor publice a
fost realizată pentru 57 de municipii și orașe din România cu o populație de peste 50 000 de
locuitori. În acest sens s-au folosit datele cu privire la luminozitatea nocturnă, respectiv veniturile
totale și proprii ale administrațiilor publice pe o perioadă de 6 de ani, din 2012 până în 2018. Pe
baza acestor date cu ajutorul unui algorimt Machine Learning dezvoltat în cadrul programului
MATLAB, s-a determinat o ecuație de transfer pentru a estima veniturile totale și proprii pe baza
imaginilor satelitare captate în timpul nopții - NPP-VIIRS. Algoritmul dezvoltat estimează cu o
precizie ridicată veniturile pentru cele 57 de orașe analizate (rezultat pe baza analizei goodness of
fit) (parțial valorificat în 3.A.6 și în curs de valorificare în cadrul unui articol).
În vederea analizării fenomenelor şi a proceselor economico-sociale cu ajutorul metodelor
şi tehnicilor statistice, ca și o primă etapă este necesară descrierea cât mai exactă a situaţiei
existente. Activitățile aferente anului 2019 s-a bazat pe colectarea datelor statistice privind
demografia, economia și domeniul social. Datele au fost colectate din sistemul informațional
existent, descărcat de pe site-ul Institutului Național de Statistică (baza de date Tempo Online,
Recensământul populației din anii 2002 și 2011) precum și de pe site-ul EUROSTAT. Pentru o
detaliere cât mai cuprinzătoare și o analiză complexă, datele au fost colectate atât la nivelul
județelor, cât și la nivelul UAT-urilor (localități urbane și comune) din România pentru perioada
1990-2018.
Pentru o analiză mai complexă a indicilor teritoriali, tehnicile de analiză au fost completate
cu unele noi: de ex. pe lângă utilizarea softurilor precum SPSS, ArcGIS, Geoda am recurs și la
unele noi precum Matlab și GWR4.
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Activitatea 2.1.3: Dezvoltarea instrumentelor de cercetare pentru ancheta socială (Partener
2– Departamentul de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai )

Pentru această activitate, Partenerul 2 împreună cu echipa coordonatoare (International
Institute for the Advanced Study of Psychotherapy and Applied Mental Health, Universitatea
Babeș-Bolyai) au contribuit la selectarea instrumentelor de cercetare pentru colectarea datelor.
Partenerul 2 a realizat partea chestionarului legată de indicatori de inegalitate subiectivă și
indicatori de cultură civică. Variabilele selectate pentru a fi incluse în ancheta socială au fost:
(1) Încredere generalizată. Acest indicator a fost extras din World Values Survey (WVS;
Inglehart et al. 2014) și este format din câte un item care evaluează în ce măsură
respondenții au încredere în (a) propria familie, (b) oamenii pe care îi întâlnesc pentru prima
dată, (c) oamenii de altă religie și (d) oamenii de altă naționalitate. Răspunsurile sunt
raportate la o scală Likert de la 1 (foarte multă încredere) la 4 (foarte puțină încredere).
(2) Satisfacția cu viața. Acest indicator este folosit conform WVS și Eurobatrometrului și este
format dintr-un item. Respondenții sunt rugați să evalueze satisfacția cu propria viață pe o
scală de la 1 (complet nesatisfăcut) la 10 (complet satisfăcut).
(3) Satisfacție financiară. Acest indicator este folosit conform World Value Survey și
Eurobatrometrului și este format dintr-un item. Respondenții sunt rugați să evalueze
satisfacția financiară a propriilor gospodării pe o scală de la 1 (complet nesatisfăcut) la 10
(complet satisfăcut).
(4) Scala statutului social subiectiv (Adler et al., 2000). Statutul social subiectiv (SSS) se referă
la percepția individului asupra propriei sale poziții în ierarhia socială (Jackman &
Jackman, 1973). Întrebarea la care trebuie să răspundă subiecții este următoarea:
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”Gândește-te la o scară cu 10 trepte care reprezintă unde se află oamenii în [țara
respondentului]. La treapta a 10-a sunt oamenii care se descurcă cel mai bine – cei care au
cei mai muți bani, sunt cei mai educați și au cele mai respectate slujbe. Pe treapta 1 sunt
oamenii care o duc cel mai prost – cei care au cei mai puțini bani, sunt cei mai slab educați
și au cele mai puțin respectate slujbe sau nu au slujbe deloc. Unde te-ai plasa pe scara
aceasta?”
(5) Atitudini democratice. Acest indicator este folosit conform WVS iar respundenții sunt
rugați să evalueze cât de bine ar fi pentru România: (a) Să aibă un conducător puternic, care
nu își bate capul cu parlamentul și cu alegerile; (b) Să aibă un sistem politic democratic; (c)
Să aibă un sistem guvernat de legea religioasă, în care nu există partide politice și alegeri
electorale. Răspunsurile sunt cotate pe o scală likert de la 1 (foarte bine) la 4 (foarte prost).

Activitatea 2.1.4: Dezvoltarea unor modele de tip “mean-field” pentru datele culese ]n etapa
1 (Partener 3 – Departamentul de Fizică Teoretică și Computațională)

În anul 2019 în cadrul proiectului s-au dezvoltat modele de tip mean-field bazate pe o ecuație
de tip masters elaborat recent de către noi (Biro și Neda, 2018; Biro și Neda 2017). Ecuațiile
masters sunt ecuații mean-field care descriu evoluția în timp a unor procese cu rate de schimbare
cunoscute, fenomenele fiind stohastice. Ecuațiile masters sunt utilizate doar pentru a obține
dinamica în densitățile de probabilitate și ne oferă și distribuțiile staționare. În limita proceselor
continue (când variabila relevantă este continuă) ecuațiile de tip masters sunt ecuații diferențiale
parțiale. Ecuația de masters cea mai cunoscută în fizică este ecuația Fokker-Planck care este utilizat
în special pentru a înțelege procesele de difuzie. Este o ecuație diferențială parțială de ordinul unul
în timp și de ordinul doi în variabila relevantă. Densitatea de probabilitate staționară a ecuației
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Fokker-Planck se poate calcula exact doar în anumite cazuri specifice. În contrast cu ecuația
Fokker-Planck ecuația masters propus de noi (Biro și Neda, 2018) conține doar termeni de creștere
și resetare. Astfel în ecuație nu apare termenul de difuzie, și ecuația diferențială parțială devine
unul de grad unu și în parametrul relevant. Soluția de echilibru este analitică în foarte multe cazuri,
astfel este foarte util pentru a studia distribuții în sisteme complexe unde procesul de creștere cu
resetare este relevant. S-a arătat în (Biro și Neda, 2018) că cele mai multe distribuții întâlnite în
studiul fenomenelor complexe se pot obține din ecuația noastră folosind diferite rate de creștere și
resetare.
Ecuația masters de creștere și resetare descrie un proces stohastic în care avem un ansamblu de
actori, fiecare caracterizat cu un parametru relevant (venit, avere, etc..) care poate să aibă niște
unități, sau cuante "n". În cadrul dinamicii, în unitatea de timp fiecare actor poate să treacă de la
starea "n" la starea "n+1" cu rata de probabilitate n și se poate reseta la valoarea 0 cu rata de
probabilitate n. Procesul de resetare poate să fie și opus, adică din starea cu 0 cuante actorul poate
să ajungă în starea cu "n" cuante. Ecuația masters ne dă o evoluția a distribuției cuantelor "n" la
un moment de timp dat. Soluția staționară ne arată distribuția valorilor "n" după ce sistemul ajunge
în echilibru. Se observă că inegalitățile în venituri sau distribuția veniturilor într-o societate se poate
modela într-o aproximație de tip mean-field folosind această ecuație. În general veniturile
indivizilor cresc în timp și la pensionare ei ies din statistică, adică chiar există un proces de resetare.
Intrarea în sistem al unui individ nou este echivalent cu o resetare inversă, negativă, după cum s-a
explicat anterior. În probabilitatea ca un individ să aibă "n" cuante, Pn , avem o dinamică care este
ilustrată în Figura 1. Procesul este unul de creștere cu resetare. Rata de resetare trebuie să fie
negativă la stări cu venituri mici (în medie indivizii intră în sistem cu venituri inițiale mici) și
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Figura 1. Procesul de creștere și resetare cu rate de resetare negative la valori mici și pozitive la
valori mari. Acest proces poate să descrie printr-o aproximație de tip mean-field distribuția
veniturilor.
Dat fiind o societate geografică bine delimitată, supusă acelorași condiții socio-economice
considerăm că acest model simplu de tip mean-field trebuie să reproducă fidel inegalitățile în
venituri (distribuția în venituri). Pentru a obține însă distribuția de echilibru este nevoie de
cunoașterea ratelor de creștere n și de resetare n..
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Figura 2. Creșterea preferențiala (lineară) în salarii în funcție de salariul realizat. În medie
creșterea este linear dependentă de salariul inițial. Date calculate din baza de date pentru județul
Cluj (perioada 2001-2009).
Rata medie de resetare n se poate calcula tot din datele de venituri pe județul Cluj. Datele
noastre indică cea ce am presupus: în limita veniturilor mici această rată este negativă iar la
venituri mari devine pozitivă. Variația ratei de resetare în funcție de venit este indicat in graficul
din Figura 3. La fel ca și în cazul ratei de creștere veniturile s-au grupat în intervale de venituri
exponențial crescătoare și rezultatele au fost mediate pe intervalele astfel construite.
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Figura 3. Rata de resetare în venituri. Pe axa verticală avem "(numărul persoanelor care ies numărul celor care intră în sistem)/numărul existent în anul precedent " în funcție de venitul
mediu în binul selectat.

S-a arătat că o regresie de tipul n=K-b/(n+q) (K, b, q fiind constante) descrie acceptabil trendul
ratei medii de resetare în funcție de venitul realizat "n". Astfel din datele experimentale s-a putut
determina rata de creștere și resetare necesare în modelul mean-field oferit de ecuația masters. Cu
aceste rate s-a putut calcula din ecuația masters distribuția de echilibru în venituri. Soluția exactă
analitică ne indică o distribuție de tip Beta Prime. Această soluție este acceptabil din toate
punctele de vedere, fiindcă în limita veniturilor mari converge către o lege de putere, reproducând
cu succes legea lui Pareto universal valabil în limita veniturile mari. Distribuția BetaPrime
sugerează totodată, că în cazul în care ratele de creșteri si resetări se mențin constante atunci
distribuțiile obținute pentru diferiți ani ar trebui să se rescaleze pe o curbă universală daca se
consideră distribuția veniturilor raportate la valoarea venitului mediu. Datele exhaustive de
venituri pentru cei opt ani în județul Cluj ne permit sa studiem atât valabilitatea distribuției
sugerate de model cât și scalarea rezultată. În Figura 4a este prezentat distribuția de venituri
pentru fiecare an în parte iar in Figura 4b este prezentat distribuția BetaPrime și colapsul datelor
dacă se normează corespunzător veniturile pe venitul mediu din fiecare an. Relativ la parametrii
distribuției BetaPrime, rezultatele noastre sugerează o regresie excelentă de forma:
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Figura 4. Distribuția normalizată de venituri pe județul Cluj folosind axe logaritmice. În graficul
din Figura (a) este prezentat distribuțiile originale, iar în graficul (b) este prezentat distribuțiile
veniturilor normate la valoarea medie. Curba continua este o regresia cu o distribuție de tip Beta
Prime.

Relativ la studiile inițiale din econofizică, unde pentru determinarea exponentului Pareto este
necesar delimitarea unui cutoff, rezultatul nostru este foarte important, ne necesitând definirea
unei cutoff ad-hoc. O realizare importantă este și faptul că modelul descrie distribuția de venituri
în mod uniform pentru toate categoriile de venituri. Până în prezent distribuția de venituri s-a
studiat separat în limita veniturilor mici și a celor mari, folosind modele diferite pentru a le
înțelege. Prin modelul de tip mean-field întrodus aici se obține o descriere unificată a celor două
categorii de venituri. Colapsul distribuțiilor în cazul utilizării de venituri normate la medie, arată
ca în dinamica oferită de ecuație masters ratele de creșteri și resetare pot fi considerate cu fiind
similare pentru tot intervalul de timp studiat.
O întrebare interesantă este dacă distribuția de venituri din alte regiuni geografice sau din alte țări
urmează trendul prezis de modelul nostru și dacă distribuțiile se re-scalează pe aceeași curbă
universală dacă normăm iarăși veniturile la valorile lor medii. Culegerea datelor pentru alte
regiuni din Romania se află în curs, însă în literatura de specialitate, de pe Internet și cu ajutorul
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unor colaboratori externi am găsit date de venituri din SUA, Rusia, Australia, Finlanda și
Ungaria. Colapsul distribuțiilor normalizate pe regresia noastră de tip BetaPrime este ilustrat in
Figura 5.

Figura 5. Distribuțiile de venituri normate pentru mai multe țări folosind axe logaritmice.
Colapsul pe regresia noastră BetaPrime cu parametrii fixați nu este perfectă.

Se poate observa că colapsul nu este una perfectă, sugerând că pentru țările selectate probabil
ratele de creșteri și resetare au parametrii diferiți. Aceste diferențe rezultând în parametrii diferiți
a distribuției BetaPrime, astfel colapsul nu putând fi total. O altă sursă a discrepanțelor poate fi
metodologia urmată în culegerea datelor pentru diferite țări. Până ce în județul Cluj și în cazul
Ungariei avem date complete și exhaustive, in celelalte țări datele sunt culese prin eșantionare,
astfel prezentând mari fluctuații și nefiind la fel de precise.
Studiile acestea au fost prezentate într-un articol care momentan se poate consulta ca
preprint în baza de date arXiv.org (Neda, Gere, Biro, Toth și Derzsy, 2019), și este trimis spre
publicare în revista Physica A, cotat ISI cu factor de impact 2.5. Rezultatele au fost prezentate și
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la conferința internațională de econofizică FENS 2019 (10th Polish Symposium on Physics in
Economy and Social Sciences) (Neda, Gere și Biro, 2019). Studiile acestea vor fi continuate după
ce vom avea mai multe date relevante pentru alte regiuni geografice a României. Aceste date vor
fi furnizate de partenerii noștri din proiect în anul 2020. O consecință importantă a rezultatului
nostru este că indicele Pareto folosit pentru distribuția de venituri în limita veniturilor mari se
poate determina riguros prin fitarea întreagă a distribuției. Până în prezent determinarea acestui
exponent s-a realizat printr-un cutoff ad-hoc. Folosind rezultatele noastre recente se vor putea
identifica mai precis clase de universalități în inegalitățile de venituri. In cadrul modelului nostru
de tip mean-field bazat pe ecuația masters o întrebare fundamentală este cât de repede converge
soluția la soluția staționară. Matematic riguros se poate pune și întrebarea dacă dinamica
converge sau nu. Pentru a putea răspunde la aceasta întrebare sunt două căi posibile de urmat. O
posibilitate este rezolvarea ecuației diferențiale parțiale dependentă de timp. A doua posibilitate
este să definim o "entropie" generalizată în sistem, astfel ca ea să satisfacă cerințele impuse de
termodinamică, și să arătăm că această entropie crește monoton în timpul dinamicii sistemului și
diferența dintre entropia stării staționare și cea tranzientă să scade monoton în timp. Ambele
metode sunt fiabile. În prima metodă problema este că soluția o putem determina doar în unele
cazuri foarte specifice, și momentan lucrăm la detectarea acestor cazuri. Pentru rate de creșteri și
resetări mai complexe rezolvarea ecuației diferențiale parțiale probabil nu va fi posibilă. În a doua
direcție s-a progresat mult în acest an, oferind o măsura de entropie adecvată cu care s-a putut
demonstra convergența distribuției spre starea staționară. Această lucrare mai matematică și mult
mai tehnică a fost publicat în revista ISI (factor de impact 2.3) Entropy (Neda, Gere și Biro,
2019). Anul viitor urmează să efectuăm o analiză detaliată și pentru coeficientul Gini, o analiză
atât pe datele reale cât și pe datele oferite de model. Tot în anii care urmează dorim să extindem
studiile noastre prin aproximații în care și locația geografică a actorilor este luat în considerare. În
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limbajul modelelor din fizica statistică aceasta înseamnă că folosim modele peste cele de tip
mean-field, adică aproximații de ordin mai mari. Avem convingerea că înțelegerea fenomenelor
complexe cum ar fi și inegalitățile socio-economice se poate realiza doar urmând această cale de
modelare deja mult folosită în problemele de fizică.

Activitatea 2.1.5: Dezvoltarea instrumentelor de cercetare în domeniul inegalităților
economice (Partener 4 – Academia de Studii Economice din București)

A. Elemente de context demografic1
1. Evolutia etnica a populatiei Romaniei
Analiza caracteristicilor unei populatii dupa structura etnica nu este una lipsita de problem deoarece
in majoritatea cazurilor datele sunt disponibile numai la recensaminte. Mai mult, in acest caz, datele
sunt obtinute prin libera declarative a fiecarei persoane recensate. Nu de putine ori si in toate tarile,
statisticile referitoare la etnii au fost contestate de diferite grupuri etnice (Manuila, 1940). Trebuie
remarcat ca, “In general, cei ce contesta exactitatea unui recensamant trebuie sa aduca probe,
conform principiului “cujus affirmation ejus probation”” (Trebici, 1996). In Romania, la toate
recensamintele care au avut loc in perioada 1930 – 2011 au fost culese date statistice pentru
caracterizarea structurii etnice a populatiei. In cazul prezentului studiu vor fi folosite, in cea mai
mare parte, date privind etniile din Romania inregistrate la recensamintele populatiei organizate in
perioada 1930 – 2011. Pe parcursul ultimului secol schimbarile la nivelul etniilor, din punct de
vedere numeric si ponderi lor in cadrul populatiei, sunt importante. Prezentam in acens sens, un
singur exemplu. La recensamantul populatiei din 1930, romanii reprezentau 71.9% din populatia

1

Această secțiune se constituie într-un preambul al unor materiale elaborate de către membrii echipei de cercetare
ce urmează a fi rafinate, focalizate și supuse atenției publicului academic sub forma articolelor publicate în reviste de
specialitate.
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tarii, ungurii 7.9%, evreii (mozaici) 4.2%, germanii 4.6%, rutenii si ucrainienii 3.2%, bulgarii 2.0%,
rusii 2.3%, turcii si tatarii 1.0%, iar altii din alte neamuri si mai putin numeroase (Manuila, 1940).
La recensamantul populatiei din 2011, asa cum vom vedea pe parcursul lucrarii structura este mult
diferita. Cauzele acestor schimbari sunt dintre cele mai diverse. Doi dintre acestia sunt cruciali in
schimbarea structurii etnice a populatiei intr-un orizont mare de timp: fertilitatea diferita la nivelul
etniilor si migratia interna si externa a populatiei.
1.1.Analiza la nivel national
Distribuția populației României în funcție de apartenența etnică a reprezentat, în perioada de după
Primul Război Mondial, un instrument politic puternic, iar metoda de stabilire etniei o sursă de
controversă politică și științifică la nivel internațional (Teodorescu, 1928; Istrate, 1930; Manuilă,
1938). Cazul României este interesant deoarece România este un un stat cu regiuni în care etnicii
maghiari au devenit din grup dominant din punct de vedere politic, o minoritate etnică (Macintosh
et al, 1995). Astfel, unul dintre obiectivele Recensământului din 1930, a fost “stabilirea cât mai
exacta a repartizării populației pe grupuri etnice” (Manuilă, 1938, p. XI) avându-se în vedere
“neamul de care cineva se simte legat prin tradiție și sentimente” (Manuilă, 1938, p. XII). Deși
datele cu privire la etnie culese pe baza liberei declaratii sunt adesea contestate de literature de
specialitate, Ladanyi și Szelenyi (2001) arată că folosirea unor date cu privire la etnie culese de
către un obseservator sunt afectate de caracteriticile sociale, prejudecățile și interesele respectivei
persoane. În vederea asigurării unui caracter impartial, culegerea datelor cu privire la etnie s-a făcut
și la recensămintele ulterioare efectuate pe teritoriul României, tot pe baza liberei declarații. Nevoia
unor date cu privire la etnie culese după criterii obiective, validate științific la nivel international
este cu atât mai puternică, cu cât în perioada de după 1989, atât mass-media cât și sfera academică
din România a cunoscut dezbateri intense cu privire la identitatea națională și relațiile interetnice
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marcate de personalități politice puternice, vocale, situație similară cu perioada interbelică (Benta
2017). Aceste date, arată că în decursul ultimei sute de ani, populatia Romaniei, atat ca numar, dar
si ca structura etnica a cunoscut variatii mari de la o perioada la alta, confirmand și de-a lungul
istoriei situația de fapt constatată de Eberhardt, Owsinski (2015) în la 1930, anume că situația etnică
a României este una dintre cele mai complexe din Europa Centrală și de Est (Eberhardt, Owsinski
2015). Pana la primul razboi mondial, maghiari si austriecii, avand impreuna 1.6% au reprezentat
cele mai importante etnii din Romania. In egala masura, celalalte etnii, au avut o pondere
importanta in totalul populatiei Romaniei (4.8%). În present, “neconcordanța istorică între stat și
etnie” (Dumbrava, 2017, p.1491). reprezintă una dintre cauzele declinului demographic în toate
țările din Europa Centrală și de Est (Dumbrava, 2017).
Intrucat aceste schimbări sunt, atât rezultatul proceselor demografice, dar și evolutiilor istorice in
tabelul 1 se prezintă populatia, suprafata si ponderea celor mai importante trei etnii la
recensamintele organizate in anii 1912, 1930, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011. Ulterior, vom
analiza în detaliu aceste date și vom explica aceste evoluții pe baza literaturii de specialitate,
identifcând principalele cauze care au condus la structura pe etnii de la recensământul din 2011.
Cu privire la evoluția dimensiunii și a structurii etnice a populației României, se pot identifica trei
perioade importante, delimitate de schimbările teritoriale produse cu ocazia celor două Războaie
Mondiale: perioada de dinaintea Primului Război Mondial, a Vechiului Regat, perioada 1918 până
la sfărsitul celui de-Al Doilea Război Mondial, perioada 1950-prezent. Dacă se analizează
populația în perioada de dinaintea Primului Război Mondial, deși s-au produs schimbări teritoriale
prin Tratatul de la Berlin din 1879, acestea nu au afectat considerabil populația (Manuilă, 1940).
Astfel, pentru această perioadă am ales să prezentăm, cu titlu informativ, doar datele de la
Recensământul din 1912 nu și date de la alte recensăminte.
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Tabelul 1. Populatia, suprafata si ponderea celor mai importante trei etnii la recensamintele din
anii 1912, 1930, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011
Recensământul

19 decembrie 1912

Populația
Suprafața
totală care si-a (KM2)
declarat etnia
7234920 130177

29 decembrie 1930

14275677 294967

21 februarie 1956

17485285 237500

15 martie 1966

19100854 237500

5 ianuarie 1977

21559458 237500

7 ianuarie 1992

22809269 237500

2002

21679033 238391

2011

18884831 238391

Ponderea etniei (%)

Români
93.5
Români
77.88
Români
85.76
Români
87.67
Români
88.13
Români
89.47
Români
89.49
Români
88.92

Maghiari
1.0
Maghiari
9.97
Maghiari
9.08
Maghiari
8.48
Maghiari
7.95
Maghiari
7.12
Maghiari
6.60
Maghiari
6.50

Austrieci
0.6
Germani
4.44
Germani
2.20
Germani
2.00
Germani
1.67
Romi
1.76
Romi
2.47
Romi
3.29

Alte etnii
4.9
Alte etnii
7.71
Alte etnii
2.96
Alte etnii
1.84
Alte etnii
2.26
Alte etnii
1.64
Alte etnii
1.44
Alte etnii
1.29

Surse: RPL 2011 vol 2, tabelul 1 pentru populatia stabila si distributia populatiei dupa etnie, Anuarul statistic al României 1930 –
Ministerul Muncii, Sanatatii si Ocrotirilor Sociale Institutul de de Statistică Generală 1932 pentru suprafata din anul 1930,
Anuarul Statistic al RPR 1957 – Direcțiunea Centrală de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1966 –
Direcția Centrală de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1977 – Direcția Centrală de Statistică, Anuarul
Statistic al României 1992 – Comisia Natională pentru Statistică, Anuarul Statistic al României 2002 – Institutul Național de
Statistică, Anuarul Statistic al României 2011 – Institutul Național de Statistică

Schimbările teritoriale importante prin care a trecut România începând din anul 1913 (adăugarea
Cadrilaterului) si până în anul 1919 (adăugarea Basarabiei în 1917 și a Ardealului, Bucovinei,
Banatului în 1919), alături de procesul de urbanizare și comportamentul reproductiv al difertelor
etnii au condus la schimbari semnificative a structurii etnice (Manuilă, 1940). Astfel, conform
aceleiași surse, populația de etnie maghiară este disparată din punct de vedere geografic și etnic la
nivelul fostelor provincii austro-ungare, având o natalitate conisiderabil mai redusă comparativ cu
românii (23,3 la mie față de 29,1 la mie); etnicii germani și evrei locuiesc în principal în orașe și
înregistrează o rata a natalității și mai mică comparativ cu a românilor (19,5 la mie respectiv 19,4
la mie). Ponderea românilor în totalul populației a scăzut cu 15.6 pp comparativ cu datele din anul

22

1912 în timp ce ponderea populației maghiare, germane și a altor etnii a crescut cu aproximativ 9
pp, 4 pp respectiv 3 pp.
După cel de-al Doilea Război Mondial, structura etnică a României se schimbă din nou. Cauzele
sunt: deportarea masivă a etnicilor germani din Transilvania și Banat care a condus la destrămarea
unor comunități traditițonal-germane (Wasserstein, 2011) și politica regimului Antonescu de
ucidere sau deportare în masă a populației evreiești în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
cu scopul de a crea o societate romanizata (Ionescu, 2015). În acest context, se constată o creștere
a ponderii populației de etnie română, menținerea aproximativ constantă a ponderii populației de
etnie maghiară și o scădere accentuată a ponderii populației de etnie germană și de altă etnie.
În continuare, în perioda care a urmat celui de al doilea război mondial a intervenit schimbări
majore în structura etnică a populației României în condițiile în care teritoriul țării nu a cunoscut
schimbări majore. Așa cum se poate observa din tabelul de mai sus schimbarea cea mai importantă
în structura etnică a avut loc după anul 1989, datele de la recensământul din 1992 arătand că
populația de etnie română, maghiară și romă au ponderile cele mai mari în totalul populației, pe
când recensămintele din perioada 1956-1977 arătau că românii, maghiarii și germanii reprezentau
etniile cu ponderea cea mai mare. Avand în vedere rezultatele de la Recensămintele din 1956 și
2011, în primul rând, trebuie remarcată creșterea ponderii populației de etnie română cu peste 3pp
și a populației de etnie romă (2.7pp). Tot în această periodă s-a redus ponderea în cazul etniei
maghiare (2.58pp), a celei germane (2.0pp) si s-a redus ponderea altor etnii, altele decât primele
trei, cu 1.7pp. Calculele ce vor fi realizate în continuare vor arata o reducere a gradului de
diversificare etnică a populației României dacă avem în vedere structura etnică a populației în
această perioadă. Analiza realizată la nivelul perioadei de dupa al doilea Război Mondial este mult
mai relevantă comparativ cu o analiză începând cu anul 1912 având în vedere că după al Doilea
Război Mondial nu au mai avut loc schimbări teritoriale.
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De reținut este faptul că, la recensământul populației din anul 2011 pentru 1237 mii persoane,
reprezentând 6.15% din populația rezidentă nu s-au cules informațiii privind apartenența etnică a
acestora. În aceste condiții, structura etică a populației s-a determinat pe baza informațiilor
înregistrate pentru 18885 mii persoane, reprezentând 93.85% din populația rezidentă evaluate la
acest recensământ. Astfel, analiza gradului de diversificare etnică va fi prezentată pe baza câtorva
caracetristici ale dinamicii structurii etnice a populației României folosind valorile absolute
înregistrate pentru etnii în anii 1956 și 2002. Se recurge la aceasta comparatie din doua motive:
primul este legat de faptul ca, in aceasta perioada Romania nu a suferit schimbari teritoriale iar al
doilea motiv este legat de disponimilitatea datelor, atat ca structura, dar si ca valori absolute. La
recensamantul populatiei din 2011, asa cum s-a mentionat mai sus, pentru o parte importanta a
populatiei, reprezentant, 6.15%, s-au cules date din surse administrative, fara a completa
informatiile referitoare la etnie. In aceste conditii, structura etnica, la nivel s-a calculat pe baza
datelor disponibile.
Populația de etnie română, reprezentând, la nivelul anului 2002, 89.49% din populația rezidentă, a
sporit în period 1956 - 2002 cu 29.4%, ceea ce reprezentântă în cifre absolute un spor de 4.2 mil.
persoane. Această creștere se datorează în principal politicii pronataliste din perioada de comunistă,
când deși tehnic, măsurile antiavort au fost destinate tuturor cetățenilor românia, discursul lui
Nicolae Ceausescu în acest sens era “etno-natalist”, făcând adesea referire la “marele popor
roman”, mai precis la etnicii romani (King, 2002). De reținut este și faptul că estimările lui Vasile
Ghetau, citat de Trebici (1991) arată că la nivelul anului 1990, 90.1% din populația totală a
româniei de aproximativ 23 mil era de etnie română, 7.8% de etnie maghiară și 1.2% de etnie
germană.
Tot în aceeași perioadă, creșterea cea mai mare, în cifre relative, s-a înregistrat la etnia romă.
Astfel, în această perioadă numărul etnicilor romi a crescut de peste 5.1 ori, ceea ce reprezintî în
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cifre absolute un spor de aproape 431 mii. La începutul acestei perioade populația romă reprezenta
0.6%, aceasta fiind a cincea etnie din punct de vedere numeric, după români, maghiari, germani și
evrei. În anul 2002 ponderea acesteia a sporit la 2.47% din populația rezidentă, fiind a treia etnie
din punct de vedere numeric. Evoluția istorică a ponderii acestei etnii în totalul populației
României este marcată de numeroase fenomene sociale. În primul rând, etnicii romi au avut statul
de sclavi în Principatele Române între secolul XIII și mijlocul secolului XIX (Beck, 1989), în timp
ce, în Transilvania ca de altfel în tot imperiul Habsburgic s-a reusit înlăturarea în mare parte a
idenittății rome politici foarte dure de asimilare inclusiv prin căsătorii mixte (Ahmed et al. 2007).
În al doilea rând, conform United States Holocaust Memorial Museum, în timpul celui de-al doilea
razboi mondial, aproximativ 26000 de personae de etnie romă au fost deportate în special din
Bucovina, Basarabia, Moldova si București către Transnistria. Ulterior în perioada comunistă,
numeroase politici adresate populației de etnie Romă au condus la creșterea nivelului lor de
educație, a sedentarizării și a ratei de ocupare, însă integrarea nu s-a realizat pe deplin, multe
personae de etnie romă revenind stilul ancestral de viată (Marushiakova și Popov, 2008). După
căderea regimului communist, multe personae de etnie roma s-au concentrate în gett-ourile din
jurul oraselor, având un nivel scăcut de trai (Mionel si Negut, 2011). În plus, persoanele de etnie
Romă au fost tinta unor atacuri violente în 1990 și 1991 care au avut drept consecintă distrugerea
caselor lor (Cernat, 2012). Un aspect foarte important cu privire la etnia romă este rata mare de
fertilitate. Conform studiului realizat pe baza datelor inregistrate la recensamantul din 2011, de
Andrei (2018), aparut in lucrarea coordonata de (Ghetau, 2018) “numarul mediu de copii nascuti
de o femeie de etnie roma a fost de 3.9, in timp ce la romani si maghiari a fost de numai 2.3. In
egala masura, conform unui raport al Ambasadei Finlandei (2014), populația de etnie romă prezintă
o rată a fertilității foarte ridicată, explicate prin nivelul scăzut de educație, elemente culturale și
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nefolosirea mijloacelor modern de contracepție. Aceast fenomen explică creșterea ponderii
persoanelor de etnie romă în totalul populației României în ciuda opresiunii suferite.
Creșteri în această perioadă s-au mai inregistrat înregistrat la turci și ucrainieni. Astfel, turcii au
crescut de 2.2 ori in această perioadă, reprezentând în anul 2002 aproximativ 0.15% din populația
rezidentă a României. Urainieni, care au reprezentat 0.28% din populația rezidentă la nivelul anului
2002, a înregistrat în perioada menționată mai sus o creștere nesemnificativă, de numai 1%, ceea
ce reprezintă în cifre absolute un spor de peste 600 persoane. Pe perioada comunistă, ucrainieii au
fost in mai mica masură victimele represiunii comuniste (Bottoni, 2010).
La celelalte etnii s-a înregistrat o scădere numerică în perioada 1956 – 2002.
Etnia maghiară, care reprezenta 6.6% din populația rezidentă înregistrată la recensământul din
2002, a înregistrat o scădere de 9.8%, reprezentând în cifre absolute o diminuare a acestei populații
de 155.9 mii persoane. Cauzele aceste scăderi sunt multiple. Înainte de 1989, Kligman (1992) arată
că etnicii maghiari aveau acces la contraceptivele de pe piața neagră și deși măsurile pronataliste
erau adesate tuturor cetățenilor români, acestea erau aplicate discriminatoriu, in direcția creșterii
natalității persoanelor de etnie română. Analizând datele recensămintelor din 1992 și 2002 precum
și registrele administrative din aceeași perioadă, Veres (2007) arată faptul că rata de fertilitate în
cazul persoanelor de etnie maghiară este mai scăzută comparativ cu persoanele de etnie română și
copii născuți în famiile mixte din punct de vedere etnic sunt în general declarați români.
Evreii au înregistrat scăderea cea mai pronunțată, de peste 96%, în decursul perioadei 1956 – 2002.
Astfel, dacă în anul 1956 în România erau 451892 evrei, în anul 2002 numărul acestora s-a redus
la numai 5785 persoane. Scăderea cea mai mare la nivelul acestei etnii, de peste 100 mii persoane,
s-a înregistrat în perioada 1956 – 1966. În cazul acestei etnii menționăm că la recensămânul din
1930 au fost înregistrate peste 450 mii persoane. Scăderea se explică în primul rând prin exodul
masiv, cu consimtământul indirect al autorităților, imediat după al doilea Război Mondial al
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evreilor de pe teritoriul României (Kochavi, 1995). Emigrarea masivă evreilor din România către
Israel s-a reluat începând cu anul 1967, statul Israel plătind o sumă de bani statului Român pentru
fiecare evreu (Melman și Raviv, 1990).
O scădere masivă, de 84.5%, s-a înregistrat și în rândul etnicilor germani. Astfel, pe parcursul
acestei perioade numărul acestora s-a redus de la 384708, în anul 1956, ceea ce reprezenta 2.2%,
la numai 59764 persoane, în anul 2002, reprezentând la aceasta data în jur de 0.2% din populația
rezidentă a României. Menționăm că, în anul 1930 această comunitate număra în jur de 634 mii
persoane, reprezentând mai mult de 4.4% din populația României, fiind din punct de vedere
numeric a treia etnie. În cazul acestei comunități, scăderile cele mai mari, care au fost în jur de 240
mii persoane, s-au înregistrat în perioada 1977 – 1992. Cauzele acestei scăderi sunt fertilitatea mai
redusa la aceasta etnie, explicat si prin nivelul de educație mai ridicat și accesul la contraceptive
pe piața neagră înainte de 1989 (Dumbrava, 2017) și emigrarea masivă către Germania, Austria,
Elveția și Statele Unite în anul 1990 (Kordel și Lutsch, 2018).
Pentru recensamintele din 2002 si 2011, comparand structurile dupa etnie, prezentate in tabelul 1
observam: reducerea ponderilor populatiilor de etnie romana, cu -0.57 pp, a celei de etnie maghiara,
cu -0.1pp, si a lor etnii, altele decat, romana, maghiara sau roma, cu 0.15%. In schimb a avut loc o
crestere cu 0.22 pp a ponderii populatiei de etnie roma.
Pentru a masura diversitatea etnica a populatiei Romaniei la fiecare recensamant s-a calculate,
folosind structura populatiei dupa etnie (𝑦𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛), entropia:
𝐻 = − ∑ 𝑦𝑖 𝑙𝑔𝑦𝑖
𝑖

În graficul din figura 1 se prezintă evoluția entropiei distribuției populației României pe etnii la
recensămintele populației pentru perioada 1930 – 2011. Rezultatele obținute arată o creștere a
gradului de concentrare a populației pe grupe etnice pe parcursul acestei perioade. Factori
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importanti au contribuit la aceasta evolutie a diversitatii etnice a populatiei Romaniei. Cauzele
acestor schimbari, la nivelul unor perioade mari de timp, sunt diferite de la o etnie la alta. Printre
cei mai importanti factori vom retine emigrarile pentru anumite etnii, schimbul de populatii,
deportarile, genocitul si fertilitatea diferita la anumite etnii (Trebici, 1996). Căsăstoriile intre
persoanele de diferite etnii pot reprezenta o cauza a schimbarii structurii etnice a populatiei. Așa
cum am arătat mai sus, căsătoriile între persoane de etnie diferită au reprezentat un element
important in schimbarea structurii etnice la nivelul unei tari. In acest caz, raspunsurile la doua
intrebari sunt importante: prima este legata de etnia la care este declarat un copil ce rezulta dintro casatorie mixta, iar a doua intrebare are in vedere caracteristicile fertilitatii in casatoriile mixte.
Raspunsul trebuie cautat, atat in datele de recensamant, dar si in traditiile culturale ale fiecarei etnii.
Astfel, prezența unor identități etnice bine conturate și cu drepturi recunoscute în documentle
oficiale a reprezentat unul dintre elementele procesului de democratizare în țările ex-sovietice,
inclusiv România (Beissinger, 2008; Csergo, 2002). În plus, în România recunoașterea drepturilor
minorităților a fost un element important în conturarea relațiilor cu statele vecine, mai ales că,
acestea sunt state de tip kin states ce gazduiesc reciproc etnici (Žilović, 2012; Csergo și Goldgeier,
2013). Mai mult, Gallangher (1999, p.297) punctează faptul că “In general, factorii pe termen lung
dau tonul tendințelor majore in relațiile inter etnice”. În acest sens, familia, ca element central al
societății încă din cele mai vechi timpuri reprezintă un factor decisive si in modificarea structurii
entice a populatiei unei tari sau a unei regiuni geografice. Prin urmare, o analiza a
comportamentului persoanelor de diferite etnii cu privire la căsătorie, în special la cele interetnice
poate oferi informatii importante cu privire la modificarea structurii etnice in decursul timpului.
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Figura 1. Entropia distribuției populației României pe etnii la recensminte ale populației din
perioada 1930 – 2011
1.2.Analiza la nivelul regiunilor de dezvoltare
La nivelul Romaniei exista diferente semnificative intre cele opt regiuni de dezvoltare daca avem
in vedere distributia populatiei dupa etnie. In tabelul 1, ultima coloana, se prezinta distributia
populatiei Romaniei si a celor opt regiuni de dezvoltare la recensamanintele organizate dupa 1990.
In egala masura, folosind datele de la ultimul recensamant, s-a calculat distributia pe regiuni a
populatiei fiecareia din cele mai importante etnii din punct de vedere numeric. Mentionam ca
pentru efectuarea acestor calculi s-au folosit numai datele pentru care a fost inregistrata etnia
persoanei. La nivelul Romaniei exista doua regiuni de dezvoltare (Centru si Nord – Vest) in care
avem cea mai mare parte a populatiei de etnie maghiara. In cele doua regiuni se afla in jur de 91.7%
din populatia rezidenta de etnie maghiara din Romania. In jur de 5.3% din etnicii maghiari sunt in
regiunea Vest. In regiunea Centru peste 30% din populatie este de etnie maghiara, iar iregiunea
Nord – Vest ponderea acesteia este de peste 18%. In jur de 55% din populatia de etnie roma este
situate in din trei regiuni de dezvoltare (Nord – Vest, Centru si Sud – Muntenia). In celalalte cinci
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regiuni de dezvoltare exista o repartizare intr-o proportie mai mica a etniei rome. In trei regiuni de
dezvoltare, Nord – Vest, Sud – Est si Vest, sunt comunitati importante din alte etnii, altele decat
cele trei mai sus mentionate. Astfel, in cele trei regiuni regasim aproape 75% din populatia altor
etnii, decat a celor trei.
Pentru cele mai importante trei etnii din Romania trebuie mentionat ca acestea sunt repartizate
diferit pe mediul urban si rural. In timp ce romanii si maghiarii sunt repartizati intr-o proportie
relativ egala intre urban si rural, cu un mic avantaj pentru populatia repartizata in urban, populatia
roma este repartizata neuniform pe cele doua medii. Astfel, in jur de 63% din populatia acestei etnii
locuieste in mediul rural. Trebuie mentionat ca anumite etnii sunt in cea mai mare parte localizate
in mediul urban (evreii si armenii in proportie de 95%, turcii – 77%, grecii si tatarii – 71%, germanii
– 69%), asa cum alte etnii sunt regasite intro proportie mai mare in mediul rural (urainienii si croatii
– in jur de 89%, cehii si polonezii in jur de 68%).
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Tabelul 2. Caracteristici ale etniilor la nivelul regiunilor de dezvoltare (%)
Ponderea etniei in populatia regiunii la recensaminte
Etnia

Romania

R1 – Nord Vest

R2 - Centru

R3 – Nord Est

R4 Sud Est

2011 femei

2011 total

89.49

88.80

89.03

88.92

100.0

Maghiari

7.12

6.60

6.41

6.59

6.50

100.0

Romi

1.76

2.47

3.43

3.16

3.29

100.0

Alte etnii

1.65

1.44

1.36

1.22

1.29

100.0

Romani

74.13

75.00

75.04

74.83

74.93

10.99

Maghiari

20.88

19.32

17.91

18.73

18.33

36.78

Romi

2.50

3.50

4.82

4.42

4.62

18.29

Alte etnii

2.49

2.18

2.23

2.02

2.12

21.52

Romani

64.57

65.38

64.39

64.45

64.42

8.61

Maghiari

30.75

29.95

29.87

30.25

30.06

54.94

Romi

3.27

3.96

5.15

4.78

4.96

17.91

Alte etnii

1.41

0.71

0.59

0.52

0.56

5.16

Romani

98.39

97.90

97.37

97.53

97.45

18.12

Maghiari

0.16

0.15

0.15

0.15

0.15

0.38

Romi

0.74

1.22

1.82

1.72

1.77

8.88

Alte etnii

0.71

0.73

0.66

0.60

0.63

8.05

Romani

95.81

95.25

94.15

94.42

94.29

13.36

Maghiari

0.08

0.06

0.03

0.04

0.04

0.07

Romi

1.05

1.71

3.05

2.83

2.94

11.24

Alte etnii

3.06

2.98

2.77

2.71

2.73

26.86

97.84

96.90

94.15

95.86

95.68

Maghiari

0.06

0.05

0.03

0.04

0.03

0.08

Romi

1.97

2.92

3.05

3.94

4.10

19.66

Alte etnii

0.13

0.13

2.77

0.16

0.19

2.27

Romani

97.56

96.92

96.43

97.25

96.87

11.68

0.36

0.27

0.15

0.20

0.18

1.40

1.72

2.11

1.82

1.96

0.68

1.09

1.31

0.73

0.99

98.26

97.15

96.40

96.69

96.55

0.08

0.06

0.04

0.04

0.04

1.48

2.59

3.38

3.12

3.24

0.18

0.20

0.18

0.15

0.17

84.42

86.27

88.25

88.20

88.23

7.84

6.69

5.11

5.52

5.32

Romi
Alte etnii
Romani
Maghiari
R7 Sud Vest
Oltenia

2011 barbati

89.47

Maghiari

R6 Bucuresti Ilfov

2002

Romani

Romani

R5 Sud Muntenia

1992

Distributie etniei
pe regiuni de
dezvoltare

Romi
Alte etnii
Romani

16.97

0.29
6.37
8.33
11.32
0.06
10.28
1.37
8.95

Maghiari
7.39
Romi
1.97
2.48
2.79
2.58
2.68
7.36
R8 Vest
Alte etnii
5.77
4.56
3.85
3.70
3.77
26.44
Surse: RPL 2011 vol 2, tabelul 1 pentru populatia stabila si populatia dupa etnie la recensamintele 1992-2011 si vol 2, tabelul 4
pentru populatia stabila dupa sex la recensamantul din 2011

2. Rezultate
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2.1 Prezentarea datelor
Pentru efectuarea analizei privind identificarea unor caracteristici ale casatoriilor mixte sunt
folosite datele inregistrate la recensamantul din 2011. Evident in acest caz sunt avute in vedere
numai casatoriile pentru persoanele care sunt incluse in populatia rezidenta. Neajunsul major al
acestor date se refera la neincluderea in categoria casatoriilor care au avut loc intr-o perioada de
timp a celor in care persoanele au plecat din tara pentru o perioada mai mare de un an, au divortat
sau daca una sau ambele persoane care au format un cuplu in orizontul de timp considerat au
decedat. Aceste date pot afecta intr-o oarecare masura analiza caracteristicilor cuplurilor mixte,
intrucât literature de specialitate sugereaza ca divorturile survin intr-o mai mare masura la aceste
casatorii mixte [Maarten van Ham, Tammaru, T., 2011]. Unul dintre motive este faptul că mulți
dintre cei plecați în străinătate își întemeiază familii pe baza legaturilor stabilite în tara de
destinație, de multe ori cu persoane din alte țări, având în vedere că astfel de persoane au în comun
experiența emigrării (Grearson și Smith, 1995).
La recensamantul din 2011 un numar de 9734500 persoane au declarant ca sunt casatorite. Dintre
acestea 97% formeaza un cuplu monoetnic, iar 3% din cupluri sunt mixte din punct de vede etnic.
Din numarul total de casatorii mixte, in 47.4% din cazuri exista un partener de etnie romana, in
27.9% un partener de etnie maghiara, in 6.5% un partener de etnie roma iar in 18.2% un partener
dintr-o alta etnie, alta decat din cele trei mai sus mentionate. Trebuie subliniat ca, la romani exista
un usor dezechilibru intre proportia casatoriilor mixte in care sotul este de etnie romana sic el in
care sotia este de etnie romana. Astfel, din numarul total de casatorii mixte in proportie de 43.6%
regasim un cuplu in care sotul este de etnie romana si 51.2% in care sotia este de etnie romana. La
etnie maghiara cele doua proportii sunt relative egale, 27.8%, respectiv 28.0%. Un oarecare
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dezechilibru intre cele doua proportii intalnim la etnia romilor, situatie in care valorile sunt 6.8%
la barbate, respective 6.2% la femei.
2.2. Analiza casatoriilor mixte la nivelul grupurilor etnice de dimensiuni mici
Pentru etniile care au o pondere mica in populatia rezidenta a Romaniei, mai putin de 0.27%,
ponderea casatoriilor mixte in numarul total de casatorii in care exista cel putin o persoana care
apartine etniei. In tabelul 3 se prezinta repartizarea pe grupe dupa ponderea casatoriilor mixte
pentru etniile care au un numar mic de etnici.
Tabelul 3. Repartizarea etniilor de dimeniuni mici pe grupe in raport cu ponderea casatoriilor mixte
Grupe
peste 80
60.0-69.9
50.0-59.9
40.0-49.9
30.0-39.9
20.0-29.9
10.0-19.9

etniile
Germani
Evrei, Alte etnii
Greci, Armeni,
Polonezi
Sarbi si Croati, Slovaci, Bulgari,
Cehi
Turci, Rusi si lipoveni
Ucrainieni, Tatari

Rezultatele mai sus obtinute ne recomnda sa studiem in ce masura gradul de concentrare a etniilor
la nivelul regiunilor de dezvoltare poate fi un factor important in influentarea casatoriilor mixte
pentru etniile de dimensiuni mici din punct de vedere numeric. Pentru masurarea nivelului de
concentrare a etniilor pe cele opt regiuni de dezvoltare s-a recurs la calcularea entropiei folosind
relația. Concentrarea cea mai mare este in cazul tatarilor, sarbilor si croatilor si a turcilor.
Dispersarea cea mai mare la nivelul regiunilor de dezvoltare este la evrei, germani, greci si armeni.
Pentru etniile care au o pondere redusa in populatia rezidenta (altele decat romani, magiari si romi)
se estimeaza parametrii modelului de regresie ce prezinta relatia care exista intre ponderea
casatoriilor mixte in casatoriile in care exista un partener din cadrul etniei si entropia calculata in
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cazul etniei pe baza distributiei acesteia la nivelul regiunilor de dezvoltare. Modelul de regresie, de
tip log-log, este estimat atat pentru numarul total de casatorii mixte, dar si pentru casatoriile mixte
la barbatii si femeile acestor etnii (tabelul 4). Rezultatele obtinute confirma ipoteza potrivit careia
in cazul etniilor de dimensiuni mici, care au o pondere de sub 0.2% din populatia rezidenta a
Romaniei, proportia casatoriilor mixte, pe total, la barbate si la femei, este mai mare la acele etnii
care au o dispersare mai mare la nivel national pe cele opt regiuni de dezvoltare. Trebuie mentionat
ca, in cazul a doua etnii, tatari si ucrainieni, care au o concentrare mare la nivel national, proportia
casatoriilor mixte este una foarte mica, de sub 10%. O explicație pentru ponderea mică a
căaăstoriilor mixte la aceste etnii este dat de pattern-ul cultural care influențează în mare măsură
viața de familie (Pleck, 2000). Buunk și Dijkstra (2017) arată faptul că religia este un factor
deosebit de important care influențează decizia de a se angaja într-o căsătorie in cazul minorităților
de religie musulmană.
Tabelul 5. Modele de regresie pentru analiza influentei gradului de concentrare etnica asupra
ponderii casatoriilor mixte
Termen liber
Coeficientul pantei
𝑅2
n

Casatorii mixte - total
1.883∗
(32.40)
0.378∗
(3.39)
0.51
13

Casatorii mixte - femei
1.452∗
(24.75)
0.277∗
(2.46)
0.36
13

Casatorii mixte - barbati
1.663∗
(19.02)
0.433∗
(2.58)
0.38
13

2.3. Analiza casatoriilor mixte la nivelul grupurilor etnice de dimensiuni mari
La nivelul Romaniei, potrivit datelor de la recensamantul din 2011, trei etnii, romana, magiara si
roma, detin 98,71% din populatia rezidenta. Din acest motiv, in cele ce urmeaza se vor identifica
numai pentru acesteste etnii unele caracteristici a casatoriilor. Folosind microdatelor de la
recensamant s-au obtinut distributiile pentru barbatii si femeile casatorite din cele trei etnii dupa
etnia partenerului de casatorie (tabelele 6 si 7).
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Pentru fiecare etnie, atat pentru barbatii, cat si pentru femeile fiecarei etnii s-a determinat la nivel
national si pe fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare ponderea casatoriilor mixte din punct etnic
in numarul total de casatorii al etniei (tabelul 8).
Tabelul 6 prezintă distributia casatoriilor la barbatii celor trei etnii dupa etnia sotiei. Astfel, se
poate observa că valorile maxime ale acestui indicator în cazul căsătoriilor interetnice nu se
înregistrează la nivelul aceleiași regiuni. Singura exceptie este regiunea R7: ponderea bărbaților de
etnie română căsătoriți cu o femeie de etnie maghiară, respectiv de romă, în totalul bărbaților
români căsătoriți din regiuniea R7 este de 3.24% respectiv 0,28%. În același timp , ponderea
bărbaților români căsătoriți cu o femeie de altă etnie în totalul bărbaților căsătoriți din regiunea R5
este de 1.59%. Cu privire la ponderea bărbaților maghiari căsătoriți cu femei de altă etnie în totalul
bărbaților maghiari căsătoriți la nivelul unei regiuni, se poate observa că valoarea maximă în cazul
în care soția este de etnie română , se înregistrează în cazul regiunii R2 (81.01%); în cazul în care
soția este de etnie romă, valoarea maximă se înregistrează pentru regiunea R3 (1,61%) iar în cazul
în care soția este de altă etnie decât română, romă sau maghiară, valoarea maximă se înregistrează
la nivelul regiunii R8 (3,31%). Dacă se ia în considerare ponderea bărbaților romi căsătoriți cu o
femeie de altă etnie în totalul bărbaților romi la nivelul unei regiuni, se observă că valoarea maximă
în cazul în care femeia este de etnie română se înregistrează pentru regiunea R8 (16,28%), iar în
cazul în care femeia este de etnie maghiară, respectiv altă etnie, pentru regiunile R6(1.84%)
respectiv R5 (0,56%).
Tabelul 7 prezintă distributia casatoriilor la femeile celor trei etnii dupa etnia sotului. Ca și în cazul
bărbaților, valorile maxime ale acestui indicator în cazul căsătoriilor interetnice nu se înregistrează
la nivelul aceleiași regiuni. Dacă se ia în considerare ponderea femeilor de etnie română căsătorite
cu un bărbat de altă etnie în totalul femeilor de etnie română la nivelul unei regiuni, se observă că
valoarea maximă în cazul în care bărbatul este de etnie maghiară se înregistrează pentru regiunea
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R6 (3,25%), iar în cazul în care bărbatul este de etnie romă, respectiv altă etnie, pentru regiunile
R8(0,28%) respectiv R5 (2,07%). Având în vedere ponderea femeilor de etnie maghiară căsătorite
cu un bărbat de altă etnie în totalul femeilor de etnie maghiară la nivelul unei regiuni, se observă
că valoarea maximă în cazul în care bărbatul este de etnie română se înregistrează pentru regiunea
R2 (80,76%), iar în cazul în care bărbatul este de etnie romă, respectiv altă etnie, pentru regiunile
R3(2,03%) respectiv R2 (5,15%). În ceea ce privește ponderea femeilor de etnie romă căsătorite
cu un bărbat de altă etnie în totalul femeilor de etnie romă la nivelul unei regiuni, se observă că
valoarea maximă în cazul în care bărbatul este de etnie română se înregistrează pentru regiunea R8
(12,23%), iar în cazul în care bărbatul este de etnie maghiară, respectiv altă etnie, pentru regiunile
R6(1,97%) respectiv R5 (0,58%).
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Tabelul 6. Distributia casatoriilor la barbatii celor trei etnii dupa etnia sotiei (%)
romani casatoriti cu femei de etnie
Romana maghiara roma
alta

maghiari casatoriti cu femei de etnie
romana
maghiara roma
alta

Total
98.59
0.85
0.16
0.40
11.93
87.14
R1
99.71
0.04
0.07
0.18
23.66
75.57
R2
99.40
0.04
0.11
0.44
81.01
14.73
R3
99.68
0.03
0.19
0.10
73.90
22.89
R4
99.77
0.03
0.08
0.11
70.23
27.91
R5
96.11
2.08
0.23
1.59
37.85
58.49
R6
96.07
3.23
0.22
0.48
13.47
85.48
R7
96.05
3.24
0.28
0.42
6.59
92.96
R8
99.19
0.14
0.20
0.47
69.41
26.60
Sursa de date: prelucrarea microdatelor de la recensamantul din 2011 de catre autori

romi casatoriti cu femei de etnie
romana maghiara roma
alta

0.32

0.61

6.20

0.66

92.94

0.20

0.59
1.55
1.61
0.47
0.43
0.39
0.25
0.68

0.17
2.71
1.61
1.40
3.22
0.66
0.20
3.31

6.11
5.76
6.83
3.50
9.49
4.50
4.03
16.28

0.02
0.02
0.02
0.01
1.00
1.84
1.47
0.02

93.80
94.03
93.03
96.35
88.95
93.51
94.33
83.19

0.07
0.19
0.12
0.14
0.56
0.15
0.17
0.50

Tabelul 7. Distributia casatoriilor la femeile celor trei etnii dupa etnia sotului

Total
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

romance casatorite cu sot de etnie
Romana maghiara roma
alta
98.33
0.86
0.19
0.62
99.61
0.04
0.09
0.26
99.22
0.04
0.15
0.60
99.55
0.02
0.25
0.17
99.70
0.03
0.10
0.17
95.30
2.40
0.23
2.07
95.93
3.25
0.21
0.60
96.07
3.02
0.25
0.67
98.41
0.12
0.28
1.19

maghiari casatoriti cu sot de etnie
romana
maghiara roma
alta
11,78
87.09
0.28
0.85
24.52
74.56
0.17
0.75
80.76
13.06
1.03
5.15
76.69
19.26
2.03
2.03
68.00
30.00
1.00
1.00
33.97
61.10
0.39
4.54
13.33
85.41
0.36
0.90
7.04
92.45
0.20
0.31
72.71
24.27
0.21
2.81

romi casatoriti cu sot de etnie
romana maghiara roma
5.41
0.77
93.6
4.89
0.07
94.94
4.61
0.03
95.15
5.29
0.01
94.58
2.98
0.01
96.93
9.32
1.14
88.96
4.68
1.97
93.12
4.52
1.86
93.40
12.23
0.07
87.17

alta
0.22
0.10
0.22
0.11
0.08
0.58
0.24
0.22
0.52

Sursa de date: prelucrarea microdatelor de la recensamantul din 2011 de catre autori
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Tabelul 8. Proportia casatoriilor mixte la barbate si femei pentru cele trei etnii

Total
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Etnia barbatului din casatoria mixta
Romana
maghiara roma
1.41
12.86
7.06
0.29
24.43
6.20
0.60
85.27
5.97
0.32
77.11
6.97
0.23
72.09
3.65
3.89
41.51
11.05
3.93
14.52
6.49
3.95
7.04
5.67
0.81
73.4
16.81

Etnia femeii din casatoria mixta
Romana
maghiara roma
1.67
12.91
6.40
0.39
25.44
5.06
0.78
86.94
4.85
0.45
80.74
5.42
0.30
70.00
3.07
4.70
38.90
11.04
4.07
14.59
6.88
3.93
7.55
6.60
1.59
75.73
12.83

Sursa de date: prelucrarea microdatelor de la recensamantul din 2011 de catre autori

Proportia casatoriilor mixte, atat la barbate, cat si la femei este influentata intr-o buna masura de
dimensiunea grupurilor etnice minoritare la nivelul unei zone geografice. In cele ce urmeaza,
folosind doua modele de regresie vom incerca sa stabilim in ce masura structura etnica de la nivelul
regiunilor de dezvoltare poate influenta proportia casatoriilor mixte pentru o anumita etnie. Astfel,
folosind ponderile celor trei etnii in populatia regiunii si a proportiei casatoriilor mixte la barbati
si respective femei pentru cele trei etnii s-au definit doua modele de regresie. In urma estimarii
parametrilor de regresie s-au obtinut rezultatele prezentate in tabelul 9. Aceste rezultatate ne arata
ca exista o relatie liniara negativa intre proportia casatoriilor mixte, atat la barbate cat si la femei,
si ponderea populatiei grupului etnic in populatia regiunii de dezvoltare.
Tabelul 9. Modele de regresie pentru analiza relatiei dintre proportia casatoriilor mixte si structura
etnica
Variabila dependenta
Termen liber
Coeficientul pantei
𝑅2
n

Proportia casatoriilor mixte la barbati
pentru cele trei etnii
28.540 ∗
(4.17)
−0.270∗
(−2.05)
0.16
24

Proportia casatoriilor mixte la
femei pentru cele trei etnii
28.299∗
(4.03)
−0.263∗∗
(−1.95)
0.15
24

∗ 𝛼 < 0.05; ∗∗ 𝛼 < 0.06
Factorii culturali și psihologici ai o influență majoră asupra ponderii căsătoriilor mixte în rândul
bărbaților și femeilor la nivelul unei regiuni geografice. În continuare, astfel de căsătorii au o
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influență majoră asupra “reproducerii etnice, definită ca ponderea copiilor care se identifică cu
populatia de o anumtă etnie în numărul total de copii născuți de contingentul feminine fertil
aprținând etniei respective” (Kiss și Veres, p.16). Un prim factor esențial de influență a căsătoriilor
mixte este dat de posibilitatea alegerii soțului în urma emacipării femeilor prin educație și drepturi
egale (Chapola, 2009). Astfel, ponderea mai mare a femeilor care angajează în casaătorii mixte din
punct de vedere etnic comparative cu bărbații, este explicată de faptul că, desi de-a lungul timpului
părinții au exercitat o influență mult mai mare în ceea ce privește alegerea unui partener pentru
fiice (Apostolou, 2007), în prezent, femeile încep să nu mai fie influentate atât de mult de familie
în alegerea soțului (Buunk, 2015). În al doilea rând, ponderea căsătoriilor mixte în totalul
căsătoriilor la nivelul unei regiuni geografice este influențată și de tipul de cultură – de tip
individualist sau collectivist – pe ale căror valori se construiește modelul de bunăstare al familiei
(Arends-Tóth și van de Vijver, 2008). În culturile de tip colectivist, parinții au o influență deosebită
în alegerea unui partener de viață, fiind de preferat persoane cu aceleași valori și obiceiuri
(Bejanyan, 2015). În continuare vor fi analizate cele 3 etnii din punctul de vedere al gradului de
emencipare al femeilor și tipul de societate.
Având în vedere persoanele de etnie română și maghiară, Brie et al. (2011) arată faptul că încă din
secolul al XIX-lea, aspectul etnic a început să se diminueze ca importnață în alegerea unui partener,
în special în mediul urban. Conform aceleiași surse, factorii cei mai importanți care au contribuit
la acest fenomen au fost schimbarea realității sociale și profesionale la care tinerii s-au adaptat și
afnitatea dintre Romano-Catolici și Greco Catolici. În plus, Zsuzsa (2010) arată că, o mare parte
dintre persoanele de etnie maghiară au o afinitate și către etnia română. În parallel cu deschiderea
reciprocă pe care cele două etnii au arătată, a avut loc și procesul de emancipare al femeilor de
etnie română care a început încă din secolul al XIX-lea și a luat amploare în perioada interbelică,
când liderul acestei mișcări, Alexandrina Cantacuzino a fost aleasă vicepreşedintă a Congresului
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Consiliului Internaţional al Femeilor de la Washington, din 1925, având preocupări și în
domeniul minorităților (Mihăilescu, 2002).
Cu privire la etnia româ, de Graf et al. (2016) arată faptul că în comunitățile Rome din Europa,
rolul individului este foarte limitat, prevalând aspirațiile colectivității și familiei. O altă
caracteristică aparte a acestei comunități este diversitatea dată de tradiții și obicieiuri la nivelul
diverselor subgrupuri (Dietz, 2019). În România, populația de etnie Romă a fost marginalizată, pe
de-o parte datorită faptului că nu au dorit să își abandoneze stilul de viață, pe de altă parte din cauza
prejudecăților persoanelor de alte etnie (CREŢAN și TURNOCK, 2009). În plus, în cadrul
comunităților rome din România, se perpetuează căsătoria timpurie a fetelor cu un sot ales de
familie (între 12 și 18 ani) iar vârsta optima pentru prima naștere este coniderată 18 sau 19 ani
(Surdu, 2004).
Educația afectează căsătoriile mixte nu doar prin prisma faptului că reprezintă unul dintre
instrumentele de emacipare a femeilor. Furtado și Theodoropoulos (2011) precum și Furtado
(2012) arată faptul că un nivel de educație mai înalt conduce la o mai mare adaptabilitate la valorile
altei culturi, persoanele mai educate părăsind ușor enclavele etnice și căutându-și un partener cu
același nivel de educație. Totodată un nivel crescut de educație contribuie la creșterea căsătoriilor
mixte și datorită faptului că prin educație atitudinea față de astfel de căsătorii precum și normele
care guvernează căsătoria se schimbă (Pew Research Center, 2017 și Boucaud, 2018). În plus, copii
născuți din cupluri mixte din punct de vedere etnic au un nivel educațional mai ridicat comparativ
cu copii cuplurilor monoetnice (Dang și Nguyen, 2016). Segregarea prin educatie (articol pe
estonia). Mai mult, un nivel mai ridicat de educație al femeilor are efecte pozitive asupra tuturor
aspectelor ce țin de calitatea vieții copiilor, în special a stării de sănătate a acestora (Behraman și
Rosenzweig, 2002; Chou et al. 2010)
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Având în vedere informațiile cu privire la legătura dintre educație și alegerea unui partener de viață
precum și consecințele alegerii asupra copiilor, pentru a explica ponderea căsătoriilor mixte pe
diferite etnii, este necesară o analiză a nivelului educațional al populației în funcție de acest criteriu.
Astfel, în continuare se va analiza acest aspect în funcție de sex și mediul de rezidență pentru
următarele niveluri de educașie: superior,secundar, primar și analfabet.
Conform datelor de la RPL2011, ponderea absolvenților de învățământ superior de etnie romă în
totalul populației de această etnie este de 0,71%, mult mai scăzută decât valoarea la nivel național
de 14.38%. Dacă avem în vedere populația de etnie română, maghiară, respectiv altă etnie, acest
indicator înregistrează valorile 14,81%, 10,22% respectiv 14,8%. De asemenea, doar 0,68% dintre
bărbații de etnie romă și 0,75% dintre femeile apartinand acestei etnii au studii superioare. La polul
opus, 14,13% din populația de etnie romă este analfabetă. În plus, 11,29% dintre bărbații de etnie
romă și 17,04% dintre femeile de această etnie sunt persoane anafabete. La nivel național, ponderea
persoanelor anafabete este de 1,36%. În cazul românilor, aceast indicator are valoarea 1,01%
(0,63% pentru bărbați și 1,36 pentru femei), în cazul maghiarilor 0,81% (0,73% pentru bărbați și
0,87% pentru femei) iar în cazul persoanelor de altă etnie 2,22% (1,45% pentru bărbați și 3,04%
pentru femei). Dacă avem în vedere absolvenții învățământului secundar, se poate constata că
65,25% din populația stabilă a absolvit acest nivel educațional. Cea mai mică valoare a acestui
indicator se înregistrează în cazul etniei rome (44.71%) iar cea mai mare în cazul etniei maghiare
(73,4%) în timp în cazul românilor și persoanelor de altă etnie valorile sunt apropiate de cea
națională (65,6% respectiv 65%). Pentru acest nivel de educație, valoarea acestui indicator este
ușor mai ridicată în cazul bărbaților decât al femeilor în cazul fiecărei etnii. Cu privire la
învățământul primar, ponderea persoanelor care au absolvit acest nivel de înțământ în populația
stabilă înregistrată este de aproximativ 14,2%. Cea mai mare valoare se înregistrează în cazul etniei

41

rome (34,17%) cu valori apropiate pentru femei și bărbați. Cea mai mică valoare se înregistează
pentru etnia maghiară (aproximativ 11%), în timp ce în cazul românilor și al persoanelor de alte
etnii valorile sunt apropiate de cea la nivel național.
Dacă se analizează nivelul de educație al persoanelor din municipii și orașe comprativ cu cel al
persoanelor din comune, se poate obeserva că ponderea persoanelor absolvente de învătământ
superior în totalul popualției stabile din muncipii și orașe este de aproximativ 5 ori mai mare decât
în cazul populației din comune (22,45% comparativ cu 4,74%). Aceeași situație se întâlnește și în
cazul persoanelor de etnie română (23.36% municipii și orașe, 4,84% comune). În cazul
personanelor de etnie maghiară, ponderea persoanelor absolvente de învătământ superior în totalul
popualției stabile din muncipii și orașe este de aproximativ 3 ori mai mare decât în cazul populației
din comune (15,31% respectiv 4,67%). Un rezultat similar se înregistrează și în cazul persoanelor
de etnire romă, însă ponderile asociate sunt mult mai mici – 1,33% pentru romii din mediul urban
și 0,33% pentru romii din mediul rural. În cazul persoanelor de altă etnie decât română, maghiară
sau romă, acest indicator are valori de aproximativ 4 ori mai mari în cazul persoanelor care trăiesc
în municipii și orașe comparactiv cu persoanele din comune (23,52% respectiv 5,32%). În același
timp, ponderea persoanelor analfabete în totalul persoanelor care trăiesc în mediul urban este de
aproximativ 3 ori mai mică comparativ cu mediul rural (0,7% respectiv 2,15%). În cazul
persoanelor de etnie română și maghiară, acest indicator înregistrează valori apropiate (0,42%
pentru municipii și orașe și 1,69% pentru comune, în cazul românilor; 0,44% pentru municipii și
orașe și 1,21% pentru comune în cazul maghiarilor). În cazul populației de etnie romă, ponderea
persoanelor analfabete în totalul persoanelor de etnie romă din municipii și orașe este de 13,4% iar
în cazul celor din comune este de 14,6%. Dacă este avută în vedere populația de orice altă etnie, se
constată că acest indicator atinge aproximativ 2% pentru populația din municipii și orașe si
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aproximativ 2,5% pentru populația din comune. În cazul absolvenților de nivel primar și secundar
de educație, situația pe municipii și roașe respectiv comune este similară cu cea la nivel național.
Așa cum se poate observa din paragrafele anterioare, în România există discrepanțe semnificative
în ceea ce privește nivelul de educație între români, maghiari și restul etniilor, pe de-o parte și romi,
pe de altă parte. Aceste discrepanțe se observă în cazul tuturor nivelurilor educaționale: ponderea
persoanelor analfabete de etnie romă în totalul persoanelor de această etnie, precum și a
absolvenților de învățământ primar este mult mai mare decât în cazul celorlalte etnii în timp ce
ponderea absolvenților de învățământ superior și secundar este mult mai mică. Având în vedere,
legătura puternică dintre nivelul de educație și intrarea într-o căsătorie (Anderberg și Zhu, 2010),
nivelul scăzut de educație al persoanelor de etnie romă este unul dintre factorii explicativi ai
ponderii reduse a căsătoriilor mixte la această etnie.
Analiza statistică de mai sus a revelat doar aspectul cantitativ al educației în rândul populației de
etnie romă, respectiv ponderea foarte scăzută a persoanelor absolvente de educație terțiară și
ponderea foarte ridicată a persoanelor analfabete. Literatura de specialitate scoate în evitență și o
serie de aspecte calitative ale educației persoanelor de etnie romă. De exemplu, UNICEF (2014)
arată faptul că mulți copii de etnie Romă învață separat de copii de altă etnie. Acest aspect este
deosebit de periculos, deoarece, așa cum arată Council of Europe (2017), conduce la introleranță
față de diversitatea etnică la vârsta adultă.
Pe baza datelor inregistrate la recensamant s-au calculat ponderile casatoriilor mixte la nivelul
intregii populatii, pentru barbatii si femeile fiecareia din cele trei etnii, pe nivele de educatie:
𝑛𝑚𝑖
100, 𝑖 = 1,2,3
𝑛𝑖
unde i este indicele pentru nivelul de educatie (1 – studii universitare, 2 – invatamant secundar, 3
𝑝𝑖 =

– invatamant primar si 4 – fara studii), iar 𝑛𝑚𝑖 – numarul de casatorii mixte din categoria pentru
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care se calculeaza ponderea si 𝑛𝑖 – numarul total de casatorii din aceeasi categorie. De exemplu,
pentru romani, coloana B din tabelul 10, se calculeaza pentru fiecare nivel de educatie ponderea
barbatilor romani casatoriti cu o femeie dintr-o alta etnie pe nivelul respectiv de educatie (casatorie
mixta la barbatii de etnie romana) in numarul total de casatorii al barbatilor de etnie romana pe
acelasi nivel de educatie (casatorii monoetnice si casatorii mixte la barbatii de etnie romana).
Pe baza rezultatelor obtinute, ce sunt prezentate in tabelul 10, formulam urmatoarele observatii.
Pentru intreaga populatie, dar si pentru cele trei etnii ponderea casatoriilor mixte sporeste o data cu
cresterea nivelului de educatie. Afirmatia este mult mai relevanta pentru etniile maghiara si roma,
care sunt etnii incomparabil mai mici decat etnia romana. Pentru aceste etnii, trebuie remarcat ca
ponderea casatoriilor mixte la persoanele fara scoala terminata este cu mult mai mica, decat in
cazul celor care au finalizat cursurile universitare. In cazul etniei maghiare, atat la barbati, cat si la
femei, diferentele dintre ponderile calculate la persoanele care au finalizat studii superioare si cele
fara scola sunt, 11.7 pp, la barabati, respectiv 9.9 pp la femei. In cazul etnie roma, diferentele sunt
si mai mari, acestea fiind egale cu 24.8 pp, la barbati, respectiv 17.1 pp la
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femei. La etnia romana, pentru fiecare categorie de educatie, ponderea casatoriilor mixte este mai
mare la femei decat la barbati. La maghiari, valorile calculate la barbati si femei, pentru fiecare
nivel de educatie, sunt relativ egale. Aceste rezultate ne arata ca, pentru etniile care au o pondere
mai mica in populatia unei tari educatia este un factor important pentru realizarea casatoriilor mixte
din punct de vedere etnic.
Tabelul 10. Ponderea casatoriilor mixte in raport cu nivelul de educatie, pe intreaga populatie si
etnii (%)
Total populatie
Romani
Maghiari
Romi
B
F
B
F
B
F
B
F
Superior
3.6
3.5
1.7
2.2
19.8
19.5
28.1
20.9
Secundar
2.9
3.1
1.5
1.8
13.4
14.2
13.3
12.6
Primar
2.3
2.3
1.1
1.3
9.4
9.5
6.4
6.4
Fara
2.8
2.9
1.8
1.7
8.1
9.6
3.3
3.8
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Tabelul 11. Ponderea casatoriilor mixte la etnia romana, maghiara si roma, la femei si barbati, in numarul total de casatorii a etniei, pe
studii (%)
Casatorii mixte barbati
M – roman cu F care nu este romanca M – maghiar cu F care nu este maghiara
M – rom cu F care nu este rom
Nivel de
Nivel de educatie M
Nivel de educatie M
Nivel de educatie M
educatie
(F)
Superior Secundar Primar Fara
Superior Secundar Primar Fara
Superior Secundar Primar Fara
Superior
1.5
1.6
2.1
1.1
22.0
20.2
18.8
42.9
35.7
29.6
18.5
14.3
Secundar
2.1
1.4
1.5
1.9
16.3
13.4
14.0
15.1
34.7
22.9
24.8
22.7
Primar
3.2
1.6
1.0
1.5
18.4
11.3
8.0
9.6
14.1
9.1
5.8
6.0
Fara
7.4
5.0
2.5
2.0
40.0
28.1
13.6
6.6
6.3
3.6
2.1
1.8
Casatorii mixte femei
Nivel de
F – romanca cu M care nu este roman F – maghiara cu M care nu este maghiar
F – rom cu M care nu este rom
educatie
(F)
Superior Secundar Primar Fara
Superior Secundar Primar Fara
Superior Secundar Primar Fara
Superior
2.0
2.5
4.3
5.1
22.2
16.2
14.5
0.0
23.2
29.1
10.3
0.0
Secundar
2.2
1.6
2.5
7.0
23.4
13.5
12.0
23.2
17.5
15.2
10.0
2.0
Primar
3.1
1.4
1.2
2.8
30.1
12.4
7.2
10.3
17.6
13.9
5.4
3.2
Fara
5.9
1.7
1.5
2.1
25.0
26.8
10.6
5.7
21.1
16.5
4.6
1.9
Sursa de date: Microdate RPL2011, calculele proprii ale autorilor

Tabelul 12. Ponderea casatoriilor in functie de nivelul de educatie al partenerilor, pe etnii, casatorii mixte si totale
Romani
Maghiari
Romi
M
F
M
F
M
F
T
Mixt
T
Mixt
T
Mixt
T
Mixt
T
Mixt
T
Mixt
nivel de educatie egal
69.5 63.2 69.5 64.1 68.6 65.7 68.4 64.4 70.1 62.6 69.9 59.1
nivel de educatie mai mare la partener
19.8 25.0 19.7 19.3 19.9 19.3 20.4 23.7 20.6 16.5 21.6 31.7
Nivel de educatie egal sau mai mare decat al
partenerului
89.3 88.2 89.2 83.4 88.5 85.0 88.8 88.1 90.7 79.1 91.5 90.8
Nivel de educatie mai mic decat al partenerului
10.7 11.8 10.8 16.6 11.5 15.0 11.2 11.9
9.3 20.9
8.5
9.2

46

În afară de nivelul de educație, ponderea căsătoriilor mixte pe diferite poate fi explicată și de alți factori
culturali. Limbile vorbite de fiecare dintre soți, statul perceput pe care cunoșterea fiecărei limbi o conferă
individului la nivelul societății (de Klerk 2001) și gradul de atașasement față de limbă (Igboanusi și Wolf,
2010) sunt foarte importante. Din aceste puncte de vedere, situația la nivelul etniilor română, maghiară și
romă în România este una foarte compleă. Astfel, așa cum arată Beno (2015), în fosta regiune istorică
Transilvania, aproximativ 15% dintre românii vorbesc limba maghiară la un nivel cel puțin mediu și 84%
dintre maghiari vorbesc limba română la un nivel cel puțin mediu. Chiar și în cazurile unor scoli cu predare
integrală în limba maghiară, elevii vorbesc limba română la un nivel cel puțin mediu, datorită interacțiunilor
cu prietenii (Obenchain et al. 2014). Pe de altă parte, deși persoanele de etnie romă sunt multilingve, vorbind
limba comunităților cu care conviețuiesc, situația nu este niciodată reciprocă, maghiarii și românii refuzând
să vorbească limba romani (Felecan, 2011). Mai mult, grupurile de romi împrumută diverse aspecte culturale
și lingvistice de la comunitățile cu care intră în contact dezvoltând propriul dialect, fapt ce conduce la o
intercționare scăzută cu alte grupuri (Matras, 2013).
Un alt element care influențează decizia de căsătorie este evoluția culturală (Lopez, 2000). Creaza et al
(2017) au arătat faptul că unul dintre aspectele importante ale evoluției culturale este evoluția demografică,
mai precis trecerea de la un comportnament bazat pe o rată a fertilității mare la un comportament bazat pe
o speranță mai mare de viață.
Pe baza datelor inregistrate la recensamant si folosite in cadrul articolului pentru analiza caracteristicilor
casatoriilor mixte s-au obtinut distributiile femeilor casatorite intr-o casatorie monoetnica si mixta din punct
de vedere etni si numarul mediu de copii nascuti de o femeie pe fiecare tip de casatorie. Rezultatele obtinute
(tabelul 13) confirma diferentele care exista intre etnia roma si celalalte doua etnii, romana si maghiara, in
raport cu caracteristicile fertilitatii [Andrei, 2018]. In timp ce, in medie, o femeie de etnie roma a dat nastere
la aproape 3 copii, o femeie de etnie romana sau maghiara au nascut numai 2.03 copii. Diferentele
semnificative intre romi si cele doua etnii sunt si in raport cu distributia femeilor in raport cu numarul de
copii nascuti. Astfel, in timp de la etnia roma 74.3% din numarul de femei casatorite au doi sau mai multi
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copii, la etnia romana proportia acestora este de 55.7%, iar la etnia maghiara de 62.5%. Mai mult, la etnia
roma 31.4% dintre femei au nascut patru sau mai multi copii, in timp ce la romani ponderea este de 8.9%,
iar la maghiari de 7.3%.
Casatoriile mixte din punct de vedere etnic au caracteristici diferite ale fertilitatii daca ne comparam cu
casatoriile monoetnice ale celor trei etnii. Astfel, doua aspecte sunt relevante in aceasta comparative:
numarul mediu de copii nascut de o femeie, precum si caracteristicile distributiilor femeilor in raport cu
numarul copiilor nascuti. Astfel, numarul mediu de copii nascuti de o femeie casatorita cu un barbat care
apartine altei etnii este egal cu 1.9 copii, care este mai mic decat valoarea acestui indicator consemnata la
cele trei grupuri etnice. Valoarea inregistrata la femeile casatorite cu barbati din alte etnii este apropiata de
valoarea inregistrata la femeile din alte etnii, care sunt de dimensiuni foarte mici, care sunt casatorite cu
barbati din aceeasi etnie (valoarea in acest caz este 1.92 copii/femeie). In cazul casatoriilor mixte remarcam
ca 16.8% dintre femei nu au nascut nici un copil, iar 35.7% dintre acestea au nascut un singur copil. Mai
mult, in acest caz, numai un procent de 7% dintre femei au nascut patru sau mai multi copii.

Tabelul 13. Caracteristici ale natalității familiilor monoetnice și mixte
Numar de copii
0
1
2
3
4
5
6 sau mai multi
Total
Numar mediu
de copii născuți

romani
12.7
31.6
36.5
10.4
5.0
2.1
1.8
100.0

maghiari
10.0
27.5
43.2
11.9
4.6
1.6
1.1
100.0

romi
7.7
18.0
25.7
17.1
12.6
8.6
10.3
100.0

alte etnii
15.5
35.1
33.7
8.6
3.6
1.6
1.9
100.0

mixte
16.8
35.7
31.9
8.7
3.8
1.7
1.5
100.0

2.03

2.03

2.99

1.92

1.90

Evolutia istorica a unei societati si schimbarile socio - politice care intervin la nivelul unei tari pot
afecta in mod direct intensitatea casatoriilor mixte. Dupa cum vom vedea si din datele calculate la
nivelul Romaniei, schimbarile politice din anul 1989 au stimulat migratia interna si externa a
populatiei, ducand implicit si la cresterea ponderii casatoriilor mixte in numarul total de casatorii.
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Diferenta culturala care exista intre mediul urman si rural reprezinta un factor important care poate
diferentia cele doua medii in raport cu intensitatea si dinamica casatoriilor mixte din punct de
vedere etnic. In tabelul 14 sunt prezentate date pentru caracterizarea intensitatii si dinamicii
casatoriilor mixte la nivelul Romaniei pe cele doua medii, urban si rural. Pentru cele trei etnii, s-a
calculate diferenta dintre ponderile casatoriilor mixte, pentru barbate si femei, pentru cele trei etnii.
Rezultatele obtinute (figura 1) ne arata ca, exceptand perioada de pana la 1959, in care se
inregistreaza numai la etnia roma o pondere mai mare a casatoriilor mixte din rural in raport cu
cele din urban, in toate celalalte cazuri ponderea casatoriilor mixte este mai mare in urban in raport

13.00

(pp)

cu mediul rural.

11.00
9.00

7.00
5.00
3.00
1.00

-1.00
-3.00
-5.00
Romani B

Romani F

Maghiari B

Maghiari F

Romi B

Romi F

Figura 1. Diferenta in puncta procentuale dintre casatoriile mixte din mediul urban si rural
pentru barbati si femei pentru cele trei etnii
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Tabelul 14. Ponderea casatoriilor mixte pe grupe de varsta pentru etnia romana, maghiara si roma (%)

<1949
1950-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-94
1995-99
2000-04
2005-11

Barbati romani
T
U
R
0.48 1.33 0.14
0.81 1.93 0.23
1.04 2.09 0.36
1.10 1.89 0.49
1.12 1.57 0.63
1.25 1.55 0.77
1.18 1.41 0.79
1.21 1.45 0.84
1.10 1.40 0.77
1.17 1.46 0.85
1.42 1.64 1.15
1.80 1.93 1.60

Femei romance
T
U
R
0.26 0.60 0.13
0.57 1.26 0.22
0.81 1.53 0.35
1.02 1.70 0.50
1.15 1.61 0.65
1.33 1.63 0.84
1.37 1.65 0.89
1.40 1.72 0.94
1.34 1.81 0.81
1.62 2.10 1.07
1.98 2.46 1.36
2.35 2.71 1.81

Casatorii mixte pentru:
Barbati maghiari Femei maghiare
T
U
R
T
U
R
3.34
5.49
1.88
5.73 11.24
1.71
6.33 10.54
2.83
8.35 14.87
2.63
6.96 10.59
3.53
9.88 15.71
4.07
8.39 12.06
4.54
9.74 14.41
4.72
9.83 13.61
5.48 10.05 13.92
5.58
11.98 15.59
7.07 11.82 15.94
6.16
12.72 16.84
7.05 11.52 15.46
6.12
12.62 16.93
7.48 12.41 16.77
7.19
11.60 16.78
6.75 11.84 16.93
7.09
12.38 17.74
7.51 11.75 16.81
7.18
14.71 20.14
9.36 13.93 18.98
9.01
17.11 23.83 10.56 15.80 21.35 10.55

Barbati romi
T
U
5.97
4.55
5.09
5.10
5.34
6.83
5.08
5.19
4.79
6.15
5.49
6.84
5.46
7.94
5.39
7.74
6.44
9.46
6.38
9.68
6.95 10.64
6.86 11.63

Femei romi
R
T
U
6.67 3.08 0.00
5.08 3.89 3.46
4.55 3.94 5.58
5.02 4.08 5.40
3.92 4.26 5.31
4.56 4.51 6.12
3.77 4.57 5.82
3.80 4.60 6.14
4.63 5.07 6.86
4.57 5.33 8.01
4.90 6.23 8.12
4.84 6.11 9.09

R
4.55
4.11
3.08
3.24
3.59
3.41
3.74
3.56
4.03
3.87
5.21
4.88

Sursa de date: Calcule proprii ale autorilor folosind microdate RPL2011
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Dinamica casatoriilor mixte la barbati si femei pe cele doua medii este diferita pentru cele trei
etnii. Astfel, la etniile romana si maghiara, atat la barbate cat si la femei ponderea casatoriile
mixte din mediul rural au inregistrat pe parcursul intregii perioade o dinamica pozitiva. AStfel,
daca la inceputul perioadei cele doua ponderi la etnia romana au fost relative egale, in jurul
valorii de 0.2%, acestea au crescut la finele perioadei de analiza la 1.60% la barbate, respective
1.81% la femei. Totusi, pana in anul 1975 ponderile casatorilor mixte la barbatii si femeile de
etnie romana din mediul rural sunt relative egale, dar incepand cu anul 1975 se observa o usoara
devansare a ponderii casatoriilor mixte la barbatii acestei etnii de catre valorile inregistrate la
femeile acestei etnii. In schimb la etnia maghiara dinamica celor doua serii este una crescatoare
iar valorile acestora, pe intregul orizont de timp sunt relative egale. In perioada 1950-54
ponderea casatoriilor mixte in mediul rural, la aceasta etnie a fost 2.63% la femei, respective
2.83% la barbate. La finele perioadei de analiza, 2005 – 11, cele doua valori au crescut la 10.56
la barbate si 10.55 la femei. La etnia roma, ponderea casatoriilor mixte la barabatii din mediul
rural prezinta o evolutie negative. Daca la inceputul perioadei de analiza valoarea ponderii
casatoriilor mixte la barbatii din mediul rural era de peste 6%, aceasta a scazut sub 5% in
perioada 2005 – 11. Pentru casatoriile mixte la femeile din mediul rural aceasta tendinta este
numai pana la nivelul perioadei 1960-64, aceasta fiind urmata de o perioada ce se intinde pana
1985-89, in care ponderea casatoriilor mixte este una relativ constanta. Pentru ambele serii de
date, atat la barbate, cat si la femei, incepand cu perioada 1990-94 acestea urmeaza o traiectorie
pozitiva, dar cu o crestere moderata, de la o perioada la alta. In cazul celor doua serii de date,
dar constituite pentru mediul urban se constata o tendinta crescatoare pentru cele trei etnii, dar
cu particularitati diferite pentru fiecare dintre acestea. La etnia romana ponderea casatoriilor
mixte la femeile din mediul urban este net superioara celor a barbatilor incepand cu perioada
1970-74. In schimb, la etnia maghiara, incepand cu perioada 1990-94 ponderea casatoriilor
mixte la barbatii de urban este mai mare decat a femeilor. La etnia roma ambele serii sunt
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crescatoare, cu mentiunea ca valorile inregistrate in cazul barbatilor, incepand cu perioada 1965
– 69 sunt superioare celor calculate pentru femei.
3. Dezvoltarea modelului de analiza
3.1.Ipoteze
In dezvoltarea modelului de analiza a casatoriilor mixte intre persoane de etnie majoritara si
minoritara vom define un set de ipoteze luand in considerare investigarea literaturii de
specialitate in domeniu, dar si rezultatele descriptive ce au fost mai sus prezentate.

Activitatea 2.2: Colectarea de date și crearea bazelor de date

Activitatea 2.2.1: Colectarea datelor privind cu privire la indicatorii psiho-culturali
(Coordonator – International Institute for the Advanced Study of Psychotherapy and
Applied Mental Health, Universitatea Babeș-Bolyai)

O parte din această activitate a fost realizată împreună cu Partenerul 2 (Departamentul
de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai) și a vizat colectarea datelor descrise în
secțiunile 2.1.1 și 2.1.3, prin intermediul unei anchete sociale, realizate de Mercury Research
(https://www.mercury.ro/), o companie independentă de studii de piață, împreună cu
C.C.S.A.S (http://www.ccsas.ro/), un institut de cercetare din domeniul cercetării sociale și al
studiilor de marketing. Rolul echipei coordonatoare a fost acela de a stabili indicatorii psihoculturali incluși în anchetă și de a monitoriza procesul de colectare a datelor în faza de
pretestare a chestionarului utilizat. Pretestarea a fost realizată pe un eșantion diversificat din
punct de vedere demografic, cu un număr de 30 de subiecți, iar pentru realizarea interviurilor
a fost utilizată metodologia Computer Assisted Personal Interview (CAPI), care presupune
aplicarea față în față a interviului și consemnarea răspunsurilor oferite de către participanți pe
un dispozitiv electronic (telefon, tabletă sau computer).
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De asemenea, echipa coordonatoare a creat un site dedicat colectării datelor pentru
indicatorii psiho-culturali și sociali: (https://www.testepsihologiceonlineubb.org/). Site-ul
permite utilizatorilor să completeze o serie de scale psihologice și să obțină interpretarea
psihologică a propriilor scoruri imediat după finalizarea chestionarelor. Chestionarele sunt
construite pe platforma Surveygizmo (https://www.surveygizmo.com/) și atât acestea cât și
site-ul sunt integrate cu Google Analytics.

Activitatea 2.2.2: Colectarea datelor teritoriale și demografice (Partener 1 – Centrul
pentru Dezvoltare Sustenabilă, Universitatea Babeș-Bolyai)

Pentru indicatorii necesari analizelor din capitolele Schimbare tehnologică, industrii
creative și inegalități intra-urbane: studiu de caz – ZMC,

Mobilitate (navetism),

Mobilitate urbană, Accesibilitate, SDGs (Sustainable Development Goals) a fost creată o
bază de date care se află în diverse stadii de finalizare, cu capitole finalizate total, dar și
elemente care necesită completări: A. Indicatori privind volumul de transport, B. Indicatori de
accesibilitate și date cantitative și calitative necesare stabilirii gradului de atractivitate al
orașelor. În acest sens a fost creată o bază de date care cuprinde numărul de IT-işti la nivel de
UAT, respectiv proporţia acestora din populaţia activă. De altfel, a fost stabilită şi evoluţia
numărului de angajaţi în domeniul IT în Cluj-Napoca din 2006 până în 2018, evoluţia suprafeţei
intravilanului şi a populaţiei municipiului Cluj-Napoca în perioada 1993 – 2017. Evoluţia
construcţiilor din Cluj-Napoca şi inelul A de comune din Zona Metropolitană Cluj s-a analizat
pe o perioadă de 32 de ani, din 1986 până în 2018, folosind o transformare multi-spectrală. În
ceea ce priveşte acest capitol, baza de date creată a fost în proporţie de 100% analizată.
Pentru capitolul de navetism se vor utiliza date de la Recensământ la Populaţiei şi
Locuinţelor (2011), la nivel de UAT. Baza de date este completă, însă a fost prelucrată doar
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pentru judeţele Regiunii de dezvoltare Nord-Vest şi Regiunii de dezvoltare Centru. Totodată,
s-a creat şi baza de date necesară stabilirii accesibilităţii, pentru regiunile amintite.
Mobilitate urbană - În privinţa mobilităţii urbane în baza de date există informaţii cu
privire la numărul de autoturisme, populaţie, număr de vehicule pentru transportul local,
numărul pasagerilor transportaţi, numărul de vehicule din anumite puncte şi viteza de deplasare
pe artere de circulaţie şi puncte de interes în intervale diferite de timp. De asemenea, pentru
indicatorul performanţa mobilităţii şi priorităţii oraşului există o parte din date, este necesară
doar analiza GIS pentru stabilirea datelor lipsă.
Accesibilitate - Din lista indicatorilor privind infrastructura, serviciile şi volumul de
transport au rămas de analizat doar indicatorii ce ţin de transportul feroviar, însă vor fi analizaţi
imediat după actualizarea noului orar al trenurilor, în timp ce restul indicatorilor care ţin de
transportul rutier, aerian şi marin au fost analizaţi.
Baza de date necesară pentru analiza indicatorilor de accesibilitate este finalizată în
proporţie de 80%.
Pentru SDGs (Sustainable Development Goals) s-a realizat o bază de date PostgreSQL
cuprinzând în total 48 de indicatori aferenți unităților administrativ-teritoriale, urmând să fie
extinsă și la nivel județean.
Pentru indicatorii necesari analizelor din capitolul Night lights-output economic și poli
de creștere și inegalități spațiale a fost creată o bază de date cu privire la imaginile satelitare
DMSP/OLS pentru perioada 1992-2013 și NPP-VIIRS pentru perioada 2014-2018, prelucrate
la nivel de UAT și județe, respectiv datele cu privire la veniturile totale și proprii ale
administrației publice la nivel de UAT și județe pentru perioada 2004-2018.
În domeniul statisticii demografice au fost luate în considerare următoarele date
statistice: populația după domiciliu, pe grupe de vârsta, sexe și medii de rezidență, născuți vii
pe județe și localități, decedați pe județe și localități, decedați sub un an pe județe și localități,
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fluxurile migraţiei interne cu schimbarea domiciliului (urban-rural, urban-urban, rural-urban,
rural-rural), persoanele sosite prin schimbarea de domiciliu - pe medii de rezidenţă, sexe, grupe
de vârstă, judeţe, persoanele plecate prin schimbarea de domiciliu - pe medii de rezidenţă, sexe,
grupe de vârstă, judeţe și localități, soldul schimbărilor de domiciliu - pe medii de rezidenţă,
sexe, grupe de vârstă, judeţe și localități, persoanele emigrante - pe sexe, grupe de vârstă,
naţionalităţi, ţara de destinaţie, regiuni de dezvoltare şi judeţe de plecare, persoanele imigrante
- pe sexe, grupe de vârstă, naţionalităţi, ţara de plecare, regiuni de dezvoltare şi judeţe de sosire,
soldul migraţiei externe - pe sexe, grupe de vârstă, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Ulterior din
datele existente au fost calculați următorii indicatori (date relative): indicele de îmbătrânire, rata
de dependență, sporul natural, sporul migratoriu, sporul total.
În domeniul statisticii economice, cercetarea s-a orientat atât spre colectarea datelor
macroeconomice, cât și spre cele legate de resursele umane, în special: rata șomajului pe județe
și localități, rata de ocupare a populației pe județe și localități, venitul populației pe județe și
localități, Produsul Intern Brut pe județe, datele firmelor după codul CAEN.
În domeniul statisticii sociale, colectarea datelor s-a focalizat pe indicele de sănătate și
educație: rata abandonului școlar (nivel primar și gimnazial) pe județe, rata de școlarizare (nivel
gimnazial, liceal) pe județe și localități, ponderea populației cu studii superioare pe județe și
localități, rata de alfabetizare pe județe și localități, mortalitatea infantilă pe județe și localități,
speranța de viață la naștere pe județe, personalul medico-sanitar, pe categorii de personal pe
județe și localități, paturi în unitățile sanitare, pe categorii de unități sanitare pe județe și
localități, ponderea asiguraților de sănătate pe județe și localități, rata de morbiditate pe județe
Din datele culese am construit mai multe baze de date (4), care au cost interconectate
între ele. S-a construit trei baze de date în format excel, pe nivel de localități (UAT) din
România, incluzând serii de date 1992 (1990) –2018 pe domeniile demografie, economie și
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social-educațional, respectiv o bază de date integrată la nivel de județe, tot cu serii de date
1992-2018. De asemenea, am transformat bazele de date în format SPSS (IBM-SPSS).

Activitatea 2.2.3: Colectarea datelor de tip chestionar pentru un eșantion reprezentativ
(Partener 2 – Departamentul de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai)

Pentru această activitate Partenerul 2 a implementat toate procedurile administrative
necesare pentru a demara ancheta care să conducă la culegerea indicatorilor descriși în
secțiunea 2.1.1 și 2.1.3. Culegerea de date se realizează prin intermediul firmelor Mercury
Research și C.C.S.A.S. Aceste firme au fost selectate în urma unei licitații organizate de
Patenerul 2. Partenerul 2 a proiectat de asemenea eșantionarea și a realizat o pretestare a
chestionarului pentru 20 de subiecți, înainte ca acesta să fie testat de către firmele de anchetă
socială. De asemenea, echipa a monitorizat procesul de colectare a datelor desfășurat de către
Mercury Research și C.C.S.A.S. în faza de pretestare a chestionarului.

Activitatea 2.2.4: Colectarea de date spațiale și temporale referitoare la inegalități
(Partener 3 – Departamentul de Fizică Teoretică și Computațională, Universitatea
Babeș-Bolyai)

Această activitate a fost realizată printr-o colaborarea între Partenerii 3 (Departamentul de
Fizică Teoretică și Computațională, Universitatea Babeș-Bolyai) și 1 (Centrul pentru
Dezvoltare Sustenabilă, Universitatea Babeș-Bolyai). Cele două echipe de cercetare au
colaborat pentru crearea bazei de date “Territorial Inequalities”. Datele inițiale au fost
extrase de la Institutul Național de Statistică, Departamentul de Politică Fiscală și Bugete
Locale din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, inițial pentru perioada 2004-2006 și extinsă ulterior la perioada 2000-2008. Baza
de date inițială a cuprins următorii indicatori:
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•

Populația pe fiecare unitate administrativ teritorială (UAT), la data de 1 ianuarie;

•

Veniturile proprii pentru fiecare UAT în parte, pentru fiecare an (veniturile proprii
sunt formate din taxe locale, alte plăți și acele taxe pe venit ce rămân la nivel local,
efectuate de rezidenți, agenți economici persoane juridice și instituții publice de
importanță locală);

•

Sumele de care a beneficiat fiecare UAT prin programe POR 2007-2013/Axa
prioritară 1, pe fiecare an din perioada programului (unele plăți s-au efectuat în anii
imediat următori finalizării programului);

•

Produsul Intern Brut pentru fiecare județ în parte, pentru fiecare an;

Pe baza prelucrării datelor inițiale, echipele de cercetare au obținut următoarele date:
•

Pe baza veniturilor proprii per capita ale tuturor orașelor dintr-un judet s-au obținut
pentru fiecare an Gini pe fiecare judet în parte, reprezentând o măsură a "inegalității"
dintre orașele unui județ (masură introdusă de Benedek et al. (2018))

•

Pe baza veniturilor proprii per capita ale tuturor localităților dintr-un judet s-au obținut
pentru fiecare an Gini pe fiecare judet în parte, reprezentând o măsură a "inegalității"
dintre toate localitățile unui județ (masură introdusă de Benedek et al. (2018))

•

În același spirit cu (1) și (2), au fost calculați următorii indicatori de inegalitate, pentru
fiecare an, pe fiecare județ în parte: 20:20, Decile dispersion ratio (10:10), Theil T
index, Theil L index, Theil General Entropy Index (alpha=2)

•

Pentru fiecare an, s-a calculat pentru fiecare județ totalul veniturilor proprii ale tututor
localităților din județ, exprimate și per capita prin împărțire la totalul populației
județului. S-a calculat de asemenea, pentru fiecare an în parte, corelația cross cu PIB
per capita pe județ. Seria de timp a corelațiilor este staționară în jurul unei medii foarte
ridicate, fiind considerată o dovadă indirectă a faptului că veniturile proprii ale unei
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localități reprezintă un bun proxy pentru PIB-ul acesteia, măsură pe care nu o avem
disponibilă la nivel de comune și orașe.

Activitatea 2.2.5: Colectarea datelor cu privire la inegalitățile economice (Partener 4 –
Academia de Studii Economice din București)

A. Structura bazei de date si a soluției Web de acces la date
Pentru gestiunea datelor a fost proiectată și implementată o bază de date a cărei structură este
prezentată în figura 1. Structurarea datelor și proiectarea bazei de date respectă toate principiile
proiectării bazelor de date relaționale. Structura bazei de date a fost configurată pe următoarele
direcții, corespunzătoare domeniilor de interes ale partenerilor proiectului de cercetare în:
•

Indicatori psihologici,

•

Indicatori sociali,

•

Indicatori spațio-temporali,

•

Indicatori economici

•

Indicatori geografici și în profil teritorial.
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Figura 1 - Structura conceptuală a bazei de date
Baza de date este instalată pe un server Oracle dedicat, versiunea 12c, accesibil tuturor
partenerilor proiectului. Calculatorul care găzduiește baza de date a fost achiziționat cu resurse
ASE disponibilizate în cadrul implementării proiectului.
Arhitectura sistemului de acces la date este prezentată în figura 2 și a fost adaptată condițiilor
specifice ale proiectului, permițând accesul la date a tuturor partenerilor, prin intermediul unei
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aplicații web dedicată. Această arhitectură garantează acces imediat la date, performanțe de top
și asigură scalabilitatea bazei de date.

Figura 2 - Arhitectura sistemului de acces la date
Sistemul este accesibil partenerilor la adresa web: http://37.120.249.41:8080/apex, pe baza câte
unui cont de acces. Figura 3 include pagina principală de acces la aplicația web care interfațează
cu baza de date.

Figura 3 - Interfața web de acces la baza de date

Structura bazei de date implementată în această fază a proiectului este prezentată în figura 3.
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Figura 4 - Accesul la structura bazei de date, prin intermediul aplicației Web
În vederea populării bazei de date cu date relevante pentru tematica proiectului și pentru
asigurarea interoperabilității cu alte surse de date au fost implementate funcționalități de import
a datelor din alte surse de date precum, fișiere Excel, CSV, MDB, aceste facilități urmând a fi
extinse în viitor, în funcție de necesitățile identificate. Figura 4 include ecranul de acces la
această funcționalitate.

Figura 5 - Interoperabilitate cu alte soluții de stocare a datelor
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Deoarece dinamica datelor necesare a fi utilizate în cadrul proiectului este de așteptat a fi mare,
în funcție de datele necesare/ disponibile structura bazei de date va putea fi actualizată. Pentru
a facilita procesul de gestiune a datelor și actualizare a bazei de date, respectând principiile de
proiectare a bazelor de date, a fost creat un codebook accesibil tuturor partenerilor.
B. Colectarea de informații statistice relevante
În cursul anului 2019 au fost obținute informații statistice de la recensământurile populației și
locuințelor (RPL) care au avut loc în ultimii 50 ani în România. Este vorba despre microdate
de la RPL 1977, 1992, 2002 și 2011. Aceste microdate reprezintă 10% din volumul populației
de la fiecare RPL. Sursa acestor date este IPUMS Minnesota Population Center 2. Este însă
evident că sursa primară a acestor date este Institutul Național de Statistică (INS), București,
România.
Tabel 1. Distribuția și volumul microdatelor pentru fiecare RPL
RPL

Persoane

1977

1 937 021

1992

2 238 578

2002

2 137 967

2011

1 991 924

Total

8 305 490

Utilizarea acestei informații statistice va fi refernțiată corespunzător concordant cu solicitarea IPUMS după cum
urmează:
”Publications and research reports based on the IPUMS-International database must cite it appropriately. The
citation should include the following:
Minnesota Population Center. Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 7.1 [dataset].
Minneapolis, MN: IPUMS, 2018.
https://doi.org/10.18128/D020.V7.1
Users should also acknowledge the original producers of the data. For example:
The author wishes to acknowledge the statistical offices that provided the underlying data making this research
possible: National Institute of Statistics, Romania.”
2
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Structura acestei baze de microdate este una standardizata IPUMS însă cu specificitatea
chestionarelor folosite de INS în România. Detaliul fiecărei variabile și codificările aferente
sunt disponibile în anexă (IPUMS.doc). Chiar și în vremurile pe care le trăim unde volumele
mari de date nu reprezintă o situație ieșită din comun, trebuie să precizăm că aceste 8,3 milioane
de cazuri individuale reprezintă peste 7,2 GB de informație.

Activitatea 2.3: Diseminarea proiectului
Activități comune de diseminare:
În perioada 28-29 Februarie 2019, a fost organizat un workshop de diseminare al proiectului,
cu participarea tuturor echipelor. Workshop-ul a fost intitulat “Empirical Analysis of the
Psychological and Socioeconomic Romanian Data: Recent Developments” și a cuprins
următoarele prezentări (în ordinea din program):
1. Matu S., Bartucz M., Szentagotai A. “Psychological maps vs. geographical maps:
Implications for the study of the socioeconomic inequalities and polarization”.
2. David D., Comșa M. “Hofstede vs. Inglehardt & Weltzel vs. Scwartz: Implications for
the psychological-cultural profile of Romania”.
3. Temerdek-Ivan K., Holobaca I., Benedek J. “Measurement of regional inequality in
Romania using NPP-VIIRS Night-Time Light Imagery”.
4. Veres V. “Measurement of social development and the population change in Romania,
in CCE context”.
5. Dardală A. “Presenting to the members the RoPsy database structure”.
6. Herțeliu C., Jianu I., Jianu I., Bobb V. C., Dhesi G., Ceptureanu S. I., Ceptureanu E. G.,
Ausloos M. “Money’s importance from the religious perspective”.
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7. Herțeliu C., Dragan I. M., Apostu S., Luchian I. “Testing Benford law within tourism
data in Romania”.
8. Bădescu G., Angi D., Constantinescu S. “Inequality, civic culture and cooperation. A
comparative and longitudinal perspective”.
9. Papp I. “Inequalities in product prices in Romania-another example for the Pareto law?
A study case”.
10. Neda Z. “Income and wealth distribution. General laws, inequalities. New models and
case study for Cluj County”.
11. AusIoos M. “Kurtosis and skewness of socio-economic non-Gaussian distributions”.

Activitatea 2.3.1: Diseminarea rezultatelor cu privire la indicatorii psiho-culturali
(Coordonator – International Institute for the Advanced Study of Psychotherapy and
Applied Mental Health, Universitatea Babeș-Bolyai)

2.3.1.1: Conferințe
1. Bartucz, M., & David, D. (2019). Dysfunctional Thinking in Major Depressive
Disorder. A Culture-Moderated Meta-Analysis. Presented at The 9th World Congress
of Behavioural & Cognitive Therapies. Berlin.
2. Bartucz, M., & David, D. (2019). Dysfunctional Thinking in Major Depressive
Disorder. A Culture-Moderated Meta-Analysis. Presented at The 4th International
Congress of Rational Emotive Behavior Therapy. Cluj-Napoca.
3. Bartucz, M., & David, D. (2019). Romania – a cross cultural approach. Presented at
The 4th International Congress of Rational Emotive Behavior Therapy. Cluj-Napoca.
4. Bartucz, M. (2019). Relația dintre credințe iraționale și indicatori de dezvoltare
națională: o analiză interculturală. Prezentat la a XIII-a Conferință Națională a
Asociației Psihologilor din România. Cluj-Napoca.
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5. Matu S., Bartucz, M., Szentagotai A., Comșa, M., Litan C., & David, D. (2019). Relația
dintre caracteristici psihologice, dezvoltare economică și inegalități: o analiză
interculturală și regională. Prezentat la a XIII-a Conferință Națională a Asociației
Psihologilor din România. Cluj-Napoca. (lucreare comuncă cu Partener 3)

Activitatea 2.3.2: Diseminarea rezultatelor cu privire la indicatorii teritoriali ;i
demografici (Partener 1 – Centrul pentru Dezvoltare Sustenabilă, Universitatea BabeșBolyai)

2.3.2.1: Conferințe
1. Benedek, J. (2019, July). EO solutions in measuring the SDG Index. Presentation at Central
European University: Geospatial Technologies and Remote Sensing for Monitoring
Sustainable Development Goals, 22-26 July, Budapest, Hungary.
2. Benedek, J., Török, I. (2019, October). Spatial Patterns of Local Income Inequality.
Presented at the 7th Central European Conference in Regional Science, 9-11 October,
Sopron, Hungary.
3. Benedek, J., Varvari, Ș., Litan, C. (2019, October). The New Urban Growth Pole Policy
and Regional Disparities in Romania: Old Wine in New Bottles? Presented at the 7th
Central European Conference in Regional Science, 9-11 October, Sopron, Hungary (lucrare
comună cu Partener 3).
4. Croitoru, A. E., Man, T. C., Vatca, S., Birsanuc, M. E., Kobulniczky, B., Stoian, V. (2019,
October). Changes detected in corn crop favourable conditions in Central Romania under
climate change conditions. Case study: Cluj County. Presented at the 39th edition of the
International Geographic Seminar “Dimitrie Cantemir”, 18-20 October, Iași, Romania.
5. Hărănguș, I. (2019, May-June). Navetismul în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
Prezentată la Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România,
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„Geografie, teritorii, rețele și dezvoltare durabilă. Educație prin geografie”, 30 mai-02 iunie,
Satu Mare, România.
6. Hărănguș, I. (2019, October). Accessibility of county centers in Romania using GIS.
Presented at “Geographia Napocensis”, 3-6 October, Cluj-Napoca, Romania.
7. Hărănguș, I. (2019, October). Commuting in Romania. Case study Development Region
„Centru”. Presented at the 39th edition of the International Geographic Seminar “Dimitrie
Cantemir”, 18-20 October, Iași, Romania.
8. Ivan, K., Holobâcă, I. H., Benedek, J., Török, I. (2019, October). Potential of Night Time
Light Imagery to measure regional inequality in Romania. Presented at “Geographia
Napocensis”, 3-6 October, Cluj-Napoca, Romania.
9. Ivan, K., Holobâcă, I. H., Benedek, J., Török, I. (2019, October). Measurement of Regional
Inequality in Romania During 1992-2018 Using DMSP/OLS and NPP-VIIRS Night-Time
Light Imagery. Presented at the 7th Central European Conference in Regional Science, 911 October, Sopron, Hungary.
10. Litan, C., Benedek, J., Varvari, Ș. (2019, October). Urban growth pole policy and regional
development in Romania. Presented at Globalization and Higher Education in Economics
and Business Administration (GEBA 2019), 17-20 October, Alexandru Ioan Cuza
University, Iași (lucrare comună cu Partener 3).
11. Man, T. C., Rusu R., Moldovan C., Bîrsănuc, E. M. (2019, September). Urban development
and smart mobility in Cluj Metropolitan Area. Presented at Environment at a CrossrOads:
SMART approaches for a sustainable future - EcoSmart, 5-8 September, Bucharest,
Romania.
12. Man, T. C., Rusu, R., Moldovan, C., Bîrsănuc, E. M. (2019, October). How smart is smart
enough? Mobility and urban development in Cluj Metropolitan Area. Presented at
“Geographia Napocensis”, 3-6 October, Cluj-Napoca, Romania.
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13. Nagy, J. A., Benedek, J. (2019, October). Urbanization and Uneven Development in a
Metropolitan Context. A Reality Check of Integrated Urban-Rural Governance with
Evidence from Romania. Presented at the 7th Central European Conference in Regional
Science, 9-11 October, Sopron, Hungary.
14. Sebestyén, T. T., Benedek, J. (2019, October). Regional Evaluation Approach for RES
Assessment. Presented at the 7th Central European Conference in Regional Science, 9-11
October, Sopron, Hungary.
15. Szávics, P., Benedek, J. (2019, October). Challenges Linked to Smart Specialisation Post
2020. The Case of Romania. Presented at the 7th Central European Conference in Regional
Science, 9-11 October, Sopron, Hungary.
16. Török, I. (2019). Regional Inequalities in Romania before and After the EU Accession. In
Proceedings of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
17. Török, I. (2019, November). Regionális átalakulás és gazdasági versenyképesség
Erdélyben (Transformare regională și competitivitate economică în Transilvania).
Presented at the Interdisciplinary conference on the socio-economic situation of Hungarian
population inside the Carpathian basin, 8-9 November, Miskolc. Hungary.
18. Veres, V. (2019, November) - Identitásminták a Kárpát-medencében (Paternuri identitare
in spațiul Carpatic). Presented at the Interdisciplinary conference on the socio-economic
situation of Hungarian population inside the Carpathian basin, 8-9 November, Miskolc.
Hungary.
19. Veres, V. (2019, October) - Human Development and Socio-economic Changes in Romania
in Central and Eastern European Regional Context. Presented at the 7th Central European
Conference in Regional Science, 9-11 October, Sopron, Hungary.
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2.3.2.2: Publicații
1. Benedek, J., Varvari, S., Litan, C. (2019). Urban Growth Pole Policy and Regional
Development: Old Wine in New Bottles? In T. Lang & F. Gormar (Eds.) Regional and
Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policy in Europe (pp. 173195), Palgrave/Macmillan (publicație comună cu Partener 3).
2. Bîrsănuc, E. M., Man, T. C., Petrea, D. (in press). What does unsustainable urban sprawl
bring? Spatial patterns analysis of built environment in Cluj Metropolitan Area, Journal of
Settlements

and

Spatial

Planning.

Retrieved

from:

http://jssp.reviste.ubbcluj.ro/eng/archive.html
3. Croitoru, A. E., Dogaru, G., Man, T. C., Mălăescu, S., Motricală, M., Scripcă, A. S. (2019)
Perceived influence of weather conditions on rheumatic pain in Romania. Advances in
Meteorology. doi:10.1155/2019/9187105
4. Ivan, K., Holobâcă, I. H., Benedek, J., Török, I. (submitted). Potential of NLDI to measure
regional inequality. Remote Sensing.
5. Meseșan, F., Man, T. C., Pop, O. T., Gavrilă, I. G. (2019) Reconstructing snow avalanche
extent using remote sensing and dendrogeomorphology in Parâng Mountains. Cold Regions
Science and Technology. doi: 10.1016/j.coldregions.2018.10.002
6. Nistor, M. M., Man, T. C. (2019) Water availability variation under climate change in
Turkey during 21st century. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
14(1), 19-28. doi: 10.26471/cjees/2019/014/054
7. Varvari, S., Bako, D. (2019). Stimulating Urban Competitiveness by Networking. Part II –
Case study: Romanian cities involved in urbact projects. Virgil Madgearu Review of
Economic Studies and Research, 12(1), 97-128.
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8. Veres, V. (2019). Human Development and Socio-economic Changes in Romania in
Central and Eastern European Regional Context. In 7th CERS Conference book, Sopron,
Hungary.

Activitatea 2.3.3: Diseminarea rezultatelor cu privire la indicatorii sociali (Partener 2 –
Departamentul de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai)

2.3.3.1: Conferințe
1. Bădescu, G., Sum, P. (2019, April). Social Media and Citizenship among Southeastern
European Youth. Presented at MPSA, April, Chicago.
2. Jiglău Lăbuneț, G., Constantinescu, S. (2019, July) Who do extremist voters vote for?
Evidence from the European elections. Presented at “Back to the National Roots? The
Role and Impact of the Radical Right in Eastern Europe Today” Workshop, 4-6 July,
Cluj-Napoca.

2.3.3.2: Prelegeri
1. Bădescu, G. The economic and political impact of migration in Romania. University of
California, Berkeley. April 9, 2019.
2. Bădescu, G. Citizenship among South-Eastern European Youth. The Auschwitz
Institute for Peace and Reconciliation, New York. April 2, 2019.

2.3.3.3: Publicații
1. Angi, D. (2019). Performanța elevilor la testul de științe - câteva repere explicative. In G.
Bădescu (Ed.), Școala din România din perspectiva datelor PISA (pp. 179-211), ClujNapoca: Presa Universitară Clujeană.
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2. Bădescu, G. (2019, Ed.). Școala din România din perspectiva datelor PISA. (Romanian
Education System from the Perspective of PISA Data). Cluj-Napoca: Presa Universitară
Clujeană.
3. Bădescu, G., Sandu, D., Angi, D., Greab, C. (2019). Youth Study. Romania 2018/2019.
Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
4. Balaban, D., Constantinescu, S., Culic, L., Mustățea, M., Pavelea, A. (2019). The Role of
the Perceived of Information Quality and of the Risk-taking Propensity for News Sharing
on Facebook. Journal of Media Research, 12, 3(35), 18-28. doi: 10.24193/jmr.35.2
5. Negru-Subțirică, O., Bădescu, G. (in press). Social Change and the Dynamic Family
Transmission of Vocational Competence. In R. Dimitrova and N. Wiium (eds.) Handbood
of Positive Youth Development in a Global Context - Bridging the Gaps Between Research,
Policy and Practice. Springer.
6. Sum, P., Bădescu, G. (2019). Does inequality erode generalized trust? Evidence from
Romanian youths. Acta Politica. doi: 10.1057/s41269-018-0092-2.

Activitatea 2.3.4 Diseminarea rezultatelor cu privire la indicatorii spațio temporari cu
implicații în egalități sociale (Partener 3 – Departamentul de Fizică Teoretică și
Computațională, Universitatea Babeș-Bolyai)

2.3.4.1: Conferințe
1. Benedek, J., Varvari, Ș., Litan, C. (2019, October). The New Urban Growth Pole Policy
and Regional Disparities in Romania: Old Wine in New Bottles? Presented at the 7th
Central European Conference in Regional Science, 9-11 October, Sopron, Hungary
(lucrare comună cu Partener 1).
2. Litan, C., Benedek, J., Varvari, Ș. (2019, October). Urban growth pole policy and
regional development in Romania. Presented at Globalization and Higher Education in
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Economics and Business Administration (GEBA 2019), 17-20 October, Alexandru Ioan
Cuza University, Iași (lucrare comună cu Partener 1).
3. Matu S., Bartucz, M., Szentagotai A., Comșa, M., Litan C., & David, D. (2019). Relația
dintre caracteristici psihologice, dezvoltare economică și inegalități: o analiză
interculturală și regională. Prezentat la a XIII-a Conferință Națională a Asociației
Psihologilor din România. Cluj-Napoca. (lucreare comuncă cu echipa coordonatoare).
4.

Neda, Z., Gere, I., Biro, T. S. (2019). Income distribution in a new perspective from
empirical data to a novel modeling. Presented at FENS 2019, (10th Polish Symposium
on Physics in Economy and Social Sciences) (Warsaw, Poland), 3-5 Iulie, 2019, oral
presentation: https://fens2019.ncbj.gov.pl.

5. Neda, Z.: Vagyon és jövedelemeloszlás a társadalmakban - fizikai modellek és a
valóság. (Distribuții de venituri și averi în societăți - modele fizice și realitatea;
prezentare orală invitată). Statisztikus Fizikai Nap, 26 April 2019, Hungarian Academy
of Sciences, Budapest.
2.3.4.2: Pulicații
1. Biro, T. S., Neda, Z., Telcs, A. (2019). Entropic Divergence and Entropy Related to
Nonlinear Master Equations. Entropy, 21(993).
2. Benedek, J., Varvari, S., Litan, C. (2019). Urban Growth Pole Policy and Regional
Development: Old Wine in New Bottles? In T. Lang & F. Gormar (Eds.) Regional and
Local Development in Times of Polarisation. Re-thinking Spatial Policy in Europe (pp.
173-195), Palgrave/Macmillan (publicație comună cu Partener 1).
3. Neda, Z., Gere, I., Biro, T. S., Toth, G., Derzsy, N. (submitted). Scaling in income
inequalities and its Dynamical origin. Experimental Data and Modelling. Submitted to
Physica A: Statistical Mechanics and Applications https://arxiv.org/abs/1911.02449.
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Activitatea 2.3.5: Diseminarea rezultatelor cu privire la indicatorii economici (Partener
4 – Academia de Studii Economice din București)

2.3.5.1: Conferințe
1. Herțeliu,

C. (2019, June).

“ResearchToday!”

seminar.

20

June,

London.

https://www.lsbu.ac.uk/whats-on/archived-events/research-today-200619
2. Herțeliu, C. (2019, October). 5th International Researchers, Statisticians and Young
Statisticians Congress, 18 October, Kuşadasi.
2.3.5.2: Publicații
1. Andrei, T., & Mirică, A. (2019). Key Features of the Internal Migration Process in
Romania-An Economic and Historical Perspective. Romanian Statistical Review, (2).
2. Ceptureanu, S. I., & Ceptureanu, E. G. (2019). Community-Based Healthcare Programs
Sustainability Impact on the Sustainability of Host Organizations: A Structural Equation
Modeling Analysis. International journal of environmental research and public health,
16(20), 4035.
3. Herteliu, C., Jianu, I., Jianu, I., Bobb, V. C., Dhesi, G., Ceptureanu, S. I., Ceptureanu,
E. G. & Ausloos, M. (in press). Money's importance from the religious perspective,
Annals of Operations Research, doi: 10.1007/s10479-019-03488-5
4. Ileanu, B. V., Ausloos, M., Herteliu, C. & Maer-Matei, M. M. (submitted). Claryfing
Benford Law’s controversies on faked or not coefficients in linear regression models.
The role of source variable distributions. Statistical Science.
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