
 
 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 
rector@ubbcluj.ro 

www.ubbcluj.ro 
 
 
 

 

 

ÎNȚELEGEREA ȘI MODELAREA STRUCTURILOR SPAȚIO-TEMPORALE ALE 

INEGALITĂȚILOR ȘI POLARIZĂRII ÎN RELAȚIE CU CARACTERISTICILE 

PSIHOLOGICE 

Etapa 1:  Documentarea și pregătirea metodologiei de colectare și analiză a 

datelor 

 

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului 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 sunt exprimate în termeni de indicatori PESH la nivel macro. 

Proiectul va analiza aceste relații într-o manieră trans-disciplinară, integrând caracteristicile 

psihologice cu disparitățile socio-economice, modelate după logica proceselor sociale și 

economice. 

Obiectivele primei etape 

Obiectivele primei etape din proiect sunt următoarele: 

(1) documentarea cu privire la variabilele psihologice, geografice, sociale și economice 

relevante pentru includerea în proiect; 



(2) stabilirea și pregătirea instrumentelor de măsurare folosite pentru colectarea datelor; 

(3) diseminarea proiectului (în această fază, printr-un site care va constitui o platformă 

pentru diseminarea rezultatelor științifice viitoare). 

Rezultatele etapei 

1. Listă de publicații relevante (vezi Anexa 1) 

2. Lista indicatorilor și a surselor de colectare a datelor (vezi Anexa 2); 

3. Website-ul proiectului (vezi http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/) 

1. Activitate 1: Studiul literaturii de specialitate și identificarea indicatorilor și a 

metodologiilor relevante 

2.1. Studiul literaturii din domeniul psihologiei (CO) 

Pentru a atinge primul obiectiv al acestei etape, mai întâi am efectuat identificarea 

publicațiilor relevante privind relația dintre caracteristici psihologice și indicatori socio-

economici, la nivel individual și cultural, și am realizat, pe baza literaturii de specialitate, o 

selecție a variabilelor psihologice asociate cu funcționarea adaptativă la nivel individual și/sau 

de țară.  

 Logica psihologică după care ne-am ghidat în procesul de selecție a variabilelor psiho-

culturale este că anumiți factori de vulnerabilitate/reziliență psihologică (cogniții iraționale-

raționale/pesimism-optimism – factori stabili) interacționează cu evenimentele de viată 

stresante, influențând stările/ de sănătate (satisfacție în viată/emoții pozitive) și de distres 

(anxietate/depresie/stres). Suportul social și factorii psiho-culturali servesc adesea ca variabile 

moderatoare în relația dintre factorii de vulnerabilitate/reziliență psihologică și stările 

emoționale, satisfacția cu viața și starea de sănătate mentală a individului. 

http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/


Modelul Terapiei Rațional Emotive și Comportamentale 

Modelul general al Terapiei Rațional Emotive Și Comportamentale postulează faptul că 

atunci când un individ se confruntă cu un eveniment de viață stresant (eveniment activator), 

consecințele emoționale, comportamentale și psihofiziologice pe care le resimte acesta, nu sunt 

cauzate de evenimentului în sine ci de credințele individului în legătură cu acea situație. (Ellis, 

1994). Atunci când indivizii care au credințe iraționale se vor confrunta cu situații de viață 

negative, aceștia vor avea emoții negative disfuncționale (ex., depresie, furie, anxietate). Prin 

contrast, în urma confruntării cu evenimente similare, indivizii care vor avea credințe raționale, 

vor resimți emoții negative funcționale (ex., tristețe, nemulțumire, îngrijorare). Teoria Rațional 

Emotivă și Comportamentală diferențiază patru tipuri de credințe iraționale care stau la baza 

problemelor psihologice:  (1) pretenții absolutiste (“Trebuie cu necesitate să realizez tot ceea 

ce îmi propun”); (2) catastrofarea (“Este groaznic să nu îmi îndeplinesc bine sarcinile.”); (3) 

toleranța scăzută la frustrare (“Nu support să eșuez.); și (4) evaluarea globală a propriei 

persoane, a celorlalți și a vieții (“Sunt incompetent/ă”; „Viața e nedreaptă”).  Fiecare dintre 

aceste patru tipuri de credințe iraționale au un echivalent rațional. Astfel, variantele adaptative 

ale cognițiilor menționate mai sus sunt: (1) gândirea preferențială (“Îmi doresc foarte mult să 

realizez tot ce îmi propun dar accept faptul că uneori lucrurile nu se întâmplă așa cum îmi doresc 

eu.”); (2) evaluarea în termeni de “rău” (“Este foarte rău să nu îmi îndeplinesc bine sarcinile, 

însă nu e cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla.”); (3) toleranța la frustrare (“Este 

neplăcut să eșuez, însă pot tolera acest lucru.”); și (4) evaluarea contextuală a propriei persoane, 

a celorlalți și/sau a vieții („Chiar dacă uneori am comportamente mai puțin performante, pot să 

mă accept necondiționat ca persoană”).  

Un nivel crescut de credințe iraționale este asociat cu consecințe dezadaptative la nivel 

emoțional, comportamental, psihofiziologic și cu simptome de psihopatologie iar modificarea  

acestor credințe  duce la reducerea simptomatologiei și la funcționarea adaptativă a individului. 



Acest model este susținut de studii experimentale (Cristea, Szentagotai Tatar, Nagy și David, 

2012; David, Schnur și Birk, 2004; Szasz, Szentagotai și Hofmann, 2011) și clinice  (David, 

Montgomery, Macavei și Bovbjerg, 2005; David, Szentagotai, Lupu și Cosman, 2008; 

Szentagotai, David, Lupu și Cosman, 2008).  

Optimism -  Pesimism  

Optimismul și pesimismul se referă în sens larg la expectanțe generalizate de răspuns 

pozitive sau negative (Scheier și Carver, 1985). Studiile din acest domeniu de cercetare arată 

faptul că un nivel crescut de pesimism este asociat cu emoții negative disfuncționale precum 

anxietate și depresie (Carver și Scheier, 2001; Scheier și Carver, 1992). O serie de studii 

transversale și longitudinale au demonstrat efectele benefice ale optimismului asupra stării de 

bine fizice și subiective (Rasmussen, Scheier, și Greenhouse, 2009; Daukantaitė și 

Zukauskiene, 2012). Optimismul este asociat cu reziliență psihologică în situații stresante 

(Dunn, 1996; Tan și Tan, 2014; Barkhuizen, Rothmann, și Vijver, 2014), performanță 

academică și la locul de muncă, satisfacția cu viața (Chang, 1998; Lang, Weiss, Gerstorf, și 

Wagner, 2013; Veronese) și satisfacția în relații sociale (Brissette, Scheier, și Carver, 2002). 

Studiile care investighează diferențele culturale la nivel individual privind optimismul 

și pesimismul arată faptul că societățile vestice tind să manifeste un nivel de optimism mai 

crescut în comparație cu societățile orientale (Chang, 1996).  

Un studiu efectuat de către Diener, Oishi și Tay (2013), care a investigat relația dintre 

creșterea veniturilor și starea de bine subiectivă în 158 de țări, arată faptul că relația dintre venit 

și starea de bine subiectivă este mediată de optimism, puterea de cumpărare individuală și 

satisfacția financiară. Așadar, autorii studiului susțin faptul că un nivel scăzut de optimism 

poate afecta relația dintre venituri și starea de bine subiectivă. De asemenea, studiul 

demonstrează faptul că la nivel național, optimismul este asociat pozitiv cu veniturile 

gospodăriilor și Produsul Intern Brut. 



Trăsături de personalitate 

Unele cercetări recente,  au arătat că trăsăturile de personalitate din modelul Big Five, 

agregate la nivel de țară, sunt asociate cu diferiți indicatori PESH. McCrae și Terracciano 

(2005) au arătat faptul că deschiderea spre experiențe, agreabilitatea și extraversia sunt asociate 

cu Produsul Intern Brut (PIB) și cu Indicele de Dezvoltare Umană (HDI) în 51 de culturi. Într-

o serie de studii ulterioare, scorurile agregate ale trăsăturilor de personalitate au fost folosite 

pentru a  explica discrepanțele între diferite regiuni din aceeași țară în ceea ce privesc indicatorii 

PESH (Rentfrow et al., 2013; Rentfrow, Jokela și Lamb, 2015). De exemplu, Rentfrow, Jokela 

și Lamb (2005) au arătat că pe teritoriul Marii Britanii venitul anual (în anul 2011) a corelat în 

sens pozitiv cu extraversia și cu deschiderea spre experiențe și în sens negativ cu agreabilitatea 

și conștiinciozitate. Mai mult decât atât, David et. al., (2017) a demonstrat faptul că discrepanța 

dintre personalitatea percepută și cea reală a indivizilor dintr-o țară este asociată cu un nivel 

scăzut de dezvoltare umană, satisfacție cu viața și autonomie și un nivel scăzut de pace la nivel 

de țară. 

Inteligența 

O altă variabilă psihologică studiată în relație cu funcționarea adaptativă atât la nivel 

individual cât și național este inteligența. IQ-ul național este puternic asociat cu rezultatele 

evaluărilor internaționale în domenii precum matematică și științe (Lynn și Meisenberg, 2010; 

Lynn și Mikk, 2009). Coeficientul de inteligență crescut la nivel de țară, este asociat cu un PIB 

crescut, o creștere economică mai rapidă,  o distribuție mai egală a veniturilor, libertate 

economică mai ridicată, un nivel mai crescut de libertate/democrație și un nivel mai scăzut de 

corupție (Meisenberg, 2011).  

Suportul social  



O altă linie de studii de la care am pornit se leagă de diferențele culturale în ceea ce 

privește prevalența tulburărilor mentale. Țările mai dezvoltate au o prevalență mai mare a 

depresiei și a anxietății generalizate în comparație cu țările mai sărace, în ciuda faptului că 

statutul socio-economic este un predictor negativ pentru aceste tulburări la nivel individual și 

în interiorul fiecărei țări (Bromet et. al., 2011; Ruscio et. al., 2017). De asemenea, tulburările 

mentale de tipul depresiei și al anxietății sunt mai puțin frecvente în rândul țărilor colectiviste / 

tradiționaliste, în ciuda frecvenței mai crescute a predispozițiilor genetice pentru a dezvolta 

astfel de probleme de sănătate mentală (Chiao și Blazinsky, 2010). În prezent cea mai acceptată 

explicație în literatura de specialitate pentru acest fenomen este legată de faptul că în țările 

colectiviste, suportul social frecvent protejează indivizii în a dezvolta tulburări emoționale 

(Chiao și Blazinsky, 2010; Way și Lieberman, 2010). Deși la nivel individual, suportul social 

reprezintă un factor de protecție împotriva declanșării și menținerii tulburărilor emoționale 

(Fleming, Baum, Gisriel,și Gatchel, 1982), acest lucru nu a fost demonstrat empiric la nivel 

național.  

Studii care au comparat utilizarea suportului social între culturile individualiste și cele 

colectiviste au arătat faptul că subiecții cu fond cultural colectivist folosesc mai puțin suport 

social în comparație cu indivizii proveniți din structuri individualiste (Taylor et al., 2004; 

Hashimoto et al., 2007; Chu, Kim, și Sherman, 2008; H. S. Kim et. al., 2008). De asemenea, 

subiecții proveniți din medii colectiviste, au o atitudine semnificativ mai negativă față de 

persoanele care apelează la suport social, comparativ cu indivizii proveniți din structuri 

individualiste iar acest lucru se întâmplă deoarece aceștia sunt mai preocupați de armonia 

relațiilor sociale și consideră că a cere suport pentru propriile probleme ar putea avea consecințe 

sociale negative (Chu et al., 2008). Este important de notat faptul că studiile menționate mai 

sus au examinat diferențele culturale în căutarea suportului social explicit, definit prin 

solicitarea directă a unor forme de asistență din partea rețelelor sociale ale individului. Suportul 



social explicit implică a cere în mod direct ajutor instrumental, sfaturi sau conform emoțional. 

Această formă de suport social este mai frecventă în rândul indivizilor care provin din medii 

individualiste (Kim et. al., 2008). O serie de studii ulterioare au evidențiat faptul că persoanele 

cu fond cultural colectivist utilizează suportul social ca și mecanism de coping în situații 

stresante într-un mod adaptat cultural. Întrucât solicitarea explicită a suportului social poate 

cauza destabilizarea armoniei sociale, indivizii din mediile colectiviste folosesc predominant 

suportul social implicit. Suportul social implicit reprezintă confortul emoțional care poate fi 

obținut din partea rețelelor sociale, fără dezvăluirea și discutarea directă a problemelor 

personale (Taylor, Welch, Kim, și Sherman, 2007). Acest tip de suport se poate manifesta prin 

activarea amintirilor legate de cei apropiați sau prin a căuta compania acestora, fără a discuta 

despre dificultățile personale. Suportul social implicit este o strategie activă de căutare a 

asistenței sociale, dar una care nu depinde de dezvăluirea și împărtășirea surselor de stres sau a 

sentimentelor de suferință. Studiile de specialitate arată faptul că suportul social implicit este 

mai des utilizat și mai eficient pentru subiecții proveniți din medii colectiviste (Taylor et al., 

2007; Kim et al., 2008).   

Valori culturale 

Unul dintre cele mai utilizate modele utilizate în literatura de specialitate în studiul 

asupra diferențelor culturale este modelul cultural al lui Hofstede (1991). Acest model cuprinde 

șase dimensiuni culturale: (1) dimensiunea individualism – colectivism reprezintă preferința 

pentru distribuirea atenției, resurselor și angajării personale în sarcină către sine sau către 

colectivitatea de apartenență; (2) distanța față de putere reprezintă măsura în care membrii mai 

puțini puternici ai societății acceptă și se așteaptă la distribuirea inegală a puterii; (3) 

dimensiunea masculinitate – feminitate reprezintă preferința unei societăți pentru realizare, 

competitivitate și recompense materiale pentru succes (societăți masculine) sau pentru 

cooperare, modestie și consens (societăți feminine); (4) evitarea incertitudinii se referă la 



măsura în care membrii unei societăți se simt amenințați de situații ambigue și incerte; (5) 

orientarea pe termen scurt sau lung reprezintă preferința societăților pentru prioritizarea 

trecutului și a tradițiilor sau din potrivă încurajarea virtuților orientat către recompense viitoare; 

(6) dimensiunea indulgența - reținere reprezintă tendința unei societăți de a permite o 

satisfacere relativ liberă a dorințelor umane de bază sau convingerea că o astfel de gratificare 

trebuie limitată și reglementată de reguli sociale stricte. 

2.2. Studiul literaturii din domeniul geografiei (P1) 

Au fost identificate publicațiile relevante pentru cele două arii tematice  majore ale 

Partenerului 1, și anume: (1) analiza inegalităților și polarizării locale și regionale; (2) rolul 

mobilității spațiale în producerea și reproducerea inegalităților. 

Sinteza acestei literaturi ne permite formularea concluziilor de mai jos. 

Există o literatură empirică vastă asupra inegalităților la diferite scări, de la nivelul 

global până la cel European și sub-național, facilitate de accesul mai ușor la date și de 

introducerea programelor econometrice bazate pe PC (Fagerberg, 1995). Rezultatele acestor 

studii arată o tendință globală evidentă de scădere a inegalităților dintre țări, în mare parte 

datorită îmbunătățirii situației economice din țările mai slab dezvoltate. (Baumol, 1986; Barro, 

1991; Mankiw, et al., 1992; Barro, and Sala-I-Martin, 1995; Quah, 1996; Maddison, 2001; 

Becker, et al. 2005). 

Această tendință globală se regăsește în Europa și SUA unde se înregistrează un trend 

de reducere a inegalităților dintre țări sau, în cazul SUA, de reducere a inegalităților dintre 

statele componente (Barro, and Sala-I-Martin, 1992; Islam, 1995; Abreu, et al. 2005; Czasonis, 

and Quinn,. 2012). În schimb, la nivelul regiunilor subnaționale se observă o convergență beta 

pe termen scurt (“catch-up”) de intensitate variabilă în funcție de perioada analizată și de 

metodologia utilizată (Armstrong, 1995; Lopez-Bazo, et al., 1999; Rodríguez-Pose, and 

Tselios, 2010; Panzera și Postiglione, 2014). De exemplu, Barro și Sala-i-Martin estimează o 



convergență de aproximativ 2% per an pentru perioda 1950-1985, în regiunile Uniunii 

Europene EU (Barro și Sala-I-Martin, 1992). Armstrong extinde perioada analizei până la 1990, 

folosind date mai precise care includ și regiunile noi din Spania și Portugalia, care au aderat la 

UE în 1986, obținând, în final, o rată mai redusă de convergență (Armstrong, 1995). 

O abordare nouă a fost introdusă de Sala-i-Martin, care a găsit o convergență lentă între 

grupuri de state dezvoltate (Sala-I-Martin, 1996). Tendința a fost confirmată și de alte studii, 

aceasta fiind denumită convergență de club. (Baumol, 1986; Quah, 1995). A fost generată o 

evidență empirică substanțială pentru fenomenul de polarizare regional sub forma cluburilor de 

convergență situate la cele două capete ale distribuției de venituri, în timp ce clasele mijlocii și-

au redus ponderea (Quah, 1997; Castro, 2003; Smetwowski, and Wojcik, 2012). 

În cazul României, studiile de până acum pun în evidență un proces de creștere a 

inegalităților economice și sociale dintre regiuni și județe, pe fondul unei creșteri economice 

accentuate la nivel național și de reducere progresivă a decalajului față de media UE. Acest 

catch up la nivel național, arată foarte fragmentat din interior, regiunea București-Ilfov 

concentrând mare parte din creșterea economică înregistrată în perioada 2000-2016. Acest 

fenomen a dus la o polarizare spațială accentuată, la adâncirea unei structuri spațiale duale în 

România, situată în prezent, între cele mai inegale țări din UE. 

2.3. Studiul literaturii din domeniul științelor politice (P2) 

Literatura din domeniul științelor politice abordează tema inegalităților prin plasarea 

acesteia în relație cu o serie de fenomene importante între care: impactul inegalităților asupra 

sprijinului pentru democrație și pentru valori democratice precum acceptarea diversității; 

efectele inegalităților asupra încrederii sociale, importante prin consecințele sale asupra 

coeziunii sociale; translatarea inegalităților economice în inegalități de acces și participare la 

viața civică și politică. În plus, din perspectiva științelor politice sunt relevante mecanismele și 



factorii care influențează poziționarea indivizilor față de politicile sociale care adresează 

inegalitățile economice.  

O temă importantă în literatura de științe politice vizează relația dintre inegalitatea 

economică și sprijinul pentru democrație. Krieckhaus et al (2014) identifică o poziționare 

contradictorie în  literatura existentă cu privire la relația amintită: abordarea din economia 

politică postulează că, în contextele caracterizate de inegalități profunde, indivizii vor fi 

favorabili democrației deoarece aceasta din urmă este văzută ca un mecanism de redistribuire a 

resurselor (vezi și Acemoglu și Robinson 2006); pe de altă parte, literatura bazată pe studii 

cantitative și studiile regionale sugerează un efect contrar al inegalității economice care, 

generând nemulțumire în rândul populației, contribuie la erodarea sprijinului pentru regimul 

democratic. Krieckhaus et al (2014) propun o abordare derivată din teoria economică a votului, 

în care iau în considerare evaluările retrospective și prospective pe care le fac cetățenii și în 

care disting între două tipuri de evaluări ale inegalității: egocentrice (referitoare la măsura în 

care indivizii resimt că inegalitățile economice îi afectează personal) și sociotropice (indivizii 

evaluează inegalitatea la nivel agregat). Analiza datelor (World Values Survey, valurile 3,4,5) 

arată efectul coroziv al inegalității economice asupra sprijinului pentru democrație. În 

plus, circumsrisă acestui efect este și o oarecare variație generată de statutul socio-economic al 

indivizilor: într-un sens general, indiferent de venit, indivizii au un sprijin mai redus pentru 

democrație atunci când inegalitățile sunt ridicate; pe de altă parte acest efect este mai puțin 

vizibil în cazul celor cu venituri mici, rezultat interpretat de către autori astfel: cei mai puțin 

avuți își moderează nemulțumirea față de democrație (evaluare retrospectivă), compensând cu 

credința (prin evaluare prospectivă) conform căreia democrația constituie regimul politic în care 

este posibilă redistribuirea resurselor  

O altă temă de interes privește relația dintre inegalitatea economică și valorile de tip 

autoritar la nivelul populației. De exemplu Solt (2011) abordează, în context comparativ, 



inegalitatea economică la nivelul societății ca sursă importantă a valorilor de tip autoritar, în 

virtutea următorului mecanism: inegalitatea economică accentuată este asociată unei distribuiri 

inegale a puterii (inclusiv unei ierarhizări puternice), care la rândul său cultivă și confirmă, la 

nivelul populației, noțiunea verticală de putere. Utilizând date colectate de World Values 

Survey, Solt arată că inegalitatea economică are efectele așteptate asupra a trei dimensiuni ale 

acceptării autorității (preferința indivizilor de a cultiva în rândul copiilor obediența ca valoare 

importantă, acordul subiecților că este nevoie de mai mult respect pentru autoritate, respectiv 

acordul subiecților că angajații trebuie să își respecte întotdeauna superiorii). În plus, analiza 

arată și faptul că efectul unui context caracterizat de inegalități asupra raportării la autoritate nu 

este limitat la indivizii din segmentele cu status socio-economic vulnerabil (infirmând astfel 

ipoteza insecurității care ar fi postulat prezența acestui efect cu precădere în rândul persoanelor 

deprivate economic).  

Efectul inegalităților economice asupra participării politice este deseori tratat în cadrul 

analizelor comparative care testează impactul inegalității de la nivelul societății asupra 

implicării cetățenilor în procesele politice. Utilizând date din studii cantitative internaționale, 

Solt (2008) examinează efectul inegalităților asupra a trei dimeniuni ale implicării politice: 

interes politic, discuții despre politică și participare electorală. Unul dintre rezultate indică 

efectul de diminuare a participării politice pe care îl exercită inegalitatea, cu precădere în rândul 

cetățenilor cu venituri reduse. Mai mult decât atât, deoarece inegalitatea economică diminuează 

oportunitatea indivizilor care dețin puține resurse de a participa civic și de a-și face cunoscute 

doleanțele în spațiul public, un fenomen asociat este absența din agenda publică a acelor 

tematici care au o relevanță ridicată pentru segmentele dezavantajate din punct de vedere 

economic (de exemplu politicile redistributive). 

Impactul inegalităților economice asupra formelor de participare civică și politică este discutat 

și în relație cu încrederea, una dintre resursele importante care facilitează acțiunea colectivă și 



implicarea socială (Uslaner și Brown 2005). Astfel, este posibilă delimitarea a două categorii 

de efecte pe care inegalitățile economice le au asupra participării: efecte directe (lipsa de 

implicare a indivizilor cu status economic precar este motivată de absența resurselor sau de 

convingerea că implicarea este inutilă, într-un sistem care este ostil față de segmentele 

dezavantajate economic) și efecte indirecte, mediate de încredere. Acestea din urmă sunt 

produse prin următoarele mecanisme: inegalitățile economice generează pesimism, iar acesta, 

la rândul său reduce nivelul de încredere; în contexte caracterizate de inegalități profunde, este 

dificil pentru indivizi care dețin resurse foarte diferite să se imagineze ca membri egali ai unei 

comunități, iar acest lucru inhibă încrederea socială. Deși studiul lui Uslaner și Brown infirmă, 

pe datele analizate, ipoteza unui efect direct al inegalității asupra participării civice, este pus în 

evidență efectul inhibitor al inegalităților asupra încrederii sociale.  

În strânsă legătură cu efectele inegalităților economice asupra încrederii sociale, studii 

recente analizează și impactul inegalităților asupra toleranței față de diversitate. Andersen 

și Fetner (2008) propun, pe baza datelor colectate de World Values Survey, o examinare a 

atitudinii față de homosexualitate. Ipoteza postulată este aceea a existenței unei asocieri 

negative între inegalitatea de venit la nivel național (măsurată prin valorile coeficientului Gini) 

și nivelul de toleranță. Datele confirmă existența acestei relații valabile, conform acestei 

analize, indiferent de statutul socio-economic al indivizilor.  

Inegalitățile economice au un potential notabil de a contribui la inegalitate politică, în virtutea 

accesului diferit la resurse pe care îl au indivizii plasați la diferite nivele de bunăstare. 

Schlozman et al (2010) accentuează mai ales dezavantajul relativ al unor categorii vulnerabile 

(ca de pildă minoritățile etnice, femeile și imigranții) în sensul posibilității de a deveni vizibile 

pentru decidenții politici. De asemenea, Schlozman et al (2010) subliniază importanța clarității 

conceptuale în analiza inegalităților și a diferențelor dintre diferite nivele ale inegalităților, 

între care: inegalități de oportunitate/rezultat; inegalități între indivizi sau între grupuri definite 



pe baza unui atribut relevant (etnie, gen). Nu în ultimul rând, dincolo de analiza descriptivă sau 

explicativă a inegalităților, este relevantă considerarea atitudinilor indivizilor față de 

diferite forme ale inegalității și reflectarea lor la nivelul politicilor sociale.  

O ilustrare a examinării pozitionarii populatiei față de politici publice care adresează 

inegalitățile este legată de studierea factorilor care influențează atitudinile față de politicile 

redistributive. Alesina și Giuliano (2009) propun o asemenea analiză, circumscrisă contextului 

american, în cadrul căreia iau în considerare multiplele influențe (individuale și culturale) care 

contribuie la formarea preferințelor față de măsurile redistributive. Între factorii considerați 

relevanți (alături de atribute precum genul, vârsta, rasa și statutul socio-economic) sunt incluși 

factori legați de istoricul personal al individului (experiențele dificile pot afecta atitudinea față 

de risc și optimismul), modul în care persoanele se plasează față de sursa probabilă a succesului 

(dihotomia noroc vs. muncă susținută), precum și factori culturali legați de modul în care 

egalitatea sau individualismul sunt valorizate în diverse contexte socio-culturale (vezi și 

Alesina și Glaeser 2004). Durante, Putterman și van der Weele (2014) analizează atitudinea față 

de politici redistributive accentuând importanța explicativă a percepției corectitudinii 

(perception of fairness), cu ajutorul unui design experimental. În viziunea lor, atitudinile față 

de acest tip de politici pot fi explicate, în contextul democrațiilor, prin trei categorii de factori: 

(1) faptul că indivizii vor căuta maximizarea veniturilor (asumpția că o parte considerabilă a 

populației va beneficia de sporirea veniturilor); (2) aversiunea față de risc (indivizii nesiguri în 

privința viitorului probabil vor fi favorabili măsurilor redistributive) și (3) preferințele sociale 

(de exemplu considerarea inegalităților ca fiind incorecte e asociată unei atitudini favorabile 

față de redistribuire). Concluzia principală a studiului este că ”indivizilor le pasă de propriul lor 

venit și de gradul de risc asociat acestuia, dar se arată preocupați de a-i ajuta pe cei aflați în 

dezavantaj, dacă percep inegalitățile de venit ca fiind rezultatul unui proces arbitrar.” (Durante, 

Putterman și van der Weele 2014, 1083). 



 

2.4. Studiul literaturii din domeniul econo-fizicii (P3) 

Pentru problematica diversității și polarizării sociale în domeniul econo-fizicii s-au 

studiat următoarele clase de probleme: (1) distribuția veniturilor și a averilor, (2) fluxuri de 

mobilități umane și (3) delimitarea de regiuni în spațiile geografice. Fiecare dintre aceste 

problematici are o literatură vastă, organizându-se chiar conferințe tematice și cursuri 

universitare pe aceste teme. În continuare vom face o retrospectivă succinta a celor mai 

importante contribuții. Înainte de asta ar trebui însă menționate câteva contribuții cu caracter 

general în domeniul inegalităților sociale. Poate articolul cu cea mai mare deschidere în toate 

aceste problematici, oferind atât date cât și modele și metode de studiu inspirate din fizică este 

articolul recent al lui Chatterjee, Ghosh, Inoue și Chakrabarti (Chatterjee, 2015). Articolul de 

mai sus oferă nu numai o retrospectivă excelentă asupra ceea ce s-a făcut dar și o justificare a 

utilizării metodelor fizicii statistice în studiul unor probleme de economie și sociologie. Tot un 

articol cu caracter unificator între aceste teme este recenta contribuție a lui Matteo Smerlak, în 

care autorul dezvoltă o metodologie bazată pe noțiuni de termodinamică pentru studiul general 

al inegalităților (Smerlak, 2016). Tematica vastă a inegalităților socio-economice este discutată 

în detaliu și în cărțile lui Chakrabarti (2013) și Cottrell (2009).  

Distribuția veniturilor și a averilor 

Începând cu faimoasa lucrare al lui Vilfredo Pareto (1897) , când s-a arătat că în limita 

veniturilor foarte mari și a averilor mari (top 2%) distribuția este una de tip lege de putere. 

Foarte multe studii s-au focusat pe confirmarea statisticii în diferite societăți și modelarea 

acestei distribuții.  Interesant este că deși este vorba de relativ puține persoane care au averi în 

acest top, în această categorie intră aproape 70-80% din averea totală a populației vizate. Deși 

distribuția averilor și cele ale veniturilor au similarități statistice, cele două problematici se 

modelează și se discută separat. Cele mai valoroase date experimentale pentru un fizician în 



aceste problematici, sunt datele exhaustive, datorită faptului că orice eșantionare va modifica 

partea de top (regimul Pareto) a distribuției. Începând cu date istorice referitoare la distribuția 

averilor, până la date exhaustive referitoare la venituri, sunt publicate multe lucrări care 

analizează aceste distribuții. Pentru venituri am aminti aici următoarele lucrări de referința: (Di 

Matteo, 2003) pentru Australia; (Aoyama, 2003), (Fujiwara, 2003) și (Souma, 2001)  pentru 

Japonia; (Silva, 2005) pentru USA; (Fujiwara, 2004) și (Clementi, 2005) pentru Europa; (Sinha 

2006) pentru India și (Derzsy, 2012) pentru Romania. Referitor la averi sunt mult mai puține 

date. Date istorice pentru Egiptul antic estimat prin suprafața fundației caselor dezvelite în 

săpături arheologice se găsesc în (Abul-Magd, 2002). Pentru distribuția averilor în evul mediu, 

estimat după numărul de sclavi deținuți, se confirmă din nou legea lui Pareto (Hegyi, 2007). În 

ceea ce privește Regatul Unit avem date pentru averi rezultate din taxele de moștenire (Santos, 

2007). Studii privind inegalatele în venituri și averi pe dimensiunea spațială nu prea există. 

Astfel o noutate excepțională care va fi vizată de studiul nostru este studiul inegalităților în 

venituri și averi în spațiu și corelarea acestora cu distribuția pe populație a veniturilor/averilor.  

Din punct de vedere al modelărilor există mai multe direcții. Cele mai răspândite sunt 

modele bazate pe agenți interactivi, interacțiunea fiind globală sau locală.  Modelele cu 

interacțiune globală sunt modelele de tip mean-field și acestea au posibilitatea de a fi rezolvate 

analitic. Modele cu interacțiuni locale sunt modelele computaționale, însă foarte puține dintre 

acestea pot fi tratate analitic. Ca și lucrări reprezentative pentru ambele categorii amintim aici: 

(Bouchaud, 2000), (Solomon, 2001), (Scafetta, 2004), (Pianegonda, 2004), (Gupta, 2006), 

(Saif, 2007), (Saif, 2009). Modele analitice cu tranzacții alese în mod stohastic sunt foarte 

apropiate de modelele clasice ale fizicii statistice, unde se realizează schimburi stohastice in 

energia particulelor. Aceste modele reproduc și ele cu succes caracteristicile principale ale 

funcțiilor de distribuție după venit. În acest sens amintim aici (Chatterjee, 2003), (Chatterjee, 

2004), (Pianegonda, 2003), (Sinha, 2005) și (Chatterjee, 2006).  Considerând interacțiunea între 



agenți printr-o topologie dată de o rețea complexă, modele devin mai realiste. Astfel se pot 

considera interacțiuni locale, ținând cont de graful realistic care există în sistemele sociale. 

Modele de acest tip sunt analitic netractabile și sunt modele studiate computațional. Amintim 

în acest sens lucrările:  (Iglesias, 2003), (Garlaschelli, 2004) și (Coelho, 2005).  

O retrospectivă completă a studiilor care vizează inegalitățile între venituri și averi este 

cea realizată de Yakovenko (Yakovenko, 2009).   

Fluxuri de mobilități umane 

Mobilitățile umane sunt legate într-un mod evident de inegalitățile sociale.  Similar cu 

ceea ce se poate observa în cazul fizicii, unde gradientele existente produc fenomenele de 

transport, în spațiul socio-economic inegalitățile produc fluxuri de populații. O primă  lucrare 

de referința și foarte recentă în tematica generală a mobilităților umane este articolul de sinteză 

al lui Barbosa și colaboratori (Barbosa, 2018). Modele de mobilități dezvoltate cu scopul de a 

oferi formule analitice pentru fluxuri au fost elaborate începând cu mijlocul secolului al XX.-

lea (Stouffer,1940). Modele care au apărut în aceasta perioadă foloseau argumente 

fenomenologice de multe ori inspirate din fizică, precum modele de tip potențial și modele 

gravitaționale. Un articol de sinteză pentru această categorie de modele este cel al lui 

Lukermann și Porter (Lukermann, 1960). Începând cu revoluția informatică de la sfârșitul 

deceniului, numeroase date relevante au devenit electronic disponibile, astfel atât studiile 

experimentale cât și cele de modelare au prins un nou entuziasm. Modelarea a luat o direcție 

total nouă, modelele fenomenologice bazate pe niște analogii slabe fiind înlocuite cu modele 

care pornesc de la principii socio-economice. În acest sens este important să menționăm mai 

ales lucrarea lui Simini și colaboratori (Simini, 2012), care a fost poate primul care a încercat o 

astfel de schimbare de paradigmă. Acest model a fost generalizat în colaborare cu grupul nostru 

(Simini, 2013). Alte modele și studii statistice care se înscriu tot în această abordare sunt (Yan, 



2014) și (Ren, 2014). Luând în considerare atât distribuția de populație, cât și optimizările 

sociale mai complexe, modele analitice comparate cu date experimentale exhaustive au fost 

elaborate recent (Yan, 2017), (Liu, 2018), (Varga, 2017) și (Stefanouli, 2017). O alternativă de 

tip mean-field pornind de la o ecuație de tip masters cu creștere locală și restare (Biro, 2018) a 

fost propusă foarte recent de grupul de la UBB (Varga, 2018). Direcția de cercetare care va fi 

urmată în cadrul acestui proiect își propune să continue aceste studii, corelând fluxurile cu 

inegalitățile spațiale.  

Delimitarea de regiuni în spațiile geografice  

Inegalitățile socio-economice și cele cu caracter psihologic sunt de obicei utilizate în 

vederea construirii unor regiuni socio-economice compacte în spațiul geografic. Problema este 

una dificilă și de obicei se iau în considerare o sumedenie de indicatori, iar metodele folosite 

sunt euristice (Amin,1999). O retrospectivă asupra metodelor folosite de către geografi și 

sociologi pentru a delimita regiuni funcționale este dată în lucrarea lui Karlsson și Olsson 

(Karlsson, 2006). Metodele de partiționare a spațiului geografic au fost inspirate și de metode 

adoptate din fizică. Astfel, o metodă consacrată este cea bazată pe modele de tip potențial 

generalizat sau gravitațional. Ca și lucrări din aceasta categorie amintim (Carothers, 1956) și 

(Lukermann, 1960). În prezent pe lângă metodele euristice și fenomenologice au apărut metode 

mai obiective care se bazează pe existența bazelor de date electronice exhaustive. Un studiu 

geografic de acest tip este cel considerat de Mitchell și Watts (Mitchell, 2010). O alternativă 

nouă în partiționarea și delimitarea regiunilor este bazată pe folosirea unor date privind unele 

fluxuri sau indicatori socio-economici simpli. De exemplu, o partiționare reușita în regiuni 

geografice s-a realizat pentru SUA folosind fluxul de bancnote, urmărind traseul bancnotelor 

de 1$ prin site-ul dedicat "Where is George" (Thiemann, 2010). Recent, grupul de la UBB a 

utilizat o metodă bazată pe un model fizic de tip bloc-resort, pentru a realiza o partiționare a 

spațiului folosind doar date ale populației în timp (Mate, 2011). Credem că studiul inegalităților 



socio-economice spațiale din România va oferi posibilități pentru partiționarea spațiul geografic 

în unități funcționale care ajută la o administrație mai eficientă care va ajuta la reducerea 

polarizărilor socio-economice.  

2.5. Studiul literaturii din domeniul economiei (P4) 

Subiectul inegalităților reprezintă o problemă care a suscitat interes din partea unui număr mare 

de cercetători de-a lungul timpului. Inegalitatea este un concept care în general este studiat în 

conexiune cu veniturile sau sărăcia. O serie de indicatori pentru studiul inegalității au fost 

propuși și dezvoltați de-a lungul timpului. Reamintim aici o listă de măsurători a inegalităților 

utilizate în mod frecvent în diverse domenii și în particular în ceea ce privește zona socio-

economică. Această listă are drept sursă un studiu al Băncii Mondiale din 2005 (World Bank, 

2005). 

a) Curba Lorenz (LC) 

Lorenz (1905) a definit una dintre primele măsuri ale inegalității, curba care îi poartă numele a 

fost dezvoltată în zona avuției. Curba Lorenz constă, în general, într-o reprezentare grafică a 

frecvențelor relative cumulate crescător (de la 0 până la 100%) a unităților Sn(k)=∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 (%)  

pentru k<=n sunt reprezentate pe axa Ox axis și frecvențele cumulate crescător ale variabilei de 

interes (e.g. veniturile, cheltuielile sau consumul), 𝑆𝑦(𝑘) = ∑ 𝑦𝑖
𝑘
𝑖=1 (%), pentru k<=n, începând, 

de asemenea, de la minimum către maximum. Practic, Curba Lorenz constă în înlănțuirea 

punctelor care leagă ambele frecvențe cumulate. 

b) Coeficientul Gini (GC) 

Cercetătorul Italian Corrado Gini (1909, 1912), plecând de la demersul anterior al lui Lorenz, 

a dezvoltat un indice de măsurare a inegalității veniturilor. 

Plecând de la metricile definite mai sus avem: 



𝐺𝐶 = 1 − ∑ (𝑆𝑛𝑘 − 𝑆𝑛𝑘−1)(𝑆𝑦𝑘 + 𝑆𝑦𝑘+1)𝑛
𝑘=1 ,  

unde n este numărul de intervale în care variabila de interes a fost grupată. 

c) Măsurarea Entropiei Generalizate (GEM) 

𝐺𝐸𝑀(𝑎) =
1

𝑎(𝑎−1)
[

1

𝑁
∑ (

𝑦𝑖

�̅�
)

𝑎

− 1𝑁
𝑖=1 ] .  

Un caz particular al GEM(a) este GEM(1) care este denumit și indicele de inegalitate Theil. 

d) Măsurarea inegalității Atkinson (AIM) 

Metrica Atkinson este definită ca:  

𝐴𝑤 = 1 − √1

𝑛
∑ (

𝑦𝑘

�̅�
)

1−𝑤
𝑛
𝑘=1

1
𝑤

  pentru  w<>1 , unde w este un factor (parametru) ponderator. 

Dacă w=1 

Atunci relația devine: 

𝐴1 = 1 −
1

�̅�
∏ √𝑦𝑛

𝑘

𝑛

𝑘=1

 

e) Dispersia raportului cuantilic (QDR) 

Cei mai utilizați indicatori în acest caz sunt legați de percentile: 

De exemplu 𝑃𝐷𝑅 =
𝑃95

𝑃5
 

Sau dispersia raportului dintre decile:  

𝐷𝐷𝑅 =
𝐷9

𝐷1
 sau       𝐷𝐷𝑅 =

𝐷9

𝑀𝑒
 ș𝑖 

𝐷1

𝑀𝑒
 

f) Alte metrici ale inegalității disponibile în literatura de specialitate și utilizate în 

varii domenii sunt:  

- Coeficientul de variație (CV);  

- Indicele progresivității Kakwany (P),  



- Indicele Hoover cunoscut și sub denumirile Indicle Robin Hood Index (RH) sau 

Raportul Pietra 

- Indicele Fukushinge, Ishikawa, Maekawa (MDK). 

Indicele Hoover aproximează ponderea din venitul total care poate să fie transferată 

dinspre gospodăriile bogate către cele sărace. Cu alte cuvinte, dinspre gospodăriile cu venituri 

peste medie către cele care se poziționează sub medie. Niveluri ridicate ale acestei metrici indică 

inegalități mari care necesită redistribuiri, de asemenea, mai ridicate pentru a se atinge o 

egalizare a veniturilor (United Nations, 2015). Indicele progresivității Kakwani (1977), P, este 

calculat ca o diferență dintre C, indicele concentrării taxelor și indicele Gini a veniturilor (G). 

Indicele MDK propus de către Fukushige et al. (2012) este un raport (în locul unei diferențe) 

între cele două componente sugerate de către Kakwani. 

Metricile menționate în ultima parte (CV, P , RH și MDK) sunt dependente de media 

variabilei analizate care, uneori, poate să fie un dezavantaj.  

2. Activitatea 2: Construirea și uniformizarea bazelor de date 

2.1. Definirea bazei de date pentru indicatorii psiho-culturali (CO) 

Pe baza literaturii de specialitate am selectat lista de indicatori psiho-culturali pe care îi 

vom include în cadrul proiectului și am identificat instrumentele de măsurare cu care vom 

colecta datele pentru fiecare dintre acești indicatori. Baza de date pentru indicatorii psihologici 

și culturali va cuprinde aproximativ 460 de variabile.  

2.1.1. Instrumente de evaluare folosite în cadrul studiilor anterioare 

În ceea ce privește trăsăturile de personalitate și inteligența, echipa noastră dispune deja de 

date colectate în cadrul unor studii realizate anterior, în care cele două variabile au fost măsurate 



cu Inventarul de Personalitate NEO (NEO PI ) (Costa și McCrae, 1992), respectiv cu Matricele 

Progresive Standard (Raven, 1938). 

Trăsături de personalitate: Inventarul de Personalitate NEO Revizuit (NEO PI-R ) 

(Costa și McCrae, 1992) 

NEO-PI-R (Costa și McCrae, 1992) este un chestionar care măsoară cinci trăsături de 

personalitate din modelul Big Five: neuroticismul (N), extraversia (E), deschiderea spre 

experiențe (O), agreabilitatea (A) și conștiinciozitatea. Chestionarul cuprinde 240 de itemi care 

măsoară 30 de fațete ale trăsăturilor de personalitate enumerate mai sus. Itemii scalei se cotează 

pe o scală Likert de 5 puncte.  

Coeficient de inteligență: Matricele Progresive Standard (MPS) (Raven, 1938) 

Matricele progresive Standard (Raven, 1938) reprezintă o probă non-verbală ce măsoară 

componenta eductivă (abilitatea de a create noi insighturi, de a discerne semnificația de 

confuzie, de a percepe și de a identifica relații) a inteligenței generale în rândul persoanelor cu 

vârsta cuprinsă între 6 şi 80 de ani. Forma standard a testului cuprinde 6o de itemi, organizați 

în 5 serii (A,B,C,D și E) a căror dificultate crește în mod progresiv. 

2.1.2. Instrumente de evaluare administrate în cadrul proiectului 

Credințe iraționale și raționale: Scala de atitudini și convingeri 2 (ABS 2) (DiGiuseppe,, 

Leaf, Exner, și Robin, 2007) 

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) pretențiile 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”.  

Optimismul și pesimismul: Testul de orientare în viață – varianta scurtă (LOT) (Scheier, 

Carver și Bridges, 1994) 

Chestionarul  reprezintă o versiune adaptată a Testului de orientare în viață (LOT) (Scheier, 

Carver și Bridges, 1994) și evaluează optimismul și pesimismul generalizat. Scala cuprinde 4 

itemi, dintre care doi măsoară nivelul de optimism iar doi evaluează nivelul de pesimism 

generalizat. Itemii sunt cotați pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă dezacord puternic iar 5 

reprezintă acord puternic.  

Frecvența și intensitatea situațiilor stresante: Scala situațiilor stresante (SSS) 

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.  

Simptome de anxietate și depresie: Chestionarul pentru sănătatea pacientului – 4 (PHQ 

– 4) (Kroenke et. al., 2009) 

Chestionarul pentru sănătatea pacientului - 4 (PHQ-4) (Kroenke et. al., 2009) cuprinde 4 

itemi care măsoară simptome de anxietate și depresie. Itemii sunt evaluați pe o scară de tip 

Likert de 4 puncte. Primele două întrebări sunt extrase din “Chestionarul pentru sănătatea 

pacientului -8” (PHQ 8 ) care măsoară simptome depresive, iar ultimele două întrebări sunt 

extrase din „Scala de anxietate generalizată” (GAD - 7).  



Emoții negative și pozitive: Profilul distresului afectiv – varianta scurtă (PDA) (Opriș și 

Macavei, 2007) 

Scala reprezintă o versiune adaptată mai scurtă al 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. 

Satisfacția cu viața: Scala satisfacției în viață (SWSL) (Diener et. al., 1985) 

Scala satisfacției în viață (Diener et. al., 1985) este un instrument scurt de 5 itemi care 

măsoară judecățile cognitive globale legate de satisfacția cu propria viață. Itemii sunt cotați pe 

o scală Likert de la 1, unde 1 reprezintă dezacord puternic iar 7 reprezintă acord puternic.  

Suportul social: Scala de suport social implicit și explicit (SSSIE) 

Chestionarul cuprinde 6 itemi destinați pentru măsurarea suportului social. Itemii sunt cotați 

pe o scală Likert de la 1 (puternic împotrivă) la 5 (puternic de acord). Chestionarul cuprinde 

două subscale care măsoară suportul social explicit definit prin solicitarea directă a unor forme 

de asistență din partea rețelelor sociale ale individului, și suportul social implicit caracterizat 

prin confortul emoțional care poate fi obținut din partea rețelelor sociale, fără dezvăluirea și 

discutarea directă a problemelor personale.  

Dimensiuni culturale: Chestionar privind valorile culturale (WSM2013) (Hofstede, 

2010) 

Chestionarul de valori culturale (VSM2013) (Hofstede, 2010) este format din 24 de itemi  

și cuprinde 6 subscale care măsoară următoarele dimensiuni culturale: distanța față de putere 

(PDI), individualism – colectivism (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. 

2.2. Definirea bazei de date pentru indicatorii teritoriali și geografici (P1) 

Lista de indicatori geografici care vor fi incluși în baza de date a proiectului și ulterior 

analizați a fost derivată după consultarea literaturii de specialitate. Aceasta include o serie de 

indicatori specifici și derivați, dar și date colectate în diverse acțiuni ale unor 

organisme/autorități independente. 

Indicele Competitivității Regionale 

Indicele Competitivității Regionale în UE (EU Regional Competitiveness Index – RCI) 

furnizează o imagine sintetică a competitivității teritoriale a fiecărei regiuni NUTS 2 ale UE, 

utilizând 73 de indicatori. Acest indice a fost construit pornind de la indicele competitivității 

globale, calculat la nivel mondial de Forumul Economic Mondial și conține 11 piloni grupați 

în trei categorii: de bază (instituțiile, stabilitatea macroeconomică, infrastructura, sănătatea, 

calitatea învățământului primar), eficiență (învățământ superior și formarea resurselor umane, 

eficiența pieței muncii, dimensiunea pieței) și inovare (receptivitate la noile tehnologii, calitatea 

mediului de afaceri, inovarea). Cei 11 piloni au în vedere nu doar aspecte relevante pentru firme, 

dar și pentru locuitori și calitatea vieții acestora, identificând variațiile regionale în ceea ce 

privește atractivitatea acestora pentru firme și persoane. Metodologia de măsurare a 

competitivității (ponderile utilizate pentru cele trei grupe de factori) diferă în funcție de nivelul 

de dezvoltare al regiunilor, luând în considerare PIB/capita. 

Accesibilitatea 

Atenția multor cercetători a fost îndreptată de-a lungul timpului asupra metodelor de 

evaluare a accesibilității, în funcție de distanta, timp, cost sau populație. Analizând metodele 

de evaluare folosite până în prezent pentru elaborarea deferitelor studii privind accesibilitatea, 



se pot identifica două mari categorii: metode tradiționale și metode moderne. Metodele 

tradiționale de evaluare a accesibilității se bazează pe teoria grafurilor, permițând o abordare 

integrală a rețelelor de transport. În prezent, accesibilitatea are la bază buna distribuție a 

oamenilor și a activităților acestora din teritoriu. De aceea, accesibilitatea nu trebuie stabilită 

doar la nivelul rețelei, ci trebuie extinsă la nivelul întregului teritoriu analizat, indiferent că este 

exprimată în timp, distanță sau cost. În acest context, cel mai potrivit mediu de analiză este 

mediul GIS (Geographic Information System) fiindcă permite elaborarea modelelor geospațiale 

cu acoperire teritorială completă la nivelul unităților spațiale de referință (spațiul urban, 

metropolitan, regional, național etc.). 

Dintre indicatorii accesibilității se pot aminti: costul călătoriei (distanță sau timp) la un 

set predefinit de destinații, timpul origine-destinație după rangul localității de destinație, 

accesibilitatea la centre urbane de interes regional, nivelul accesibilității transportului public în 

diferite localități. Evaluarea accesibilității prin intermediul indicatorilor amintiți anterior 

presupune identificarea celui mai scurt timp sau a celei mai scurte distanțe de la origine până la 

cea mai apropiată destinație de interes. Utilizarea unor astfel de indicatori oferă posibilitatea 

definirii unor nivele de accesibilitate care pot fi folosite pentru a evalua capacitatea de accesare 

a unei locații. Valorile nivelurilor de accesibilitate pot fi ponderate ulterior cu populația în 

funcție de diferite criterii (ex. vârstă, sector de activitate, nivel de educație etc.). 

Navetism  

Indicii utilizați pentru măsurarea acestui fenomen sunt următorii: 

a. Indicele de intensitate al balanței navetismului: Ib – navetiștii care vin in localitate, și Ik 

– numărul navetiștilor care pleacă din localitate 

IKI   = 100*
kb

kb

II

II




 

b. Rata navetiștilor raportat la populația ocupată, pe 1000 de locuitori:  



i = 
 Po

Ib  *1000 

Indicele SDG  

Indicele SDG (Sustainable Development Goals Index) oferă o evaluare rapidă a 

performanței la nivel național, regional sau local, prin agregarea datelor disponibile pentru cele 

17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Procesul de determinare a indicelui SDG implică trei 

etape: (1) normalizarea datelor pentru a permite comparabilitatea acestora; (2) agregarea 

indicatorilor separat în cadrul fiecărui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă și (3)cartografierea 

rezultatelor cu ajutorul tehnologiei GIS.  

Well-being 

Bunăstarea joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a unui teritoriu. Aceasta poate 

varia diferit în interiorul unei țări, atât la nivel subnațional, cât și local. Pentru măsurarea 

bunăstării, se vor utiliza un set de indicatori din unsprezece dimensiuni ale bunăstării: income, 

jobs, housing, health, education, environment, safety, civic engagement, access to services, 

community şi life satisfaction în conformitate cu metodologia elaborată de OECD. 

Intensitatea iluminării 

Pentru măsurarea intensității iluminării se vor utiliza indicatorii: consumul de energie 

electrică și iluminarea nocturnă. Gradul de iluminarea nocturnă va fi calculat pe baza imaginilor 

satelitare (DMSP-OLS și VIIRS) cu ajutorul tehnologiei GIS. 

Indicatori de inovație 

Se vor utiliza indicatorii standard pentru măsurarea activității de inovare, adică: 

intensitatea sectorului cercetare-dezvoltare, ponderea resursei umane din cercetare-dezvoltare, 

volumul investițiilor în cercetare-dezvoltare, numărul brevetelor la 1000 de locuitori.  

Indicele Moran I local 



 Permite delimitarea a patru clustere spațiale de inegalitate, și anume: high/high, 

low/low, high/low și low/high. Valorile variabilei de referință din unitățile teritoriale ale acestor 

clustere sunt autocorelate la un nivel de probabilitate ridicat. Astfel, fiecare tip de cluster astfel 

delimitat corespunde unui model de polarizare spațială specific. 

1.  Concentrarea spațială a disparităților 

Concentrarea, înțeleasă în sensul de acumulare tot mai mare de realizări (venituri, active 

imobiliare etc.) în favoarea unui număr tot mai mic de deținători, exprimă o stare de inegalitate, 

de divergență, proporțională cu mărimea gradului de concentrare. Indicatorii concentrării 

evidențiază, în situația în care sunt apropiați de zero, starea de echilibru sau, în orice caz, de 

proporționalitate între resursele (populație, suprafață, număr de organizații etc.) și rezultatele 

(producția, venitul, accesul la fonduri etc.) înregistrate de componentele grupului. Unul dintre 

procedeele cele mai simple este indicatorul propus de Corrado Gini. 

Coeficientul Gini este un indice statistic utilizat pentru analiza gradului de concentrare 

a valorilor seriei. De multe ori este folosit pentru a reprezenta distribuția veniturilor populației 

unei națiuni, dar mai ales pentru a reprezenta disproporția în distribuirea veniturilor sau averilor 

fiind un indice al inegalității. Aceasta se calculează ca raport între media abaterilor absolute și 

media aritmetică a termenilor seriei. Nivelul maxim al coeficientului este 1; nivelul minim al 

coeficientului este zero. 

G =  
j
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xx
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unde: ix = variabila analizată în unitatea teritorială i, jx = variabila analizată în unitatea 

teritorială j 

Curba Lorenz se referă, de asemenea, la problema concentrării și este un instrument 

frecvent utilizat, întrucât oferă o imagine a intensității procesului, precum și o posibilitate de 

cuantificare a gradului de concentrare. Curba Lorenz ilustrează frecvențele relative cumulate 



(gi) în funcție de sumele valorilor relative cumulate (zi). Dacă ponderea unităților din suma 

valorilor este egală, atunci frecvențele relative cumulate și valorile relative cumulate sunt și ele 

egale (gi=zi). Toate acestea conduc la lipsa concentrației. În acest caz, curba coincide cu 

diagonala pătratului. Dar dacă între unitățile analizate sunt câteva care concentrează o mare 

parte a sumei valorilor relative cumulate, atunci frecvențele relative și suma valorilor cumulate 

se diferențiază mult între ele, ceea ce conduce la îndepărtarea curbei de diagonala pătratului. În 

cazuri extreme, când concentrația este foarte ridicată sau totală, curba coincide cu laturile 

pătratului (Nemes Nagy, 2005). Valoarea poate fi 0 atunci când curba lui Lorenz coincide cu 

diagonala, când repartiția teritorială a indicilor analizați este uniformă. Valori extreme se pot 

atinge atunci când indicii analizați se concentrează într-un singur teritoriu, în acest caz curba 

Lorenz coincide cu axele coordonatelor.  

Indicele Hirschman-Herfindahl reprezintă concentrarea unor caracteristici naturale 

între teritorii. Are valoarea minimă în cazul în care procesele economico-sociale analizate au o 

distribuție echilibrată între regiuni, pe când valoarea maximă apare în cazul în care aceste 

variabile se concentrează într-un singur loc, pe un singur teritoriu. 

2

1

1

























n

i
n

i

i

i

x

x
K  

unde: xi = numărul unităților de teritoriu 

Indicele Hoover este unul dintre indicii cei mai des folosiți. Întrebarea care stă la baza 

calculării acestui indice este: câte procente din fenomenul analizat ar trebui să fie regrupate 

între teritorii pentru ca repartiția teritorială ale acestuia să fie egală cu cealaltă variabilă.  
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 unde: xi și fi sunt două variabile la care este valabilă următoarea ecuație: ∑xi = 100; ∑fi 

= 100. 

Autocorelație spațială reprezintă un instrument al statisticii spațiale utilizat la 

identificarea unor zone de mare concentrare și zone de slaba concentrare statistic semnificative, 

evidențiind modelele spațiale înregistrate de date. La baza analizei stă principiul autocorelației 

spațiale conform căruia elementele geografic apropiate au șanse mai mari de a avea 

caracteristici similare. O  metodă des întâlnită în măsurarea gradului de autocorelație spațială 

este statistica Moran I, ceea ce explică corelația dintre valorile unei variabile în cadrul mai 

multor unități teritoriale. Pe când Indicele Moran Global măsoară nivelul autocorelației spațiale 

în ansamblu, sugerând dacă distribuția spațială a unui indicator este sau nu aleatorie, Indicatorii 

Locali de Autocorelație Spațială - LISA permit cuantificarea gradului de autocorelație în cazul 

fiecărei locații în parte. Indicele Moran arată relația liniară dintre un vector al valorilor 

observate în cadrul poligonului ij și media ponderată a valorilor teritoriilor învecinate acestuia 

(Anselin 2005). 
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unde:  N = numărul observațiilor (puncte sau poligoane), �̅� = media aritmetică a 

indicatorului analizat, 𝑋𝑖 =  valoarea indicatorului analizat în teritoriul I, Xj  = reprezintă 

valoarea indicatorului în teritoriul j, Wij = coeficientul care rezultă din matricea de contiguitate. 

2. Disparități 

Indicele convergenței și a împrăștierii. Împrăștierea, abordată din perspectiva 

abaterilor valorilor de la un nivel central, este măsurată, pentru un ansamblu de elemente (țări, 

regiuni, localități), prin indicatori simpli (amplitudinea, abaterea), dar mai ales prin indicatori 

sintetici, precum dispersia (σ2), abaterea medie pătratică (σ), coeficientul de variaţie (CV), 



abaterea medie liniară (d). Fiecare dintre aceștia indicatori exprimă, într-o formă concentrată 

(printr-un număr), în ce măsură nivelurile variabilei x (PIB, venit național, export), înregistrate 

pentru fiecare dintre entitățile (tarile, regiunile, localitățile) unui ansamblu constituit, se 

distanțează de nivelul mediu (x). Așadar, apreciem stadiul realizării convergenței la un moment 

dat, printr-un indicator al variației, care se referă mai curând la contrariul convergenței, în 

sensul că exprimă numeric, cât de departe se situează entitățile ansamblului de la acel nivel 

central, spre care se presupune că converg valorile indicatorului analizat. Comparată în timp, 

împrăștierea (indiferent prin care dintre indicatorii sintetici menționați este exprimată), în 

măsura în care nivelul ei este în scădere, ne permite să afirmăm că procesul de convergență se 

manifestă din ce în ce mai pregnant (Nemes Nagy 2005, Pecican 2009). 

Convergența și analiza de regresie. Convergența β. Punctul de pornire a convergenței 

β constă în teoria lui Solow, care afirmă că veniturile pe cap de locuitor ale țârilor mai puțin 

dezvoltate cresc într-un ritm mai rapid decât cele ale țârilor mai dezvoltate, ceea ce contribuie 

ca pe termen lung țările mai puțin dezvoltate să se alinieze țârilor mai dezvoltate. Pentru testarea 

ipotezei se folosește o estimare a regresiei lineare pe date transversale, unde variabilele 

independente sunt datele luate în considerare pentru o perioadă inițială, iar variabila dependentă 

(explicativă) este rata medie de creștere a veniturilor în perioada analizată. Ecuația regresiei 

lineare estimate este: 

Δ ln yi = α + β ln yi0 + εt, 

unde α și β sunt parametrii necunoscuți, iar εt reprezintă efectul factorului întâmplător, 

care are valoarea de 0.  

Polarizarea reprezintă un proces care se poate desfășura în paralel cu convergența, în 

direcția apariției de subgrupe omogene din perspectiva țârilor care formează subgrupa, dar între 

subgrupe deosebirile devin, în decursul timpului, din ce în ce mai mari. Indicele de polarizare 

poate fi exprimat sub forma unei variante de definire a coeficientului concentrării. O diminuare 



a nivelului obținut pentru indicele de concentrare ar indica o atenuare a polarizării în ansamblul 

de țări analizat, ceea ce ar echivala cu desfășurarea unui proces de omogenizare (Pecican, 2009). 

𝑃𝐼 = ∑ ∑ 𝑃𝑖
(1+𝛼)

𝑝𝑗 𝑦𝑖⁄ − 𝑦𝑗
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unde pi = ponderea populației țării i în ansamblul țârilor; α = indicele sensibilității de 

concentrare 1 ≤ α ≤ ≤1,6. 

Indicele inegalității veniturilor (raportul dintre quintila superioară și quintila 

inferioară) Indicele inegalității veniturilor estimează de câte ori sunt mai mari veniturile 

disponibile pe adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv contravaloarea consumului din resurse 

proprii) obținute de toate persoanele din quintila 5 (cele mai bogate) față de veniturile obținute 

de persoanele din quintila1 (cele mai sărace), ale distribuției populației după venitul disponibil 

pe adult-echivalent. 

 

unde:   Rineg = raportul inegalității veniturilor, S80 = suma veniturilor persoanelor din 

quintila V, S20 = suma veniturilor persoanelor din quintila I 

2.3. Definirea bazei de date pentru indicatorii sociali (P2) 

Lista de indicatori care vor fi incluși în baza de date a proiectului și ulterior analizați a fost 

derivată după consultarea literaturii de specialitate. Diferențiem între două tipuri de indicatori 

de inegalitate: indicatorii de inegalitate obiectivi  (ex: statut social economic) și indicatori de 

inegalitate subiectivi, care vor fi expuși în cele ce urmează.  

Well-being (bunăstare) 

Nivelul de bunăstare subiectivă (aici măsurat prin satisfacția vieții, satisfacția financiară 

și fericire declarată) este folosit în literatura de specialitate ca indicator subiectiv pentru 

măsurarea statutului economic și social, deși diferiți autori precizează că acesta nu este corelat 
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de fiecare dată cu indicatori obiectivi ai statutului social (educație sau venit), dar este puternic 

corelat cu statutul marital sau categoria ocupațională (Oswald, 1997; Diener et al., 1999). Cu 

toate acestea, cercetările comparative pe societăți foarte dezvoltate și mai puțin dezvoltate arată 

că bunăstarea subiectivă este corelată cu nivelul de dezvoltare materială al unei societăți, 

membrii societăților mai bogate fiind mai fericiți și mai satisfăcuți cu viețile lor decât cetățenii 

țărilor mai sărace (Inglehart și Klingemann, 2000; Ryan și Deci, 2000)   

Fahey și Smyth (2004) analizează diferențele între distribuția percepțiilor bunăstării subiective 

între țări cu diferite niveluri de dezvoltare, folosind satisfacția vieții și nivelul fericirii, doi 

indicatori subiectivi în care respondenții își auto-evaluează la nivel cognitiv și afectiv 

bunăstarea, la nivelul a 33 de țări europene. Rezultatele cercetării lor arată că populațiile 

societăților mai bogate au niveluri ridicate și relativ egale de bunăstare subiectivă, în timp ce 

societățile mai sărace prezintă un nivel mai scăzut și mai inegal distribuit al bunăstării 

subiective. Mai mult, inegalitățile într-o societate au un impact cu atât mai puternic asupra 

nivelului bunăstării subiective, cu cât societatea respectivă este mai săracă per ansamblu.   

Satisfacția vieții 

Acest indicator este folosit conform World Value Survey și Eurobatrometrului.  

Per ansamblu, cât de satisfăcut(ă) ești cu viața ta în prezent?  

1 ‘total nesatisfăcut’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‘total satisfăcut’  

Satisfacția financiară 

Cât de satisfăcut(ă) ești cu situația financiară a gospodăriei tale?; Unde ai plasa situația 

financiară a gospodăriei tale, dacă ‘1’ înseamnă că ești complet nesatisfăcut și ‘10’ înseamnă 

că ești complet satisfăcut?   

Fericire 

Per ansamblu, ai spune că ești: 1 ‘Foarte fericit’ 2 ‘Destul de fericit’ 3 ‘Nu foarte fericit’ 

4 ‘Deloc fericit’ 



Scala statutului social subiectiv (Adler et al., 2000; Ostrove et al., 2000) 

Statutul social subiectiv (SSS) se referă la percepția individului asupra propriei sale 

poziții în ierarhia socială (Jackman și Jackman, 1973). SSS este asociat puternic cu statutul 

economic social (SES, măsurat cu ajutorul indicatorilor obiectivi: nivel de venit, ocupație, 

educație) fiind în același timp un predictor important pentru diferite probleme de sănătate 

(Singh-Manoux, Adler și Marmot, 2003; Singh-Manoux, Marmot și Adler, 2005), un nivel 

scăzut al SSS-ului fiind asociat cu probleme de sănătate, în special o stare proastă a sănătății 

fizice (Goodman et al., 2001; Goodman et al., 2003; Hu et al., 2005; Singh-Manoux, Marmot, 

și Adler, 2005; Cohen et al., 2008; Allen et al., 2014) cu probleme de sănătate mentală (Singh-

Manoux, Adler, și Marmot, 2003; Singh-Manoux et al., 2005; Franzini și Fernandez-Esquer, 

2006; Demakakos et al., 2008; Leu et al., 2008; Diaz, Guendelman și Kuppermann, 2014) și cu 

mortalitatea crescută (Kopp et al., 2004). 

De asemenea, literatura de specialitate ne arată că auto-evaluarea statutului social, 

controlată de măsurătorile obiective diferă în funcție de categoriile demografice din care 

respondenții fac parte (Shaked et al., 2014).  

Întrebarea la care trebuie să răspundă subiecții este următoarea: ”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?” 

Percepția subiectivă a inegalității și preferințele de redistribuție 



Niehues (2014) folosește datele pe percepția subiectivă a inegalității și preferințele de 

redistribuție1 din modulul asupra Inegalității Sociale din International Social Survey 

Programme (ISSP)2.  Întrebările vizate sunt: 

- în ce tip de societate dintre cele 5 modele de distribuție a veniturilor (vezi Anexa 2) 

consideră respondentul că trăiește; 

- cum evaluează inegalitățile de venit – „Diferențele de venit în [țara respondentului] 

sunt prea mari” pe o scală de la 1 la 5 (acord total – dezacord total); 

 - susținerea publică pentru redistribuție – „Este responsabilitatea guvernului să 

reducă diferențele de venit între persoanele cu venituri mari și cele cu venituri mici”. 

În analiză, cele 7 niveluri din modelele de distribuție a venitului sunt considerate niveluri 

separate de venit. La nivelul fiecăreia dintre cele 5 modele de distribuție a veniturilor, 

dimensiunea fiecărui nivel de venit este ponderat în funcție de procentul de respondenți care au 

ales diagrama. Apoi cele 5 modele ponderate sunt agregate într-o singură diagramă cu 7 niveluri 

de venit. Cele 7 categorii de venit obținute sunt transformate într-un „coeficient Gini subiectiv”. 

Pentru a compara inegalitatea percepută cu distribuția reală a veniturilor, Niehues (2014) 

împarte populația în 7 categorii de venit – nivelul 1: 60% din venitul median; nivelul 2: 60-80% 

din venitul median; nivelul 3: 80-110% din venitul median; nivelul 4: 110-150% din venitul 

median; nivelul 5: 150-200% din venitul median; nivelul 6: 200-250% din venitul median; 

nivelul 7: 250% din venitul median. 

                                                           
1 Cruces et al. (2013) arată că percepția greșită asupra poziției individuale pe scala venitului poate influența 

preferințele pentru redistribuire – de exemplu Americanii care își supra-estimează poziția în distribuția veniturilor 

tind să subestimeze nivelul inegalităților.  

2 https://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA5400  

https://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA5400


2.4. Definirea bazei de date pentru indicatorii spațio - temporali cu implicații în 

inegalități sociale (P3) 

Datele care vor fi incluse în baza de date agregată se referă la veniturile locuitorilor din 

județul Cluj pe perioada 2001-2009. Datele au un caracter anonim și au mai fost utilizate în 

Derzsi, Neda și Santos (2012). 

2.5. Definirea bazei de date pentru indicatorii economici (P4) 

Testarea empirică a propensității declarațiilor financiar contabile eronate utilizând 

Benford Law 

Comportamentul lipsit de etică a unei părți a populației românești păstrează încă prim planul 

știrilor când vine vorba despre rapoartele induse de către Mecanismului de Cooperare și 

Verificare (MCV) impus de către Uniunea Europeană la aderarea României în 2007. În acest 

context, ne propunem să testăm ipoteza conform căreia, într-adevăr propensitatea declarațiilor 

fiscale eronate în rândul companiilor care activează în România este ridicată.  

Având la bază informației financiar contabile în luarea deciziilor de investire pe piața de capital, 

precum și în evaluarea lichidității și solvabilității companiilor de către creditorii acestora, 

fiabilitatea informației financiar-contabile este o caracteristică importantă a acesteia. Testarea 

fiabilității poate fi realizată prin utilizarea unei tehnici foarte vechi denumită Benford Law (BL) 

care nu a fost foarte utilizată până în ultimii 20 de ani, motiv pentru care Mir și Ausloos (2018)  

au denumit-o “Frumoasa adormită”.   

BL își are originea în constatarea făcută de Newcomb (1881) referitor la faptul că 

primele pagini ale tabelelor de logaritmi cuprind într-o măsură mai mare numere care au pe 

prima poziție cele mai mici cifre. Practic, independent de constatarea făcută de Newcomb, dar 

bazându-se pe același raționament, Benford (1938) a mers mai departe, testând pe un număr de 

aproximativ 20000 de numere culese din 20 de articole diferite publicate în Reader’s Digest, 

probabilitatea de apariție a numerelor care încep cu fiecare cifră „1, 2, ..., 9”. În urma testelor 



efectuate, Benford (1938) a generat tabelul cu probabilitatea de apariție a numerelor în funcție 

de cifra cu care încep, tabel cunoscut sub denumirea de BL (Tabel 1). În următorii 60 de ani 

care au urmat publicării BL, mai mulți matematicieni au prezentat explicații diverse care să 

susţină BL, fără însă să ajungă la un algoritm matematic (Ausloos, Herteliu, Ileanu, 2015). Hill 

(1995) a reușit însă să demonstreze, având la baza experimentului date financiar-contabile și 

ale piețelor de capital, că numerele care se conformează BL rezultă din combinarea altor 

distribuții.  

Tabel 1. Benford Law 

Prima cifră 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Probabilitatea 

așteptată 

0.301 0.176 0.125 0.097 0.079 0.067 0.058 0.051 0.046 

 

Utilizarea BL s-a dovedit eficientă în foarte multe domenii, printre care amintim: 

asigurări (Maher și Akers, 2002), căutări pe internet (Ileanu et al., 2018), economie (Michalski 

și Stoltz, 2013), educaţie (Schurger, 2007), politică (Lacasa și Fern´andez-Gracia, 2018). 

În domeniul financiar-contabil, BL a fost aplicată în audit prin stabilirea de proceduri specifice 

(Nigrini și Mittermaier, 1997), în vederea identificării potențialelor fraude la nivelul 

companiilor (Nigrini, 1995; Durtschi et al., 2004; Gava și de Souza Vitiello, 2007; Slijepčević 

și Blašković, 2014), în certificarea informațiilor prezentate de companii pe o anumită piață de 

capital (Amiral et al., 2015, Nigrini, 2015 – SUA; Aybars și Ataunal, 2016 - Turcia; Sugiarto 

et al., 2017 – Indonezia; Nguyen et al., 2018 – Marea Britanie, însă poate fi extinsă și în 

contabilitate, prin analiza calității informațiilor financiare raportate conform anumitor 

referențiale contabile (naționale, europene, internaționale). 

Nigrini (1994, 1999) este primul cercetător care a utilizat BL în procesul de detectare a 

fraudelor şi a practicilor abuzive de manipulare a rezultatelor. Cercetările sale s-au extins 

ulterior și în domeniul fiscal, în scopul identificării companiilor care recurgeau la practici de 

evaziune fiscală (1996). Referitor la momentul producerii fraudelor, Gava și de Souza Vitiello 



(2007) au arătat că este mult mai probabil ca acestea să se producă în trimestrul al treilea 

deoarece trec neobservate fată de situația în care ar fi fost înregistrate la sfârșitul perioadei de 

raportare. Durtschi, Hillison și Pacini (2004) un identificat tipurile de fraude pe care auditorii 

le pot depista prin folosirea BL în auditarea situațiilor financiare ale companiilor, oferind 

totodată un ghid referitor la tipurile de date și testele statistice pe care auditorii le pot folosi. 

Aplicând BF în auditarea situațiilor financiare ale unei companii din industria medicală, Asllani 

şi Naco (2014) au construit o metodologie utilă auditorilor în identificarea categoriilor de active, 

datorii, venituri și cheltuieli care prezintă un risc ridicat de fraudă în contabilitate.  

BL s-a dovedit utilă și în combaterea evaziunii fiscale prin identificarea companiilor 

care recurg la manipularea bazei impozabile în scopul încadrării într-un plafon mai mic de 

impozitare (Christian și Gupta, 1993). Ulterior, Nigrini (1996) a dezvoltat un indice de abatere 

care măsoară procentul prin care o companie se abate de la baza corectă de impozitare.  

Prima utilizare a BL în contabilitate aparține lui Carslaw (1988) care a arătat tendința 

managerilor de a rotunji în plus profitul raportat de companii, în cazul în care acestea nu ating 

țintele fixate de analiști. Cercetarea a fost realizată pe baza datelor financiar contabile raportate 

de companiile cotate din Noua Zeelandă. A urmat apoi cercetarea realizată de Thomas (1989), 

pe exemplul companiilor cotate în SUA, care, plecând de la aplicarea BF asupra rezultatului pe 

acțiune, a confirmat tendința managerilor de a rotunji în plus rezultatul pe acțiune în cazul în 

care este profit, respectiv în minus, atunci când este pierdere.  

Astfel, respectarea BL pentru datele contabile testate, este un indiciu că acestea nu 

conțin erori și prin urmare prezintă fidel realitatea tranzacțiilor. Amiram, Bozanic şi Rouen et 

al (2015) au arătat că situațiile financiare ale companiilor cotate pe piețele de capital din SUA 

respectă BL (testarea a fost realizată pentru prima cifră a valorilor selectate prezentate în 

situaţiile financiare). Totuși, sumele prezentate în contul de profit și pierdere au prezentat 

variații mai mari de la BL decât cele prezentate în bilanț sau în tabloul de trezorerie. Nigrini 



(2015) aplicând BL în cazul piețelor de capital din SUA a evidențiat respectarea perfectă a BL 

în cazul rentabilității acțiunilor, mici abateri înregistrându-se doar în analiza volumului 

tranzacțiilor datorită rotunjirii sumelor.  

Nguyen, Duoung şi Nguyen (2018) au testat BL în cazul companiilor cotate pe piețele de capital 

din Marea Britanie, ajungând la aceleași rezultate ca și Amiram, Bozanic și Rouen. (2015), 

respectiv validarea BL, atât la nivelul pieței cât și în cadrul aceleiași companii, prin analiza în 

timp a informațiilor. În plus, Nguyen, Duoung şi Nguyen (2004) au identificat posibilele cauze 

ale abaterilor înregistrate la nivelul contului de profit și pierdere, respectiv manipularea 

rezultatelor și aplicarea principiului prudenței.  

Fiabilitatea informațiilor financiar-contabile este esențială pentru asigurarea 

credibilității și stabilității piețelor de capital. Niciun studiu nu a fost efectuat până în prezent în 

România pentru a certifica fiabilitatea informațiilor prezentate de companiile în general sau a 

celor cotate BVB în mod special. Se impune astfel efectuarea unei cercetări care să ofere 

certitudinea că informațiile prezentate de companiile românești sunt fiabile. Pentru atragerea de 

investitori, aceștia trebuie să aibă încredere în informațiile prezentate de companii prin 

intermediul situațiilor financiare. Studiile realizate de Jianu et al. (2014) au validat ipoteza 

conform căreia informațiile prezentate de companiile cotate BVB sunt relevante pentru 

investitori. Având în vedere necesitatea asigurării comparabilității informației contabile în era 

globalizării, companiile din România cotate BVB au fost obligate, ca începând cu anul 2012, 

să aplice standardele internaționale de raportare financiară. Întrebarea esențială este dacă noile 

reglementări contabile au crescut gradul de fiabilitate al informației financiar-contabile. 

Totodată, se impune identificarea elementelor raportate în situațiile financiare care sunt 

susceptibile de a se sustrage de la aplicarea BL. Rezultatele unei astfel de cercetări sunt utile 

tuturor potențialilor investitori pe BVB, precum și organismelor de reglementare care susțin 

procesul de dezvoltare a pieței de capital din România.  



2.6. Sinteza indicatorilor ce vor fi vor și incluși în baza de date 

Anexa 2 oferă prezentarea indicatorilor specifici care vor alcătui baza de date, cu 

informații din toate domeniile de analiză avute în vedere de proiect. 

3. Activitatea 3: Diseminarea proiectului 

În vederea diseminării proiectului, în această etapă am realizat website-ul proiectului 

care a fost postat pe site-ul Universității Babeș-Bolyai . Site-ul cuprinde o descriere generală a 

proiectului și a echipelor de cercetare care sunt implicate în realizarea acestuia. De asemenea, 

site-ul cuprinde pagini destinate pentru depozitarea livrabilelor și a publicațiilor care vor 

rezulta în urma proiectului. Site-ul proiectului poate fi accesat urmând link-ul: 

http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/. 

 

http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/
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Anexa 2. Indicatorii incluși în baza de date 

A2.1. Definirea bazei de date pentru indicatorii psihologici (CO) 

Nr. 

crt. 
Indicator 

Instrumentul de 

măsurare 
Nr. itemi 

Scala de 

răspuns 
Sursa datelor 

1 Neuroticism NEO-PI-R 48 Likert 1-5 Test central 

2 Extraversie NEO-PI-R 48 Likert 1-5 Test central 

3 
Deschidere spre 

experiențe 
NEO-PI-R 48 Likert 1-5 Test central 

4 Agreabilitate NEO-PI-R 48 Likert 1-5 Test central 

5 Conștiinciozitate NEO-PI-R 48 Likert 1-5 Test central 

6 
Coeficient de 

inteligență 
MPS 60 

Dihotomică  

0/1 
RTS 

7 Credințe iraționale ABS 2 39 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

8 Credințe raționale ABS 2 37 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

9 Optimism LOT 2 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

10 Pesimism LOT 2 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

11 
Frecvența situațiilor 

stresante 
SSS 1 Likert 0-4 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 



12 
Intensitatea 

situațiilor stresante 
SSS 1 Likert 0-4 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

13 
Simptome de 

anxietate 
PHQ - 4 2 Likert 0-3 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

14 
Simptome de 

depresie 
PHQ - 4 2 Likert 0-3 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

15 
Emoții negative 

funcționale 
PDA 3 Likert 0-4 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

16 
Emoții negative 

disfuncționale 
PDA 3 Likert 0-4 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

17 Emoții pozitive PDA 3 Likert 0-4 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

18 Satisfacția cu viața SWSL 5 Likert 1-7 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

19 
Suport social 

implicit 
SSSIE 3 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

20 
Suport social 

explicit 
SSSIE 3 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

21 Individualism VSM94 4 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

22 
Distanța față de 

putere 
VSM94 4 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

23 Masculinitate VSM94 4 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

24 
Evitarea 

incertitudinii 
VSM94 4 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 



25 
Orientarea pe 

termen lung 
VSM94 4 Likert 1-5 

Studiul survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

 

  



A2.2. Definirea bazei de date pentru indicatorii teritoriali și geografici (P1) 

Schimbare tehnologică, industrii creative și inegalități intra-urbane: studiu de caz – ZMC  

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Număr de persoane angajate în domeniul IT UAT RPL 

Distribuţia persoanelor angajate în domeniul IT în 

cadrul oraşelor – studii de caz 

Localităţi RPL 

Evoluţia construcţiilor în mediul urban – studii de 

caz 

Localităţi  Analiză GIS 

 

Geografia inovației, competivitate regională 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Ocuparea forței de muncă (sectoare K-N) 
NUTS3 

EUROSTAT 

Avantajele sectorului industrial (sectoare K-N) NUTS3 EUROSTAT 

IMM-urile inovatoare care colaborează cu alții 

 

NUTS3 Regional 

Innovation 

Scoreboard 

 

Interconexiunea factori geografici – dezvoltare – atribute psihologice: 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Geografici – latitudine, longitudine,  altitudine  ASTER Global 

Digital Elevation 

Map 

Announcement 

Bioclimatici – Indicele Temperatură – Umezeală și 

Indicele de răcire 

 ROCADA, 

Carpatclim 

Indici de schimbare climatică – Mann Kendall test, 

Mean decadal change 

 ROCADA, 

Carpatclim 

Indici de calitate a aerului – AQI – Air quality index  European 

Economic Area 

(EEA) 

 

Mobilitate (navetism)  

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Numărul de persoane cu locul de muncă în alt UAT 

decât cel de provenienţă 

UAT RPL 

Timp origine-destinaţie după rangul localităţii de 

destinaţie 

Judeţean, regional Analiză GIS 

 



Mobiltate urbană 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

insula de căldură urbană Localitate – studiu de caz, 

judeţ, regiune 

 

Număr de 

autoturisme/1000 locuitori 

Localitate – studiu de caz, 

judeţ, regiune 

 

Număr vehicule pentru 

transport public local de 

pasageri, pe tipuri de 

vehicule 

Localităţi urbane, judeţ, 

regiune 

INSSE 

Număr pasageri 

transportati în transportul 

public local, pe tipuri de 

vehicule 

Judeţ, regiune INSSE 

Număr de vehicule pentru 

transport public/1000 

locuitori 

Judeţ, regiune  

Numărul de vehicule în 

anumite puncte/intervale 

de timp 

Localitate – studiu de caz Măsurători de trafic/ Recensământ 

trafic 

Viteza de deplasare/artere 

de circulaţie/puncte în 

intervale de timp diferite 

Localitate – studiu de caz Măsurători de trafic/ Recensământ 

trafic 

Performanţa mobilităţii şi 

priorităţile oraşului 

- accesibilitate 

Oraşe mari 

Ex. Arad 

Bacău 

Baia Mare 

Botoşani 

Brăila 

Braşov 

Bucuareşti 

Buzău 

Cluj-Napoca 

Constanţa 

Craiova 

Galaţi 

Iaşi 

Oradea 

Piteşti 

Ploieşti 

Sibiu 

Târgu Mureş 

Timişoara 

 

Analiză GIS 

- accesibilitate 

pentru 

persoanele cu 

deficienţe 

Analiză GIS 

- poluarea aerului https://acm.eionet.europa.eu/databases 

- zgomot https://acm.eionet.europa.eu/databases 

- decese INSSE 

- acces Analiză GIS 

- zone publice Analiză GIS 

- diversitate 

funcţională 

Analiză GIS 

- timpi de 

călătorie 

Analiză GIS 

- oportunitate 

economică 

 

- finanţe publice  

- utilizarea 

spaţiului 

Analiză GIS 

- congestionare  

- eficienţă 

energetică 

 

- mobilitate activă Analiză GIS 

- integrare 

intermodală 

 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS112B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS114B


- confort şi 

plăcere 

 

- securitate  

- gaze cu efect de 

seră 

https://acm.eionet.europa.eu/databases 

emisiile de poluanți  a 

surselor lineare de poluare  

 modelate cu selma GIS 

 

Accesibilitate  

A. Indicatori privind infrastructura de transport 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Lungimea totală a drumurilor (pe categorii de drum) Judeţ, regiune INSSE 

Lungimea totală a căilor ferate pe categorii de linii 

de cale ferată 

Judeţ, regiune INSSE 

Lungimea căilor navigabile Judeţ, regiune INSSE 

Număr staţii feroviare UAT, judeţ, regiune  

Densitatea infrastructurii (lung./S sau lung./P) UAT, judeţ, regiune  

Număr aeroporturi Judeţ, regiune HG 455/ 2011 

Număr porturi Judeţ, regiune  

 

B. Indicatori privind serviciile de transport 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Număr trenuri plecate/sosite în funcţie de categorie 

şi destinaţie (naţional/internaţional) 

UAT, judeţ, regiune  

Număr zboruri plecare/sosire după destinaţie Judeţ, regiune  

Număr autoturisme Judeţ, regiune data.gov.ro 

INSSE 

Număr vehicule transport public local de pasageri pe 

tipuri de vehicule 

Localităţi urbane, 

judeţe 

INSSE 

Număr vehicule rutiere, pe categorii de vehicule, 

tipuri de proprietate 

Judeţ, regiune INSSE 

Timpi de călătorie origine-destinaţie după modul de 

transport sau multimodal, după rangul destinaţiei 

 Analiză GIS 

 

C. Indicatori privind volumul de transport 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Număr trenuri Staţie, UAT, judeţ, 

regiune 

 

Număr pasageri transportati în transportul public 

local, pe tipuri de vehicule 

Judeţ, regiune INSSE 

Număr pasageri transport aerian Aeroport, judeţ, 

regiune 

EUROSTAT 

 

D. Indicatori de accesibilitate 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 
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Costul călătoriei (cumulat sau mediu) la un set 

predefinit de destinaţii 

Ex. timpul mediu de călătorie în toate oraşele cu mai 

mult de 500.000 loc. 

  

Timp origine-destinaţie după rangul localităţii de 

destinaţie 

Judeţean, regional Analiză GIS 

Accesibilitate la centre urbane de interes regional Judeţean, regional Analiză GIS 

Public transport accessibility level – studii de caz Localitate urbană Analiză GIS 

 

Indici demografici 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Rata sportului natural  INSSE 

Rata Totală de Fertilitate  INSSE 

Mortalitate specifica pe vârste  INSSE 

Rata mortalității infantile  INSSE 

Vârsta media a mamei, tatățui la 

nașterea primului copil 

 INSSE 

Indicele de imbătrânire  INSSE 

ratele de întreținere o populației 

minore (0-14 ani), și al populației 

vârstnice (peste 65 ani): reprezinta 

numarul de personae de vârstă 

inactive (PIA) ce revin la 100 

persoane active (PA). 

 INSSE 

 

Căsătorii, structura familiei 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Rata brută de nupțialitate si 

divorțialitate 

 INSSE 

Rata divorțialității la 100 căsătorii  INSSE 

Rata populației căsătorite la 

anumite vârste 

 INSSE 

Rata populației în parteneriat civil 

la anumite vârste 

 INSSE 

Vârsta media la prima căsătorie, pe 

sexe 

 INSSE 

Rata gospodăriilor monoparentale 

și a celor constituite dintr-o 

persoană 

 INSSE 

 

Educație 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Rata populației școlare din totalul 

populației 

 INSSE 

Rata de școlarizare raportat la cei 

cu varsta școlară 

 INSSE 
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Rata abandonului școlar, la nivele 

de educație 

 INSSE 

Rata studenților la 100.000 locuitori  INSSE 

Rata studenților din populația de 

20-24 ani 

 INSSE 

Numărul anilor de studii terminate  INSSE 

Ponderea absolvenților de liceiu, și 

al celor cu studii superioare din 

populația de vârstă de muncă din 

UE (20-64 ani) 

 INSSE 

Ponderea cheltuielilor pe educație și 

C-D din PIB 

 INSSE 

Numărul elevilor pe cadre 

dicadctice 

 INSSE 

Dotări infrastructurale din școli (per 

100 elevi) 

 INSSE 

 

Forța de muncă, resurse umane 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Rata de activitate și de ocupare din 

populația totală 

 INSSE 

Rata de ocupare din populația de 

vârstă de muncă (20-64 ani) 

 INSSE 

Rata șomajului și diferite forme de 

șomaj 

 INSSE 

Ponderea populației ocupate în 

agricultură, și în servicii din 

populația activă 

 INSSE 

Statutul occupational al populației  INSSE 

Ponderea populației cu ocupații 

non-manuale din populația ocupată 

 INSSE 

Coeficientul lui Gini, (Gini 

coefficient, ratio)  reprezintă 

distribuția veniturilor populației 

unei națiuni, dar mai ales pentru a 

reprezenta disproporția în 

distribuirea veniturilor sau averilor, 

fiind un indice al inegalității, 

calculat din valorile decimale de 

venit. 

  

Structura cheltuielilor populației 

(ponderea cheltuielilor pt. 

alimente+locuire din totalul 

cheltuielilor) 

  

 

Sănătate 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Speranța de viață la naștere, pe sexe  INSSE 
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Speranța de viață sănătoasă, de la 

naștere, pe sexe 

 

 INSSE 

Rata mortalității infantile și 

perinatale 

 INSSE 

Rata bolnavilor la 1000 locuitori pe 

categorii de boală 

 INSSE 

Rata bolnavilor cronici pe categorii, 

la 1000 locuitori 

 INSSE 

Numărul beneficiarilor de 

indemnizații de handicap  

Ponderea cheltuielilor pe sănătate 

din PIB 

 INSSE 

Numărul asiguraților CASS și 

ponderea din totalul populației 

 INSSE 

Ponderea fumătorilor din populația 

totală/adultă 

 INSSE 

Ponderea și frecvența consumului 

de alcool din totalul populației  

 INSSE 

 

Poli de creștere și inegalități spațiale 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

PIB (lei) NUTS3 INSSE 

Populația după reședință la data de 1 ianuarie 

(persoană) 

UAT INSSE 

Veniturile totale ale administrației publice (lei) UAT Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si 

Administratiei Publice 

Veniturile proprii ale administrației publice (lei) UAT Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si 

Administratiei Publice 

Sumele primite de la UE / alți donatori pentru 

plăți angajate și prefinanțări (lei) 

UAT Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si 

Administratiei Publice 

Cheltuieli din POR 1.1. (Lei) UAT Ministry of European 

Funds 

 

Plăți pentru infrastructura de afaceri (lei) UAT SMIS Database – 

Ministry of European 

Funds 

 

Plăți pentru infrastructura socială (lei) UAT SMIS Database – 

Ministry of European 

Funds 

 

Plățile pentru infrastructura urbană (lei) UAT SMIS Database – 

Ministry of European 

Funds 

 

Emigranți permanenți după județ și localitatea 

de origine (persoană) 

UAT INSSE 
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 Imigranții permanenți după județ și localitatea 

de destinație (persoană) 

 

UAT INSSE 

 

SDGs (Sustainable Development Goals) 

Indicator 
Nivel de 

agregare 
Sursa datelor 

Venituri pe cap de locuitor (RON / persoană) UAT World Bank 

Producția culturilor t / ha UAT INSSE 

Rata mortalității infantile (la 1000 de persoane) UAT INSSE 

Densitatea medicului (la 1000 de persoane) UAT INSSE 

Rata gravă a accidentelor rutiere (la 1000 de persoane) UAT GIRPTD 

Rata mortalității la trafic (la 1000 de persoane) UAT GIRPTD 

Rata netă de înscriere la școala primară (%) UAT INSSE 

Populația în vârstă de 25 de ani și mai mult cu studii 

superioare (%) 

UAT 
INSSE 

Populația 25 și mai sus cu studii superioare, postliceale, 

non-terțiare (%) 

UAT 
INSSE 

Femeile medii anuale de școlarizare a populației în 

vârstă de 25 ani și peste (%) 

UAT 
INSSE 

Rata de participare a forței de muncă pentru femei (%) UAT INSSE 

Proporția locurilor deținute de femei în consiliile locale 

(%) 

UAT 
INSSE 

Accesul la canalizare / baie (% din locuințe) UAT INSSE 

Accesul la electricitate (% din totalul locuințelor) UAT INSSE 

Accesul la încălzirea centrală (% din locuințe) UAT INSSE 

Gradul de ocupare a populației (%) UAT INSSE 

Rată de șomaj (%) UAT INSSE 

Bancomate (pentru 1000 de persoane) UAT OSM 

Tineretul care nu este angajat, educat sau instruit 

(NEET)% 

UAT 
INSSE 

Acces la stația de cale ferată (0-1) UAT Integrated 

Strategic Plan  

Accesul la drum (0-3) UAT Integrated 

Strategic Plan  

Cadre didactice (pe 30 de elevi) UAT INSSE 

Densitatea drumului (km / km2) UAT OSM 

Densitatea rețelei de gaze naturale (km / km2) UAT INSSE 

Densitatea rețelei de apă (km / km2) UAT INSSE 

Proporția populației care utilizează internet (%) UAT INSSE 

Indicele Dezvoltării Umane Locale UAT LHDI 

Suprafața de locuit (m2 pe persoană) UAT INSSE 

Accesul la apă (% din locuințe) UAT INSSE 

Accesul la rețeaua de canalizare / rezervorul septic (% 

din locuințe) 

UAT 
INSSE 
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Zone verzi (%) UAT EEA 

Schimbarea suprafeței forestiere (%) UAT EEA 

Siturile Natura 2000 (%) UAT Ministry of 

Environment 

Site-uri terestre de biodiversitate protejate (%) UAT Ministry of 

Environment 

Coeficientul de criminalitate (Index) 

UAT Cluj County 

Police 

Inspectorate 

Venituri din fondurile UE (RON / locuitor) UAT World Bank 

Cheltuieli publice pe cultură (RON / locuitor) UAT World Bank 

Cheltuieli publice privind sănătatea (RON / locuitor) UAT World Bank 

Atractivitatea oraşelor UAT, judeţ, 

regiune 

Analiză GIS 

Proporţia persoanelor care nu au acces la transport public Localitate – 

studiu de caz 

Analiză GIS 

Numărul localităţilor izolate UAT, judeţ, 

regiune 

Analiză GIS 

Numărul potenţial de persoane aflate la distanţă mare faţă de 

un drum de interes naţional/judeţean pe categorii de vârstă 

Localitate, 

UAT 

Analiză GIS + 

RPL 

Numărul localităţilor nedeservite de transport public (rutier 

şi/sau feroviar) 

Localitate, 

UAT, 

judeţ/studiu de 

caz 

Analiză GIS 

 

Technological Readiness 

Indicator Nivel de 

agregare 

Sursa datelor 

Accesul la internet la domiciliu NUTS2 EUROSTAT 

Gospodării cu acces la bandă largă NUTS2 EUROSTAT 

Persoanele fizice care cumpără prin internet NUTS2 EUROSTAT 

Persoanele care au folosit internetul pentru a interacționa cu 

administrația publică 

NUTS2 
EUROSTAT 

Persoanele care au folosit internetul, frecvența de utilizare și 

activitățile 

NUTS2 
EUROSTAT 

 

Night lights-output economic: 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Night lights UAT NOAA 

Populație UAT LandScan 2018, 

INSSE 

Produsul intern brut (PIB) Judeţean, regional INSSE 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A


Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor Judeţean, regional INSSE 

Indicele Gini Judeţean, regional  

Theil index Judeţean, regional  

CO2 Judeţean, regional EEA 

Consumul de energie electrică Judeţean, regional INSSE 

 

Well‐being 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Venitul disponibil al locuinței pe cap de 

locuitor (în dolari SUA real PPP) 

Judeţean, regional 
INSSE 

rata de angajare (%) Judeţean, regional INSSE 

rată de șomaj (%) Judeţean, regional INSSE 

numărul de camere pe persoană (raport) Judeţean, regional EUROSTAT 

speranța de viață la naștere (ani) Judeţean, regional INSSE 

rata mortalității ajustată la vârstă (la 1 000 de 

persoane) 

Judeţean, regional 
INSSE 

ponderea forței de muncă cu cel puțin nivelul 

învățământului secundar (%) 

Judeţean, regional 
INSSE 

estimarea expunerii medii la poluarea aerului 

în PM2,5 (μg / m³) bazată pe date de imagini 

prin satelit 

Judeţean, regional 

INSSE 

rata de omucidere (la 100 000 de persoane) Judeţean, regional INSSE 

participarea la vot (%) Judeţean, regional Biroul Electoral 

Central 

ponderea gospodăriilor cu acces în bandă largă 

(%) 

Judeţean, regional 
EUROSTAT 

procentul de persoane care au prieteni sau rude 

să se bazeze în caz de nevoie 

Judeţean, regional 
 

autoevaluarea medie a satisfacției de viață pe o 

scară de la 0 la 10 

Judeţean, regional 
 

 

  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN144A


A2.3. Definirea bazei de date pentru indicatorii sociali (P2) 

Nr. crt. Indicator 
Instrumentul de 

măsurare 
Nr. itemi 

Scala de 

răspuns 
Sursa datelor 

1. 
Statut social 

subiectiv 
SSS 1 1-10 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

2.  

Percepția 

subiectivă a 

inegalității și 

preferințele de 

redistribuție 

Modulul 

Inegalității 

Sociale din 

International 

Social Survey 

Programme (ISSP 

3 Likert 1-5 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

3.  
Încredere 

generalizată 

World Values 

Survey 
3 1-4 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

4.  
Legitimitate 

politică 

World Values 

Survey 
3 1-4 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

5.  Toleranță socială 
World Values 

Survey, CSD 
4 1-5 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

6. 

Nivel de 

satisfacție cu 

viața 

European Social 

Surveys 
5 1-4 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

7. 
Nivel de 

optimism 

European Social 

Surveys 
1 1-5 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

8.  
Bogăție 

subiectivă 

European Social 

Surveys 
1 1-10 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 



9.  Venit subiectiv 
European Social 

Surveys 
1 1-5 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

10.  Venit personal 
European Social 

Surveys 
1 

Variabilă de 

rapoarte 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

11.  Venit gospodărie 
European Social 

Surveys 
1 

Variabilă de 

rapoarte 

Studiul 

survey 

realizat 

începând cu 

anul 2019 

 

  



A2.4. Definirea bazei de date pentru indicatorii spațio - temporali cu implicații în 

inegalități sociale (P3) 

Indicatori Nivel de analiză Sursa datelor 

Venituri Nivel individual Derzsy, N., Neda, Z. & Santos 

M. A. (2012). Income 

distribution patterns from a 

complete social security 

database, Physica A, vol. 391, 

5611-5619. 

 

  



A2.5. Definirea bazei de date pentru indicatorii economici (P4) 

Arhitectura prezentului grant presupune munca în echipe interdisciplinare. S-a optat ca P4 să 

participe la toate pachetele de lucru (WP) fără a avea unul propriu pentru a se evita efectul de 

insularitate. În acest context, față de indicatorii menționați de către ceilalți parteneri, am 

identificat, la acest moment, următorii indicatori (sau elemente) adiționali. 

Educație 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Inegalități de gen în accesul la educație NUTS3 RPL, INS 

Inegalități pe mediu de rezidență în accesul la 

învățământul terțiar 

NUTS3 RPL, INS 

 

Sănătate 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

DALYs – Disability Adjusted Life Years  Național GBD 

YLD – Years Lived with Disability Național GBD 

YLL – Years of Life Lost Național GBD 

 

Economie 

Indicator Nivel de agregare Sursa datelor 

Număr mediu de salariați Individual (firmă) pe 

coduri CAEN 

Registrul 

comertului 

Cifra de afaceri Individual (firmă) pe 

coduri CAEN 

Registrul 

comertului 

Rezultat (Profit/ Pierdere) Individual (firmă) pe 

coduri CAEN 

Registrul 

comertului 

 

Microdate la care dorim să obținem accesul 

AMIGO – Ancheta asupra Forței de Muncă în Gospodării (1996-2018) – inclusiv derivate 

(EUSILC, ABF) 

RPL – Recensământul Populației și Locuințelor (1977, 1992, 2002, 2011 și 2021) – varianta 

minimală: eșantion de 10% din volumul total de date 
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