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PRECIZARI

CLASIFICAREA INDICATORILOR DUPA TIPUL LOR: HARD SAU SOFT

INDICATORI OBIECTIVI – Indicatori care se bazeaza pe date factuale cu privire la diverse elemente precum resurse 

(naturale, economice etc) sau comportamente/fenomene socio-demografice (e.g., natalitate, migratie, alfabetizare, 

somaj, etc.) Indicatorii  obiectivi sunt de regula furnizati de diverse institutii de profil (INS, BNR, Eurostat, Autoritatea

Electorala Nationala) pe baza unor date exhaustive (e.g., numarul nasterilor, deceselor, casatoriilor, al elevilor sau 

studentilor cuprinsi in diverse forme de scolarizare, al somerilor inregistrati etc.). Indicatorii obiectivi pot, de asemenea, 

proveni din anchete economice si sociologice realizate pe esantioane nationale reprezentative la nivel national pentru 

diferite tipuri de populatii (e.g., firme, unitati administrative, gospodarii, indivizi etc.). 

INDICATORI SUBIECTIVI – Indicatori care au la baza raspunsurile subiectilor la o serie de intrebari ce vizeaza aspecte 

atitudinale ori opinionale, raspunsuri ce sunt obtinute pe baza unor cercetari selective de tipul anchetelor economice si 

sociologice (e.g., increderea in alti oameni, incredere in institutii, gravitatea perceputa a problemelor sociale, intentia de 

a emigra etc.)



PRECIZARI

CLASIFICAREA INDICATORILOR DUPA CARACTERUL LOR: PRINCIPAL SAU SECUNDAR 
INDICATORI PRINCIPALI – indicatorii considerati de fiecare grup de lucru drept esentiali pentru dimensiunile conceptelor 

analizate;

INDICATORI SECUNDARI – indicatori considerati de fiecare grup de lucru drept secundari pentru dimensiunile conceptelor 

utilizate; pot fi de asemenea interpretati drept indicatori suplimentari. 

CLASIFICAREA INDICATORILOR DUPA DOMENIUL LOR DE APLICABILITATE: TRANSVERSAL SAU 
SPECIFIC

INDICATORI TRANSVERSALI – indicatori comuni mai multor domenii/grupuri de lucru;

INDICATORI SPECIFICI – indicatori folositi intr-un singur domeniu/de un singur grup de lucru;



DEFINITII

CAPITALUL SOCIAL
Conceptul ce acoperă global parte a indicatorilor propuși de această echipă este cel de capital social. Denumit ca 
atare de economistul Glenn Loury (1977), capitalul social a cunoscut fundamentarea teoretică prin lucrările celor trei 
„părinți fondatori”: Pierre Bourdieu (1982), James Coleman (1990) și Robert Putnam (1993, 1995, 2000). Impulsul 
empiric a fost dat de integrarea sa de către World Bank (în cadrul World Bank Social Capital Initiative) drept al treilea 
capital determinant al dezvoltării, după resursele financiare și capitalul uman (Voicu, 2010).

Noţiunea de „capital social” a beneficiat de multă atenție din partea sociologilor în studii despre stratificarea socială, 
dezvoltare economică, participare civică şi politică și democratizare (pentru o foarte bună trecere în revistă a acestor 
studii, vezi Portes 1998 și Woolcock 1998).



DEFINITII

CAPITALUL SOCIAL: DIVERSITATEA PERSPECTIVELOR
Pe de-o parte, perspectiva neo-tocquevilleana (a la Putnam), pune accentul pe faptul ca acesta este o proprietate a 
colectivitatilor si natiunilor si nu a indivizilor. Comunitatile ori natiunile bogate in capital social, au nivele de 
dezvoltare economica si prosperitate mai ridicate decit natiunile sarace in capital social. Acest lucru se datoreaza
faptului ca in comunitatile bogate in capital social, indivizii au in general incredere unii in altii, coopereaza mai usor si
pot atinge scopuri comune de dezvoltare. De pe aceste poztii, capitalul social include increderea generalizata, 
increderea in institutiii si participarea civica si politica. 
Pe de alta parte, perspectiva inspirata din Coleman si Bourdieu, trateaza capitalul social ca o proprietate a relatiilor
dintre indivizi. Este vorba de relatii sociale care pot fi transformate in alte forme de capital, indeosebi in capital 
economic. 

În esență, ne-am propus ca operaționalizarea conceptului se includa ambele intelegeri ale 
conceputului si face referire la încredere, reţele sociale si solidaritate sociala, viaţa asociativă și 
partcipare civică.



Capital social

Dimensiunea 3: Viata asociativa

Dimensiunea 4:  
participare civica si 
voluntariat

Dimensiunea 1:  Incredere, 

Dimensiunea 2:  Retele 
sociale si solidaritate 
sociala  



Dimensiunea 1 Capital social:

Incredere

Incredere generalizata
Indicator principal, subiectiv, specific  

Incredere in alte grupuri de oameni
Indicator secundar, subiectiv, specific  

Incredere in institutii
Indicator principal, subiectiv, specific  



Dimensiunea 2:

Retele sociale si solidaritate 
sociala

Retele de socializare
Indicator secundar, subiectiv, specific  

Retele sociale de sprijin 
Indicator secundar, subiectiv specific  

Relatii sociale de utilitate
Indicator principal, subiectiv, specific  

Solidaritate sociala
Indicator secundar, subiectiv, transversal  



Dimensiunea 3 Capital social:

Viata asociativa

Rata membrilor in asociatii civice
Indicator  principal, obiectiv, specific  

Pondere indivizi implicati in actiuni de 
voluntariat 
Indicator secundar, obiectiv specific  

Numar de membri in organizatii ale 
societatii civile 
Indicator secundar, obiectiv, specific  

Indexul sustenabilitatii societatii civile 
Indicator  secundar, obiectiv, specific  



Dimensiunea 4 Capital social:

Participare civica

Pondere indivizi implicati in actiuni de 
voluntariat 
Indicator secundar, obiectiv, specific  

Potentialul participarii civice si politice 
Indicator secundar, subiectiv, specific  

Rata participarii la miscari civice, actiuni 
cetatenesti voluntariat 
Indicator secundar, obiectiv, specific  

Pondere indivizi ce interactioneaza cu 
autoritatile publice folosind internetul  
Indicator secundar, obiectiv, specific  



GUVERNARE: CONSIDERATII PRELIMINARE

Sinonimă guvernului în secolul al XVIII-lea, guvernanţa a fost teoretizată la începutul anilor 1990 ca o extensie a 
procedurilor decizionale colective şi aplicată cu preponderenţă ariei relaţiilor internaţionale. De altfel, Rosenau 
(1992:4) nota că „[în vreme ce] activităţile guvernamentale clasice sugerează mai degrabă, activităţi susţinute de o 
autoritate formală [...], guvernanţa se referă la activităţi bazate pe obiective împărtăşite reciproc, ce pot decurge sau 
nu din responsabilităţi legale prescrise în mod formal, şi care nu se bazează în mod necesar pe puteri poliţieneşti 
pentru asigurarea respectării acestora. [...] Ea include deopotrivă instituţiile guvernamentale şi mecanismele 
informale non-guvernamentale prin care persoanele şi organizaţiile din acest domeniu progresează şi îşi ating 
obiectivele”. 
Potrivit definitiei Bancii Mondiale: „Guvernanţa include tradiţiile şi instituţiile prin intermediul cărora se  exercită 
autoritatea într-o anumită ţară. Ea include procesul prin care sunt alese, numite, monitorizate şi schimbate 
guvernele; capacitatea guvernelor de a formula şi implementa efectiv politici publice adecvate; respectul cetăţenilor 
şi al statului faţă de instituţiile ce guvernează activităţile economice şi sociale.” 

Potrivit scopurilor acestui proiect, care vizează starea naţiunii înţeleasă pe fundalul dezvoltării,  urmare a 
discuţiilor avute în cadrul întîlnirilor de lucru, am optat pentru termenul „guvernare.” 



GUVERNARE: DEFINITIA ADOPTATA

Prin guvernare avem în vedere capacitatea guvernelor de a formula si implementa politici publice ce 
vizează bunăstarea şi crearea premiselor de dezvoltare socio-economica. Ea include simultan 
procesele de functionare, alegere, monitorizare si schimbare a guvernelor, precum si raporturile 
dintre acestea si cetateni. Conceptul propus este masurat prin indicatori hard ai unor dimensiuni 
precum bunastare socio-economica, resurse umane necesare dezvoltarii , calitatea administratiei 
publice si prin indicatori soft, opinionali, de evaluarea a efectelor guvernarii de catre cetateni si 
atitudinile lor in raport cu diverse institutii.



Dimensiunea 4: (Premise 
ale)  nivelul(ui) dezvoltarii 

socio-economice

Dimensiunea 5: Bunastare 
materiala

Guvernare: capacitatea guvernelor de 
a formula si implementa politici 
publice ce vizează bunăstarea şi 

crearea premiselor de dezvoltare 
socio-economica. Ea include simultan 

procesele de functionare, alegere, 
monitorizare si schimbare a 

guvernelor, precum si raporturile 
dintre acestea si cetateni

Dimensiunea 2: Eficiență  
guvernamentală

Dimensiunea 3:

Servicii publice și RU

Dimensiunea 1:

Calitatea democratiei



Dimensiunea 1 Guvernare:  

Calitatea democratiei

Starea democratiei;
Indicator principal, subiectiv, specific  

Fragmentarea/fractionalizarea 
sistemului de partide;
Indicator principal, obiectiv, specific  

Rata participarii la vot;
Indicator principal, obiectiv, specific  



Dimensiunea 2 
Guvernare: Eficienta

guvernamentala

Optimism/pesimism in legatura 
cu  economia; Indicator 
principal, sub., specific  

Institutii publice 
Indicator principal, principal, 
specific  Atitudini asupra 

responsabilitatilor guvernului
Indicator secundar, subiectiv
specific  

Satisfactia cu performantele 
guvernului 
Indicator secundar, subiectiv, 
specific  

Evaluarea performantelor 
guvernului pe domenii 
Indicator secundar, subiectiv, 
specific  

Perceptii asupra actului de 
guvernare ;Indicator secundar, 
subiectiv, specific  

Rationalizare administrativa
Indicator secundar, subiectiv, 
specific  

Deficit / excedent public 
general; Indicator principal, 
obiectiv, transversal  



Dimensiunea 3:  Guvernare

Servicii publice si RU

Deschiderea guvernarii
Indicator principal, subiectiv, specific  

Perceptia asupra coruptiei din sectorul 
public
Indicator secundar, subiectiv, specific  

Evaluarea functionarii unor servicii 
publice
Indicator secundar, subiectiv, specific  

E-guvernare
Indicator principal, obiectiv, specific  



Dimensiunea 4 Guvernare:
(Premise ale) nivelul(ui) 

dezvoltarii socio-economice

Gradul de urbanizare; Indicator 
principal, obiectiv, specific 

Rata mortalitatii infantile 
Indicator principal, obiectiv, 
transversal  

Speranta de viata la nastere
Indicator principal, obiectiv, 
transversal  

Procentul tinerilor cu virste 
intre 15 si 24 de ani care nu 
sunt inclusi in nici o forma 
de invatamint si nu 
au un loc de munca
Indicator principal, hard, 
specific

Rata bruta de cuprindere in 
invatamintul preuniversitar 
Indicator secundar, obiectiv, 
transversal

Gravitatea problemelor 
socio-economice; Indicator  
secundar, subiectiv, specific 

Nivelul  de pregatire al 
tinerilor pentru cotidian 
conform rezultatelor 
testelor PISA
Indicator secundar, hard, 
specific



Dimensiunea 5 Guvernare: 
Bunastare materiala

PIB brut pe cap de locuitor in $PPP
Indicator principal, obiectiv, specific 

Raportul cvintilelor de venit 
(S80/S20) 
Indicator principal, obiectiv, 
specific 

Ponderea remunerarii salariatilor in 
PIB
Indicator principal, obiectiv, specific  

Rata riscului de saracie sau excluziune 
sociala dupa transferuri sociale 
Indicator principal, obiectiv, specific

Pondere cheltuieli 
administrative in cheltuieli cu 
protectia sociala 
Indicator secundar,obiectiv, 
transversal



Intrebari sau sugestii?

info@starea-natiunii.ro

Va multumim!


