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Cercetările privind dinamica societăţii şi schimbările economice şi sociale de la 

nivelul  familiei,  mai  ales în  ceea ce priveşte  organizarea,  funcţionarea dar  şi 

modul  de  înţelegere  au  cunoscut  abordări  diferite.  Apărută  în  anul  2009,  la 

Editura Polirom, Iaşi, lucrarea de faţă, structurată în patru capitole, are ca autor 

pe Raluca Popescu, şi surprinde problematica familiei contemporane bazându-se 

atât  pe  analiza  teoretică  a  schimbărilor  din  cadrul  familiei  cât  şi  pe  analiza 

secundară  a  unor  date  din  studii  realizate  de  World  Values  Survey/European 

Values Survey, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (Diagnoza calităţii vieţii) şi 

Fundaţia Soros (Barometrul de opinie publică - “Viaţa în cuplu” şi Ancheta “Viaţa 

de Familie”).

Familia  între  schimbare  şi  stabilitate  face  obiectul  primului  capitol  din 

carte şi  pleacă de la cele două dispute privind viitorul  familiei  şi  anume cea 

optimistă care consideră că “familia traversează o perioadă de tatonare în scopul 

unui  nou  echilibru”  şi  cea  în  care  familia  este  prezentată  într-un  “declin 

continuu”. Evoluţia societăţii  umane şi a familiei  spre modernitate au adus în 

discuţie problema “dezinstituţionalizării, individualizării şi a democratizării vieţii 

de familie”, ca şi implicaţiile acestei noi direcţii atât în plan individual cât şi în cel  

societal. Sunt analizate din perspectivă sociologică evoluţia tipurilor de familie, 

de  la  cea  tradiţională  la  cea  modernă  şi  postmodernă,  unele  deşi  având  o 

frecvenţă în creştere, familia clasică  rămâne în continuare “cel mai răspândit şi 

mai puternic valorizat model”. Profilul familiei româneşti este conturat printr-o 

analiză  comparativă  la  nivelul  european  al  indicatorilor  statistici  de  nivel 

macrosocial, pe baza datelor Eurostat (pentru a evidenţia principalele tendinţe 

de evoluţie a modelului  familial)  şi  prin utilizarea unor anchete sociologice în 

vederea  aprecierii  vieţii  de  familie  (constituirea  familiei,  condiţii  pentru  o 

căsătorie  fericită,  motivele  de  divorţ,  problema echităţii,  inegalitatea  rolurilor 

conjugale şi puterea decizională, comportamente şi atitudini faţă de sexualitate).

Şi valorile familiale au suferit schimbări profunde pe toate dimensiunile, iar 

studiul evoluţiei acestora poate explica “schimbarea comportamentelor familiale 

din  ultimele  decenii”.  Capitolul  al  II-lea  al  lucrării,  Valorile  familiale  –  între 

materialism şi  postmaterialism, încearcă să surprindă,  pe baza unor  cercetări 
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empirice, problematica sistemului de valori al familiei şi anume atitudinea faţă 

de căsătorie,  atitudini  de gen şi  rolul  lor  în  formarea şi  disoluţia familiei.  Din 

păcate se observă o valorizare mai scăzută faţă de instituţia căsătoriei dar şi faţă 

de copii, o toleranţă ridicată vis-a-vis de comportamentele sexuale premaritale 

sau ocazionale şi de asemenea faţă de uniunile consensuale şi nu în ultimul rând 

faţă  de  divorţ.  Unul  dintre  obiectivele  acestei  lucrări  este  recunoaşterea 

factorilor  determinanţi  ai  modelelor  valorice  analizate  şi  identificarea locului 

unde România se situează pe “axa tradiţional-modern-postmodern”. Rezultatele 

studiului  arată  faptul  că  în  România  “tendinţele  postmoderne  sunt  slab 

reprezentate”, iar atitudinile românilor cu privire la familie fiind “preponderent de 

tip conservator”. Acest lucru este argumentat de “factorul religios, nivelul scăzut 

al  educaţiei  pe ansamblul  populaţiei,  ponderea mare a mediului  rural  în care 

predomină valori  de  tip  tradiţional,  încrederea  scăzută  în  oameni  şi  capitalul 

social relaţional redus” (p.102).

Deşi nu mai este singura formă de convieţuire fiind considerată “tot mai 

puţin un mijloc de împlinire personală”, căsătoria, este încă percepută că având 

un  statut  unic.  Raportat  la  aceasta,  uniune  consensuală  poate  reprezenta  o 

opţiune  de  viaţă  de  tip  postmodern  sau  un  mijloc  de  adaptare  la  o  situaţie 

problematică.  Însă,  analiza  uniunilor  consensuale  din  România,  prezentate  în 

Capitolul III, Modele alternative ale familiei - uniunile consensuale, a arătat faptul 

că acestea nu reprezintă “expresia unui stil de viaţă postmaterialist” şi “numai o 

mică parte a coabitanţilor pot fi consideraţi postmoderni”. Ca atare Capitolul III 

încearcă să ofere posibile explicaţii cu privire la această situaţie şi implicaţiile 

sale la nivel  social.  În  acest  context  se  poate afirma faptul  că existenţa mai 

multor tipuri de familie exprima atât permisivitatea societăţii faţă de această cât 

şi adaptabilitatea individului la condiţiile concrete ale modernităţii. 

Ultimul capitol, Politici familiale în România şi în Europa, se centrează pe o 

analiză comparativă în ceea ce priveşte politicile familiale în România şi în ţările 

membre  ale  Uniunii  Europene  precum  şi  implicaţiile  asupra  nivelului  de 

bunăstare a familiei. Această analiză vizează în principal ”sistemul de transferuri 

financiare” şi  doar în plan secundar “sistemul de servicii de asistenţă socială, 

datorită insuficienţei datelor şi a lipsei lor de comparabilitate a acestora la nivel 

european”. (p.146). La nivelul Uniunii Europene există un acord general privind 

necesitatea  suportului  pentru  familie,  însă  din  păcate  nu  există  o  politică 

familială comună. În România deşi sistemul de prestaţii familiale s-a îmbunătăţit 

în ultimii ani cuprinzând o gamă variată de beneficii financiare, acestea nu sunt 
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suficiente, şi este nevoie de dezvoltarea unor servicii care să susţină familia în 

“eforturile sale de îngrijire, să integreze copilul şi să-i lărgească perspectivele de 

realizare socială”. Însă cea mai acută problemă care s-a pus în discuţie, în partea 

a  doua  a  acestui  capitol,  este  cea  legată  de  ratele  extrem  de  scăzute  ale 

fertilităţii  care  reprezintă  nu  numai  o  ameninţare  macrostructurală  ci  şi  un 

indicator negativ al calităţii  vieţii.  Rata fertilităţii  din România este una dintre 

cele  mai  scăzute din  Europa,  iar  tendinţele  de redresare  din  ultimii  ani  sunt 

nesemnificative. Cu toate acestea prezenţa măsurilor de politică socială şi  de 

suport  al  familiei  sunt  necesare  pentru  copiii  născuţi  deja,  şi  contribuie  la 

diminuarea  efectelor  socio-demografice  care  le  implică  acest  fenomen: 

accelerarea îmbătrânirii demografice, diminuarea populaţiei active şi a forţei de 

muncă  şi  perspectiva  iminentă  a  declinului  populaţiei.  Analiza  realizată  pe 

problematica  fertilităţii  se  centrează  pe  “relaţia  dintre  politică  publică  şi 

fertilitate, pe măsura în care diferitele măsuri de protecţie socială pot fi asociate 

cu anumite modele de fertilitate”.

Concluzionând,  lucrarea  de  faţă  este  de  interes  general  celor  care  au 

studiat şi studiază problematica familiei din diferite perspective, cercetătorilor, 

practicanţilor sau asistenţilor sociali din domeniul protecţiei familiei şi a copilului,  

şi totodată publicului larg, doritor să cunoască şi să înţeleagă schimbările sociale 

şi politice care au generat noi direcţii în structura familiei tradiţionale.
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Vă  rugăm  să  ne  spuneţi  cum  a  luat  naştere  ideea  apariţiei  acestui 

volum. 

Preocupările mele în domeniul familiei datează încă din primii ani de facultate. În lucrarea de 

licenţă  am analizat  un  stil  de  viaţă  familială  mai  puţin  cunoscut  şi  abordat   -  cuplurile  tinere,  

necăsătorite,  care  trăiesc  cu  părinţii,  încercând  să-l  integrez  în  contextul  mai  larg  al  societăţii  

româneşti aflate pe atunci în plin proces de liberalizare şi de tranziţie la economia de piaţă. Ulterior s-

au adăugat preocupările din domeniul politicilor sociale, concretizate în lucrarea de dizertaţie, în care 

am analizat politicile de suport privind copilul şi familia comparativ cu celelalte ţări foste socialiste.  

În  studiile  întreprinse  în  perioada  de  stagiu  în  cadrul  programului  adoctoral  am  continuat  să 

aprofundez aceste teme, complementar cu altele noi: calitatea vieţii de familie, valori familiale. 

Volumul reprezintă mare parte din teza mea de doctorat şi integrează o multitudine de studii pe care 

le-am realizat pe tema familiei în peste 10 ani de cercetare în domeniu. 

Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre metodologia utilizată. 

Analizele  au  la  bază  o  strategie  de  tip  comparativ,  atât  transversal 

(România  faţă  de  celelate  ţări  europene  şi  la  nivel  internaţional)  cât  şi 

longitudinal (după Revoluţie, până în prezent - ultimii ani disponibili). 

Lucrarea  combină  analiza  teoretică  a  schimbărilor  din  domeniul  familiei  cu 

analiza secundară de date. Prelucrările au utilizat indicatori statistici şi indicatori 

de anchetă din mai multe cercetări empirice în designul cărora am fost implicată: 

cercetarea internaţională World Values Survey / European Values Survey, şi altele 

naţionale precum  Diagnoza calităţii vieţii (ICCV),  Barometrul de Opinie Publică 

“Viaţa în cuplu” (Fundaţia Soros), Ancheta “Viaţa de familie” (Fundaţia Soros). 

Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre principalele concluzii ale 

studiului. 

Lucrarea  încearcă  să  demonstreze  cu  mijloace  ştiinţifice  că  familia 

românească nu a suferit  transformări  radicale iar motivele de îngrijorare sunt 

puţine.  Familia  românească  şi-a  găsit  mijoacele  proprii  de  adaptare  la 

schimbările economice, sociale şi culturale care au avut loc în ultimele decenii. 

Cele mai importante probleme cu care s-a confruntat familia au fost mai 

degrabă cele de ordin economic, principalii  perdanţi fiind copiii, cu prea puţin 

puţine resurse pentru dezvoltare şi societatea în ansamblul ei, cu tot mai puţini 

copii. 
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Valorile  familiale ale  românilor,  deşi  în  schimbare,  nu indică o tendinţă 

clară  către  postmodernitate.  Modelul  familiei  clasice  e  în  continuare  puternic 

valorizat, chiar de către cei care trăiesc în modele alternative de familie. 

Vă  rugăm  să  ne  spuneţi  câteva  cuvinte  despre  elementele  de 

originalitate ale studiului. 

În  lucrare  sunt  integrate analize  comparative la  nivel  european privind 

modelul  familial  românesc,  orientările  valorice cu privire la familie,  politici  de 

suport pentru familie şi copii. Capitolul privind uniunea consensuală în România 

oferă  o  analiză  pe  date  culese  din  prima  şi  decamdată  singura  cercetare 

cantitativă pe un eşantion naţional a familiilor de acest tip. 

Probabil  cel  mai  important  de  menţionat  este  punctul  de  vedere 

„conservator” asupra familiei româneşti în care se încadrează concluziile lucrării. 

În  ciuda  discursului  alarmist  de  la  nivelul  opiniei  publice  şi  chiar  a  unei 

importante părţi din comunitatea ştiinţifică, toate analizele comparative pe date 

empirice prezentate în lucrare demonstrează contrariul. Fără a fi o instituţie în 

criză,  familia  reprezintă  în  continuare  reperul  cel  mai  important  în  viaţa 

românilor. 

Care sunt aspectele pe care aţi dori să le cercetaţi în continuare?

Lucrarea  integrează  analize  la  nivel  macrosocial,  suprinzând  evoluţia 

familiei  ca  instituţie  socială  şi  modelul  ei  dominant.  Îmi  propun  să  continui 

studiile  printr-o  analiză  mai  nuanţată,  la  nivel  micro,  pe  tipuri  de  familii  şi  

probleme specifice, prin metode preponderent calitative. Un interes deosebit voi 

acorda unor modele noi, aflate în plin proces de construcţie, precum familile la 

distanţă sau mariajul navetă, dar şi  unor comunităţi  specifice precum cele de 

romi, în care comportamentul demografic şi familial se confruntă cu schimbări 

dramatice, cu importante consecinţe pe viitor asupra întregii societăţi româneşti. 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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