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Fe]ele ora[ului. Studiu de sociologie urban\ `n
municipiul Roman

[Town’s faces. An urban sociological research in
Roman City]

Lect.drd. Otilia Alina LUPU1,
Universitatea „G. Bacovia” Bac\u

Departamentul de Management [i Administra]ie Public\

Abstract

The problems of urban sociology are the problems of urban population indeed.
Unfortunately the critical messages of the sociologists are not recognize by the
local administration because the social dimension of the urban life are, in many
cases, forget. This study is concentrate to the urban problems in a small town in
Moldova and tends to explain some public opinions of the simple citizens about
the quality of urban life.

Key words

Urban problems, quality of urban life, urban civilization, images of the city

Introducere

Problematica dezvolt\rii urbane a ajuns o preocupare de prim ordin atât
pentru speciali[tii în politici publice, sociologi, politologi etc. cât [i pentru oamenii
simpli – din ce în ce mai implica]i în via]a cet\]ii, nefiind deci indiferen]i la
calitatea locuirii urbane. Toate aceste lucruri devin de maxim interes dac\ ne
referim la provoc\rile noi ale dezvolt\rii economice globale, ale mixului de genuri
arhitecturale [i nu numai. În acest context dezvoltarea urban\ tinde s\ fie pri-

1 Otilia-Alina LUPU is lect. PhD student at the Dept. of Management and Public Administration,
University „G, Bacovia” Bac\u. She published a lot of articles and books in various fields:
general sociology, sociology of work, economic sociology, social work.

Working together
www.asistentasociala.ro
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vilegiul marilor noduri demografice (S. Sassen, 2006), a conurba]iilor deja
constituite riscându-se marginalizarea unor popula]ii urbane mai pu]in evoluate în
ce prive[te infrastructura [i/sau centralitatea geografic\/geopolitic\!  De aici [i
interesul major al cercet\rilor sociale de a se concentra pe zone urbane m\rgina[e,
zone declarate urbane doar din considerente politice, zone urbane decretate ca
fiind defavorizate sau amplasate în ceea ce s-a numit „pungi” ale s\r\ciei (a se
vedea în M. S. St\nculescu, I. Berevoescu, 2004). etc. F\r\ nici o îndoial\  se pot
face oricând leg\turi între distribu]ia veniturilor, m\rimea unui ora[ [i dezvoltarea
urban\ (B. Walker, 1981) îns\ dac\ suntem de acord c\ cre[terea urban\ duce la
disparit\]i salariale [i de nivel de trai evidente, nu e mai pu]in adev\rat c\ zonele
urbane relativ marginale tind s\ se remarce printr-o uniformizare la nivelele de jos
ale calit\]ii vie]ii [i ale locuirii. Din perspectiv\ economic\ totu[i interesul marilor
investitori pentru aceste zone nu este absent: delocaliz\rile din industria mondial\
tind tocmai spre aceste zone în care putem depista o for]\ de munc\ destul de
calificat\, mai pu]in expus\ emigr\rii [i mul]umindu-se cu venituri net inferioare
celor din ]\rile dezvoltate.

Metodologie

În acest studiu nu ne-am propus s\ aprofund\m dimensiunea economic\ a
ora[elor mici - mai curând s\ delimit\m o serie de caracteristici ale locuirii urbane
într-o astfel de localitate. Astfel în anul 2007 am fost solicitat\ s\ efectuez un
studiu sociologic ce a avut drept tem\ gradul de urbanizare [i consecin]ele sociale
ale urbaniz\rii în municipiul Roman, jude]ul Neam]. E[antionul a cuprins 1.000
de subiec]i, selecta]i printr-o stratificare bistadial\ aleatoare, dintre care 503 au
fost persoane de sex masculin [i 497 persoane de sex feminin, rezultatele având o
marj\ de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%. Reparti]ia e[antionului
pe vârste a fost urm\toarea:

Tab. Nr. 1 Distribu]ia e[antionului pe categorii de vârst\

Reparti]ia din e[antion s-a apropiat semnificativ de structura popula]iei ora[ului
(în total cca. 70 000 de locuitori), o  popula]ie în curs de întinerire cu o bun\
dinamic\ demografic\ (spor natural pozitiv). Dup\ variabila studii reparti]ia în
e[antion a fost urm\toarea: 13% absolven]i ai unor institu]ii de înv\]\mânt su-
perior, 46% absolven]i de liceu [i restul în propor]ie de 41% erau absolven]i ai

Categorii de 
vârstă 

18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani 46-55 ani Peste 55 ani 

Procente 19% 27% 28% 17% 9% 
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unor [coli postliceale (6%), profesionale (20%) sau au încetat studiile dup\ 7, 8 ,
10 clase (15%). Am întâlnit o întreaga gam\ de profesii [i ocupa]ii de la muncitori
necalifica]i pân\ la medici [i profesori, avoca]i [i ingineri. Pe lâng\ ace[tia, o
propor]ie de 8% dintre subiec]i erau f\r\ ocupa]ie. În sfâr[it, ultima dintre în-
treb\rile de identificare a avut în vedere mediul de reziden]\. Astfel 82% dintre
subiec]i provin din mediul urban [i 18% din mediul rural (zonele periurbane).

Prezentarea datelor

Studiul [i-a propus s\ afle din partea cet\]enilor cum percep un trai civilizat în
ora[ul Roman [i care este diferen]a între civiliza]ia urban\ ca reprezentare social\
[i situa]ia de fapt, traiul curent [i aprecierea asupra calit\]ii locuirii. A tr\i într-un
ora[ civilizat înseamn\ pentru roma[cani:

- un anumit nivel de cultur\ (spiritual\)
- respectul pentru ceilal]i locuitori
- respectul pentru normele sociale generale
- „[apte ani de acas\”
- infrastructura (iluminat public, apa potabil\ etc.) [i dezvoltarea eco

nomic\
- imaginea arhitectonic\ (îmbinarea între vechi [i noi construc]ii).

A fi cet\]ean civilizat înseamn\,  în viziunea roma[canilor: a fi educat (58%) a
avea bun-sim] [i respect (45%), a p\stra cur\]enia ora[ului, a achita taxele [i
impozitele locale, a participa la manifest\rile comunit\]ii [i a respecta legile
(67%).  O minoritate a declarat c\ a fi civilizat însemn\ a fi religios, diplomat,
amabil, inteligent etc.

Ca [i reprezent\ri sociale responden]ii s-au apropiat destul de mult de defini]ia
de dic]ionar (DEX) a civiliza]iei/a traiului civilizat: „nivel de dezvoltare material\
[i spiritual\ a societ\]ii dintr-o epoc\ dat\ a unui popor, a unui stat; cultur\
material\ [i spiritual\ sau nivel înalt de dezvoltare a unei societ\]i”. Totodat\,
dup\ acela[i DEX,  ceva/cineva civilizat înseamn\ „c\ are o cultur\ [i o tehnic\
înaintat\, a ajuns la un nivel superior de civiliza]ie, la un standard de via]\ ridicat;
care este manierat, politicos”.

Evident c\ la nivel de reprezent\ri sociale totul se subsumeaz\ unui nivel
teoretic, unui ideal-tip de locuire din diverse perspective: social\, economic\,
urbanistic\ etc. Îns\ aprecierile legate în mod direct de urbea în care locuiesc sunt
în mare parte îndep\rtate de acest model. De exemplu, întreba]i de starea de
cur\]enie a ora[ului roma[canii sunt împ\r]i]i:

REALITATEA PE MASA DE DISEC}IE
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Grafic nr.1 Gradul de mul]umire fa]\ de cur\]enia ora[ului

Se observ\ c\ o bun\ parte din responden]i privesc mai degrab\ critic starea de
cur\]enie a ora[ului. De asemenea am observat c\ nici un respondent nu a ales
varianta „ora[ul este foarte curat”, ceea ce este un fapt semnificativ. Acela[i
decalaj l-am observat [i în ce prive[te gradul de urbanizare în general  [i aprecierile
asupra dezvolt\rii urbane a ora[ului:

Tabel nr. 2 Diferen]e între aprecierea dezvolt\rii urbane în general [i apre-
cierea dezvolt\rii propriului ora[

 

3 7 %

2 8 %

3 5 %

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 %

o ra s u l e s t e  c u ra t

o ra s u l  e s t e  d e s tu l
d e  c u ra t

o ra s u l e s t e
m iz e ra b il

Dezvoltare urbană în general Aprecieri asupra dezvoltării urbane a 
oraşului 

Clădiri şi spaţii armonizate în peisaj 

Aspectul clădirilor 

Ordinea şi înfrumuseţarea oraşului 

Valorificarea unor clădiri importante 

Infrastructură şi dezvoltare economică 

Dezvoltare culturală 

Înglobarea satelor din apropiere 

Oraşul este frumos, plăcut acceptabil 
(46%) 

Oraşul nu este modern 

Aspectul oraşului lasă de dorit 

Străzile înguste 

Probleme ale traficului rutier 

Slabă dezvoltare economică (restul de 54% 
din răspunsuri) 
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Evident c\ o bun\ parte a acestor aprecieri necesit\ o aten]ie m\rit\ din partea
autorit\]ilor locale. Dac\ ar fi s\ exemplific\m una din aceste probleme ne-am
oprit la traficul rutier din ora[ul Roman. Cet\]enii cred c\...

Grafic nr.2 Opinia despre traficul urban din roman

Se observ\ c\ majoritatea consider\ traficul rutier urban ca nesatisf\c\tor iar
printre cauze au fost desemnate astfel:

- 23% dintre subiec]i considerau c\ sunt prea multe ma[ini
- 22% dintre subiec]i acuzau lipsa spa]iilor de parcare [i lipsa asfaltului,
- 13 % au spus c\ str\zile sunt înguste, mici, pline de gropi,
- 10% considerau c\ nu sunt multe ma[ini,
- 6% erau nemul]umi]i de func]ionarea semafoarelor etc.

Aceste procente se refer\ în mod previzibil la cei nemul]umi]i îns\, pe de
alt\ parte, am observat [i o tendin]\ semnificativ\: cei care sunt totu[i mul]umi]i
de calitatea vie]ii urbane în ora[ nu pot, în bun\ parte, s\ justifice aceast\ opinie.
Acest fapt trimite [i la ideea unui orizont de a[teptare relativ limitat (uneori po]i
fi satisf\cut în condi]iile în care nici nu speri foarte mult sau în cazul în care nu
po]i face compara]ii semnificative!). Tocmai de aceea am rugat subiec]ii s\ pun\
în balan]\ trei aspecte pozitive [i altele trei negative legate de dezvoltarea urban\
a ora[ului rugându-i s\ fie mai punctuali de aceast\ dat\:

 

1 1 %

4 2 %

4 7 %

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 %

Tra fic u l in  R o m a n
e s te  fo a rt e
a g lo m e ra t

Tra fic u l in  R o m a n
e s te   a g lo m era t

Tra fic u l e s te
n o rm a l
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 Tabel nr. 3 Aspecte pozitive [i negative ale dezvolt\rii urbane în Roman

O alt\ problematic\ a cercet\rii a vizat lizibilitatea urban\ (a se vedea studiile
de pionierat ale lui K. Linch, 1960) iar întrebarea s-a referit la identificarea de
c\tre cei interoga]i a cl\dirilor/monumentelor semnificative pentru via]a comu-
nit\]ii. Astfel subiec]ii au indicat în propor]ie de 24% Episcopia Romanului, 35%
Muzeul de Istorie, 17% Muzeul de Art\, 18% Casa Celibidache, 12% Cetatea
Romanului (Cetatea Mu[atin\), 13% cele 10 statui din Parc, 5% Bustul Viorica
Agarici, 36% statuia lui Roman Mu[at [i statuia lui {tefan cel Mare. Toate aceste
a[ez\minte ar fi trebuit s\ î[i pun\ amprenta pe o anumit\ atmosfer\ cultural\
(propice consumului cultural). Îns\ p\rerile roma[canilor au fost alarmante: 72%
credeau c\ acestea trebuie renovate, reparate [i îngrijite dar cu men]inerea notei
istorice proprie fiec\rui monument; 18% erau de p\rere c\ trebuie f\cut mai mult
pentru promovarea acestora [i pentru stimularea vie]ii culturale [i sociale. De
altfel, nu întâmpl\tor, întreba]i despre gradul de satisfac]ie privind activit\]ile
culturale care se desf\[oar\ în localitate  doar 14% dintre responden]i o con-
siderau normal\, bun\ sau satisf\c\toare [i în propor]ie de 67% ar\tau c\ ea este
mediocr\, inexistent\, slab\, nesatisf\c\toare etc.;  4% dintre subiec]i cred c\
„via]a social\ [i cultural\ a cuiva depinde de cercul social în care se învârte
fiecare”, iar 15% nu au r\spuns.

Toate aceste rezultate consider\m c\ nu sunt optimiste în ceea ce prive[te
relansarea în viitor a unei vie]i sociale [i culturale pozitive. În acest context foarte

Aspecte pozitive Aspecte negative 

Aspectul plăcut al oraşului 

Piaţa 

Supermarketurile 

Mall-ul 

Clădirile modernizate 

Noile centre comerciale 

Parcul  

Gara 

Asfaltarea unor străzi 

Apa potabilă zilnic 

Blocurile ANL 

Mai multă siguranţă publică 

Episcopia Romanului 

 

Chioşcuri, tarabe, aspect de bazar 

Trotuare înguste, murdare 

Câinii vagabonzi 

Piaţa murdară cu construcţii pe trotuar 

Transportul în comun 

Lipsa spaţiilor verzi 

Sărăcia şi şomajul 

Abundenţa populaţiei rroma 

Lipsa toaletelor publice 
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util a fost s\ contabiliz\m sugestiile roma[canilor privind o dezvoltare durabil\ a
vie]ii urbane. Ajun[i într-o pozi]ie decizional\ s\ vedem ce ar face ace[tia:

- 15% ar crea mai multe locuri de munc\,

- 49% ar avea mai mult\ grij\ de cur\]enia ora[ului, de infrastructur\, ar asfalta
mai multe str\zi, ar renova parcurile, ar amenaja mai multe spa]ii verzi [i ar planta
mai multe flori, ar amenaja [i construi mai multe parc\ri, ar ilumina mai multe
str\zi, ar înfiin]a toaletele publice, ar renova Casa de Cultur\ [i Prim\ria;

- 16% ar activa via]a social\ [i cultural\ prin spectacole de teatru [i film, prin
organizarea unor spectacole pentru popula]ie;

- 16% ar aduce o unitate McDonald’s în Roman, ar construi noi locuin]e pentru
tineri, dar [i c\mine pentru b\trânii [i copii defavoriza]i, ar moderniza [colile [i
gr\dini]ele [i ar renova spitalul.

- 4% dintre subiec]i nu au r\spuns.

Aceast\ ultim\ întrebare a stârnit un interes mare din partea responden]ilor
chestiona]i. Revenind îns\ la variabilele de plecare s\ mai ad\ug\m faptul c\
problemele ora[ului erau de interes pentru toat\ popula]ia studiat\ indiferent de
sex sau de studii,  îns\ pe categorii de vârst\ am observat o lips\ masiv\ de interes
mai ales la persoanele tinere cu vârsta în jur de 20 de ani.

Concluzii

Credem c\ rezultatele cercet\rii noastre vin în întâmpinarea problemelor cu
care se confrunt\ autorit\]ile administrative publice locale oferind, cel pu]in pa
moment un cadru de ac]iune local\ în ce prive[te dezvoltarea socio-economic\ a
localit\]ii.
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Rezumat

Problemele sociologiei urbane sunt în acela[i timp [i problemele popula]iei
urbane în sine. Din p\cate mesajele critice ale sociologilor nu sunt identificate de
c\tre administra]ia local\ deoarece dimensiunea social\ a  vie]ii urbane este, în
foarte multe cazuri, ignorat\. Studiul de fa]\ se concentreaz\ asupra problemelor
urbane într-un mic ora[ din Moldova [i are ca drept scop s\ explice câteva din
opiniile public exprimate ale cet\]enilor simpli privind calitatea locuirii urbane.

Cuvinte cheie

probleme urbane, calitatea vie]ii urbane, civiliza]ie urban\, imaginile ora[ului




