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Abstract: 
 This study is based on a series of researches carried out in the municipality of Alba Iulia in 
the summer of 2012. They have been part of an urban diagnosis included in the Integrated 
Measures of Employment in Neighborhood, a project financed from the European Social Fund 
through the Operational Programme Human Resources Development. The project has been 
carried out by the Alba Iulia Town Hall in partnership with the County Agency for Employment 
Alba. The research included an inquiry and a series of interviews with representatives of some 
local institutions and entrepreneurs in Alba Iulia. 754 people over the age of 18 have been 
interviewed within the inquiry that we have coordinated. There has been an estimated maximum 
error between 3,8% and 3,5%. The main conclusions of this research indicate a certain amount 
of pessimism towards the chances for creating new jobs in the neighborhoods of Alba Iulia. But 
at the same time the issue can be that of a realistic adjustment to the neighborhood size and 
resources. The results did not exclude a specific mentality according to which new sustainable 
jobs are only possible in large enterprises, as it happened during the communist regime. The 
current tendency is in fact that of developing SMEs and home jobs in the urban areas. Large 
enterprises are located at a greater distance from the urban centres. The adjustment process to 
the need for jobs in the districts of Alba Iulia, can differ from one district to another or from one 
socio-occupational category to another. However, the occupational policies at neighborhood 
level need public support. Some results of the present research can be considered towards the 
achievement of this goal: 1) concerning the different domains of activity it should be noted that 
employment in the trade and services section have a greater support, followed by those in the 
light industry field; 2) young people may give more support to the creation of new jobs in the 
districts compared to other age groups; 3) the higher the education level is, the greater the 
support for jobs in trade, tourism and service industry is; 4) freelancers and unemployed people 
should provide more support for creating new jobs in the districts than other social groups; 5) 
patronage would more likely appear in trade and services than in other domains. But the 
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relationship between the current pessimism/optimism and the reference to possible occupation 
policies need to be deeply studied. To conclude, we believe that further researches could focus 
on a clearer adjustment to the size of the city and its neighborhood, as well. Afterwards, the 
general resources of development need to be taken into account. Finally, an analysis on the 
direct benefits resulted from setting up new businesses in the neighbourhoods should be carried 
out. 

Keywords: Neighborhoods, employment, development opportunities, employment policies. 

Introducere 
 Aşa cum remarca şi Yves Grafmayer, oraşul „reuneşte într-un singur loc categorii diferite de 
populaţie, care coexistă şi interacţionează într-un spaţiu comun”, unele analize concentrându-se 
mai mult asupra categoriilor de populaţie, altele, din contră, asupra spaţiului, fără a putea, nici 
într-un caz, nici în altul, să ocolească întrebarea asupra modului în care se articulează şi 
interacţionează aceste două aspecte importante ale mediului urban (Grafmayer, 2000, p. 17). 
Nevoia de abordare integrată aduce cu sine o pluralitate de perspective de analiză a vieţii 
urbane, perspective sistematizate astfel de către sociologul român Dorel Abraham: 1) 
perspectiva schimbării sociale; 2) perspectiva organizării sociale; 3) perspectiva ecologică; 4) 
perspectiva problemelor sociale; 5) perspectiva politicii sociale; 6) perspectiva calităţii vieţii; 7) 
perspectiva mondialistă şi 8) perspectiva „imaginilor” urbane (Abraham, 1991, p. 146). 
Perspectiva schimbării sociale „este reflectată cu precădere de analiza procesului de 
urbanizare”, caracterizat prin ireversibilitate, instantaneitate, ritm accelerat şi discontinuitate, noi 
moduri de viaţă fiind în acest context adoptate (Abraham, 1991, pp. 146-147). Perspectiva 
organizării sociale este văzută ca o direcţie de analiză a relaţiilor sociale din mediul urban 
(indivizi, grupuri, structuri birocratice, instituţii sociale), indivizii fiind descrişi „pornind de la 
modelele de organizare a personalităţii şi stilurilor de viaţă individuală, în ideea că oraşul 
produce tipuri distincte de personalitate şi comportament, precum şi modele de adaptare urbană 
sau valori specifice.” (Abraham, 1991, p. 147). Perspectiva ecologică ia în calcul „procesele şi 
formele de adaptare a populaţiei din comunităţile urbane la mediul în care trăiesc.” (Abraham, 
1991, p. 148). Perspectiva problemelor sociale este, după aprecierea lui Abraham, „cea mai 
cuprinzătoare din punctul de vedere al tipurilor de cercetări pe care le integrează”, aproape toate 
problemele sociale fiind la un moment dat asociate cu procesul de urbanizare (criminalitatea, 
delincvenţa, divorţialitatea, criza locuinţelor, sărăcia, şomajul, conflictele de clasă, rasiale şi 
etnice, poluarea etc.). (Abraham, 1991, p. 149). Perspectiva politicii sociale are în vedere 
„preocupările sociologilor de a rezolva problemele urbane”, politica urbană şi planificarea 
intervenţiilor în dezvoltarea urbană devenind „o parte a acţiunilor sociale în cadrul comunităţilor 
urbane şi fiind integrată în preocupările sociologilor urbani pentru a îmbunătăţi amenajarea 
oraşelor”, cu accent pe „cunoaşterea opiniilor populaţiei şi pe antrenarea ei la realizarea 
acţiunilor de planificare urbană, care trebuie să ia în considerare schimbările care au loc la 
nivelul atitudinilor, structurii familiale stilului de viaţă, precum şi la nivelul instituţiilor economice, 
politice, religioase etc.” (Abraham, 1991, p. 150). Perspectiva calităţii vieţii este legată de 
încercarea specialiştilor în ştiinţe sociale, în primul rând a sociologilor, de a măsura obiectiv 
calitatea vieţii printr-o mare varietate de indicatori sociali cuantificabili (Abraham, 1991, p. 151). 
Perspectiva mondialistă s-a conturat în jurul analizei dezvoltării comunităţii urbane în cadrul 
naţional şi al societăţii mondiale, primul nivel fiind acela al analizei relaţiilor dintre local şi 
societal în cadrul unei naţiuni (Abraham, 1991, p. 151). Perspectiva imaginilor urbane include 
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„abordările psihosociologice ale mediului urban”, abordări bazate pe analiza percepţiilor, 
simbolurilor şi imaginilor prin care locuitorii spaţiului urban interpretează mediul lor de viaţă, 
sociologii punând accentul pe semnificaţia pe care o are mediul urban, utilizând pentru 
descrierea personalităţii oraşului imagini „regăsite în literatură, documente, ziare, filme, cântece, 
metafore, analogii, clişee, stereotipuri, etichete etc.” (Abraham, 1991, p. 152).  
 Cercetările personale asupra modului de viaţă urban, utilizând perspectiva organizării 
sociale, s-au centrat cu deosebire asupra relaţiilor specifice comunităţilor urbane, ca o 
prelungire a cercetărilor cu aceeaşi tematică din spaţiul rural, cu deosebire a celor legate de 
nivelul matricei comunitare şi al relaţiilor interpersonale (Pascaru, 2003, pp. 71-82). În aceste 
cercetări au fost antrenaţi, la un moment dat, mai mulţi dintre studenţii noştri, cu unele rezultate 
de succes (Pascaru şi Dobrea, 2003; Fieraru şi Pascaru, 2003). Mai consistente prin 
metodologie şi achiziţiile teoretice au fost cercetările realizate în municipiul Alba Iulia (Pascaru şi 
Dobrea, 2003).  
 Una dintre cele mai recente lucrări, care reuneşte studii de sociologie urbană bazate pe 
cercetări întreprinse la nivelul acestui municipiu, este Studii de sociologie urbană (Marina et al., 
2011). Primul dintre studiile volumului („Analiza opţiunii locuitorilor ca suport al regenerării sitului 
istoric al cetăţii Vauban”) se înscrie în coordonatele perspectivei politicii sociale, aşa cum este 
ea descrisă mai sus, deşi astăzi ideea de problemă socială pare să se refere mai mult la 
aspecte strict sociale (şomaj, sărăcie etc.) decât la regenerarea unui sit istoric (Marina şi 
Muntean, 2011). A doua parte a volumului („Studiu de fundamentare a unor strategii sociale 
integrate pentru zona urbană şi periurbană – municipiul Alba Iulia şi zona adiacentă”) este mai 
strâns legată de perspectiva problemelor sociale, aşa cum a fost ea descrisă de Abraham. 
(Millea şi Marina, 2011). Principalele categorii de probleme identificate au fost: 1) Probleme 
sociale vizând copiii din comunitate (abandonul nou-născuţilor, familii monoparentale, copii cu 
handicap, copii fără acte de identitate, copii care cerşesc, copii care au comis acte de violenţă 
etc.); 2) Probleme sociale vizând adulţii din comunitate (lipsa locului de muncă, sărăcie, 
sănătate precară, alcoolism, lipsa asistenţei medicale); 3) Probleme sociale ale femeilor 
(violenţa în familie şi în afara familiei, copii în întreţinere); 4) Probleme sociale ale tinerilor 
(şomajul, părăsirea centrelor de plasament, copii în afara căsătoriei); 5) Probleme sociale ale 
vârstnicilor (persoane singure, persoane cu boli cronice, persoane cu resurse sub venitul minim 
garantat, persoane victime ale violenţei). În raport de aceste categorii de probleme, la nivelul 
ariei cercetate s-au pus în evidenţă o serie de tipologii, de grupări teritorial-administrative cu 
specific aparte. Un studiu-diagnostic realizat la nivelul unui cartier albaiulian, „Lumea Nouă”, ca 
nume generic, a fost destinat fundamentării unor direcţii de acţiune urbană. Diagnosticul este 
prezentat de către Lucian Marina şi Vlad Millea. Ca integrare în perspectivele de sociologie 
urbană, studiul valorifică valenţele perspectivei problemelor sociale, dar şi pe cele ale 
perspectivei calităţii vieţii. Este realizată mai întâi o prezentare generală a cartierului „Lumea 
Nouă”, urmată de descrierea problemelor cheie identificate aici la nivel de: 1) locuire şi mediu; 2) 
viaţă cotidiană, 3) familie şi educaţie, 4) economie şi locuri de muncă (Marina şi Millea, 2011).  
 Lucrarea de faţă interoghează posibilitatea creerii de locuri de muncă în cartierele 
albaiuliene, constituind astfel o încercare de abordare nouă pentru sociologia românească. 
Analiza se bazează pe o serie de cercetări realizate în vara anului 2012, ca parte a unui 
diagnostic urban inclus în proiectul Măsuri integrate de ocupare în cartiere, proiect finanţat prin 
Programul Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane şi derulat de Primăria Municipiului 
Alba Iulia în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba. 
(„Diagnoză urbană privind cartierele din municipiul Alba Iulia”, 2012, p. 4). Cercetările au cuprins 
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o anchetă la nivelul municipiului şi o serie de interviuri cu reprezentanţi ai unor instituţii locale 
sau ai antreprenorialului albaiulian. În cadrul anchetei la ale cărei rezultate ne vom referi în cele 
ce urmează, au fost chestionate 754 de persoane peste 18 ani de la nivelul municipiului. 
Selecţia fiind făcută pe bază de liste, s-a estimat o eroare maximă între 3,8% (caracteristică unui 
eşantion de 700 de persoane) şi 3,5% (tipică pentru un eşantion simplu aleator de 800 
persoane), după Dussaix şi Grobras (1996).  
 Perspectiva problemelor şi cea a politicilor sociale, care au definit diagnoza, vor fi şi 
coordonatele fundamentale ale analizelor care urmează.  

Reprezentări asupra şanselor de creare a noi locuri de muncă 
 În Alba Iulia nu s-a putut identifica o împărţire oficială a oraşului pe cartiere. Cu toate 
acestea, diferitele reprezentări cartografice, ca şi istoria orală, iau în considerare, cel puţin 
următoarele diviziuni teritoriale, în ordine alfabetică: Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3, Bărăbanţ, 
Carolina, Centru, Cetate, La Recea, Lipoveni, Maieri, Miceşti, Oarda, Pâclişa, Partoş, Tolstoi. 
Mai recent se vorbeşte şi de cartierul Orizont, rezultat al unui proiect imobiliar de amploare.  
 Respondenţii din eşantionul nostru declarau că locuiesc într-unul din aceste cartiere în 
proporţie de 74%, în pondere de 23% utilizând un alt nume, fie indicând o subdiviziune a 
cartierului, de exemplu o stradă sau un grup de blocuri, fie un grup de cartiere, cum ar fi AMPOI, 
fără a preciza despre care AMPOI este vorba: 1, 2 sau 3. Totuşi plecând de la identificarea 
teritorială a adresei respondenţilor, pe baza hărţilor disponibile, s-a putut stabili, cu oarecare 
aproximaţie, o distribuiţie a a locuitorilor chestionaţi în principalele cartiere. Acest lucru nu ne 
permite, decât cu mari rezerve, să conducem analizele până la asocierea cu apartenţa la 
cartiere, dar putem asimila cartierele unei proximităţi percepute cu care locuitorii se identifică 
mai mult sau mai puţin.  
 Majoritatea albaiulienilor chestionaţi în 2012 locuiau în cartierul lor de peste 20 de ani, 
urmaţi fiind de cei care locuiau de peste 10 ani, şi cei care declarau că locuiesc de peste 5 ani. 
S-a constatat şi o pondere relativ mică a celor care declarau că locuiesc în acel cartier de 5 sau 
mai puţin de 5 ani (9%).  
 În ceea ce priveşte satisfacţia faţă de cartier, albaiulienii păreau foarte satisfăcuţi de 
televiziunea prin cablu, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu apă, serviciile de acces la 
internet, transportul în comun, la toate acestea situaţia fiind apreciată ca bună şi foarte bună de 
peste două treimi dintre respondenţi. Mai nesatisfăcuţi se arătau locuitorii Albei Iulia de spaţiile 
verzi şi parcuri precum şi de locurile de joacă pentru copii din cartiere. Chiar dacă nu putem face 
o comparaţie directă cu rezultatele din cercetări naţionale pe această temă, datorită distanţei în 
timp la care s-au realizat cercetările, semnalăm o serie de rezultate interesante, cum ar fi cele 
din cercetarea „România urbană”, 2005. În cercetarea pomenită se constata o satisfacţie mare 
faţă de televiziunea prin cablu, de alimentarea cu apă şi cea cu gaze naturale, de magazinele şi 
pieţele pentru cumpărături iar apoi de prezenţa şcolilor, a grădiniţelor în zona rezidenţială a celor 
chestionaţi. Se înregistra o opinie predominant negativă când venea vorba de drumuri, oamenii 
fiind mai degrabă nemulţumiţi de acestea. Prezenţa parcurilor şi a locurilor de joacă pentru copii 
constituia un subiect de mulţumire moderată (Voicu, M., Voicu, B., 2006, p. 64).  
 Cei mai mulţi dintre albaiulienii participanţi la ancheta noastră se declarau mândri de 
cartierul în care locuiesc, ponderea celor cu o medie de 7 şi peste 7, pe o scală de la 1 la 10, 
fiind de peste 70%.  
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 În prelungirea acestor aspecte generale, dimensiunea ocupare a fost inclusă în cercetarea 
noastră datorită temei proiectului din care a făcut parte diagnoza realizată în 2012 şi, implicit, 
ancheta sociologică. Am insistat în acest context pe identificarea reprezentărilor asupra şanselor 
de a se crea noi locuri de muncă în diferitele cartiere ale oraşului, având în vedere mai multe 
domenii precum: industria mare (fabrici), industria mică (ateliere meşteşugăreşti), comerţ şi 
servicii, turism şi diverse activităţi la domiciliu.  
 În ceea ce priveşte fabricile, mai mult de jumătate dintre respondenţi considerau că nu 
există şanse de creare a noi locuri de muncă în domeniu sau că nu este necesar acest lucru 
(68%). De reţinut este însă procentul celor care apreciau că există totuşi şanse de noi locuri de 
muncă în domeniul industriei mari (29%). A se vedea Tabelul 1.  
 Tabelul 1. Şanse de a se crea noi locuri de muncă: Industrie mare (fabrici) 

 Frecvenţe % % Cumulativ 
Şanse mari 71 9 9 
Şanse mici 144 19 28 
Nu există şanse 377 50 78 
Nu este necesar 133 18 96 
NS/NR 29 4 100.0 
Total 754 100.0  

 Mai mult de jumătate dintre respondenţi apreciau însă că există şanse pentru apariţia de noi 
locuri de muncă în domeniul industriei mici (atelierelor meşteşugăreşti), 54% conform cu datele 
din Tabelul 2.  
 Tabelul 2. Şanse de a se crea noi locuri de muncă industrie mică (ateliere meşteşugăreşti) 

 Frecvenţe % % Cumulativ 
Şanse mari 106 14 14 
Şanse mici 299 40 54 
Nu există şanse 259 34 88 
Nu este necesar 57 8 96 
NS/NR 33 4 100.0 
Total 754 100.0  

 Cele mai multe şanse se acordau locurilor de muncă din domeniul comerţului şi serviciilor 
(62%), sens în care se pot vedea şi datele din Tabelul 3.  
 Tabelul 3. Şanse de a se crea noi locuri de muncă Comerţ şi servicii 

 Frecvenţe % % Cumulativ 
Şanse mari 212 28 28 
Şanse mici 257 34 62 
Nu există şanse 210 28 90 
Nu este necesar 48 6 96 
NS/NR 27 4 100.0 
Total 754 100.0  

 Nu am considerat surprinzător procentul relativ ridicat al respondenţilor care considerau că 
există şanse pentru noi locuri de muncă în turism (35%), conform cu datele din Tabelul 4. 
Acesasta deoarece marile proiecte ale oraşului, în special revitalizarea cetăţii Alba Carolina, 
sunt strâns legate de dezvoltarea lui turistică. Din acest motiv, mai surprinzătoare ni s-a părut 
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poziţia celor care considerau că nu există şanse sau că nu este necesar să apară locuri de 
muncă în turism la nivelul cartierului lor (61%). 
 Tabelul 4. Şanse de a se crea noi locuri de muncă: Turism 

 Frecvenţe % % Cumulativ 
Şanse mari 118 16 16 
Şanse mici 146 19 35 
Nu există şanse 352 47 82 
Nu este necesar 110 14 96 
NS/NR 28 4 100.0 
Total 754 100.0  

 Datorită oportunităţilor create de noile tehnologii, ne-am fi aşteptat la o opţiune mai 
pronunţată pentru şansa locurilor de muncă la domiciliu, dar din Tabelul 5 rezultă mai degrabă 
un oarecare echibru între cei care credeau că există şanse (48%) şi cei care apreciau că nu 
există şanse sau că nu este necesar să se creeze noi locuri de muncă (43%).  
 Tabelul 5. Şanse de a se crea noi locuri de muncă:: Diverse activităţi la domiciliu 

 Frecvenţe % % Cumulativ 
Şanse mari 127 17 17 
Şanse mici 238 31 48 

Nu există şanse 246 33 81 
Nu este necesar 78 10 91 

NS/NR 65 9 100.0 
Total 754 100.0  

 Raportându-ne la ponderea lor în eşantion, femeile păreau să acorde mai multe şanse 
locurilor din turism, în timp ce bărbaţii vedeau mai degrabă unele şanse pentru locurile de 
muncă în industrie, comerţ şi servicii. Mai mulţi tineri (18-24 ani) decât ponderea lor în eşantion, 
acordau şanse mici apariţiei locurilor de muncă în industria mare sau prin activităţile la domiciliu 
şi sanşe mari industriei mici sau turismului. Persoanele între 26-45 de ani păreau să acorde în 
procent mai mare decât ponderea lor în eşantion oarecari şanse apariţiei unor locuri de muncă 
în toate domeniile avute în vedere. Respondenţii între 46 şi 65 de ani, considerau în proporţie 
mai mare decât ponderea lor în eşantion că nu este necesară crearea de locuri de muncă sau 
că nu există şanse în acest sens pentru toate domeniile vizate. Respondenţii peste 65 de ani 
acordau unele şanse doar turismului.  
 Respondenţii fără şcoală sau care aveau cel mult gimnaziu, mai mulţi decât ponderea lor în 
eşantion, păreau să acorde şanse mari locurilor de muncă în fabrici, în timp ce respondenţii cu 
şcoală profesională considerau mai mulţi că nu este necesar, iar cei cu universitate apreciau 
mai mulţi că nu există şanse. Şanse pentru crearea de locuri de muncă în industria mică păreau 
să susţină, peste ponderea lor în eşantion, cei cu liceu şi şcoala postliceală, iar pentru crearea 
de locuri de muncă în comerţ şi servicii, respondenţii cu liceu şi universitate. Păreau să acorde 
şanse turismului mai mulţi dintre cei care aveau cel puţin liceul. Cei care aveau cel puţin 
gimnaziul considerau că există şanse mici pentru munca la domiciliu, şanse mai mari părând să 
creadă că sunt cei cu studii liceale şi universitare.  
 Raportându-ne la statusul principal, am constatat de asemenea câteva aspecte interesante 
pe care le rezumăm în cele ce urmează. Doar 24% dintre casnice şi 22% dintre şomerii 
neînregistraţi considerau că la nivel de cartier sunt şanse mari pentru noi locuri de muncă în 
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industria mare. Niciunul dintre patroni nu acorda şanse mari acestui domeniu. Considerau că 
existau şanse mari pentru crearea de noi locuri de muncă în industria mică 41% dintre şomerii 
neînregistraţi şi 33% dintre cei care lucrau cu ziua sau la negru. Celelalte categorii nu întruneau 
mai mult de 16% dintre opţiuni. Niciuna dintre persoanele în incapacitate de muncă şi niciunul 
dintre patroni nu aprecia că există şanse mari pentru aceste domenii în cartierul lor. Patronii cu 
angajaţi (63%), şomerii neînregistraţi (55%) şi cei care lucrau pe cont propriu (43%) apreciau că 
sunt şanse mari pentru crearea de noi locuri de muncă în comerţ şi servicii, urmând 33% dintre 
casnice. Cam o treime dintre cei care lucrau pe cont propriu (32%) şi mai bine de un sfert dintre 
şomeri (27%) considerau că sunt şanse mari de creare a noi locuri de muncă în turism. Dintre 
cei care lucrau cu ziua sau la negru, dintre persoanele cu handicap sau patroni nimeni nu 
credea că ar exista şanse mari pentru turism la nivelul cartierului lor.  
 Puţin peste 40% dintre şomerii neînregistraţi, apreciau că există şanse de creare a noi locuri 
de muncă prin dezvoltarea activităţilor la domiciliu. Nici o persoană aflată în incapacitate de 
muncă şi nici un patron nu credea că există şanse mari la nivel de cartier pentru crearea de noi 
locuri de muncă prin activităţi la domiciliu.  

Concluzii şi deschideri 
 Un anumit pesimism, care trebuie aprofundat în resursele sale multiple, părea să domine 
viziunea asupra şanselor de creare a noi locuri de muncă în cartierele municipiului Alba Iulia. 
Dar poate fi aici vorba de o raportare realistă a locuitorilor la dimensiunea şi resursele 
cartierului, la fel cum putem bănui şi o mentalitate specifică, anume aceea că noi locuri de 
muncă durabile sunt posibile doar în unităţile economice mari, aşa cum a fost în trecutul 
comunist. De remarcat faptul că tendinţa actuală este aceea a dezvoltării întreprinderilor mici şi 
a muncii la domiciliu în interiorul oraşelor, marile unităţi economice fiind plasate la o anumită 
distanţă, din raţiuni ecologice şi fiscale. Sigur că nu toate cartierele municipiului Alba Iulia se 
pretează la toate domeniile economice avute în vedere, pe ansamblu însă pesimismul/ realismul 
de care pomeneam pare bine înrădăcinat. Raportarea la nevoia de locuri de muncă în cartierele 
albaiuliene, poate fi diferită şi ea de la cartier la cartier sau de la o categorie socio-ocupaţională 
la alta. Totuşi, dacă ar fi să se ia în calcul susţinerea publică de care pot beneficia politicile de 
ocupare la nivelul cartierelor municipiului Alba Iulia, câteva concluzii ale cercetărilor noastre pot 
fi avute în vedere: 1) pe domenii de activitate, de o mai mare susţinere s-ar bucura locurile de 
muncă în comerţ şi servicii, urmate de cele din industria mică; 2) tinerii ar putea susţine mai mult 
decât alte categorii de vârstă crearea de noi locuri de muncă în cartiere; 3) cu cât nivelul de 
şcolaritate este mai mare, cu atât mai mare ar putea fi şi susţinerea pentru locuri de muncă în 
comerţ şi servicii, dar şi în turism; 4) lucrătorii pe cont propriu şi şomerii ar putea fi susţinători 
mai hotărâţi decât alte categorii ocupaţionale; 5) sprijinul patronatului ar fi mai probabil în cazul 
comerţului şi al serviciilor decât în alte domenii.  
 Dar relaţia dintre pesimismul/optimismul de acum şi fundamentarea la politicilor de ocupare 
trebuie ea însăşi aprofundată. Continuarea cercetărilor în domeniu ar putea viza o raportare mai 
clară la mărimea oraşului sau a cartierului, la resursele generale ale dezvoltării de la un nivel la 
altul. Am mai putea apoi introduce ca variabilă explicativă ansamblul aspiraţiilor legate, direct 
sau indirect, de fenomenul migraţiei, în sensul în care acestea orientează privirea dinspre 
„înăuntru” către „în afară”, prin raportare nu numai la cartier şi oraş, ci chiar la graniţele ţării. 
Amintim în acest context o importantă observaţie a lui Dumitru Sandu, făcută tocmai în contextul 
descrierii mentalităţilor urbane: „În ţări precum România, cu multiple ezitări în realizarea 
reformelor, determinate sau nu de punctul de pornire al comunismului de clan ceauşist, stările 
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de frustrare socială s-au accentuat prin incapacitatea căilor instituţionale de a duce la 
satisfacerea aspiraţiilor de bunăstare. Ieşirea din sărăcie şi drumul spre prosperitate au întârziat 
să apară în clară legătură cu ordinea capitalist-democratică la nivelul societăţii româneşti 
postdecembriste. În aceste condiţii s-a impus o a treia cale a tranziţiei postcomuniste. O cale 
care nu este nici instituţională, nici economică, nici politică. Este una de tip social-spontan şi se 
cheamă migraţie. Nu internă, ci externă, nu definitivă, ci temporară.” (Sandu, 2006, p. 20). 
 Nu în ultimul rând, de analizat sunt beneficiile rezultate pentru un cartier din amplasarea 
unor unităţi economice în perimetrul său. Deocamdată tot ce înseamnă resursă merge la 
Primărie şi de aici totul se distribuie funcţie de politicile de dezvoltare municipale. Ne-am întrebat 
de multe ori, plecând de la dezbaterile asupra problemei ocupării în municipiul Alba Iulia, care 
sunt, de exemplu, beneficiile rezultate din amplasarea complexului comercial DEDEMAN în 
cartierul Ampoi III, un cartier cu atâtea probleme sociale specifice populaţiei rome, dar nu numai, 
probleme documentate şi de către sociologi în cercetările lor (Marina şi Millea, 2011). De câte 
locuri de muncă au beneficiat locuitorii cartierului? Ce parte din veniturile colectate de aici la 
bugetul municipiului s-au întors în cartier într-un fel sau altul? Întrebări fireşti, considerăm noi, de 
convertit în întrebări ale cercetării sociologice şi, eventual, ale intervenţiei ştiinţific fundamentate.  

Bibliografie: 

Abraham, D. (1991). Introducere în sociologia urbană. Bucureşti, Editura Ştiinţifică.  
Diagnoză urbană privind cartierele din municipiul Alba Iulia (2012). Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba 

Iulia, octombrie 2012.  
Dussaix, A-M., şi Grobras, J-M. (1996). Les sondages. Principes et methodes. Paris, Presses 

Universitaires de France. 
Fieraru, A., Pascaru, M. (2003). Analiza relaţiilor interpersonale în ariile de vecinătate urbane. În Lucrările 

ştiinţifice ale Simpozionului internaţional „Universitaria ROPET 2003”. Ştiinţe socio-umane. Filologie 
(pp. 79-84). Petroşani, Editura Universitas.  

Grafmayer, Y. (2000). Sociologie urbaine. Paris, Nathan.  
Marina, L., Millea, V. (2011). Diagnoza cartierului Lumea Nouă şi fundamentarea unor direcţii de acţiune 

urbană. În Marina, L., Millea, V., Muntean, A. (2011). Studii de sociologie urbană. Centrul de Cercetări 
Sociologice Alba Iulia. (pp. 158-189). Alba Iulia, Editura Aeternitas. 

Marina, L., Millea, V., şi Muntean, A. (2011). Analiza opţiunii locuitorilor ca suport al regenerării sitului 
istoric al Cetăţii Vauban. În Marina, L., Millea, V., şi Muntean, A. (2011), Studii de sociologie urbană. 
Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia (pp. 11-112). Alba Iulia, Editura Aeternitas.  

Marina, L., Millea, V., şi Muntean, A. (2011). Studii de sociologie urbană. Centrul de Cercetări Sociologice 
Alba Iulia. Alba Iulia, Editura Aeternitas. 

Millea, V., şi Marina, L. (2011). Studiu de fundamentare a unor strategii sociale integrate pentru zona 
urbană şi periurbană (Municipiul Alba Iulia şi zona adiacentă). În Marina, L., Millea, V., şi Muntean, A. 
(2011), Studii de sociologie urbană. Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia (pp. 113-157). Alba 
Iulia, Editura Aeternitas,  

Pascaru, M. (2003). Sociologia comunităţilor. Cluj-Napoca, Editura Argonaut.  
Pascaru, M., Dobrea, A. (2003). Cunoaştere, comunicare şi acţiune comună în comunităţile urbane. 

Investigaţii în blocul 280 – Alba Iulia. În Anales Universitatis Apulensis. Sociologia, Nr. 3 (pp. 53-60), 
Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  


