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propriile lor ipoteze şi situaţia familială, mai ales 

disfuncţiile existente la nivelul familiei ca 

posibile cauze ale fenomenului copii străzii. Ceea 

ce îşi doresc să surprindă în plus autoarele 

microcercetării este dimensiunea proiectată a 

fenomenului social, cu alte cuvinte cauzele 

percepute ale acestuia. 

Fără a o preciza expres în cuprinsul 

lucrării, alături de paradigma postpozitivistă, care 

rămâne centrală în elaborarea microcercetării, 

putem sesiza o serie de elemente care provin din 

paradigma epistemologică social-construcţionistă. 

Un fenomen social, şi fenomenul copii străzii nu 

face excepţie, este în conformitate cu această 

paradigmă (Sandu, 2012a) în primul rând un 

fenomen comunicaţional, interacţiunile sociale 

dintre actorii comunicaţionali fiind cele 

răspunzătoare de dinamica unui fenomen social. 

Dintr-o astfel de perspectivă, pe care o numim 

paradigma deficienţei (Sandu, 2012b) un fenomen 

social cu impact negativ asupra dezvoltării 

sociale, va exista şi se va amplifica atâta timp cât 

va avea o capacitate de a polariza energiile 

discursive către el, instituind constructe sociale 

specifice. Din această perspectivă, fenomenul 

Extras din volumul: Sandu, A. (Coord.). (2015). Seminarii de sociologie
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copiii străzii este un rezultat al procesului de 

construcţie socială a realităţii lumilor sociale 

alternative. Cauzele construcţiei sociale ale 

fenomenului rezidă în procesele 

comunicaţionale despre copii străzii, în modul în 

care societatea se raportează la lumile sociale 

alternative. Această presupoziţie social-

construcţionistă nu neglijează cauzele economice 

şi sociale menţionate anterior, ci doar le 

recontextualizează în procesul de creare de sens, 

prin care comunitatea îşi reprezintă fenomenul 

social. Cauzele sociale şi cele economice 

amintite, nu sunt – din perspectivă social-

construcţionistă – exterioare universului social în 

care fenomenul copii străzii se desfăşoară, şi nu 

pot fi delimitate clar în contextul creerii 

constructului numit copiii străzii. Instanţele de 

construcţie socială a fenomenului copiii străzii pot 

avea o natură preponderent economică, una 

preponderent socială, educaţională, parentală 

etc. Din această perspectivă, politicile asistenţiale 

nu pot fi răspunzătoare de diminuarea amplitudii 

fenomenului, atâta vreme cât ele se desfăşoară în 

interiorul aceleiaşi paradigme constructive a 

deficienţei sociale.  
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În acest context devine semnificativă 

analiza cauzelor percepute ale fenomenului, adică a 

celor prin care indivizii îşi explică – îşi formează 

constructul fenomenul copiii străzii. Aceste cauze 

percepute au o putere constructivă deosebită, 

întrucât percepţiile sunt rezultatul unor negocieri 

asupra sensurilor sociale ale fenomenului 

(Sandu, 2012b). Prin negocieri asupra sensului 

social al unui termen, nu înţelegem o serie de 

procese deliberative mai mult sau mai puţin 

conştientizate de actorii sociali, ci mai degrabă 

derularea proceselor de socializare, în care 

actorul social are o capacitate mai mică sau mai 

mare de agent comunicaţional2.  

Identificarea cauzelor care determină 

fenomenul social al copiilor străzii aşa cum ele 

sunt percepute de respondenţii obişnuiţi, şi nu 

                                                           
2 Cu privire la Construcţia socială a relităţii, cititorii sunt 
invitaţi să lectureze capitolele corespunzătoare din 
volumele: Sandu, A. (2015a). Elemente de sociologie şi logică. 
Bucureşti, România: Editura Didactică şi Pedagogică-RA 
şi respectiv: Sandu, A. (2015b). Etică profesională şi 
transparenţă în administraţia publică. Bucureşti, România: 
Editura Didactică şi Pedagogică-RA. Facem menţiunea că 
elementele cu privire la paradigma social construcţionistă 
au fost puse la dispoziţia studenţilor la momentul realizării 
microcercetării analizate. 
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de un public de specialitate constituit din 

sociologi, asistenţi sociali, jurişti etc, permite 

aşadar înţelegerea modului în care populaţia se 

raportează la copiii străzii, putând fi puse în 

evidenţă stereotipuri existente la nivelul 

publicului, fenomene de etichetare, de 

marginalizare şi discriminare la care copiii străzii 

sunt vulnerabili. 

Din acest punct de vedere salutăm 

iniţiativa autoarelor de a realiza cercetarea 

pornind de la „abordarea fenomenului copiilor 

străzii ca pe un concept ştiut şi însuşit” de către 

public, putându-se astfel pune în evidenţă o serie 

de cauze favorizante în apariţia fenomenului.  

O aparentă inconsecvenţă atât faţă de 

modelul postpozitivist cât şi faţă de modelul 

construcţionist apare atunci când autoarele 

postulează faptul că: „Familiile defavorizate 

constituie principala cauză a acestui fenomen care duce la 

un şir de consecinţe ale vieţii de stradă” (Ivan, 

Chirimbuţă, Constantin, Bonea, Cîrcu, 2015), 

afirmaţie ce tinde să închidă universul social al 

cercetării. În opinia noastră în locul unei 

postulări de factură pozitivistă a cauzalităţii 

familiale a fenomenului copiii străzii, mai în 
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consonanţă cu modalitatea epistemică de 

abordare a articolului ar fi fost o formulare care 

să sugereze că familia disfuncţională poate 

constitui o cauză semnificativă a fenomenului. 

Interpretând în manieră construcţionistă ipoteza 

cercetării, am putea arăta faptul că mediul 

familial ca instanţă socializantă (instanţă de 

construcţie socială a copilăriei şi parentalităţii)3 

reprezintă o cauză majoră a fenomenului copiii 

străzii. 

Autorii formulează o serie de ipoteze, 

alături de cea centrală, susmenţionată, referitoare 

la abandonul în orfelinate (termenul orfelinate 

nu mai este de actualitate, literatura de 

specialitate înlocuindu-l cu cel de Centre de 

Plasament n.n).  

Alte ipoteze formulate de autori se referă 

la creşterea numărului copiilor de pe stradă şi 

respectiv faptul că o serie de alte fenomene 

sociale pot fi şi ele răspunzătoare de creşterea 

incidenţei cazurilor de copii ai străzii şi anume: 

                                                           
3 În acest sens sugerăm cititorului să parcurgă volumul 
Cojocaru, D. (2008). Copilăria şi construcţia parentalităţii. 
Asistenţa maternală în România. Iaşi, România: Editura 
Polirom. 
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disfuncţiile din instituţiile de protecţie a 

copilului, utilizarea copiilor pentru cerşit, 

creşterea consumului de substanţe psihotrope şi 

mai ales a inhalării de aurolac. 

Derivate din literatura de specialitate 

menţionată, sunt formulate de asemenea o serie 

de ipoteze operaţionale referitoare la necesitatea 

unor politici sociale în domeniu care să solicite 

implicarea instituţională din partea autorităţilor 

statului. 

Perspectiva metodologică se bazează pe 

un design mixt atât cantitativ cât şi calitativ. 

Perspectiva cantitativistă are la bază aplicarea 

unui chestionar ce îşi propune să identifice 

percepţia publică referitoare la copii străzii. 

Chestionarul a fost aplicat Municipiul Suceava 

unui număr de 70 de persoane. Eşantionul nu 

este unul reprezentativ din punct de vedere 

statistic, datele neputând fi generalizate 

populaţiei din Municipiul Suceava, dar putând fi 

extrapolate în scopul de a sta la baza unei politici 

de educare a populaţiei asupra dimensiunilor 

fenomenului şi modalităţilor de reducere a 

discriminării la care copii străzii sunt supuşi.  
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Relevanţa statistică menţionată de autori 

face referire la coerenţa internă a răspunsurilor 

calculată din punct de vedere statistic. Aspectele 

calitative ale demersului de cercetare au constat 

în două microinterviuri realizate cu un copil al 

străzii şi respectiv un asistent social, implicat în 

lucrul cu respectiva categorie de populaţie 

vulnerabilă. Interpretarea cantitativă a datelor 

rezultate realizată într-o manieră convenţională 

prezentandu-se atât datele brute obţinute, 

procentele din eşantion, cât şi semnificaţia pe 

care autorii articolului o oferă respectivelor date. 

În acest context trebuie să facem precizarea că 

răspunsuri precum cel în care se afirmă că 46% 

dintre copiii străzii cerşesc, ar trebui reformulată 

în maniera 46% dintre respondenţi consideră că 

principala activitate a copiilor străzii este 

cerşetoria. De asemenea, întrebarea 8 trebuie 

interpretată în sensul că în opinia respondenţilor, 

etnia reprezintă una din cauzele favorizante ale 

fenomenului copiii străzii. Că aceasta este şi 

intenţia autorilor microcercetării rezultă din 

faptul că în continuarea interpretării se enunţă 

explicit procentul dintre respondenţii care susţin 

contrariul. 
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Partea calitativă reprezentată de 

microinterviuri este prezentată ca atare, 

referindu-se la transcrierea aproape integrală a 

acestora. Analiza de conţinut vizează 

identificarea unor categorii cheie existente în 

răspunsurile persoanelor intervievate a 

frecvenţei percepute a respectivelor categorii 

tematice, de unde se deduce importanţa oferită 

de respondenţi acestora, precum şi structurile 

comunicative identificate în răspunsul 

intervievatului, care susţin respectivele categorii 

tematice.  

Deşi sesizăm pe alocuri o uşoară 

imprecizie în exprimare, redundanţa unor 

aspecte teoretice şi metodologice cuprinse în 

articol, punem acestea pe seama experienţei 

limitate ale autorilor. Constatăm cu bucurie că 

dincolo de incongruenţele inerente menţionate, 

articolul poate constitui o sursă de documentare 

referitoare la fenomenul „copiii străzii” şi la 

dinamica percepţiei acestuia în rândul populaţiei 

Municipiului Suceava.  
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Aşteptările studenţilor la drept  

cu privire la piaţa muncii 

Corina Maria AVRAM 
Vlad AIRINEI 

Mihaela BOTEZATU 
Bianca-Lucia CEBUREAC 

Marius-Florian DAN 

Capitolul I. Cadre Teoretice 

Contextul prezent 

După 25 de la revoluţia din 1989, se pare 

că sistemul educaţional din ţara noastră se luptă 

încă, fără prea mare succes, să se plieze pe 

nevoile pieţei muncii. Noua generaţie, probabil 

“ajutată” şi de sfaturile şi concepţiile părinţilor 

lor care au crescut în epoca comunistă, 

consideră că numai anumite profesii se bucură 

de prestanţa şi beneficiile pe care ei le consideră 

ca fiindu-le necesare, aşa încât, ca urmare a 

cerererii venite din partea acestora, coroborate 

cu faptul că numai un număr foarte mic de 

locuri sunt bugetate de stat, restul fiind plătite de 
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către studenţi, universităţile din România se 

adaptează acestei cereri şi scot pe bandă rulantă 

absolvenţi în diverse domenii fără să simtă deloc 

nevoia de a se adapta cererii venite din piaţa 

muncii, aşa încât există un dezechilibru major 

între cererea pieţei şi oferta de absolvenţi a 

facultăţilor. Acest dezacord între cerere şi ofertă 

face ca pentru unele profesii, firmele să fie 

dispuse să plătească salarii extrem de mari, în 

timp ce pentru altele se plătesc salarii minime 

sau chiar se folosesc absolvenţi de studii 

superioare pe funcţii ce nu necesită calificare.  

În domeniul juridic, lucrurile nu sunt 

departe de acest adevăr, în sensul că numărul 

absolvenţilor depăşeşte cu mult cererea din 

sistem, mai ales dacă vorbim de locurile de 

muncă din sistemul bugetar (magistraţi). Se 

constată de asemenea o slabă pregătire a 

studenţilor la drept, ceea ce face accesul în 

profesie destul de dificil, mai ales pentru că este 

condiţionat în acest domeniu  de absolvirea unui 

examen ce şi-a căpătat renumele de “foarte 

dificil”. Ca şi cum aceste discrepanţe şi 

deficienţe din sistem nu ar fi de ajuns, se pare că 

tinerii absolvenţi au tendinţa de a-şi supraevalua 
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