
ANEXA I: Transcripturi de interviuri 

 

 
Magdalena Craciun 

A.N., barbat, 39 de ani, studii superioare, IT-ist (corporatie) si antreprenor, venituri lunare 

intre 7000 si 8000 de lei. 

 
C.N., barbat, 39 de ani, studii superioare, manager (corporatie), venituri lunare intre 9000 si 

10500 de lei. 

 

A.N., barbat, 38 ani, doctorand, manager (corporatie), venituri lunare intre 9500 si 11000 de 

lei 

 

G. M., barbat, 39 de ani, studii superioare, designer/maker, antrepenor, venituri lunare intre 

4000 si 5000 de lei 

 

I. S., femeie, 44 de ani, studii superioare, antreprenor, venituri lunare intre 1500 si 2000 de lei 

 

M.S., barbat, 40 de ani, studii superioare, investment banker, venituri lunare intre 9000 si 

10000 de lei 

 

S.M., barbat, 45 de ani, studii superioare, antreprenor, venituri lunare intre 4500 si 5000 de 

lei 

 

V.M., barbat, 65 de ani, studii superioare, profesor universitar, venituri lunare intre 4500 si 

5000 de lei 

 

Stefan Lipan 

 

A., barbat, 28 de ani, agent de vanzari, venituri lunare intre 1000 si 3000 de lei  

 

C., barbat, 30 de ani, studii superioare (inginer), agent de vanzari, venituri lunare intre 2000 

si 3000 de lei (ocazional mai mari) 

 

D., femeie, 26 de ani, studii superioare (master), ONG-ista, venituri lunare intre 2000 si 3000 

de lei (ocazional mai mari) 

 

E. D., femeie, 28 de ani, studii superioare, senior manager (domeniul financiar privat) 

venituri lunare intre 6000 si 7000 

 

R. P., barbat, 28 de ani, studii superioare, manager (mananger de magazin Mega Image), 

venituri lunare intre 1500 si 2000 de lei 

 

S. C., barbat, 30 ani, studii superioare (doctor in geografie), consultant, venituri lunare intre 

6000 si 7000 

 

S., barbat, 32 de ani, studii superioare (inginer), ONG-ist, venituri lunare intre 2000 si 4000 

de lei 

 



E., femeie, 29 de ani, studii superioare, digital marketing, venituri lunare intre 2000 si 3000 

de lei 

 

Alin Savu 

 

A. I., femeie, 27 de ani, studii superioare (asistent profesor la Universitatea București), 

traducător, venituri lunare în jur de 2500 de lei 

 

B. R., femeie, 37 de ani, juristă (soțul are mai multe afaceri proprii), venituri lunare în jur de 

4000 de lei 

 

B. S., femeie, 24 ani, studii superioare, HRBP la BRD Societe Generale, venituri lunare în jur 

de 3000 de lei 

O. S., barbat, 27 de ani, studii superioare (doctor în Științe Politice la Universitatea 

București), asistent universitar, venituri lunare în jur de 1200 de lei 

 

C. V., femeie, 28 de ani, studii superioare, sales forecaster la multinațională, venituri lunare 

în jur de 3500 de lei 

 

I. R., femeie, 27 de ani, arhitectă debutantă, venituri lunare in jur de 1600 de lei 

 

M. M., femeie, 39 de ani, studii superioare, lector universitar, dramaturg, venituri lunare între 

2000-4000 de lei (ocazional 6000 de lei) 

 

M. S., femeie, 26 de ani, doctorandă arhitectă, asistentă universitară, venituri lunare sub 1000 

de lei 

 

O. R., femeie, 38 de ani, asistentă medicală la o grădiniță privată în București (soțul doctor la 

Spitalul Militar din Focșani), venituri lunare de aproximativ 2000 de lei 

 

Monica Stroe 

 

A. D., femeie, 29 de ani, studii superioare, fotograf 

 

A. C., femeie, 56 de ani, studii superioare, expert financiar 

 

A. B., barbat, 56 de ani, inginer constructor  

 

R. P., barbat, 31 de ani, absolvent de filosofie, analist financiar in domeniul bancar  

 

A. V., barbat, 30 de ani, studii superioare, stomatolog 

 

A. P., barbat, 27 de ani, studii superioare, analist IT 

 

M. P, femeie, 55 de ani, studii superioare, medic de familie 

 

C.G., barbat, 38 de ani 

 

 

 



Bogdan Iancu 

G.C., barbat, 36 de ani, agent imobiliar  

 

A.M., femeie, 42 de ani, avocată 

 

A.A., barbat, 44 de ani, arhitect 

 

G.S., femeie, 51 de ani, senior manager – firmă profil bancar 

 

M.M., barbat, 45 de ani, agent marketing, firmă turism  

 

C.A., barbat, 40 de ani, inginer rețea telefonie mobile 

 

M.D. , barbat, 48 ani, manger resurse umane – companie multinationala 

 

L.Z., femeie, 37 de ani, istoric de artă – manager proiecte cuturale 
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A.N., barbat, 39 de ani, studii superioare, IT-ist (corporatie) si antreprenor, venituri 

intre 7000 si 8000 de lei. 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

M. C.: Ce e clasa de mijloc? Cand oamenii aud vorbindu-se despre cls de mij, la ce crezi ca 

se gandesc? 

 

A. N.: Eu o impart dpdv material, social si cultuaral. Adica, material, sa ai casa, sa iti permiti 

sa te deplasezi usor, sa ai masina proprie, sa ai casa proprie, nu neaparat o vila, un apart 

decent; sa iti permiti sa iti duci copilul la o scoala buna, la o gradinita, eu am un pusti de 5 ani 

si ma gandesc sa primeasca o educatie sanatoasa; si cam atat dpdv material; sa nu te 

indatorezi, sa nu iti faci foarte multe datorii; tot dpdv material, adica sa nu ajungi in punctul 

in care ajungi sa obtii chestiile zise cu un pret foarte mare, datorii la banci; fara datorii la 

banci nu prea ai cum sa te descurci, dar sa nu fie ratele la un niv. care sa nu iti mai permita 

celelalte lucruri, adica sa te intalnesti cu prietenii des, sa iti permiti sa iesi la un restaurant, sa 

cauti sa socializezi, sa iti mentii in continuare relatiile pe care le-ai facut in trecut, in 

facultate, la servici samd, chiar daca pe parcurs apar situatii, na, cand apare un copil, deja 

lucrurile astea se restrang, dar niciodata sa nu te gandesti ca nu imi permit sa ies la un 

restaurant, sau la o bere sau la o cafea cu prietenii sau sa organizezi o zi onomastica copilului 

tau; si cultural sa iti permiti sa iesi la un film, sa te un duci la un teatru, la un festival, la un 

concert; bine, toate sunt legate si de timp, pana la urma; cam asta vad eu... 

 

M. C: Aceasta ar fi definitoriu pentru clasa de mijloc? 

 

A.N. Da, pentru mine. Si sa ai un mod de viata corect, adica sa se imbine timpul cu partea 

materiala, sa fi multumit la sfarsitul zilei; e putin ideal cum gandesc eu; apar tot timpul 

discrepante; ai bani, dar n-ai timp; degeaba am eu casa, copilul, daca nu pot sa ma intalnesc 

cu copilul; deci asta e cls de mij; adica cls de mij, multi, cred eu, ca se considera ca fac parte 

din cls de mij daca au doar partea materiala si isi permit orice; bine, nu ca isi permit orice, 

fiindca nu au timp sa isi permita orice, au timp doar sa plece in concediu si atat; daca si acela; 

am colegi care nu si-au facut o vacanta de nu stiu cand; asta depinde si de tine, cum iti 

organizezi tu timpul. 
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M.C. Este clasa de mijloc o categorie sociala omogena? Toti care, indeplinesc conditiile, 

lucrurile astea. Dar sunt toti la fel? Ii poti grupa cumva sau ii vezi, pe toti pe care ii vezi in cls 

de mij sunt cam la fel, social vorbind? 

 

A.N. Asta e modul meu de a privi clasa de mijloc. Adica asa inteleg. Asta inteleg eu prin 

clasa de mijloc, tot ce e pe langa, nu mai e clasa de mijloc. Adica daca muncesc 16h pe zi, 

deja sunt sclav, nu mai am cum sa...ma gandesc...sa muncesti 16h pe zi... una e cand esti 

dedicat unei pasiuni, esti pasionat sa faci ceva si alta e sa dispara simtul critic, sa nu iti mai 

dai seama ce se intampla cu tine si sa muncesti pt niste bani pe care nu ii vei folosi sau cine 

stie poate la batranete...sau niciodata. 

 

M.C.: Inainte de 89, exista clasa de mijloc in Romania?  

 

A.N.: Da, nomenclaturistii, secretarii de partid, dar nu...eu i-am prins, nu fac parte din, adica 

parintii mei nu au fost nomenclaturisti, poate e bine daca erau, nu am de unde sa stiu... 

 

M.C.: Dar cand zici asta, nomenclaturisti, la ce te gandesti? 

 

A.N.: cei care au avut niste beneficii de pe urma partidului comunist; puteau sa plece in 

strainatate fara sa ii intrebe prea multe chestii sau sa nu fie deranjati ca sunt urmariti sau, stiu 

eu, beneficiau de niste chestii materiale pe care noi le avem acum; pe vremea lui ceausescu, 

cand venea craciunul si primeam 2 portocale, alea erau singurele fructe exotice pe care le 

aveam; sau venea perioada de sarbatori, sunt nascut in 1978, ce imi aduc aminte, si cumparau 

probabil pe norma sau cum gaseau, un kg de banane....iar ei aveau tot timpul acces la astfel 

de produse. 

 

M.C.: Adica ce era un privilegiu atunci, este acum ceva muncit? 

 

A.N.: Da, e ceva muncit, da. Si cred ca...dar daca luam contextul de atunci, perioada 

comunista, si daca vorbim de clasa de mijloc... Daca mai fi intrebat in anii aia ce intelegi tu 

prin clasa de mijloc, asta ar fi fost raspunsul, astia sunt clasa de mijloc. 

 

M.C.: In ziua de astazi este mai clar, deci. Clasa de mij sunt cei ca tine. Sa rezum ce zici tu, 

clasa de jos sunt cei care nu prea au. Cum ai zis tu, cei de mijloc isi permit niste chestii, au 
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niste chestii. Cei de jos, probabil nu. Si cei de sus, si mai mult. Dar daca am face acelasi 

rationament pentru comunism, merge? Daca pe nomenclaturisti i-ai pus la mijloc...esti primul 

pe care il aud spunand asta... 

 

A.N.: da? 

 

M.C.: Da! Si este foarte interesant! 

 

A.N.: Nu stiu eu cat erau ei interesati de cultura. Pentru ca nivelul de educatie era... cred ca 

era...sunt convins ca erau si secretari de partid sau ce erau ei acolo, nu stiu, habar nu am ce 

pozitie aveau, cred ca erau si oameni de cultura, erau intelectuali foarte multi printre ei, dar 

multi erau... Adica as zice ca partea de cultura era totusi limitata sau nu stiu cred ca aveau 

totusi o teama sa... nu stiu cum sa iti explic...nu cred ca aveau foarte mult access la cultura si 

nu cred ca ii interesa foarte mult treaba asta.  

 

M.C.: De asta tot intreb. Esti primul care spune lucrul asta. 

 

A.N.: Pai alte raspunsuri care au fost? Asa ca sa compar si eu putin... 

 

M.C.: Unii mi-au spus ca nu era clasa de mijloc in perioada aia. Sau ca toata lumea era clasa 

de mijloc. Sau ca de fapt nu poti sa vorbesti de clasa de mijloc, ci ca vorbeai de intelectuali, 

tehnocrati, de muncitori, de taranime. Nu exista un singur raspuns, exista diferite perspective. 

Eu incerc sa vad cat mai multe, cum se gandeste lucrul asta acum in Romania. 

 

A.N.: Clasa de mij nu poate fi asimilata, din punctul meu de vedere, cu intelectuali sau cu 

cineva care a facut studii academice, universitare. Desi marea majoritate fac parte din clasa 

de mijloc... dar sunt si foarte multi destepti, auto-didacti, care nu au terminat o facultate, din 

diverse motive, poate chiar materiale, nu au avut bani atunci... Sau s-au oprit ca nu au fost 

multumiti de ce au gasit in invatamant. Si pana la urma au reusit sa isi faca viata, astfel incat 

sa intre in acea categorie pe care o vad eu. Cu cele 3 mari componente: sa ai timp sa te duci la 

un teatru, la un film. Daca nu e interesat de cultura, nu il mai pun in clasa de mijloc, deja ....... 

 

M.C. Adica cum, este o persoana care doar munceste? 
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A.N.: Da, am putea zice si asa. E cineva care doar munceste. Sau e preocupat de chestii strict 

materiale si altceva nu il prea inteseaza. Adica nu il intereseaza viata sociala, e canalizat doar 

pe politica, pe barfe. Nu, nu, nu il includ in clasa de mijloc. 

M.C.: S-a schimbat ceva din 89 pana acum? Au trecut 25 de ani... Cand te gandesti la clasa 

de mijloc, s-a schimbat ceva in ultimii ani? Toata perioada asta e la fel?  

 

A.N.: Din 2006, 2007, a inceput sa creasca numarul celor pe care putem asa ii consideram 

clasa de mijloc din Romania, din Bucuresti sau din orasele mari. 

 

M.C.: De ce 2006? Este legat de politica, de alegeri? 

 

A.N.: Nu, nu. Nu neaparat. O data cu intrarea in EU. Au crescut investitiile in Romania, au 

aparut asa zisele multinationale. Si presa a devenit mai libera. Presa era corupta si este in 

continuare dar, ma rog, comunicarea on-line, Facebook, Twitter, informatia vine acum din 

multe canale, nu doar din presa. Si daca gandesti, incepi sa discerni ce e bine, ce e rau, incep 

lucrurile sa le vezi in clar. Si in 2006 zic eu ca a inceput perioada asta. Atat dpdv economic - 

au aparut investiile in ro; s-au mutat multe firme in ro, mai multe locuri de munca, tineretul a 

reusit sa angajeze mai usor. E imbinat economicul cu o deschidere personala. 

 

M.C.: O sa te invit asa la un exercitiu de imaginatie sociologica... Unde locuieste cineva din 

clasa de mijloc? Ce mananca? Cum are casa decorata? Cum se imbraca? Copiii lui cum ii 

imbraca, ce le face? 

 

A.N.: Unde ii place sa locuiasca, acolo locuieste! 

 

M.C.: Deci nu e ceva tipic pt clasa de mijloc... 

 

A.N. Nu. Nu, unde ii place. Unora le place casa cu curte, in afara Bucurestiului sau in 

Bucuresti. Unuia ii poate place sa stea intr-o garsoniera, ca acolo se simte bine. Unde iti 

place. Tine de individ. Adica e fals sa crezi ca cei care stau in nordul Bucurestiului fac 

neaparat parte din clasa de mijloc. Cel putin din clasa de mijloc [N.B. A. Locuieste in nordul 

capitalei]. Desi asa se zice, ca e lumea mai buna in nord. Eu stau in nord, dar am ajuns 

intamplator in nord. Si vezi acceasi oameni pe care ii vezi si daca te-ai duce in sudul 

Bucurestilor. Si oameni saraci si cersetori care stau in fata magazinului MegaImage si 
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incearca sa obtina un ban. Si oameni de la tara, cu carutza. Se duc in padure, sa ia lemne. Da, 

locuiesc tot in nord. Ah, ca noua nu ne place sa ii vedem, dar ei traiesc in nord, au casa la 

Corbeanca. 

 

M.C. Cei din clasa de mijloc locuiesc deci unde vor... 

 

A.N. Da, unde le place! 

 

M.C. Ok, da, unde le place. Dar daca incepi sa te gandesti la decoratii, la haine, la mancare, e 

vreun pattern, ceva comun? Gandindu-te si la cunostintele tale... Au ceva in comun, ceva in 

afara unui gust personal. 

 

A.N. Da, au, sunt orientati spre lucrurile mai de calitate. Nu cauta sa iasa in evidenta. Sau ... 

Undeva la mijloc. Nu vorbesc de branduri de top, ci de mijloc, de Zara, H&M...ce vad eu 

adica... 

 

M.C. Mancare? 

 

A.N. Aici, din punctul meu de vedere, la mancare ideea e sa, tot asa, sa mananci ce iti place, 

dar fara sa exagerezi. Daca iti place foarte mult carnea, ar fi o greseala sa mananci numai 

carne. Trebuie sa gandesti si ceea ce mananci. Asta nu inseamna....adica eu prin sanatos asta 

inteleg, sa mananci ceea ce iti place fara sa exagerezi. Nesanatos e atunci cand exagerezi. 

 

M.C.: Cumva tu vorbesti de moderatie? 

 

A.N.: Da, de moderatie vorbesc, exact. Dar fara sa spun ca daca esti veagan esti in clasa de 

mijloc.  

 

M.C.: Sau invers, daca esti in clasa de mijloc trebuie neaparat sa fi vegan? 

 

A.N.: Da, exact. Una n-are nici o legatura cu alta. 

 

M.C.: Sunt tot felul de etichete care se pun.  
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A.N.: Eu ti-am dat raspunsul meu. Ia sa vedem altii ce au zis, din cei cu care ai vorbit? Acum 

inversam putin, sunt si eu curios cum sunt altii din clasa de mijloc. 

 

M.C.: Am auzit si ca daca esti din clasa de mijloc trebuie sa mananci organic, trebuie sa iei 

paine de la... repet, asta e exercitiu de imaginatie....reprezentari despre clasa de mijloc. 

 

A.N.: Da, da.  

 

M.C.: Fiecare isi proiecteaza intr-un fel imaginea asta. Nu trebuie neaparat sa faca el personal 

chestia aia, sau prietenii lui sa faca... Sa iti iei painea de la nu stiu ce mici brutarii. Sunt 

chestii de imaginatie, dar pentre mine,c a cercetator, sunt interesante. In practica, poate sa nu 

fie asa. Poate sa isi cumpere paine de la MegaImage, dar sa spuna ca pentru o persoana din 

clasa de mijloc definitoriu este sa mearga sa isi ia paine de la o brutarie boutique. 

 

A.N.: Nu, eu nu mi-as imagina asta! Eu n-as putea defini clasa de mijloc prin mancare 

organica... 

 

M.C: Mai am 2 intrebari: clasa de mijloc este mai implicata civic? E mai implicata politic?  

De pilda, organizeaza sau participa la evenimente de caritate, la proteste? 

 

A.N.: E mai implicata civic. Politic, nu. Adica eu inteleg prin implicare politica efectiv sa fi 

intr-un partid politic si sa actionezi. Nu, clasa de mijloc se fereste de implicarea politica. 

Clasa de mijloc doar ia atitudine la abateri, prin proteste, isi exprima opinia pe retele de 

socializare, isi coaguleaza oamenii in jurul acelorasi idei. 

 

M.C.: Implicare civica? caritate, evenimente? 

 

A.N. Pfiu...acum tu ma intrebi cum ar trebui sa fie cls de mij. Si cum mi-o imaginez eu ca ar 

trebui sa fie! 

 

M.C.: Da... 

 

A.N.: Da, atunci ...Acum in minte ma gandeam cum se intampla de fapt si de drept.  
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M.C.: Pai poti sa spui sa le spui si pe amandoua! 

 

A.N.: Din pdv al ceea ce ar trebui, da. Ar tb sa se implice. Dar exista o lipsa de incredere. 

Banii aia unde se duc? Ce se intampla cu ei? Cine ii administreaza? Aajung oare acolo unde 

trebuie? Poate si cei care promoveaza un act de caritate, nici ei nu sunt foarte transparenti, 

sau nu stiu sa promoveze astfel incat sa inspire incredere. Prin empatie actioneaza toti. Da, 

atat am de spus. Dar nu cred ca neaparat isi propun sa faca acte de caritate. Nu. Cred ca 

suntem mai egoisti. Daca ar fi sa ne gandim acum la clasa de mijloc, cred ca clasa de mijloc 

este o clasa mai egoista si actioneaza doar atunci cand sunt afectate inclusiv si interesele lor.  

 

M.C. Ar mai fi ceva pe care l-ai adauga tu? Te-ai gandit la niste lucruri, dar nu le-ai spus pt 

ca nu te-am intrebat eu? Ar mai fi ceva de spus?  

 

A.N.: Nu stiu, mai ma gandesc, mai discutam  

 

[pauza la inregistrare; mancam, discutam despre afacerea lui cu o brutarie tip boutique, 

esuata pentru ca produsele pe baza de maia au parut clientilor prea scumpe, iar marfurile 

lor erau perisabile, cu viata de raft scurta; de aici respingerea categorica a ideei ca 

definitoriu pentru o persoana din clasa de mijloc este consum de alimente organice, 

sanatoase, craftmade] 

 

M.C.: Eu te tot intreb despre clasa de mijloc. Dar au existat vreodata momente sau situatii in 

care tu te-ai auto-definit ca facand parte din clasa de mijloc? De pilda, in discutii cu prietenii, 

familia. Voi discutati la modul asta? Apare vreodata chestia asta in conversatii? 

 

A.N. Rareori.  

 

M.C: De ce rareori? Si de ce crezi ca se intampla asa? 

 

A.N.: Pai sunt, de multe ori apar momente in care sunt preocupati de alte lucruri decat sa ne 

gandim daca facem parte dintr-o categorie sau alta. 

 

M.C.: Deci asta nu e chestie care sa preocupe sau sa preseze pe cineva? 
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A.N.: Nu, nu, in nici un caz. Cand m-a sunat Marius si mi-a spus despre ce e vorba, am fost 

putin asa... amuzat si pana la urma asta e realitatea in Bucuresti... 

 

M.C. [razand] Asta e o parte din cercetare. Toata lumea reactioneaza la fel. Prima reactie este 

hlizeala. 

 

A.N.: Da, chiar hlizeala! Cum? Suntem clasa de mijloc? [rade] Cand te gandesti, putin:  da! 

Asta e prima reactie - si pe urma incepi sa te gandesti. Bai, dar de fapt, care ar fi clasa de 

mijloc daca noi n-am fi clasa de mijloc? Daca noi nu incadram aici, care ar fi clasa de mijloc? 

Cine ar fi? N-am gasit raspunsul. Si atunci am hotarat: da, suntem noi! [rade]  

 

M.C. Eu incerc sa inteleg de ce e reactia asta, de ce lumea se hlizeste?  

 

A.N.:  [rade] Eu cred ca e asa pentru ca noi ne-am gandit tot timpul ca bai noi in Romania 

suntem saraci. Unii saraci lipiti, unii mai putin saraci lipiti, altii mai putin saraci, si bogatii. 

Niciodata nu ne-am gandit ca stai putin ca de fapt ...Uite aia saracii efectiv nu isi permit 

nimic. Chiar daca si-ar dori, nu isi permit nimic, nici sa se duca la film, nici sa locuiasca unde 

le place, nici sa manance ceea ce le place, nu se gandesc la ei, nu au timp sa se gandeasca la 

ei. Noi, de bine de rau, ne gandim la noi. Da. Si asta e un atribut al clasei de mijloc, cand 

ajungi sa te gandesti la tine, cand ai timp sa te gandesti si la tine. Ba, sa fiu mai atent cu 

mancarea! Nu neaparat asta cu sa mananc organic... Nu, asta e subiect lung, putem sa il 

dezbatem pana dimineata. Ci sa faci cat de cat ceea ce iti doresti. Ceilalti, chiar daca au 

terminat o facultate, chiar daca sunt de 10 ori mai inteligenti decat tine, sau mai destepti, stiu 

mult mai multe lucruri decat stii tu, daca nu isi permit anumite lucruri, nu pot... adica, nu s-ar 

considera, nu i-ai putea incadra in clasa de mijloc. Insa clasa de mij nu inseamna ca esti 

superior! 

 

M.C. Esti undeva, poate? 

 

A.N.: Da, in sensul asta de „esti undeva”, intr-o categorie, nu de superioritate. Clar clasa de 

mijloc. Ca daca ar fi saraci, bogati si clasa de mijloc, nu inseamna ca aia saracii sunt inferiori 

fata de cei din mijloc si aia bogatii sunt superiori fata de aia din clasa de mijloc. Da, asta in 

perceptia mea. Poate in perceptia altora e diferit, bogatii sunt baietii destepti, descurcareti si 

reprezinta un model. Nu, eu nu cred asa ceva! 
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M.C. Asta cu a fi descurcaret in Romania iarasi e o chestie care tine de specificul romanesc. 

A.N.: Da, avem niste abilitati, nu? Avem, dar depinde in ce sens. Eu ma gandesc in sensul 

pozitiv sa fi descurcaret, sa stii cum sa pui problema, sa ai suficient curaj, nu tupeu, sa 

actionezi in interesul tau sau in interesul altora si sa ai niste abilitati. Ca natie, cred ca le 

avem, suntem, zic eu. Dar descurcaret in perceptia populara inseamna sa fi asa, la limita 

legalului. 

 

M.C. Mai am o intrebare. Cum te vezi tu pe tine, pe familia ta, peste 5 ani, peste 10 ani? 

 

A.N.: Speram sa fim tot asa cum suntem acum. Nu urmarim o ascensiune in cariera, ci am 

ajuns intr-un punct. Urmarim sa mentinem nivelul asta de confort si in urmatorii ani. Asta e 

targetul. Nici un caz sa imi iau o masina mai buna sau sa imi maresc casa sau sa nu stiu sa nu 

mai muncesc. Nu. Sa mentin stilul de viata si in urmatorii ani.  

 

M.C. Mai mi-a venit o intrebare in minte. Cand te gandesti la familia ta, la cercul tau, toata 

lumea e ca tine, toti sunt mijloc sau mai sus mai jos? 

 

A.N.:  [pauza lunga] Nu, nu suntem eterogeni, suntem cam la fel. Cam la fel. Adica sunt niste 

diferente, dar nesemnificative. Ma gandeam la verii mei. Nu, suntem cam la fel, avem acelasi 

tipar. 
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C.N., barbat, 39 de ani, studii superioare, manager (corporatie), venituri intre 9000 si 

10500 de lei. 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

M.C.: Cand auzi vorbindu-se despre clasa de mijloc, la ce te gandesti? Care ar fi 

caracteristicile definitorii pentru clasa de mijloc? 

 

C.N.: La altii ma gandesc!  

 

M.C.: La altii. Bun raspuns! De ce? 

 

C.N.: Nu stiu. Pt ca traiesc in bula mea si am impresia ca inca nu am ajuns acolo.  

 

M.C.: Hm, ca nu ai ajuns acolo. Si ceilalati la care te referi?  

 

C.N.: Nu i-am vazut!  

 

M.C.:  [rad]... 

 

C.N.: Am cativa prieteni care sunt mai sus decat mine, stiu ca nu sunt bogati, dar la ei parca e 

mai roz. Stii cum e, capra vecinului... 

 

M.C.: Dar cand zici ca inca nu ai ajuns acolo, cam ce ai mai vrea sa fie? Sau ce ar trebui sa 

fie? Ca astea sunt, cred eu, doua chestii diferite. 

 

C.N.: La ce nivel te gandesti tu. 

 

M.C.: Eu? Nu stiu. Ti-am zis, eu nu am niste categorii... In afara de venit si educatie, nu e 

ceva stabilit. Clasa de mijloc e si daca tu te consideri ca facand parte. Daca tu nu te consideri, 

e ok si asa... 

 

C.N.: Am inteles. Dar nu asta zic eu. Eu zic ca depinde de ce perceptie ai tu, ca persoana... La 

mine e cu depinde. Depinde cat de frustrat sunt in ziua respectiva... 
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M.C.: Ok. Atunci in ziua in care e mai roz... 

 

C.N.: Nu, nu, depinde de tipul de frustrare. Sunt oameni pe care ii vad mai sus decat mine si 

mai inspre upper middle class... 

M.C.: Dar tu cand zici mai sus, la ce te referi? 

 

C.N.: Si la cap, si la cat castiga. Acum stiu, am vazut ce inseamna sa fi bogat. Ce te 

deranjeaza... de ce devii frustrat.... De exemplu, vrei sa te duci in vacanta si iti organizezi... 

Eu unul sunt omul cu planul, daca nu am plan, mor....ma sufoc, nu pot, trebuie sa am plan, ce 

fac maine, ce fac poimaine... daca nu am calendarul, e rau. Si de exemplu, cand imi cumpar o 

vacanta, vreau sa vad ce fac. Si nu pot sa aleg tot ce vreau eu, cum vreau eu. Si ma uit... te 

uiti la hotel... te uiti pe booking. Intai bifezi ca smecherul acolo... 9 +... 4 stele samd. Si ma 

everveaza ca trebuie sa incep sa scad. Si stiu clar ca n-am ajuns acolo! Pe booking nu sunt 

hotelurile alea de bogati... Alea nu sunt acolo. Vorbim de 10- 20.000 euro camera. Ceva de 

genul asta. Dar sunt alea de 9.2, nu imi permit. Hai un 8, 3.  Nu! Bine, hai un 8.2, dar cu 

review-uri bune! 

 

M.C.: Middle class-ul asa il asezi? 

 

C.N.: Da, ai putea sa te uiti pe ranking-ul ala de pe booking. Cu cat te duci mai sus, cu atat 

esti mai middle class. Poti sa te duci si la hostel, la 2 stele. Si atunci esti jos. Si mai sunt 

momentele alea cand am voci in cap si tipa la mine... Cand vad altii care sunt mai culti si mai 

destepti si mai... Si zic bai de fapt aia e valoarea, aia inseamna middle pentru mine. Uite la 

ala cat e de destept, uite cum investeste, eu stau si investesc in nemtii care vor internet curat 

... 

[ N.B. parteneri de afaceri nemti, in vizita la Bucuresti, au sunat pana sa incepem interviul, 

insistand sa aiba legatura la internet securizata] 

 

M.C.: Ce ar fi atunci sub middle class? Si deasupra? Hai sa o luam spre sub. Ai zis de 

hostel... 

 

C.N.: Pai cand esti student, esti sub middle class. 

 

M.C.: Cand esti student? 
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C.N.: Dar eu nu ma vad mai departe, nu ma vad ca am avansat fata de studentie. Nu mi se 

pare un salt asa extraordinar. Daca stai sa te uiti pe hartie [fluturasul de salariu], intr-adevar... 

 

M.C.: Hai ca nu aveai salariul de azi cand erai student! 

 

C.N.: Nu, am inceput cu 50 dolari. Si imi luam o pereche de blugi. Pe bune! Primul meu job a 

fost de 50 dolari pe luna si era echivalentul unei perechi de blugi.  

 

M.C.: Si ai cumparat? [rad] 

C.N.: Nu, mi-i aducea tata din India. Din aia la 5 dolari. Nu glumesc! Dar erau nasoi, ca 

niciodata nu se potriveau, erau largi, ca niste clopote, si trebuia sa ii leg... Nu aratau bine 

niciodata. Si eu ma uitam la blugii aia 50 de dolari... Little big, o firma turceasca care noua ni 

se parea wow [ceva extraordinar]... Si ma uitam si ma gandeam „dar cum pot sa dau salariul 

meu pe o luna?”... Poate acolo esti mai jos, sub middle class. Dar in capul meu eu nu am 

avansat. Adica eu tot ma uit la... cand e sa imi iau o pereche de blugi parca ... „cum sa ii  dau 

aluia 150 de lei pe o pereche de pantaloni?” 

 

M.C.: Pai stai putin. Middle class-ul asta e chiar asa de relaxat? nici eu una nu as da 150 de 

euro... 

 

C.N.: Nu, 150 de lei, asta inseamna 30 si ceva de euro... 

 

M.C.: Middle class-ul este atat de relaxat cum zici tu? Dă, nu se uită? 

 

C.N.: Da.  

 

M.C.: Pai nu e deja upper class ca sa fi asa de relaxat? 

 

C.N.: Nu stiu. Cumpar si eu... Uite, am cumparat schiuri si clapari lui fiica-mea dupa OLX. 

Nu am vrut sa ii iau noi. Si diferenta nu era... adica daca stau sa ma gandesc... 

 

M.C.: Poate esti mai chibzuit cu banii? 

 

C.N.: Eu? Nu. A, nu! [rade] Dar sunt anumite lucruri... 
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M.C.: Atunci e ca nu iti permiti lucrurile alea? nu e de chibzuiala, cum zic eu? 

 

C.N.: Nu, eu imi permit. Dar sunt anumite lucruri pe care nu pot sa dau bani! Deci erau 

claparii 400 de lei pt fiica-mea. Si stiu ca la anul nu ii mai foloseste, creste. Si pana la urma 

daca imi permiteam... Ca imi permit sa dau! Uite acum dam 100 de lei pe masa asta [N.B. 

suntem la Trattoria Buongiorno, Piata Victoriei] ...Dar nu stiu, cumva mi s-a parut ca nu e ok. 

Si stii, chibzuiala asta vine din faptul ca totusi nu esti atat de bogat cati sa iti permiti orice. 

“Lasa mă, că luăm să ii fie copilului bine.” I-am luat de pe OLX si am sperat ca nu o sa o 

stranga claparii. N-au strans-o. Cu toate ca erau atat de luciosi incat... Cred ca o strang, dar 

cred ca nu spune. Si schiurile sunt luate second-hand. Le-am comandat de la unul de la 

Oradea, care importa din Austria. 160 de lei versus 400, 500 de lei. 

 

M.C.: Tu acum ai vorbit mai mult despre tine, ca te vezi sau nu te vezi in clasa asta de mijloc. 

Si implicit a fost că definitoriu pentru clasa de mijloc ar fi genul asta de comfort, de relaxare. 

Asta e un lucru. Dar tu vezi clasa de mijloc ca pe o categorie sociala omogena, toti care sunt 

acolo sunt la fel. 

 

C.N.: Nu. Si exemplul cel mai bun e povestea cu dl. care parcheaza masina. 

[N.B. inainte sa incep inregistrarea, in timp ce am mancat, mi-a povestit de vecinul lui; C.N. 

sta la casa in sudul Bucurestiului, face naveta in fiecare zi pana la sediul firmei, in apropierea 

Pietei Romane; vecinul lui este valet parker la hotelul Radisson Blu, Calea Victoriei] 

 

E vecinul meu middle class? Mie mi se pare ca in afara de faptul ca el nu are venituri 

constante, suntem la acelasi nivel. Si eu nu il vad pe el la middle class, asa cum nu ma vad 

nici pe mine. Am niste prieteni, el a fost director de vanzari la o firma mare de fast market 

growth something like this... Cum sunt Coca-cola, Pepsi, Colgate... Eu cand ma gandesc, de 

pilda, sa imi schimb masina, ma uit la un golf second hand, ca mi se pare scump. El se 

gandeste la 4x4. Nu sunt bogati! Sa nu iti inchipui ca au bani gramada. Pentru mine ala e, stii, 

e lucios, stii? Trebuie sa fie lucios [rade] 

 

M.C.: Adica middle class-ul trebuie sa fie lucios? 

 

C.N.: Da, lucios. E si mandria asta... Eu nu simt ca tin tara in spate. Cu toate ca dau pe an la 

stat, ca mi-am facut calculul, dau 16.000 euro taxa. Deci sunt nivel clar, mult. Ca sa nu mai 
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zic de... ca daca stau sa calculez... 24% din toate veniturile mele, 20% acum, reprezinta TVA. 

Cata benzina pun eu pe spinarea mea, acciza. Si ce consum eu costa cumva. Si restul se duc 

la stat.  

 

M.C.: Dar ce ai zis tu: adica middle class trebuie sa tina tara? 

 

C.N.: Pai asa se zice, nu? Ca astia middle class aduc cel mai mare aport de la populatie prin 

impozit.  

 

M.C.: Prin consum? Prin venit, si implicit consum? 

 

C.N.: Da, imi ia taxe 35% pe salariu, plus 20% taxe pe TVA. Si atunci... Ce sa iei la amaratul 

ala care castiga 1000 lei pe luna? Ce taxa ii iei aluia? Putin. Eu platesc taxe intr-o luna cat 

plateste el in 10 ani. Sunt subventionati. Si atunci se zice asta... Bine, e doar o gluma ca tine 

tara in spate... 

 

M.C.: Ah, da, eu nu ma gandisem la asta! 

 

C.N.: Da, cele mai mari taxe le platesc astia din middle class.  

 

M.C.: Da. Acum inteleg. 

Sa ne intoarcem putin in trecut. Inainte de 89 exista clasa de mijloc in Romania? 

 

C.N.: Nu stiu, n-am inteles nimic despre cum era inainte de 89. 

 

M.C.: Adica in ce sens nu ai inteles? 

 

C.N.: Eram copii, vorbeam despre filmele pe care le vedeam la video. Si toti parca eram cam 

asa la acelasi nivel. Si ca si copil, eu nu mi-am dat seama. Erau intr-adevar aia care erau 

stabi, erau smecheri si samd. Dar eu stateam la coada la carne, la banane, veneam cu lapte 

stricat acasa crezand ca-i bun... 
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M.C.: Bine, am inteles. Hai sa ne intoarcem la prezent [rad]. Asta e o intrebare care vine de la 

cineva care nu a stat multa vreme in Romania. Clasa asta de mijloc s-a schimbat in ultimii 

ani? Dupa 89, 25 de ani, sunt etape? A fost tot timpul la fel? 

 

C.N.: Da, eu vad ca s-a schimbat. 

 

M.C.: In ce sens? 

 

C.N.: Invatam si noi sa ne distram. Invatam sa apreciem lucrurile altfel. Adica daca ma iei pe 

mine dupa 89 ... Nu mai stiu, cred ca am plecat de la ai mei prin 1996. Si imi aduc aminte ca 

nu intelegeam ce sa fac cu timpul meu. Si am inaintat in varsta. Dar ce zic eu nu vine numai 

cu varsta. Pentru ca ii vad si pe astia mai mici ca inteleg. Am oameni in departament la mine 

care au 25, 26 de ani si m-as fi asteptat sa se comporte cum ma comportam eu la 26 de ani. 

Eram ca o maimutza. Astia inteleg cum sa mananci, cum sa te distrezi, cum sa vezi un tablou, 

cum sa asculti... Bine, ca la muzica e groaznic... Dar vad ca ...uite, am fost, am gustat un vin 

bun, am discutat despre politica, am discutat despre cultura, am discutat despre filme, am 

discutat despre... Adica, cautam impreuna. Si mi se pare ca lucrurile asta au venit cu timpul, 

am deschis si noi ochii, „bai, ce se intampla?” 

 

M.C.: Dar de ce ar tine asta de clasa de mijloc? 

 

C.N.: Ca isi permite! E trist, dar totul se rezuma la bani!  

 

M.C.: Intrebarea mea e legitima, raspunsul tau e legitim. 

 

C.N.: N-am fost niciodata la schi in Austria, dar la anul ma duc sigur! Gandeste-te la 

telemeau de vaca facuta cu nu stiu ce cheag de la magazin... era groaznica, dar noi asta 

mancam. Si acum te duci la magazin si iei brie... Te-ai rafinat! 

 

M.C.: Cine ar face parte din clasa asta de mijloc? 

 

C.N.: Corporatistii! [rade] 

 

M.C.: Corporatistii?!  
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C.N.: Da! [rade]. Aud la radio. Sunt acum niste radiouri care au ridicat stacheta. Eu stand in 

masina foarte mult, ca fac naveta, vin din afara bucurestiului, ascult mult radio, si la dus si la 

intors. Si sunt niste radio-uri care au ridicat un pic stacheta. Adica nu mai e voma de la Radio 

Zdup. Dar au o problema aia cu corporatistii... Si tot comenteaza... Dar corporatistii pleaca la 

schi in Austria, corporatistii se duc la degustare de vin, corporatistii se duc la piese de teatru. 

Ca cine altcineva se duce? Vecinul meu de vis-a-vis? [valet parker la Radisson] Astia sunt 

oamenii. Genul asta de oameni care traiesc in corporatii, traiesc in firmele astea mici, mijloci, 

mari. Si nu e nici o diferenta intre mine, care lucrez intr-o corporatie mare, si unul care 

lucreaza intr-o firma de 30 de persoane. Colaborez cu ei. Eu angajez furnizori, lucrez cu 

firme de 20 de oameni, si suntem cam la fel. Nu mi se pare ca... 

 

M.C.: Numai corporatistii? 

 

C.N.: Nu stiu ce sa zic. Nu m-as duce catre mediul academic, de exexmplu. Profesori. N-am 

vazut nimic ok pana acum. [rad eu, rade si el] Pe bune! Am prieten care este casatorit cu fata 

unui profesor de al meu din facultate. Si il uraste pana si fii-sa. Nu am vazut nimic ok. Daca 

ti-as explica tehnic ce mi-au explicat ei in facultate, te-ai cruci, sunt niste ineptii... Deci ei nu 

sunt ok. Nu stiu cine ar mai putea fi clasa de mijloc. Mici antreprenori? Poate aia care sunt la 

un anumit nivel. Ca sunt unii care doar supravietuiesc.  

 

M.C.: Un set de intrebari: unde locuieste cineva din clasa de mijloc? cum e casa decorata? ce 

mananca? cu ce se imbraca? e un model anume? Daca te gandesti la clasa de mijloc, iti vin si 

lucrurile astea in minte? 

 

C.N.: Nu e omogena, sa stii. Inca nu s-au... dpdv meu nu e omogena treaba. Eu de exemplu 

am vrut neaparat casa cu curte. Si nu mi-am permis o casa cu curte la bogatii in Nord, mi-am 

luat o casa cu curte la bogati in Sud. Eu stau langa groapa de gunoi. Langa Glina. Bine, face 

parte din comuna Glina, dar nu ajunge mirosul acolo. Si ar fi de neconceput pentru cineva 

din... sa stea acolo. Dar e ok. E aer curat. Am caprioare, fazani, pe acolo. Am o hermelina in 

curte. [despre hermelina] Am iepuri. Nu stiu. Nu e ceva omogen. Sunt unii care nu vor sa 

plece din apropierea locului de munca. Eu fac o ora jumate dus, o ora jumate intors. E mult, 

daca gandesti. Depinde pe ce pui pret. Eu am pret pe liniste. Si sa am curticica mea, imi 

cultiv flori. Sunt altii care prefera sa nu piarda timpul. Mie imi place foarte mult la casa, nu as 
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renunta la casa, dar parca totusi timpul ala, o ora jumate dus, o ora jumate intors, 3 ore pe zi, 

il pierd! Si viata se duce si se duce... 

 

M.C.: Cum e casa decorata? 

 

C.N.: Niciodata nu e casa decorata! Nu reusesti niciodata sa termini sa o decorezi. 

Intotdeauna ramane un perete gol... 

 

M.C.: Tot la modul asta, exista un pattern anume? 

 

C.N.: Cumpara mobila de la ikea! Toata lumea cumpara mobila de la ikea, e ieftina, e buna, 

dai mai putin bani pe montaj, ca il montezi tu. Uite asta e un raspuns: mobila de la ikea.  

Eu am toata mobila de la ikea [rade] 

  

M.C.: Cu ce se imbraca, ce mananca? Tot asa, daca ai putea gasi ceva care e comun... 

 

C.N.: Fetele se imbraca foarte elegant, ce am vazut eu. Dar acum depinde si de cultura de 

acasa. Si baietii, depinde de meserie. Ca eu de exemplu asa ma imbrac la servici [blugi 

albastru inchis, camasa si v-neck jumper]  

 

M.C.: Nu trebuie sa mergi in costum, nu? 

 

C.N.: Ba da [rade], dar nu imi pasa. Pentru ca sunt arogant, pentru ca sunt destept si ca nu ma 

intereseaza. Dar cand ma duc sa ma intalnesc cu aia mari, imi pun cravata si am costum. Dar 

in principiu se imbraca in blugi si in tricou. Acum este la moda sa ai tricouri care mai de care 

mai ... sunt niste firme care fapt tricouri cu mesaja. Da, asta e de fapt, aici e smecheria! 

Trebuie sa aiba mesaj tricoul. Conversi. Daca nu ai Convers sau Vans, astea sunt niste 

expadrile... Si convesii nu trebuie sa fie din aia cu margine subtire, ca aia sunt de cocalari.  

Marginile mai groase. Dap, asta e. Am cautat sa imi iau conversi cu Batman, dar nu trimit aia 

din State...sunt foarte frumosi.... 

 

M.C.: Tu ai Conversi? [rad] 
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C.N.: Dap, am vreo 4 perechi. Sunt mort dupa ei. Iti rup picioarele. Sunt cei mai incomozi 

pantofi ever. Dar este strict. Inseamna ca esti rebel. Dar esti un papa-lapte, ca te duci frumos 

la corporatie si faci pe ghiocelul in fata la sef! Si blugi.  

 

M.C.: Dar tu cand zici ca fetele se imbraca elegant, ce intelegi prin elegant?  

 

C.N.: Nu stiu cum sa iti spun, la fete... Uite, am niste prieteni, el a fost director la o 

televiziune mare si ea e big la o corporatie mare mare. Si sunt pot sa zic ca sunt la acelasi 

nivel ca mine. Si am vazut cum se imbraca. El se imbraca ca mine, in tricouri cu Stone 

Trooper, cu Vader, cum am si eu! Blugi si conversi. Si ea se imbraca cum se imbraca 

nevasta-mea! Mereu trebuie sa fie o camasa, sa fie accesorii, culorile sa se potriveasca, cam 

asa... 

 

M.C.: Daca te uiti la un copil pe strada, iti poti da seama daca e din middle class? 

 

C.N.: Copil? Aici e o problema. Adica nu cred ca e o problema de clasa. daca ai fata, eu am 

fata, ai o infinitate de feluri de a imbraca copilul. cum vrei tu, poti sa gasesti haine de tot 

felul. daca e baiat, nu o sa poti sa ii gasesti decat pantaloni albastri si maro si camsi in carouri 

si pulovere mov sau maro. au toti... poti sa te uiti la toti copiii, te duci in parc, mai ales vara 

se vede chestia asta, ca pantofi au niste chestii cu barete, toti, ca o uniforma. nu gasesti. si 

alea care sunt, sunt f scumpe. si nu merita. decat sa daoi 700 lei pe o pereche de pantofi pt 

copii, imi depaseste zona de confort 

 

M.C.: Clasa de mijloc e implicata civic, politic, e activa? 

 

C.N.: Nu. eu am iesit o data. Uite, am niste cunostinte. Eu o duc pe fii-mea sa faca poze. Si e 

un cuplu, un el si o ea, care fac poze la copii... 

 

M.C.: Alexandra si Bogdan Dinca? 

C.N.: Da. Si ai vazut cum sunt? Ei sunt middle class? 

 

M.C.: Eu as zice ca da. 

 

C.N.: Ai fost vreodata la ei acasa? 
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M.C.: Nu.  

 

C.N.: Du-te! 

M.C.: De ce? 

 

C.N.: Mie mi se pare ca oamenii aia stiu ce vor, nu dau 3 lei pe tot ce se intampla in trend, nu 

au nici o treaba cu nimic. sunt foarte destepti. imi plac amandoi, sunt innebunit dupa ei. dar 

nu mi se par ca dupa standardele mele sunt middle class. ei sunt o clasa separata, nu are 

treaba cu ierarhia asta pe care o zici tu. ei de ex nu sunt middle class. nu intra in scara asta. au 

alte valori! ei sunt activisti. nu au treaba cu ierarhia asta de care vorbesti tu. intelegi? Aia sunt 

activisti, aia ies in strada. Si hipsterii... [rade] 

 

M.C.: Pai stai putin, ce diferenta e intre hipsteri si corporatisti? 

 

C.N.: Sunt si corporatisti hipsteri, dar sunt... 

 

M.C.: Pai nu se suprapun? 

 

C.N.: Era o gluma :) nu stiu cum sa iti zic... 

 

M.C.: Ah, ok.  

 

C.N.: Sunt genul ala de oameni care se duc la La copac. Nu stiu daca stii. Aia toti sunt 

activisti acolo. Si o parte din ei se ascund in corporatii, eu asa ii vad. Si ies... sa iesim...uite, 

acum daca mi-ai pus intrebarile astea, totusi toate mitingurile si toate protestele au fost facute 

dupa ce se termina programul la corporatie. Da, cred ca sunt implicati, acum, daca stau sa ma 

gandesc mai bine.  

M.C.: Si tu ai fost, nu? 

 

C.N.: Dupa program, evident. 

 

M.C.: Evident ca dupa program.  

 

C.N.: Da, dar Alexandra si cu Bogdan au fost inainte!  
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M.C.: Dar ei, din cate stiu eu, nu lucreaza undeva cu program fix 

 

C.N.: Isi fac program!  

 

M.C.: Acum daca stai sa te gandesti cine a fost in strada pentru Colectiv, au fost mai mult 

middle class, mie asa mi s-a parut. Ma insel? 

 

C.N.: Da, au fost middle class. Erau corporatistii care plecasera si nu aveau ce sa faca dupa 

program :) S-au terminat distractiile in oras. Pe bune! Eu am fost cu o gasca de prieteni, toti 

faceau acelasi lucru, ziceau acelasi lucru 'ce facem? mergem si noi la meeting?' Pe bune! Iti 

arat mesajele. „o punem de un meeting?'  

 

M.C.: Pai asa se pot naste revolutiile... 

 

C.N.: Asa si zicea si Alexandra, avea niste posturi in perioada aia, era revoltata. 'adica cum, 

iesi si in timpul programului!' stai mai ca nu pot sa ies in timpul programului. 

 

M.C.: Au existat vreodata momente/situatii in care tu te-ai autodefinit 'bai, eu sunt din clasa 

de mijloc'? 

 

C.N.: Acum! Ca mă tot pui să imi pun intrebari! [rade] 

 

M.C.: Inainte, nu? 

 

C.N.: Nu... 

 

M.C.: De ce? 

 

C.N.: Sunt sociopat, asa, nu stiu. Nu prea ma... Sunt genul de om care nu intra in competitie. 

Adica noi doi ne luam la intrecere, si zici uite acolo e finishul, eu o iau in partea aialalta. Si 

nu prea... 

 

M.C.: Dar a te auto-defini ca fiind din clasa de mijloc este o competiei, intri intr-o 

competitie? 
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C.N.: Pai nu ma pui intr-un clasament? Daca  e mijloc, inseamna ca exista si mai sus si mai 

jos, nu? Adica un clasament, nu? 

 

M.C.: Adica tu pur si simplu nu vrei sa fi intr-un clasament. Da. Asta e un gen de raspuns. 

Dar intre prieteni, voi cand va intalniti, discutati ... 

 

C.N.: Daca suntem clasa de mijloc? 

 

M.C.: Da, asta chiar e o curiozitate de a mea... 

 

C.N.: La un moment dat, eram milionar in dolari. [rade] Aveam niste proprietati, 2 

apartamente care nu erau ale mele, dar puteau fi ale mele, tocmai imi cumparasem casa, 

aveam pe masura credit la banca si eram deja bogat atunci... ca stateam cu un prieten la masa 

si beam si 'bai, noi suntem bogati acum!' Dar pt ca am scazut de acolo, nu aveam cum sa scad 

la sarac, atunci... 

 

M.C.: ai ajuns la mijloc... 

 

C.N.: Sunt la mijloc.[rade] Nu stiu, nu m-am gandit la asta.  

 

M.C.: Asta, raspunsul asta cu ' nu m-am gandit niciodata' apare la foarte multa lume. 

As vrea sa inteleg de ce. In Romania oamenii chiar nu gandesc in termeni de clasa sau ce? 

 

C.N.: Cred ca asa.  

M.C.: Sau prima reactie e, ca si a lui Adrian, cand a auzit ca il suna prietenul lui Marius si ii 

spune 'bai nu vrei sa faci un interviu....' Intai a ras, prima reactie e sa razi.  

 

C.N.: Pai asta l-am intrebat si eu pe Adrian. Noi sunt middle class mă? Si el zice: da, măi da, 

cum să nu? Noi suntem middle class. 

 

M.C.: Atunci interviul asta e prima ocazie cand vorbesti, te gandesti la middle class? 

 

C.N.: Nu stiu ce sa zic, dar s-au aprins niste beculete acolo... 
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M.C.: S-au aprins? 

 

C.N.: Da. Ma intreb si eu. “Bai noi suntem middle class?” Bine, eu am si... o parte dintre 

prietenii mei sunt extraordinar de pragmatici, o sa zica, lasa-ma mai, hai sa ne vedem de 

treaba, nu ma intereseaza pe mine asta... 

 

M.C.: Mai am o singura intrebare. cum te vezi tu peste 5 ani, 10 ani? 

 

C.N.: Pfiu! [arata in sus] 

 

M.C.: Nu inteleg. Mai sus? 

 

C.N.: Plecat! 

 

M.C.: A, plecat din tara! 

 

C.N.: Da. dar daca pleci din tara, automat esti migrant in partea aialalata, si nu mai... Esti vai 

de steaua ta... In principiu, ori afara, ori mai sus. Dar nu o sa fiu bogat niciodata, adica s-a 

dus momentul ala.... n-am, n-ai cum. 

 

M.C.: Mersi, asta a fost tot 
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A.N., barbat, 38 ani, doctorand, manager (corporatie), venituri intre 9500 si 11000 de lei 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

M.C.: Ce inseamna pentru tine clasa sociala? 

 

A.N.: lupta de clasa...[rade] 

 

M.C.: Si clasa de mijloc? 

 

A.N.: Inexistenta.  

 

M.C.: De ce? 

 

A.N.: Pt ca nu a preocupat pe nimeni sa existe clasa de mijloc. E mult mai usor sa controlezi 

din varful piramidei o masa manipulanta total, fara cunostinte, putere si idealuri, dorinte... de 

ce sa nu poti sa faci asta usor cand chiar poti sa o faci, blocand si .. 

 

M.C.: Blocand ce? 

 

A.N.: Dezvoltarea unei clase de mijloc, nesustinand-o, nu neaparat doar blocand-o, dar 

blocand procesele care ar putea sa duca la aparitia ei. Prin doua metode: una: aproprierea 

tuturor resurselor volatile de catre unii. Si automat blocarea accesului la resurse pt restul 

lumii. Si doi: pastrarea nivelului scazut al remunerarii mediului public, care inca reprezinta 

40% din forta de lucru din Romania, care duce la extinderea sau propagarea unui mesaj 

similar catre zona privata; care, prin comparatie, tot timpul pastreaza un nivel mai jos. 

 

M.C.: Conform statisticilor, o foarte mare parte din romani se declara ca apartinand clasei de 

mijloc. Oare de ce? 

 

A.N.: Pt ca romanul nu isi accepta pozitia in primul rand. Si pt ca cred ca pozitionandu-se 

macar mental intr-o alta stare de cat in cea in care sunt traiesc mai bine.  

 

M.C.: Dar daca ar fi sa existe in Romania sau in Bucuresti clasa de mijloc, ce ar defini-o? 

care ar fi caracteristicile definitorii? 
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A.N.: De ce ar fi diferita in Romania fata de alte parti? 

 

M.C.: Te intreb pe tine ce ar defini-o. Nu te intreb ce ar fi diferit in Romania. 

 

A.N.: Acelasi lucru care defineste clasa de mijloc si in alta parte. Un niv de trai peste un 

anumit prag, ma refer la venituri pe membru de fam, conditiile in care locuiesti, accesul la 

diverse tipuri de servicii. Sunt niste praguri minime, pentru serviciile de baza, este o serie de 

servicii aferente clasei respective, iarasi plafonate superior, ca daca nu sarim in cealalta clasa 

peste mijloc. Si totul lipseste. Lipseste de la serviciul public pana la serviciul privat pt clasa 

de milocj. 

 

M.C.: Dar tu faci parte din clasa de mijloc din Bucuresti? 

 

A.N.: nu!  

 

M.C.: Daca nici tu, atunci cine?! 

 

A.N.: [razand] Pai nu exista clasa de mijloc din pacate. Da. E in curs de aparitie si de 

reformare si de creere.  

 

M.C.: Reformare? adica a fost candva? 

 

A.N.: Eu cred ca sunt membrii care apartin acestei categorii. Dar nu sunt nesimnificativi ca 

numar. De asta spun ca este inexistenta. Inexistenta in analiza sociala, amploarea nationala. 

Nu ma refer la indivizi care sunt pt mine exceptiile care confirma regula de fapt. Ea lipseste, 

dar apar cativa care pot fi considerati, ar putea fi considerati. Cred ca povestea asta cu 

apartenenta la o structura sau alta lipseste si prin faptul ca nici nu s-a explicat ca exista in 

societate mai multe tipuri de structuri. La noi ce era? era cls muncitoare. si asta era tot. si 

intelectualii. ca era o diferenta, da? dar ei erau sub clasa muncitoreasca. si ca venituri si ca si 

pozitionare in societate. taranii cumva pusi pe acelasi nivel cu cls muncitoare, atata timp cat 

munceau in interesul comun al cls muncitoare. restul era globul de sticla al partidului atot-

puternic. care era operat si condus de cl muncitoare. asta e realitatea. nu avem ce sa 

ascundem. si ... 
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M.C.: Ce zici tu practic e ca doar dpdv financiar nu poti sa zici ca exista o clasa de mj, dar 

nici... 

 

A.N.: da, social, cultural, noi nu constientizam, asta spun. cand tu ma intrebi de clasa sociala, 

eu ma gandesc la lupta de clasa. asta e ce vibreaza, pt ca asta am vazut si am auzit, nu in jurul 

meu, ci mai mult in documentele citite. carti, istorie.  

 

M.C.: Dar astazi auzi undeva vorbindu-se de clasa sociala in Romania? 

A.N.: Putin. 

 

M.C.: Dar sunt anumite momente, anumite situatii in care se discuta despre asta? 

 

A.N.: se discuta la alegeri. se discuta cu motiv. cu motiv, cu scop imediat. nu am auzit 

nicaieri o discutie de strategie, de reasezare sociala a rom, pe clase, pe structuri, unde, fiecare 

sa isi asume roluri si responsabilitati. nu. fiecare dupa cum crede. azi liberalii spun ca e 

nevoie de  cls de mj mai puternica. 

 

M.C.: da, ca totusi asta e un discurs liberal... 

 

A.N.: da, liberal. in schimb, partea cealalta, socio-democrata, ramane cu placile vechi, din 

pacate. ei sunt peste clasele social. ei sunt in afara oricaror categorii sociale. ei sunt 

politicieni. punct. e o alta clasa. 

 

M.C.: i-ai pune ca o alta clasa? 

 

A.N.: pai o pun ei, nu noi. ei se considera de facto in alta clasa. putini sunt cei care se 

considera cetateni egali cu noi. au ajuns. sunt parlamentari, sunt membrii de consilii judetene. 

si ma refer la partea vizibila, activa, nu ma refer la oamenii care lucreaza in adm publica, 

angajat normal, fara functie, fara vizibilitate publica, fara aparitie pe ecran, in ziare... 

 

M.C.: cumva la cei care i-au decizii te referi, nu? 

 

A.N.: da, la cei care i-au decizii. sunt cei care pot sa influenteze. sunt cei despre care spun ca 

nu au nici interesul sa construiasca, nici atentia. declarativ, ca tot restul discursului politic, 
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poate spun ceva. dar practic. cred ca daca vrei sa construiesti o clasa de mij puternica tb sa te 

ocupi de niste mecanisme esentiale, de tip educatie... 

 

M.C.: deci nu tine doar de bani, tine de multe alte... 

 

A.N.: nu , nici vorba, e o vb de o asistanta data respectivelor clase inferioare pt a trece in alta 

clasa. fara asistenta, cum pot sa ajunga? bagheta magica. 

 

M.C.: fara stat, adica 

 

A.N.: absolut! e clar. statul. hai sa spunem ca au aparut si alte institutii, de tip non-profit, care 

vin si complementeaza ceea ce face statul, dar insuficient. din pacate, dovada recenta este ca 

au fost facute pe aceleasi mecanisme, doar vopsite altfel si cu interese similare. dar nu era 

vorba de un scop cu adevarat constructiv. era tot un scop speculativ, oportunistic, imbracand 

acceasi marie cu alta palarie. 

 

M.C.: ma umfla rasul pentru ca tu in 10 min ai terminat cu cercetarea noastra. 

 

A.N.: nu, dar este foarte interesant de ce nu. mie asta mi se pare foarte interesant. de ce nu? 

iti dau un raspuns. asa s-a terminat si cercetarea mea. cerct mea este despre impactul pe care 

il au platile fara numerar, introd unei tehnologii noi pe mecanisme de plata, impactul pe 

comportamentul soc. al romanilor. cand ei nu au bani in cont, ce comport sa schimbe? cand 

nu au paine acasa, din ce clasa sociala fac parte? cand ei nu au cu ce sa isi dea copilul la 

scoala? cand nu au cum sa se vindece cand dau de o maladie? cum sa ajunga din locul care 

sunt la informatie, la infor reala, nu la cea turnata cu palnia prin tv cu scop de manipulare. 

cum sa se dezv o clasa de mijloc? care sunt reperele? 

 

M.C.:: o clasa de mijloc ar fi atunci si cu spirit critic? 

 

A.N.: absolut!  

 

M.C.: nu ar fi doar tampon intre ... 
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A.N.: ar fi, daca ma intrebi pe mine, cea care impinge mai departe, cea care trage din urma pe 

restul si ii mai ridica din clasa de jos catre ei si isi impinge valorile catre varf. si atunci 

genereaza in permanenta. aah. si inapoi. ii trage de picioare pe cei de sus si ii aduce jos sau 

sub. si ...e un mecanism de circulare a valorilor intre clase. neavand liantul, cum? noi avem 

numai alb si negru, extreme. restul e un vid absolut. sau ma rog mai e si asta, unul e in picaj 

de sus. sau altul care decoleaza. 

 

M.C.: hai sa iti spun de ce m-am apucat eu de chestia asta. m-am dus la Londra, tata 

economist, mama profesoara de provincie, si au intrebat, de unde esti, cum? si eu nu am intrat 

in clasificare. nu au stiut ce sa faca cu mine. 

 

A.N.: dar tu unde esti? da. inteleg. dar de ce aveau nevoie de clasificarea asta?  

 

M.C.: toti britanicii cu care am vorbit eu erau foarte asezati 

 

A.N.: eruditi.  

 

M.C.: nu, asezati in sensul ca te plasau... 

 

A.N.:: ah, primul lucru... 

 

M.C.: incearca sa te plaseze undeva ca sa interactioneze cu tine.  

 

A.N.: ah, si atunci asta le defineste limbajul si comportamentul fata de tine? 

M.C.: nu, dar te pozitioneaza altfel. asta m-a frapat pe mine. erau discutii - eu am ajuns acolo 

in 2004- erau discutii de unde vii, cine esti, cine sunt parintii tai, cum ai ajuns aici? eu nu 

aveam bursa. est european. nu stiau unde sa ma puna practic. si unii nu au interactionat cu 

mine 

 

A.N.: din acest motiv? 

 

M.C.: da, din acest motiv. pt ca nu ma puteau plasa pe o harta din asta sociala 

 

A.N.: nu te puteau asocia cu ceva... 
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M.C.: eu eram cazuta din nori. asta a fost si soc. venita din Romania unde noi nu gandeam in 

termeni de clasa sau unde pozitionezi chestia asta. pe urma, muta-te la Istanbul. si chestia era 

si acolo foarte puternica.  

 

A.N.: ah, da! 

 

M.C.: eu stateam cu middle class, din astia educati, cele mai tari universitati din Turcia, unii 

si cu bani, mai spre upper class, dar ma duceam si faceam cercetare de teren la bazar, cu 

oamenii de jos. Si simteam cum ma plimb intre lumi diferite... invatam turca atunci. si scriam 

eu pe foaie ce a zis Mehmet ala cu care vorbeam eu la bazar. ma duceam la astia ai mei de 

clasa de mijloc, se uitau, nu intelegeau nimic, erau lumi diferite, limbaje diferite. la mine a 

intrat foarte bine in cap experienta asta a diferentei de clasa. hai, faci un proiect de cercetare. 

ce nu e scris pe bucuresti contemporan. clasa de mijloc! de asta a fost curiozitatea mea foarte 

mare. pt ca sunt multi care aspirational, ar vrea sa fie clasa de mijloc. tu esti primul care 

spune categoric nu exista asa ceva, dintre cei cu care am vorbit... altii au spus da eu sunt am 

masina, am facut, castig atat...; altul: da, probabil sunt, pentru ca am credit la banca, sunt 

educat, fac consum...deci, e si la nivel de aspiratie; ar vrea sa. pe noi ne intereseaza sa vedem 

cum gandesc 

 

A.N.: mie nu mi se pare suficient ce spui tu. masina nu mai am pt ca nu mai vreau sa am 

masina. si daca ma intrebi mai repede ma consider cls de mj pt ca am reusit sa ajung - acum 

sunt spre clasa de mijloc pt ca incep sa inteleg de ce nu vreau sa am masina. si de ce clasa de 

jos... 

 

M.C.: este foarte interesant ca tu legi chestia asta cu constientizarea foarte mare... 

 

A.N.: absolut, absolut, pentru ca noi nu... nu isi da seama poporul in momentul de fata in ce 

stare se afla. pt ca nimeni nu poate sa ii descrie cu adevarat si toti incearca sa manipuleze 

starea respectiva. adica sa ii dea o impresie ca e intr-o stare macar pe un traiect ascendent 

desi el e in picaj liber si atunci vorbim ca sa vorbim...ar fi trist daca eu as fi clasa de mijloc 

 

M.C.: de ce? [razand] 
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A.N.: pai cred ca e mai mult. nu stiu cum sa iti spun. cred ca e mult mai mult de atat. de la 

constientizare pana la efectele... 

 

M.C.: ar fi trist pt tine sau pt ce inseamna clasa de mijloc? 

 

A.N.: totusi o vad ca pe ceva mai cuprinzator; nu spun ca nu as putea sa cuprind ce e acolo. 

doar ca un individ nu face o clasa. si eu neregasindu-mi indivizii de care apartin, eu iti spun 

ca implicit nu exista clasa si nici eu nu sunt o clasa. da? eu ca individ nu pot sa constitui o 

clasa. si de aici apare povestea mea de constientizare. adica sunt constient ca sunt prea putini 

cei care maxim se pot considera ca apartinand clasei respective si pt mine doar considerarea 

apartenentei nu e suficienta, desi e un pas esential. lipsa clasei ne afecteaza pana la urma pe 

toti. si pe cei care am putea sa fim clasa de mijloc pt ca in momentul in care te pozitionezi 

intr-o zona neaceptata de... de aici apare. mi-ar place sa existe o clasa, indiferent daca eu 

apartin sau nu clasei respective 

 

M.C.: dar la nivel de societate ar face bine, intr-un fel? 

 

A.N.: da, societatii, sunt convins. e, nu stiu cum sa zic, e...cred ca fiecare element are un 

factor de contributie esential in ansamblu, in valoarea intregului; in momentul in care creezi 

un dezechilibru, oricum ai pune-o, tot dezechilibrata e... 

M.C.: Romania la ora actuala este cum ai zis tu? Adica alb-negru. un strat foarte bogat... 

 

A.N.: care e bogat artificial. da, pai hai sa vorbim de asta. sursele de inavutire nu au fost, au 

fost in general strambe, dezechilibrate, fraudate. oportunistic. conjunctural. circumstantial. 

putem sa gasim scuze n. justificari. astea le putem gasi. rezultatul e ca sunt acolo unii care se 

cred bogati doar prin cifrele inregistrate in conturi, val bunurilor pe care le detin. dar, din 

nou, nici asta nu inseaman bogatie. bogatia este pe langa acumulare sa poti sa si intorci si sa 

dai mai departe, sa transformi, sa modelezi lucrurile cu ceea ce ai putut sa faci tu. dar daca tu 

nu te-ai modelat pe tine, tu te-ai trezit brusc doar cu buzunarele pline si cu tentatiile care sunt 

in fata, puse de altii, ca sa iti vanda de la masinile cele mai scumpe, pana la casele cele mai 

scumpe, de care oricum nu ai nevoie, pt ca nu ai o clasa de mij care sa iti fi creat la nivel de 

ecosistem functional niste nevoi la nivel de masa ca sa ai pt toti din clasa de mij autostrazi ca 

sa poti sa mergi si tu noaptea cu ferariul, nu? e simplu! dar nici ei nu se gandesc. sunt prea 

preocupati ca sa acumuleze, sa se pazeasca, acum e faza paranoia si sa cheltuiasca. pai care e 
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satisfactia daca ai? prima satisfactie a omului nou imbogatit este sa poate cheltui. indif de ce 

clasa poate definita de asupra lui. ca iarasi nu cred ca aia poate fi definita drept clasa de varf. 

clasa de varf inseamna educatie mostenita genetic transmisa asezata impartita distribuita n 

valori. unde? cine?  

 

M.C.: nu e toata lumea asa! mai suntem si noi 

 

A.N.: nu zic ba. nu zic ba. 

 

M.C.: dar ce zici tu este ca faptul ca sunt exemple, acolo, acolo, acolo, nu se coaguleaza in 

ceva care la nivel de societate sa contureze o clasa. 

 

A.N.: exact. si de aici lipsa discursului. cine cu cine sa discute ce?  

 

M.C.: o sa fi surprins dar chiar sunt multi care discuta 'noi clasa de mijloc facem, dregem”. o 

parte din cercetarea asta e si sa vezi discursul public. si dai google pe internet. si iti apare. 

rosia montana, de pilda. e revendicata ca revolutia clasei de mijloc.  

 

A.N.: ok. si au fost cateva mii de oameni...din 20 mil. 

 

M.C.: si ce spune asta? ce ziceai tu mai devreme. 

 

A.N.: exact. ce spuneam eu mai devreme. samburele clasei de mij. sau radacina. sau intentia. 

sau cativa potentiali posibili reprezentati. nu stiu cum sa o definiesc. dar repet ca ar putea 

apartine clasa de mij in afara, ma indoiesc 

 

M.C.: cred ca e discutabil. pornind de la experienta mea... 

 

A.N.: exact. asta vreau sa iti spun. oricum ca ai o casa si o masina mi se pare ca ai rezolvat 

niste nevoi primare, nu mi se pare ca esti acolo. doar noua ni s-a inoculat ideea ca asta este 

idealul, viitorul, telul suprem si satisfactia maxima pe care poti sa o atingi.  

 

M.C.: pai asta, ce zici tu, sa ai casa si masina, adica sa ai proprietati, practic. daca stai sa 

citesti la nivel de discurs, asta e. si se construieste la niv discursiv liberal, neoliberal, ideea 
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asta ca daca ai bifat astea doua, esti acolo. de asta oamenii spun, pai stai putin eu am credit in 

banca, am venit, casa si masina, deci sunt. 

 

A.N.: pai cred ca de abia sunt. ei sunt. exact cum spui tu. ei sunt o clasa. au intrat intr-o 

clasificare, inainte erau masa de manevra, nu stiu cum sa spun, oricum cu tristete o spun, 

neapartinand de nimic si neapartinandu-le nimic. si inteleg si nevoia asta de a atinge un prag. 

un prag primar social. daca ne uitam acum 200 de ani, cu cata iobagime sclavagism, ca nu ma 

refer doar la ro, regional, global, sa iesi din faza respectiva, da, e un progres, intr-adevar. dar 

mi se pare ca de abia intri in normalitate! iarasi nu are rost sa ne comparam cu alte tari, 

vorbim de regiune. cred ca se regasesc, aceleasi paradigme se regasesc si in jur.  

 

M.C.: in jur? Europa de Est? 

 

A.N.: da. cand 50 de ani singurul cuvant este egalitate... 

M.C.: da, egalitate, traiam toti in aceleasi apartamente, dar lu mama ii ziceau buna ziua, 

altfel, nu ii ziceau tanti maria, ii ziceau doamna craciun. si la noi in casa erau carti. la vecinul 

de vis-a-vis nu erau carti. deci distinctia aia, la nivelul asta mic, era, omul si-o punea, ca asta 

ea. 

 

A.N.: erau singurele mecanisme sa te diferentiezi totusi la niv de individ. 

 

M.C.: da, afara nu aveai voie sa faci nimic cu blocul ala. asa ca faceai in interior.  

 

A.N.: fiecare dupa nevoi 

 

M.C.: nu stiu daca la carte ii zici o nevoie 

 

A.N.: eu zic ca exista. ca nevoia de a consuma informatie eu cred ca e la categ nevoi. ca dupa 

aceea o transformi intr-o placere, ca evalueaza, ca se diversifica...e altceva. dar e o nevoie. 

altii sunt speriati de o cunoastere mai larga si prefera sa si-o ingradeasca. si ma refer la 

egalitate de clasa, nu ma refer la egalitate la niv de indivizi.  

 

M.C.: asta a fost ideea cu mutatul la bloc. sa ne modeleze pe aceeasi 
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A.N.: nu cred ca si-au pus neaparat problema sa modeleze. si-au gasit un sistem care era usor 

de manipulat. manipulat sistemul in sine. si atunci au dat niste seturi.... normal ca 

uniformizarea te ajuta. stii care e bagajul de informatii care i-ai alimentat, stii care e 

potentialul reactiv la stimuli controlati de tine. 

 

M.C.: nici acum nu e diferit 

 

A.N.: pai ce sa fie diferit? e acceeasi chestie. au continuat din nou cu alta palarie. cu ce au 

schimbat? au spus doar ca se numeste democratie. asa spun si americanii. 

 

M.C.: nu stiu ce sa te mai intreb...mersi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

G. M., barbat, 39 de ani, studii superioare, designer/maker, antrepenor, venituri intre 

4000 si 5000 de lei 

 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

G. M. 39 de ani, studii superioare (stomatologie), designer/maker, antrepenor 

 

M.C.: Tu ce intelegi prin clasa? 

 

G.M.: N-am apucat sa ma uit in dictionar. Clasa tine de venit si de educatie. [intrerup 

inregistrarea pentru a il lasa sa vorbeasca la telefon; adauga ca ar fi citit oricum despre ce 

inseamna clasa in SUA] 

 

M.C.: Dar prin clasa de mijloc? 

 

G.M.: Clasa de mijloc. Daca e de mijloc, inseamna ca familia are proprietate, o masina sau 

doua; educatie - facultate cel putin. probabil e diferit aici fata de ce inteleg americanii, de 

pilda. in sens ca aici sunt oamenii mai saraci. clasa de mijloc... da...e bine ca faci cercetarea 

asta, ca nimeni nu stie ce e clasa de mijloc :) 

 

M.C.: Unde auzi vorbindu-se de clasa? 

 

G.M.: pai asta zic. nu aici; aud vorbindu-se de clasa cand urmaresc alegerile din america; aici 

in romania nu aud sa se vorbeasca de clasa, aici mai degraba...nu auzi clasa..auzi de studii 

superioare, chestii din astea .. la stiri nu auzi de clasa, auzi numai de oameni cu bani ...ce in 

Anglia de pilda se cheama upper class, aici sunt astia care se lauda cu bani...sunt si astia care 

au bani peste noapte si nu stiu daca au clasa... :) 

 

M.C.: adica un fel de nouveaux riches? 

 

G.M.: da, da. In romania exista si old riches, ancient riches, care si-au recuperat acum 

terenurile, oameni cu nume vechi, Cantacuzino, Mociornita… 

 

M.C.: Exista inainte de '89 clasa de mijloc? 
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G.M.: da, probabil ca exista. cei care erau politica si aveau bani, probabil nu puteau sa isi 

manifeste, sa isi arate banii. in familia mea bunicul era preot, a murit in 2000, 2000 si ceva; a 

avut bani; teoretic, el avea studii superioare, ca a facut seminarul teologic; a strans o gramada 

de bani pe care i-a pierdut la revolutie; crunt; am inteles ca avea vreo 750.000, care s-au dus, 

toti, pentru ca a cumparat actiuni la tiriac; si-au pirdut valoarea. inainte de comunisti, aveau 

pamant; tatal lui bunica-mio era membru in pntcd si avea vreo 40 ha; fusese presedintele 

camerei agricole de vlasca si tot strangea pamant, cumpara o parcela si o schimba ...din 

partea lui maica-mea ..aici nu se mai potriveste definitia data mai devreme [NB fara educatie] 

aveau un junk yard... fier vechi, recuperau metale... dar din descrieri reiese ca o duceau bine, 

aveau tot timpul de mancare, aveau unde sa stea, erau chiar...'cornul abundentei' cel putin asa 

era descrierea copilariei... dupa care s-a stricat totul, nu mai aveau nimic, maica-mea si taica-

mio nu au avut voie sa dea la facultate nu stiu cati ani, au facut niste scoli profesionale ca sa 

poata sa obtina ceva si... 

 

M.C.: pentru ca nu aveau origine sanatoasa, imi inchipui... 

 

G.M.: da, da, erau chiaburi...[soptit] dar ce clasa sunt chiaburii? ....si atunci nu stiu cum era 

inainte de 89, adica e greu de spus... 

 

M.C.: da, e greu probabil si pentru ca au fost toate schimbarile astea din spate 

 

G.M.: da, era in anii 80... din cate stiu eu, ca eram mic...si in anii 90 ...ai mei se imprumutau 

tot timpul de la un salariu la altul…de la niste vecini care erau un fel de ajutor... ma 

tineau...erau un fel de baby sitter pentru mine...imprumutau bani de la ei...erau niste 

scheme...cu toate ca bunica-mio avea o gramada de bani in banca, dar nu vroia sa ii dea.. 

vroia sa ii tina acolo... practic nu se ajungeau cu salariile. mama era asistent univ. si taica-mio 

era inginer la inst de cercetari... deci aveau studii, aveau casa, aveau o masina pe care au 

castigat-o la cec... dar nu le ajungeau salariile 

 

M.C.: astazi…chiar daca nu auzi vorbindu-se despre clasa de mijloc…nu e in discursul public 

atat de pregnant incat sa auzi...dar daca ar fi sa te gandesti cine ar intra in clasa de mijloc, tu, 

cu definitia pe care o ai tu, cam cine ar fi astazi in clasa de mijloc in rom sau cine s-ar defini? 

ai auzit pe cineva definindu-se? 
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G.M.: nu, nu am auzit. in SUA, cu prietenii, o data, frati-mio se definea ca nefiind si eu ma 

defineam ca as fi. dar erau diferite perioadele. el a plecat in 90 sau 91 cand ai mei erau inca 

amarati… adica era chestia asta pe care am mai spus-o, aceeasi memorie a mea, ca se 

imprumutau de la un salariu la altul, aveau un apartament, aveau o masina, faceam vacante o 

luna pe an, dar nu erau ... aveau tot timpul o problema cum sa plateasca chestiile de la o luna 

la alta...eu ziceam ca nu, noi sunt clasa de mijloc...pentru ca dupa 90 maica-mea a reusit sa 

promoveze de la asistent universitar...fusese tinuta oarecum mult timp in pozitia aia...vreo 15 

ani...dupa aceea a crescut repede conferentiar profesor si a avut un salariu mai mare. taica-

mio a plecat de la institutul ala de cercetare, si-a gasit alte chestii si si-a recuperat niste 

terenuri si atunci a mai primit niste bani din vanzari de teren...deci au crescut destul de repede 

in anii 90 din diferite surse de venit. 

 

revenind la intrebare 

clasa de mijloc e o chestie de venit, sa nu mergi de la un salariu la altul, sa poti pune bani de 

o parte sau sa ai bani astfe incat sa nu stai in salariu, sa faci o chestie pe care ai studiat-o sau 

vrei sa o faci...e greu de spun...nu imi dau seama ce sa spun.. 

 

cred ca a ramas un pic un discurs din inainte de 89 in spatiul public; asta cu intelectualii si de 

profesori...medici...care sunt niste meserii oarecum respectate...dar de fapt unii au bani, altii 

nu au bani, unii au bani oficial, altii au bani neoficial, medicii mai ales, au spagi 

 

stiu medici care fac foarte multi bani in romania acum, sutn chirurgi neurochirurgi de sucess 

fac cate 50.000 euro pe o saptamana...si isi cumpara cate un porche o data la 3 luni...adica 

asta deja nu mai e middle class... 

 

atunci nu conteaza meseria... 

bine eu vorbesc acum de un varf, de cativa, doar cativa sunt stars 

 

M.C.:  ai vorbit de venit si de un fel de siguranta a vietii de zi cu zi... 

altfel, ce ar putea fi definitoriu pentru clasa de mijloc? 

cand te gandesti la o persoana din clasa de mijloc, o vezi imbracata intr-un anumit fel, o vezi 

locuind intr-un tip de casa, anumite decoratii ...ca imaginar...cum o vezi? 
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G.M.: e ciudat ca sunt ...exista inca modelul...sunt fostii mei colegi de liceu, cei care au facut 

un liceu care era considerat foarte bun, liceul mf1, si practic toti erau...intr-un fel sau altul, s-

au selectat automat cand au ajuns acolo, erau ok. si toti sunt, adica majoritatea, sunt ok, o duc 

bine, nu e nici unul cu probleme, toti au venituri ok, si-au cumparat casa, si-au cumparat ....si 

pentru multi e modelul asta...da, avem, ne-am luat o casa, ne-am luat masina...eu unul nu am 

asa ceva...nici casa, nici masina, eu sunt altfel...dar toti s-au casatorit, au facut 2, 5 copii....si 

acelasi lucru l-am vazut si cand m-am intalnit dupa 10 de la terminarea facultatii..eu am facut 

stomatologie...aproape toti, 90%, erau ori casatoriti cu colege din an, ori casatoriti tot cu 

stomatologi, aveau cabinet, si aveau 2 copii sau un copil...[..] idea e....da, se imbraca mai 

bine, se duc la mall in week-end, se vede ca isi schimba masina o data la cativa ani, se duc in 

vacante ..au inceput in grecia si dupa aia au inceput sa se duca un pic mai departe ...sau mai 

scump...si-au luat o casa si dupa aia si-au schimbat-o, si-au luat una mai in centru...sau isi fac 

o casa la periferie, in afara Bucurestiului... 

 

M.C.: deci clasa de mijloc exista, chiar daca nu isi spun ei... 

 

G.M.: da, da exista o zona din asta...chiar daca nu isi spun asa... nu mai stau cu chirie, nu se 

mai gandesc ...au destul de multi bani intre cei doi, in familie.... 

nu e foarte strict, asta e intr-un fel misto ca nu zici ca 'ah, eu nu m-as casatori cu aia ca nu e 

de ...de familie... 

 

M.C.: da, nu cred ca s-a ajuns in Romania la chestia asta 

 

G.M.: nu, nu. adica cred ca e la upper class, fosta nomenclatura comunista, cei bogati inainte 

de comunism, nomeclatura de acum, copii de politicieni, de bogatasi, de din astia care au 

bani, probabil la ei e asa...[rade] da, uite, spun asa ca asa e in Romania. politicienii automat 

trebuie sa aiba bani!  

[intrerupere, conversatie telefonica] 

G.M.: daca te duci pe strada, depinde de ora, ii vezi 

daca te duci la 6 dimineata, o sa vezi autobuzele pline de oameni care sunt mai amarati, se 

vede dupa haine, se imbraca in negru si maro si au paltoanele cumparate la Europa...sunt 

haine care tin la murdarie, adica cel putin asa vad eu. eu mergeam dimineata cu 41 la liceu 

dintr-o parte in alta si se umplea si golea 41 si vedem o gramada de chestii. veneai din drumul 

taberei si te duceai pana la turda. daca te uiti dimineata in autobuze sunt oameni care sunt mai 
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prost imbracati, adica ii vezi ca sunt muncitori, se duc undeva la o munca care incepe la 7 sau 

la 8. si dupa aia vine valul de masini de pe la 8, 9, 10, atunci se cam termina, in care sunt 

oameni care stau cate unul sau cate doi in masina, sunt la costum si se duc la job, un job 

probabil mai bine platit decat al celor care trebuie sa se trezeasca dimineata sau vin din satele 

de langa bucuresti 

 

M.C.: iti dai seama si la copii daca sunt dintr-o familie care are o anumita situatie? 

 

G.M.: eu nu prea am contact cu copiii, imi e greu; stiu ca acum e chestia asta pe trend, ca 

daca faci servicii pentru copii o sa castigi o gramada de bani, ca toti isi dau totul pentru copii; 

si probabil ca da, astia care fac destul de multi bani probabil ca dau totul pentru copil; daca 

castiga decent - si nu stiu ce inseamna asta! [rade] 

 

M.C.: ce inseamna a castiga decent in Bucuresti? 

 

G.M.: noi am facut asa [NB el si fratele, parteneri in firma care ofera servicii de traducere si 

interpretare pentru Amazon] un calcul ca ar trebui…sa nu avem un salariu aici in firma mai 

mic de 3000 de lei... in sensul ca asta ti-ar permite sa inchiriezi o garsoniera cu 200 euro si sa 

iti permiti sa platesti toate si sa iti ramana ceva bani. dar asta e facut asa de noi, nu e foarte 

bine fundamentat. noua aici ne trebuie persoane ca sa stie doua limbi straine foarte bine; eng 

+ japoneza, mai bine platit; la fel cu germana; dar daca stii doua limbi straine foarte bine 

probabil esti middle sau chiar upper class [rade] nu chiar, dar cam asa e 

 

M.C.: pai probabil in spate e o investitie facuta de parinti 

 

G.M.: da, sau abilitate; si atunci esti destul de destept incat... sau ne trebuie aici in firma 

programatori, care sunt un fel de royalties... ei au salarii mult mai mari automat... si aici nici 

nu platesc taxe, anumite firme sunt scutite de taxe 

 

numai ca noi traim intr-o bula in firma asta, nu stim exact care e piata, nu stim exact care e 

viata, nu suntem conectati cu clienti de aici, ci din afara, si atunci e un pic... 

[despre firma] 
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aici, in Romania, ideea e sa ajungi la o viata comfortabila; adica sa se poata imprumuta sa isi 

cumpere o casa sau un apartament si sa nu mai aiba grija ca nu au bani pana la urmatorul 

salariu sau sa manance eugenii cu iaurt pana iti vine chenzina 

 

si mai exista si alegerile personale; 

 

M.C.: oamenii astia pe care noi i-am baga in clasa de mijloc sunt interesati de viata politica, 

civica? 

 

G.M. da, cred ca... adica e greu de spus. in cercul meu sunt doua tipuri. o parte din fostii 

colegi de liceu si o parte din fostii colegi de facultate care nu par sa fie interesati foarte ... nu 

sutn foarte activi....si dupa aia...eu am intrat in cercuri diferite...am facut liceu de informatica 

si toti colegii mei au facut informatica; si dupa aia am facut stomatologie si toti colegii mei 

sunt stomatologi; si in timp ce faceam stomatologie eram la un ong faceam voluntariat ...si 

dupa care am facut tot felul de cursuri si de chestii si am facut si o scoala de psihologie in 

america, nu am terminat-o; si apoi in firma asta, la noi vin de la litere multi si programatori... 

 

M.C.: deci esti bine situat in middle class! 

 

G.M. da, da [rade]. si dupa aia m-am implicat in tot felul de chestii de genul 

voluntariat, genul rosia montana 

si am facut si o scoala de tamplarie si am conexiuni printre cei din industriile creative, 

bijutieri, design, arhitectura 

 

M.C.: deci practic ai acoperit tot middle classul in Bucuresti! 

G.M. [rade] da, da, medici, stomatologi, programatori, am cativa colegi in contabilitate, da, 

chiar am acoperit totul [rade] 

 

vad ca sunt unii care sunt foarte ...care trebuie sa se duca dimineata la 9 ori la banca ori la 

multinationala de programare....care nu se implica foarte mult 

 

M.C.: pai nu stiu daca mai au timp... 

 

G.M.: pai asta e, ca nu mai au timp, mai au si copii acum eventual 
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sau fac o ora. stau in prelungirea ghencea, care e un fel de...drumul taberei e bine, prelungirea 

ghencea mai faci inca vreo jumatate...adica stau departe...ei fac o ora sau o roa jumate sa 

ajunga la birou in trafic... [..] 

 

si sunt cei care sunt in zonele astea de activism care cumva ..sunt doua feluri, unii care au 

bani, probabil de la familie si fac tot felul de chestii si sunt generosi cu timpul lor si cu ce au 

de facut; si altii care sunt pasionati, nu prea fac bani, au tot felul de chestii, tot felul de 

proiectele, tot felul de ... dar care se descurca intr-un fel si sunt si foarte activi si....dar nu au 

bani, ah, nu am bani de concert azi, am bani doar de o bere, dar ei continua sa faca chesti asta 

din pasiune, se implica 

 

apoi, nu stiu cat sunt de implicati politic, dar sigur se duc macar sa voteze 

 

M.C.: la proteste? 

 

G.M.: acum cred ca au iesit un pic mai multi oameni [la Colectiv] care nu ar fi iesit altfel ... 

nuimi dau seaman daca astia care sunt gen rockeri ies la proteste.... probabil ca au iesit niste 

familii, niste familii extinse. am vazut, asa am simtit, ca s-au activat unii care altfel nu erau ... 

nu se poate! murim asa ca soarecii!!! dar sa vedem care e impactul 

 

M.C.: cand te-am cunoscut prima oara mi-ai spus ca tu te definesti ca middle class, fratele tau 

nu. Sunt anumite situatii sau momente in care cineva ajunge sa se defineasca asa? 

 

 

G.M.:  nu am intalnit! bine, fratele meu acum probabil este si se defineste ca middle class 

discutia aia in care eu ma trezeam ca sunt si el nu era ...era acum 10 ani 

 

M.C.: si era probabil legata de experienta voastra in America? 

 

G.M.: da, el statea deja de vreo 4 ani in america sau 5, eu tocmai venisem ... 

 

M.C.: ai zis ca mama ta nu s-ar defini ca middle class? 
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G.M.: maica-mea nu stiu cum s-ar defini; maica-mea inca are ...asta e interesant; e prof univ 

in farmacie, are tot felul de surse de venit; a fost si este redactor sef la revista....membru in 

senatul univ, membru corespondent... etc. toata educatia din familie e mai jos, au venit toti 

din educatie, nu aveau nici liceul probabil, si bunicii, in afara de cel care era preot, un preot 

de la tara, ... nu au avut studii, erau niste oameni care faceau niste business, dar probabil ca 

erau in acceptiune americana de pilda tot middle class ca aveau venit...si atunci chiar daca 

zici ah prof univ, intelectual... dar nu ... .n-are termenul asta... daca ii spui de clasa de mijloc 

nu stie ce e aia, nu foloseste termenul asta.... ea se identifica cu hardship... a fost greu in 

comunism a trebuit sa minta ca sa intre la liceu, nu aveau de mancare in comunism si dupa 

aia toata viata a muncit ca sa stranga.. in anii 80 trebuia sa umble dupa manacare, ca nu se 

gasea mancare pentru noi, deci identitatea ei e de hardship, n-am avut niciodata bani, de abia 

acum avem si noi niste bani...daca ii explici ce inseamna middle class sau cum sunt diferitele 

definitii probabil o sa se regaseasca. acum poate se simte un pic mai mult asa. au casa la tara, 

au terenuri la tara, din partea lui taica-mio, au 2, 3 apartamente, adica sunt, daca te uiti asa pe 

hartie, ar trebui sa fie 

 

M.C.: pe mine asta ma intereseaza, cum se ajunge in tara asta care a trecut prin etapele asta 

precomunism, comunism, postcomunism... 

 

G.M.: eu zic ca s-au amestecat toate; sunt de fapt mai multe canale; pe de o parte sunt o 

gramada de intelectuali in ghilimele care se ... care daca ii intrebi ...ei se reclama de la middle 

class, nu au destui bani sa fie middle class, dar de fapt...adica toti profesorii ..prof de liceu si 

chiar si de facult...mama de pilda a fost in tot felul de comisii de acreditare a medicamentelor; 

facea si meditatii de chimie organica...avea tot felul de ...si-a cautat tot felul de alte venituri 

care erau liberale in ghilimele ca meditatia e un fel de supliment...si se ducea la 

confeinte...erau tot felul de surse de venit... 

 

M.C.: totul e amestecat…. 

 

G.M.: depinde ce vrei cu cercetarea asta. vrei sa stabilesti ca exista o clasa de mijloc sau nu? 

 

M.C.: nu! 

 

G.M. are vreo functionalitate sa stabilesti o definitie? 
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M.C.: pe mine ma intereseaza cum ajunge lumea sa se gandeasca in termenii astia; si cum 

traieste; exact ce spui tu, au casa, au masina, au comfort, chiar daca nu isi pun eticheta de mc 

 

G.M. da, da, da 

 

M.C.: alea sunt valide amandoua, de fapt 

 

M.C.: ma intereseaza si daca sunt momente in care cele doua se suprapun cumva 

 

G.M.: eu nu am simtit sa fie un criteriu de selectie... 

dar probabil ca eu traiesc intr-o bula, pentru ca traiesc in centru, in bucuresti... 

 

M.C.: pai bula ta pare foarte mare! 

 

G.M. ah, nu , ca nu mai am asa de multe contacte acum; dar cand te intalnesti dupa 10 ani, it 

dai seama ca esti cam in aceeasi zona de venit, adica there is nothing really special about 

anybody...[rade] chiar daca sunt trasee sinuoase sau diferite, sunt cam la fel; te invarti in 

aceeasi zona; bine, iti dai seama ca unii stau toata ziua la multinationala si nu fac altceva, si 

nu au alte interese si probabil ca o sa ajunga ca maica-mea in sensul ca a facut numai chestia 

aia si nu apuca sa mai faca si altceva, o chestie alternativa 

 

usa exemplu; instalator, face 80 dolari pe ora, castiga mult; ala e middle class; are bani, nu 

are nevoie de altceva; constructorii aici; iau 1,2 mil pe zi, si ajunge la salariul care e mai mare 

decat ce e aici la firma pentru ca nu plateste taxe... Cam asa ar fi cu clasa de mijloc, asa vad 

eu 

 

M.C.: Multumesc! 
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I. S., femeie, 44 ani, studii superioare, antreprenor, venituri intre 1500 si 2000 de lei 

 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

M.C.: Prima intrebare ar fi ce intelegi tu prin clasa sociala? La ce te gandesti cand auzi 

notiunea asta? 

 

I.S.: ma gandesc la categorii de populatie impartite dupa anumite criterii. 

 

M.C.: si care ar fi criteriile acestea? 

 

I.S.: educatie, varsta, venituri, activitati, hobiuri 

 

M.C.: si clasa de mijloc atunci ce ar fi? 

 

I.S.: clasa de mijloc cred ca ar fi clasa care isi gaseste singura resursele si reuseste sa 

supravietuiasca din resursele alea!  

 

M.C.: ok, ai zis ca isi gaseste singura resurse si supravietuieste cu ele. mai este altceva 

definitoriu pt cls de mij? 

 

I.S.: niste venituri medii care sa iti asigure supravietuirea la niste standarde, nu asa, am bani 

de paine si atat! a trecut si ziua de azi, am mancat o paine [rade] 

 

M.C.: deci aia care nu sunt cls de mij sunt practic aia care tb sa aiba grija zilei de maine.  

 

I.S.: da. da. 

 

M.C.: sunt toti la fel cei din clasa de mijloc la fel? Este o categorie sociala omogena? 

 

I.S.: nu, nu, nu. categoric nu. e o plaja foarte larga, dupa parerea mea. ca sunt foarte putini 

bogati si destui saraci. clasa de mij eu o vad ca fiind intre astia care nu au ce sa manance si 

intre aia care isi permit sa cumpere orhidee, adica sa trimita avionul sa le ia de cine stie unde 

[rade] 



 43 

M.C.: si in afara de venit, in interiorul clasei de mijloc, ii mai diferentiaza ceva? 

 

I.S.: da! aspiratiile in primul rand. eu cred ca si de la asta porneste venitul, nu? daca nu iti 

doresti mai mult decat o paine.... 

 

M.C.: inainte de 89 exista clasa de mij in rom? 

 

I.S.: da, cred ca da. desi nu se numea asa, eu cred ca exista.  

 

M.C.: si cine erau? adica cum i-ai definii? Cum i-ai descrie? 

 

I.S.: erau intelectualii, erau astia care aveau altfel de viata, nu aia care nu se gandeau decat ca 

tb sa imi platesc chiria si sa stau la coada la paine sau la ce se mai dadea pe cartela atunci... 

 

M.C.: dar intre astia din cls de mij inainte de 89 si astia de dupa 89, e vreo diferenta? 

 

I.S.: da, cred ca de puterea de cumparare cred ca era mai mare atunci puterea de cumparare si 

de liniste interioara. mie asa mi se pare. ca atunci lumea era totusi mai linistita, adica stiai, te 

setai, nu am voie sa vb in public despre ce nu trebuie, nu am voie sa fac nu stiu ce, si iti 

vedeai de viata ta si erai mai linistit dupa parerea mea decat acum. acum toata lumea alearga 

innebunita sa acumuleze, sa aiba, sa il intreaca pe vecinul, e un concurs din asta...cu toata 

lumea. e o nebunie. mi se face frica uneori. Si aici la noi, mai la margine, la 9 dimineata toata 

lumea e grabita, toata lumea e nervoasa... 

 

M.C.: chiar asa? 

 

I.S.: da, se poate. la 9 dimineata mie mi s-a intamplat sa fiu la coada la Profi, coada de 4 

persoane, 5, nu iti imaginezi ca mai mare...dar e mereu cineva care va incepe sa urle. unul a 

inceput si coada i-a tinut isonul, adica toata lumea era nervoasa la 9 dimineata! dar unde te 

grabesti atat de rau? ce treaba asa urgenta ai putea avea?  

 

M.C.: si asta pt ca toata lumea e preocupata de acumulat, cum ai spus mai inainte? 
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I.S.: da, toata lumea vrea sa aiba cat mai mult. sa il intreaca pe vecin. ala are 2 curci, eu sa am 

3. asta si-a cumparat paine feliata, eu sa imi cumpar din aia si mai scumpa, dar tot feliata...din 

astea! lumea se schimba in rau, din pacate. si nu stiu de ce.  

 

M.C.: dar schimbarile astea de care zici tu sunt mai puternice in ultimii ani...au trecut 25 de 

ani de la revolutie...e o perioada in care a devenit mai intens ceea ce zici tu. 

 

I.S.: da, nu stiu ce sa zic. dar cred ca totusi in ultimii ani s-a inrait lumea, au intrat in chestia 

asta, si-au pus ochelarii de cal si domnule eu trebuie sa ma duc inainte sa bat pe toata lumea, 

toata lumea sa ramana in urma mea, sa fiu eu cel mai tare, din astea 

 

M.C.: competitia a devenit asa de pe fata si asa de dorita? 

 

I.S.: da, da. ala zice ca el vrea audi. celelalt vede si isi ia altceva mertzan. 

 

M.C.: dar asta are de-a face cu clasa de mijloc?  

 

I.S.: nu, nu are nici o treaba cu clasa de mijloc. nu, toata lumea au intrat in chestia asta dupa 

parerea mea nebuneste, nu se stie de ce, au intrat in ...si cred ca tv ii tampeste. pe mine tv ma 

sperie! ma uit: daca se anunta maine frig, nu vine nimeni la magazin. pt ca daca aud de 

dimineata pana seara ca maine o sa fie frig, ajung sa creada si nu mai iese nimeni din casa! 

[repeta ideea cu tv care tampeste] 

 

M.C.: clasa de mijloc. ai zis ca e larga si diversa. cine face parte din ea? 

 

I.S.: persoanele care reusesc sa isi asigure existenta intre anumite limite rezonabile. 

 

M.C.: ai in minte anumite profesii?  

 

I.S.: nu cred ca tine de profesie. ca sunt diverse profesii care isi asigura supravietuirea, fiecare 

cum reuseste el sa se descurce pe felia lui, nu cred ca tine de o profesie anume. 

 

M.C.: ca exercitiu de imaginatie, unde locuiste o persoana din clasa de mijloc, cum is 

mobileaza si decoreaza casa, cu ce se imbraca si ce mananca? 
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I.S.:  locuieste intr-o locuinta asa cum si-o doreste, deci toate chestiile astea tin, dupa parerea 

mea, de persoana, fiecare cum isi doreste. daca eu imi doresc 10 camere, o sa ma straduiesc 

sa le obtin! daca imi doresc doar 2, ma multumesc cu alea doua. si cu hainele al fel, e 

relativa....individuala, tine de cultura, de educatie, de ce au inteles ei din viata pana la 

momentul ala. 

 

M.C.: dar cei care sunt in clas de mijloc, cum  o fi ea la noi, sunt mai implicati politic decat 

altii, participa la actiuni civice? 

 

I.S.: nu. nu cred. cred ca sunt atat de ocupati sa isi rezolve viata lor incat nu au timp sa se 

mai...sa si vede ca nu exista actiuni, cel putin la turnu, daca s-ar organiza ceva ....atunci cu 

colectivul spre exemplu s-a organizat dar stai asa sa vina 3 insi pe care ii cunoaste nu stiu 

cine, sa se organizeaza si astea ca pe vremea lui ceausescu sunt organizate de cine trebuie cat 

trebuie nu asa liber spontan. luati-va seama! s-a mai dezvoltat un pic, dar la tineri! la tinerii 

care nu mai suporta sa tot auda, sa tot vada mizerii din astea, nu poti sa avansezi, nu poti sa 

faci nimic ca te lovesti de o pila. daca ei chiar au invatat ii deranjeaza! dar asa nu...eu nu cred 

nu. spiritul civic inca nu e dezvoltat la romani! cred ca mai trebuie sa mai treaca vreo 10 ani 

ca sa le ajunag cutitul la os tinerilor de acum si sa inceapa sa se obisnuiasca sa isi ceara 

drepturile. pai citeam undeva ca 10%, 13%, nu mai stiu, oricum un procent foarte mic dintre 

romani isi cunosc drepturile si nu sunt chiar deloc interesati sa  si le cunoasca. bine, in ro, si 

daca le stii tot degeaba ca e tot la mica intelegere....daca are chef functionarul, bine. daca nu 

are chef functionarul, de ce nu ai basca? 

 

M.C.: dar tu, sau voi acasa, au existat vreodata momente sau situatii in care va ganditi la voi 

bai noi suntem din clasa asta. gandeste lumea in Romania asa? 

 

I.S.: nu stiu.  

 

M.C.: dar tie nu ti s-a intamplat niciodata, sau nu ai auzit? 

 

I.S.: imediat cum mi-a zis de cercetare, m-am gandit.  ma gandesc ca fac oarecum parte din 

clasa de mijloc pentru ca nu depind de nimeni. incerc sa imi asigur singura resursele si nu ma 

plang ca nu am ce mananc maine. dar asta daca clasa de mijloc e cum am zis o plaja foarte 

larga... altfel, nu am auzit pe nimeni sa vorbeasca despre asta, noi acasa nu vorbim despre 
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asta. nu face parte dintr-o conversatie de zi cu zi. de zi cu zi la romani e Basescu, jos 

Basescu, Ponta sa traiasca, cam ce e la televizor.  

 

M.C.: bine, am inteles, tu spui ca lumea nu vorbeste asa in termeni de clasa. dar de ce nu? De 

ce crezi ca e asa? 

 

I.S.: pt ca lumea s-a individualizat foarte mult, fiecare se ocupa doar strict de interesul lui, au 

o competitie cu ceilalti, au doar o competitie cu ceilalti, nu mai simt ca apartin unui grup! 
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M.S., barbat, 40 ani, studii superioare, investment banker, venituri intre 9000 si 10000 

de lei 

Interviu realizat de Malgdalena Craciun 

 

M.C.: Prima intrebare este ce intelegi prin clasa sociala? 

 

M.S.: Clasa sociala? Ha! Cred ca e un concept de tip conventional, adica este o categorisire 

care... 

 

M.C.: conventional? 

 

M.S.: adica oamenii se pun de acord asupra unui pachet de criterii care definesc ce e aia o 

clasa; clasa sociala probabil ca, foarte matematic asa, este o felie din societate, daca e sa ne 

gandim la pizza sau asa ceva...si de aicea incolo, cate clase sunt in pizza aia si cat de mari 

sunt sau de savuroase sunt, depinde de criteriile pe care le stabilesti 

 

M.C.: si clasa de mij? ce ar fi definitoriu pt clasa de mijloc? in afara de faptul ca e la mijloc... 

 

M.S.: a, da, ca mi-a trecut prin cap, dar m-as fi abtinut sa o aduc in discutie. e greu sa rezisti 

tentatiei sa translatezi eventual definitia din vest sau, ma rog, care a creditat ideea, dar cred ca 

este despre individul sau ma rog indivizii care e clar si-au rezolvat probabil baza piramidei, si 

si-au rezolvat-o bine, da, si ma rog fac referire la piramida lui Maslow sau asa... dupa care 

incep sa fie mai relaxati dpdv material si sa inceapa sa isi permita sa se mai preocupe si de 

suflet. as tine definitia la capitolul asta, nu m-as def. de natura materiala. m-a amuza la un 

moment dat, apropos de asta, cand discutand cu cineva de curand, un vecin, ceva mai tanar 

decat mine, dar foarte corporatist, cred ca mai mult decat sunt eu, si era ceva de genul ca ne 

bucuram, ma bucuram ca am reusit sa ne construim o casuta, in adevaratul sens al cuvantului, 

in raport cu tampeniile care se fac. am facut-o din lemn. am reusit sa ne construim o casuta la 

tara. la care reactia lui a fost ceva de genul ca ai bifat-o si pe asta si acum ai intrat in clasa de 

mijloc. da! n-am avut nici o secunda reprezentarea ca daca mai fac si chestia asta o sa ma 

instalez comfortabil in clasa de mijloc, nici pe departe... 

 

M.C.: inseamna ca vecinul avea o lista de lucruri in minte, lucruri de bifat 
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M.S.: deduc in felul asta ca avea o lista si ca in continuare nu este in clasa de mijloc... 

nereusind sa isi faca...[rasete] 

 

M.C.: e aspirational... 

 

M.S.: da [rade] e posibil sa fi si fost [comentariul vecinului] si in ideea in care sa imi 

reaminteasca poate, asta e o mica rautate din partea mea, ca nu cu casuta aia vezi doamne m-

oi fi instalat in clasa de sus. si ca this is btw the middle class definition! dar asta se intampla 

acum cativa ani buni. m-a amuzat. 

 

M.C.: dar cand ai vorbit de suflet, sa te ocupi de suflet, exact la ce te-ai gandit? 

 

M.S.: la a-ti putea dedica mai intai de toate timp, pt ca reiese ca timpul e ceva care devine 

foarte greu de controlat, ba chiar am auzit ca sunt unii care vand timp mai de curand... 

 

M.C.: serios? 

 

M.S.: da, o banca de timp...deci cred ca pt suflet e despre a cunoste lucruri, a ajunge sa te 

cunosti, sunt diverse forme, de la cele mai indemana, cum sunt lecturile, calatoriile, la a 

petrece mai mult timp si a dialoga, a interactiona in mod autentic cu oameni, nu neaparat cu 

oameni pe care ii stii. cam asta ar fi, in linii foarte mari. sa infloresti cumva, sa te dezvolti, 

mai adaugi, ca la ceapa, inca o foita. cam asa as vedea eu lucrurile 

 

M.C.: clasa asta de mijloc e o felie de pizza omogena? sau sunt diferite componente ale clasei 

de mijloc, grupuri diferite care se diferentiaza unele de altele... 

 

M.S.: cred ca .. depinde si de cat de larg o definesti. ea risca sa fie larga, cum spuneam, daca 

o vad din persp mea, care inseamna cls de mij sunt toti acei indivizi care nu mai au neaparat 

grija chiriei sau a facturii sau a ce am in frigider, cls asta de mijloc poate sa fie una foarte 

larga si deci, destul de eterogena. dar cred ca asta, diversitatea asta in interiorul cls, devine 

mai vizibila in functie de unghiul de care o privesti. daca o privesti strict economic, ea poate 

sa fie foarte omogena, de la pana la. daca o privesti din perspectiva preocuparilor de natura 

culturala si cat de intense sunt ele sau de ce natura in interiorul populatiei astia s-ar putea sa 

detectezi diferente semnificative. adica na, asta nu m-ar surprinde sa se intample. si as inclina 
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sa cred ca mai degraba e totusi eterogena clasa asta. daca ea exista! indiferent daca ea e 

consistenta sau restransa. are sanse mari sa fie o amestecatura acolo. 

 

M.C.: dar sa zicem ca pt clasa asta de mijloc trebuie sa ai anumite caracteristici, cum a zis 

vecinul, sa bifezi anumite chestii 

 

M.S.: must-uri! un check list 

 

M.C.: si ar mai fi si alte lucruri, pe care unii le au si altii nu le au. ca de aia nu e omogena. si 

te-ai referit ...ai vorbit de cultura, de suflet. aici se joaca diferenta? 

 

M.S.: da, aici. exact. eu as fi tentat sa spun ca chiar daca materialul - care ne este sau ar trbui 

sa ne fie mai mult decat suficient ca sa fim multumiti deja dpdv stomac si caldura, de viata 

asta. pare ca nevoile astea in cazul unora dintre noi sunt asa, precum guma de mestecat, se 

intind, ele, tot din ele cumva pare ca ajungem sa ne luam fericirea, ca mai adaugam o masina, 

ne mai luam niste mobila, mai iau nu stiu ce dracovenii, adica se invart foarte mult in jurul 

materialului, ele nu mai trec prin stomac, dau false satisfactii la nivel de suflet, dar e totusi 

goala. si nu cred ca sufletul e, ci doar creierul si un pic de dopamina, sau ce dracu e acolo. dar 

asta nu te face un individ mai puternic, mai pe picioarele tale in fata lumii cumva. adica daca 

te astepti ca lucrurile astea materiale sa te mentina in fata valurilor vietii, unor schimbari 

fundamentale, e greseala. e greseala pt ca te poti uita in istorie si sa vezi cati oameni care au 

avut acumulari si asa mai departe s-au putut trezi de pe zi pe alta rasturnati din situatia aia, 

dar care au strabatut, au traversat timpurile nu gratie proprietatilor si chestiilor materiale, ci 

gratie intensitatii spirituale, a ceea ce reprezentau ei ca indivizi, si si-au putut gasi locul in 

alta parte pe fata pamantului, facand altceva, sau s-au putut impaca cu ideea ca au pierdut 

totul material si au traversat ani grei de incercari, temnita, samd. si te intrebi pana la urma ce 

e important in viata asta? lucrurile pe care le am in mine si pe care nu mi le ia nimeni, si care, 

mai mult, ma ajuta sa traversez situatii dificile sau niste chestii materiale, care sunt materiale! 

ele pot sa dispara, pot sa iti fie luate, poate sa ti le ia un cataclism, si dupa aia? ce? deci de 

asta spun ca unii cred ca se amagesc in interiorul cls asta medii , ei sunt acolo, cu acte in 

regula cumva, sau se pot considera, dar saracii fac din piramida aia lui maslow ceva care se 

intinde pana aproape spre varf! si e trist cred! 
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M.C.: pt ca deja a aparut deja dimensiunea istorica in ce spui tu. cand ai vorbit la inceput de 

clasa de mijloc, ai plasat-o intr-o anumita perioada? acum, perioada contemporana? 

postcomunista? inainte de '89? era in clasa de mijloc? ai avut in minte o plasare istorica? 

 

M.S.: ea cumva a devenit mai la moda, evident, in ultimii ani si multa lume a schelalait ca nu 

avem clasa de mijloc sau ca fara ea suntem morti sau mai nu stiu cum. acum daca stau sa ma 

gandesc si daca e sa rostogolesc ideea asta cu spiritul, eu as spune ca poate pe vremuri, adica 

inainte de 90, clasa de mijloc era si mai larga si mai omogena. eu cred ca introcandu-ma la 

piramida nevoilor, asa caine caineste sau cum era, problema era rezolvata; aveam noi cumva 

poate o impresie ca nu e rezolvata, ma rog, stateam la coada, sau ce faceam, sau eram atenti 

la bec sau la calorifer, dar nici daca faceam mult in sensul asta nu se schimbau dramatic 

lucrurile. si atunci cred ca ramanea destul de mult spatiu pt socializare, pt suflet, pt dezv, stiu 

ca exista o curiozitate teribila, o dorinta de a te uita peste gard, cultural vorbind. ascultam 

muzica furata, adusa nu stiu cum, carti. oamenii se intalneau, vorbeau foarte mult intre ei, 

comunicau, deci daca ar fi sa def cu exact aceleasi criterii cl de mij, eu as spune ca pe 

vremuri Romania era de fapt o imensa clasa de mijloc. si ca ...da, din nou, e despre conventii, 

poti sa relativizezi, cum poti sa relativizezi totul. am putea foarte bine sa zicem ca era de fapt 

o imensa clasa de ne-mijloc, inferioara clasei de mijloc, nu stiu cum s-o fi numind, dar...daca 

as defini-o asa, nu as defini-o din perspectiva materiala, ci mai degraba din perspectiva 

saraciei, presiunii care exista cumva pe spirit din perspectiva raritatii surselor de bogatie in 

plan spiritual. nu neaparat material. material, daca e sa fi comparat cum era pe vremea 

comunistilor cu cum se chinuie unii pe fata pamanatului, am fi clar peste clasa de jos. 

 

nu, nu as spune. e o notiune care s-a conturat mai mult acum, evident, dar daca stau si ma 

gandesc, cred ca putem sa spunem ce am zis despre inainte de 90. dincolo de asta nu ma pot 

exprima 

 

M.C.: dar cand zici ca s-a conturat mai mult in ultimii ani? ai o anumita perioada in minte? s-

a intamplat acum 5 ani, 10 ani? de ce? 

 

M.S.: cred ca daca e sa o privim strict din perspectiva asta materiala, ok, comfort, acum mi-

am luat de la ikea si ce mai mi-as lua si ce ma dau si cu masina si am nelimitate la telefon si 

ma uit la cate canale vreau si fac eventual si casa la tara [rade] da, cred ca e o treaba care e 

mai degraba conturata si a si aparut, a capatat consistenta pe undeva pe la mijlocul anilor 
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2000 cred ca a fost degringolada un numar de ani dupa revolutie. derivat din compomenta 

econ, din faptul ca totusi s-a dezv econ si ca un nr buni de romani, printre care si eu, si o 

parte din cei pe care ii stiu, am putut sa luam tramvaiul asta ...a existat un transfer de bogatie 

materiala asociata cu deschiderea in ceea ce priveste calatoria, voiajul, accesul la info samd 

vine si internetul foarte tare pe lateral care ajuta la deschiderea asta, dar poate sa aduca si un 

fel de izolare de care nu iti dai seama cred eu si da cred ca in ultimii 10 ani am putea sa 

spunem ca a inceput sa se contureze. dar din nou din perspectiva asta foarte drivata material  

 

 

M.C.: dar daca ar fi sa te gandesti la cine anume face parte sau ar putea face parte din aceasta 

cls de mij in buc, in rom? pe cine ai incadra? ca profesii? cine ar intra aici? 

adica daca tu esti muncitor, sau ai fost muncitor, si ai o afacere infloritoare acum? 

 

M.S.: din nou, cred ca as pune persoana clar in zona de middle class. tind sa ma intorc la ceva 

la care nu ma gandisem ca def dar e despre domne la sfarsitul lunii nu imi pun problema cum 

imi platesc curentul samd. care it doesnt take that much sa ai problema asta. sunt inca multi 

oameni care chiar se chinuie. as pune in categoria asta pe toti cei care s-au eliberat imediat de 

grija asta si mergand pana foarte departe, incluzandu-i acolo si pe indivizii care, desi, si-au 

rezolvat problema de mult, ei si-o tot extind, precum o guma, si ei sunt intr-o spirala din asta 

in care mai trebuie sa mai faca, sa mai adauge chestii materiale si ei saracii ei nu au calatorit, 

sau cand se duc sa calatoreasca, se duc sa manance niste ceva bun si se intorc. tot in clasa aia 

ii inghesui si pe ei, dar cred ca sunt specii foarte diferite. si de aici eterogenitatea aia de care 

spuneam. asa, ca sa zic de profesii care in mod clar sunt si care in mod clar nu sunt, m-as feri, 

pt ca trece si prin mintea individului, prin felul cum functioneaza el. si cred ca sunt oameni 

care sunt cu acte in regula in cls de mij, dar care sunt fix la limita. ma gandesc aici la medici, 

invatatori, care stim bine ca nu sunt inghesuiti cu banii, dar care sunt sigur ca, unii dintre ei 

cel putin, si-au rezolvat problema materiala si sunt sigur ca ei sunt atat de efervescenti acolo 

in plan spiritual cum altii saracii, cu mult mai multi bani... 

 

M.C.: te invit la un exercitiu de imaginatie - unde locuieste cineva din cls de mij, cu ce se 

imbraca, ce mananca, copii lui unde se duc, participa la evenimente civice, e activ in viata 

politica? asa, ca portret. 
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M.S.: din punctul meu de vedere locuieste deopotriva si in mediul urba si in mediul rural mic, 

mare, nu conteaza; dpdv al dimensiunii casei sau al felului in care arata locuinta cred ca este 

locuinta care are dimensiunea minima si conditiile minime pt a ceea ce se numeste un trai 

civilizat, adica acolo unde ai incalzire, curge apa, ai canalizare, electricitate si internet, pe 

care tind sa il includ in must-urile pt asta pt un nivele deasupra bazei.  

 

M.C.: un anumit fel de decora casa asta? 

 

M.S.: da, cu siguranta! desi aici cred ca suntem destul de desfigurati ca natiune si derutati. 

adica e o pestritosenie incredibila care se intampla in plan estetic, arhitectural, chiar 

nepermisa, pe mine m-a socat, spre exemplu, ca am fost in Apuseni asta vara, am traversat cu 

masina prin coclauri, prin varful muntelui, si am fost terifiat, ingrozit, oripilat de 

omniprezenta bca-ului, a materialelor de cosntructie ieftine, plasticului, tabla pusa unde nu 

trebuie, cum nu trebuie. si mi-am zis bai daca in Apuseni unde pica padurea pe tine, unde e 

piatra, unde istoria aduce cu ea atat de multe lucruri bune in materie de arhitectura si noi 

totusi nu rezolvam problema asta...pai atunci ce sa mai zic de pantelimon sau de voluntari.  

 

M.C.: deci cumva pe dos, tot ce nu e plastic si bca e de la middle in sus? 

 

M.S.: da, dar asta e din perspectiva strict estetica. si din nou ne intoarcem la...ca altfel, daca 

vedem lucrurile asa, cls de mij se ingusteaza teribil, dezastruos de mult. pt ca nu e posibil ca 

sa intri intr-o casa, sa se deschida usa nu stiu cum, sa iti pice o scara sub tine, sa nu ai nici o 

preocupare pt ...cred ca sunt oameni care nici nu sunt constienti de functionalitate, si ceea ce 

ei cred ca e estetic e doar o basculare, sau o acumulare a tuturor frustrarilor si a fantasmelor 

pe care le-au acumulat ei de-a lungul vietii cu o bucata de crom, cu fier forjat, cu o coloana 

care tb sa fie acolo, un balcon care este prost si iese de bate si vantul si soarele in el, cu niste 

arcade care sunt absolut indispensabile dar care nu au de a face cu arcadele caselor vecinilor 

sau alora care le-au facut la 1900. casa nu e neaparat mare, casa este, ar trb sa fie functionala 

si aliniata cu nevoile rezonabile ale individului. sunt foarte multe case mari, urate, prost 

plasate in ro, nu respira, bani ingropati 

 

M.C.: haine? 
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M.S.: la haine as fi tentat sa iau o definitie... m-a amuzat cand un coleg de al meu din Croatia 

care e un pic mai in varsta decat mine, mi-am adus aminte acum, m-am vazut cu el in week-

end. si el zicea bai ne-a tampit capitalismul asta si i-a luat valul si pe copiii mei. el are copii 

destul de mari. imi povestea cum acum cativa ani, cand s-a dus el si si-a cumparat o pereche 

de blugi sau o camasa, a, da, o camasa, si imi zicea ca si-a cumparat camasa si ce nu i-a 

placut e ca avea o eticheta pe ea pe care ajungand acasa s-a dus, a luat frumos un ceva si a 

scos eticheta de pe camasa. o marca buna. si la cateva zile dupa aceea, vazandu-l una dintre 

fiicele lui cu camasa si eticheta scoasa i-a zis pai tu ce faci, esti nebun? ti-ai luat camasa asta 

si tocmai chestia aia ti-ai dat-o jos de pe ea? si el i-a explicat ca si-a luat camasa pt ca ii 

place, se simte bine in ea, cum e facuta, nu am luat-o pt eticheta. si i-a zis nu, de fapt i-ai 

anulat toata valoarea. deci, middle class-ul, din nou, daca e sa-l privesti in bascalie si sa zici 

ca si-a terminat nevoile de baza, middle class-ul poate sa afiseze un fals lux, o falsa 

bunastare, si nevoia asta de a exiba chestiile... 

 

M.C.: dar de ce ii zici falsa? 

 

M.S.: pt ca din nou tinzi sa atasezi sau sa iti iei sursa de satisfactie din ceva care e o falsa 

sursa, e efemera, nu e a ta, iti este impusa, indusa si te magnetizezi acolo si zici da vreau si 

eu...scara din casa. deja faptul ca tb sa am o scara in casa...si apoi ea tb sa fie din crom! chiar 

daca in rest nu are nici o treaba..si la fel. incaltarile sau papucii sau cu ce te imbraci 

 

M.C.: deci exista un fel de trebuie, exista si aici niste must-uri? 

 

M.S.:; cu siguranta, da. si nu e asa? tb sa ti le iei de o anumita marca si asa mai departe. lucru 

pe care si eu il imbratisez, dar il imbratisez...imi place mie sa cred...din perspectiva stricta a 

calitatii, a trainiciei, a functionalitatii. si inteleg sa platesc un pret pt ceva, indiferent de ce 

scrie pe eticheta. eticheta poate eventual sa fie o garantie ca e ok calitatea. dar port cu foarte 

mare placere si colectez si admiratie obiecte vestimentare realizate, si care au si eticheta, de 

la fabrica de confectii din vaslui!  

 

M.C.: dar de ce din vaslui neaparat? 

 

M.S.: sunt de origini de acolo si cand mai megem la ai mei parinti eu si cu sotia mea ne 

incapatanam sa facem un stop acolo pt ca materialele sunt foarte bune, acolo e foarte mult 
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know-how in ceea ce priveste confectiile si desi nu scrie pe ele nu stiu ce si nu stiu cum sunt 

foarte bine lucrate, materiale foarte bune. ultima oara cand am cumparat de acolo a fost in 

vara anului trecut. adica nu este years ago. si eu si sotia ne-am cumparat lucruri de care ne 

simtim atasati foarte mult. deci eticheta nu conteaza. si nici nu m-am incapatanat sa dau jos 

confectii vaslui de pe dinauntru! de altfel cand o colega a zis a ce frumos e, de unde e? i-am 

aratat confectii vaslui 

 

M.C.: cum se imbraca, sau cum arata sau ce au copii din clasa de mij 

 

M.S.: copiii din clasa de mij au trening adidas sau nike, cu sigla foarte vizibila, cu sapca, cu 

multe personaje de spiderman etc se imbraca si de la h&m 

m; dar ce te face pe tine ca privitor sa iti dai seama ca acesti copii ar face parte dintr-o fam 

din cls de mij?  

 

M.S.: e si o anumita, in maniera indirecta, e componenta materiala care este din nou exibata 

acolo, pt ca e evident ca daca ma duc sa imi iau treningul de la fabrica de confectii de la 

vaslui e si din niste ratiuni de buget. sau poate sa fie mai intai de toate asa. sau din dorinta de 

a cauta o calitate care stii ca o gasesti acolo. si dupa aia pretul e o chestiune secundara. si 

atunci tinzi, prin prisma vestimentatie, sa poti repera anumite componente de marca sau de 

calitate si sa zici da domne probabil  ca astia au decis ca intre a se duce sa isi ia pantofii de la 

Europa si a si-i cumpara de la un producator din asta de marca si-ar plati si mai mult, pt ca e 

mai mult, au optat pt formula asta de a plati mai mult. dar din nou reducem discutia foarte 

mult la perspectiva materiala si daca noi consideram ca mijloc sunt cei care sunt mai cu dare 

de mana sa spun asa desi din nou e o def destul de ingusta 

 

M.C.: participare civica? participare politica? e ceva definitoriu pt cls mij? 

 

M.S.: participare politica pot sa judec prin prisma mea, nu e decat la vot; ma rog, uitandu-ma 

si la prieteni; nu cred ca am pe cineva care sa il stiu activ in plan politic; din perpectiva civica 

noi oricum suntem varza ca natie, suntem un dezatru, ni s-a anihilat complet orice sentiment, 

simt de genul asta, si inca ti se taie repede de indata ce ai vreun puseu din asta asa iti dai 

seama ca desi eu imi selectez deseurile si mi-am cumparat un tomberon din plastic curat pe 

care il tin pe balcon si unde arunc toate chestiile astea cartoane plastice si o data la o 

saptamana cobor si ma duc si il iau cu mana unul cate unul si il pun pe fiecare unde trebuie, 



 55 

dupa aia vine ala cu camionul si le varsa pe toate la un loc! si tu zici; ok!? si dupa aia incep sa 

imi fac eu tot felul de motivari din astea ca e ok ca poate in felul asta, chiar daca le pun una 

peste alta consuml de energie si ce o fi cand le recicleaza e mai mic decat ar fi amestecate cu 

resturi de mere...ma gandesc. dar e o intrebare legitima: de ce ma invita sa fac asta daca ...si 

cum sa il motivez eu pe fiu-meo sau pe fiica-mea sa continue sa faca asta cand ei la un 

moment dat probabil ca o sa vada ce fac astia si o sa zica „bai, dar noi ce facem?” civismul 

vazut din perspectiva asta. civismul din perspectiva asociativa samd ....nu cred ca poate sa 

vina autentic din suflet decat in cazuri foarte rare. cred ca o facem pentru ca, pentru ca...pt ca 

da bine la colegi, pt ca mi-a zis firma, pt vecin, dar cred ca o motivare atat de puternica incat 

sa te scoata sambata dimineata din pat si sa zici bai eu acum ma duc sa dau cu bidineaua sau 

sa fac de mancare sau uite de pe cardul meu ma duc si scot si dau nu stiu cat si cumpar si ma 

opresc in fatza...cred ca foarte putini fac asta. sunt motivati deep down, deep inside. si cred ca 

multi care o fac, o fac de fatzada. nu sunt de condamnat. spun doar ca drive-ul nu e din suflet, 

nu e din...e mai degraba ca a zis sefu, hai ca da firma 5 lei, pun si eu 5 lei. dar poate aici sunt 

eu un pic prea critic, dar asta e perspectiva mea.  

 

M.C.: mancarea? 

 

M.S.: ha! dpd meu de vedere, clasa de mijloc, aia care ar avea si rolul de fibra pt natiune, pe 

care o reclama unii, clasa de mijloc ar tb sa gateasca acasa... 

 

M.C.: de ce? 

 

M.S.: pt ca tentatia...stai asa, ca Romania nu e urbana! Romania este jumatate rurala. si de 

bine de rau la tara inca ar tb sa se mai gateasca. eu sunt stupefiat in schimb sa vad cum in 

mediul rural, pt ca merg destul de des, cum spre ex la tara nu se mai mananca mamaliga decat 

putin si se mananca o paine foarte proasta nefacuta in casa in conditiile in care avem grau 

cacalau care grau e la noi in magazie. si se mananca cipsuri si parizer si salam si pulpe 

congelate din brazilia si se bea fanta. si zici „fuck me!” unde sunt turtele alea pe plita facute 

de bunica-mea, Dzeu sa o ierte. painea aia din cuptor... unde sunt toate astea? ce dracului ne-a 

desfigurat? si daca ar fi sa judeci strict din aceasta perspec a ceea ce mananaci cred ca asta ar 

fi una dintre cele mai restrictive def ale cls de mij si care din punctul meu de vedere s-ar 

reduce la....fara ca asta sa fie o obsesie...si mai degraba sa fie in maniera naturala...s-ar reduce 

la mananc cumva facut de mana mea si ma las foarte putin tentat de chestiile industrializate. 
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si cred ca e una dintre cele mai restrictive definitii. pt ca altfel la capitolul asta cred ca ne 

ducem direct...deja am facut pasi mari in directia cumpararii de chestii congelate...si le 

punem la microunde...care nu stim ce e, nu ne e prea clar, inca nu suntem acolo...dar eu sunt 

ingrozit de mediul rural...cum e posibil sa ai in galantar la tara rosii? rosii? pai cand nu le am 

in gradina, le am in borcan. ca le-am pus asta toamna. pot sa inteleg. de sarbatori, mai ai o 

pofta. dar sa ai si vara mi se pare revoltator, nu se poate asa ceva...si cred ca e interesant sa 

intri intr-un magazin si sa intrebi din ce fac ei grosul vanzarilor. si o sa fii surprinsa ca painea 

aia nenorocita, alba, moarta, paine care de fapt se transforma in zahar si in diabet si in 

probleme, painea aia este cea mai sexy chestie acolo. si cate alte porcarii nu se vand acolo. si 

a ajuns sa fie, pentru unii, o confirmare inconstienta a 'bai, we are having a good life!' am luat 

o punga de pulpe si am facut gratar! 

 

M.C.: au existat momente sau situatii in care te-ai definit ca apartinand clasei de mijloc? 

 

M.S.: nu!  

 

M.C.: de ce nu? De ce crezi ca nu? 

 

M.S.: poate pentru ca sunt un ciudat! 

 

M.C.: dar cei din mediul tau il folosesc? in afara de vecinul de care  ai vorbit...aia s-ar putea 

sa fi fost o gluma, o rautate, o invidie... 

 

M.S.: rar, foarte rar, sa stii 

 

M.C.: dar oare de ce?  

 

M.S.: aaa buna intrebare. poate pt ca multi din cei care ma inconjoara n-au facut in vreun fel 

sau altul un scop constient, un scop in sine in ceea ce priveste aciuarea, cuibarirea in cls de 

mij. they are just living their lives. we are just living our lives. dar n-am ajuns niciodatata sa 

discut cu altcineva si poate mai putin uitandu-ma la mine insumi si sa ....eventual sa fim 

satisfacuti...sau band o bere sa zic; bai ce bine ma simt uite acum ca am ajuns aici in cls de 

mij. bai e chiar bine' Nu. n-am avut astfel de....de altfel ti-am zis pe mine m-a amuzat cand R. 
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m-a intrebat....ok, cls de mij....let us see. usor in bascalie. nu m-am luat nici o secunda in 

serios aspirational sau in vreun fel chestia asta 

 

M.C.: nu e un scop pt tine?  

 

M.S.: nu, deloc. in ce clasa ma plasez? i dont care! as long as I am happy with myself...dar 

din nou cred ca sunt o specie aparte in peisaj nu sunt pe distributia normala...si doar pt ca m-a 

luat valul si m-a plimbat pe unde m-a plimbat [Maroc] si am fost expus la diverse experiente 

samd. nu spun asta ca ma simt bine ca sunt diferit. ci ca eu cred ca pentru scientifical 

purposes ai mai degraba nevoie de oameni care sunt in mainstream. ai nevoie si de extreme 

evident ca sa vezi pana unde se duce plaja  

 

M.C.: poti sa ma recomanzi? 

 

M.S.: plecand de la premisa ca i-ar face placere... 

 

M.C.: vecinului? 

 

M.S.: vorbeste mult, are birou in pta victoriei, s-ar putea sa ii gidili orgoliul.....a terminat 

sociologie, psihologie, altfel el acum lucreaza in real estate, deci e cat se poate de cu capul in 

ziduri si in bani, dar da as putea sa vorbesc cu marian si sa il incurajez sa vorbeasca cu tine... 

am aproape certidunea ca ii face placere.  
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S.M., barbat, 45 de ani, studii superioare, antreprenor, venituri intre 4500 si 5000 de 

lei 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

M.C.: Prima intrebare este ce intelegeti prin clasa sociala? 

  

S.M.: O clasificare, o structura, la o bucatica din toata chestia asta dar...eu personal am o 

problema vis-a-vis de toate sistemele de clasificari care isi cam rup gatul in romania. 

adica nu stiu cum se intampla dar reusim sa dam peste cap tot. toate statisticile, toate 

sistemele. din puctul meu de vedere, cred ca nici clasele astea nu mai sunt in regula. dar 

in principiu cand aud ideea de clasa ma gandesc la un segment 

 

M.C.: Si prin clasa de mijloc? 

 

S.M.: eh...clasa de mijloc...desi aparent e foarte bine definita prin cei doi termeni, deci un 

segment de mijloc, parerea mea este ca este foarte greu de ancorat in realitatile pe care le 

traim acum. in primul rand, pentru faptul ca, pe de o parte, nimeni nu are niste repere, de 

la pana la, in ceea ce priveste nivelul de venituri, nivelul de proprietati detinute, 

cheltuielile sau veniturile, adica sa avem un minim de 3, 4 elemente cu care sa definim 

foarte clar ce inseamna clasa de mijloc. teoretic ar trebui sa ma gandesc la acei cetateni, 

acei indivizi care isi asigura existenta in mod decent, civilizat si legal, fie din niste 

venituri-variabile in principiu, dar suficient de mari, ma refer aici la drepturi de autor sau 

profesiuni liberale, fie din afaceri. cam aici as plasa eu sumar clasa de mijloc. Numai ca, 

dupa parerea mea, consider ca nu numai astea sunt elementele dupa care ...si unul dintre 

motivele pentru care cl mij din ro inca nu se stabilizeaza sub nici o forma si la nici un 

nivel este ca noi nu mai avem repere morale. adica, nu e vorba numai de bani si de 

proprietati. e vorba si de modul in care utilizezi, de scopul, de...eu stiu cum sa spun...de 

etica utilizarii sociale a acestor mijloace. pt ca pana la urma, daca ne gandim la repere, la 

referinte, putem sa avem astazi o suma de bani disponibila pe care o investim intr-un 

teren care teren peste 2 ani de zile se duce dracu ca si pret. si in momentul ala, am avut o 

suma de bani, 100.000 euro, pe care am investit-o, cu acea suma eram in clasa de mijloc, 

dar cu valoarea de maine a terenului, nu mai sunt in clasa de mijloc. ei, tocmai aceste 

repere cred eu ca neexistand foarte clar stabilite si nimeni nefiind interesat realmente sa 

stabileasca aceste repere, noi traim asa de pe o zi pe alta dupa cum bate vantul 
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M.C.: faptul ca nu exista niste repere clare, sa iti spuna clar astia care se incadreaza in 

lucrul asta, sunt asa 

 

S.M.: ea exista. clasa exista, ca sa fim intelesi. clasa exista. numai ca a te referi la ea sau a 

vorbi despre ea, trebuie sa ai niste repere pe baza careia sa o poti identifica. e ca o functie, 

da? ai functia si argumentul. argumentul tb ...interval de definitie. noi nu avem acest 

interval. stim functia si cam despre ce vorbim cu clasa de mj, evident ca fiecaruia, 

indiferent de cat am fi de educati sau de informati stim ce inseamna clasa de mj sau 

banuim cam ce inseamna cl de mj problema este ca in momentul in care incercam sa o 

def. mai exact, atunci avem aceasta dificultate pentru ca, repet, dpmdv, daca tot e sa vb de 

o incadrare...cred ca am putea sa vb de cineva care in ro anului 2015, pp ca nu are credite, 

si care are o proprietate, sa spunem ca este vb de o casa undeva peste 150.000 euro, are o 

masina cu o val. de apro. 10% din val casei, deci cam 15.000 euro, si ii mai raman niste 

bani pt diverse cheltuieli...altfel spus, cred ca o proprietate, un imobil, o masina si o suma 

de bani disponibila, undeva in jur de 1000euro pe membru de fam disponibila in fiecare 

luna, pentru alte cheltuieli, economii si investitii, ca putem sa bagam si asta aici ...astea ar 

putea plasa respectiva persoana in clasa de mijloc 

 

M.C.: dar daca astea ar fi chestia comuna...toti care au lucrul asta...sunt cl de mj. sunt si 

alte lucruri care i-ar diferentia? 

 

S.M.: intre ei? sau fata de celelalte elemente ale claselor? 

 

M.C.: amandoua merg... 

 

S.M.: i-ar diferentia intre ei....pe de o parte, cred ca putem def, sau cred ca am putea 

defini, nu m-am gandit pana acum la asta, un membru al clasei de mj ca un om care are 

asigurate veniturile de existenta, are piramida lui Maslow asigurata, are tot ce ii trebuie, si 

mai are si ceva disponibil; cu acel ceva isi poate permite sa baleeze fie intre celelalte 

clase cu anumite lucruri...fie sa investeasca, sa creeze, sa ajute...fiecare in functie de ce 

crede. ce diferentiaza clasa de mijloc fata de celelalte? in mod paradoxal, ar trebui sa fie 

clasa cea mai stabila; cred insa ca nu e asa. pentru ca stabilitatea este raportata la 

elemente sociale...care se schimba..si atunci avand aceasta alergare in permanenta dupa 

echilibru, risti sa consumi mai mult decat cei care nu au. cei care nu au sunt clasa de jos 
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care au salariu, mananca, beau, isi fac ce isi fac si atat, iar ceilalati, de foarte de sus, sunt 

cei care au sume de bani disponibile, au averi, au proprietati, au afaceri, care insa si ele 

sunt supuse mecanismelor econ si care pot sa se duca in sus sau in jos in orice moment; 

deci riscul de a fi falit sus este la fel de mare cu cel de jos care practic nu are absolut 

nimic 

 

M.C.: in interiorul clasei de mijloc cum e? 

 

S.M.: nu stiu. asta e greu de spus. ca sa il parafrazez pe nichita stanescu, si cl de mil are 

partea de jos, de sus si de mijloc; cel putin; pe de alta parte, tine de reperele largi; daca 

partea de jos a cl de mij inseamna un venit de 2000 euro pe luna, partea de sus poate sa 

insemne 10000 euro pe luna. acum intrebarea este: ne referim strict la aceste elemente 

financiare sau la ce se intampla cu cl de mj? la rolul ei social, la destinatie, la implicare? 

daca vb numai de bani, am stabilit-o clar; aia de jos sunt la 1000 euro aia de sus sunt unde 

sunt. dar este evident ca este asa ca o chestie in care unii incearca sa intre si altii incearca 

sa iasa; unii incearca sa intre de jos in sus, altii sa iasa pe partea de sus, pe panta 

ascendenta; ce anume ii diferentiaza pe oamenii astia? pe de o parte, banii; pe de alta 

parte, educatia; si nu in ultimul rand morala. pt ca vorbind de educatie vb de o suma de 

info si de niste reguli la care daca mai adaugam ceva ajungem la morala. ei, aici e cam 

complicat! cred ca trebuie dezbatuta in sine problematica asta 

 

M.C.: de cand ai spus asta mi s-a parut interesant; ai zis clasa de mijloc...are asa si asa, 

dar ai pus acceptul pe legal 

 

S.M.: da, evident, pt ca exact cum vb mai devreme in Romania cred ca asta este motivul 

principal. in Romania, nu exista interes de a defini clasa de milocj si a defini foarte clar 

anumite chestiuni...de a pune legile la punct pentru ca, daca ar fi puse la pct, ar fi foarte 

limpede si foarte clar cine e vinovat si cine nu. pe cand asa, avem instante si parainstante, 

se cearta, ii baga in puscarie, scriu carti, ies afara, sunt buni, ies din nou...[..] reperele 

morale neexistand, nefiind puse la punct, nici ceea ce urmeaza dupa ele nu poate sa fie 

clar 

 

M.C.: dar de ce crezi ca nu sunt puse la punct reperele astea? mostenire comunista pari a 

sugera... 
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S.M.: hm, aici e problematic; mostenirea com. oricat de grea a fost in ceea ce priveste rel 

soc, a avut un caracter insa foarte stabil in ceea ce priveste locurile de munca, industria si 

nu in ultimul rand locuintele; cred ca suntem statistic tara cu cei mai multi proprietari din 

europa [deviaza] distrugerea ind. romanesti... 

 

M.C.: inainte de 89, exista cl de mj? 

 

S.M.: dpdv al dogmei sociale a momentului, nu. toti eram egali in fata legii. raportandu-

ne insa la un cadru general valabil, exista o cl de mj. existau oameni care, desi nu aveau 

mijloace materiale, financiare, aveau acces la diverse solutii de finantare, de transfer 

tehnologic, de cercetare, de distractie...incat erau cu mult peste clasa de mij de azi sau din 

orice parte a lumii ...era in imediata vecinatate a unor poluri de putere...ale momentului. 

erau oameni care prin valoarea personala erau arondati politicii, erau oricum in apropierea 

politicii si li se permiteau anumite chestii de genul cercetare sau relatii cu exteriorul, cu 

anumite tari, bine inteles...insa cred ca atunci exista un niv de jos al cl de jos mult mai 

sus, mult mai ridicat; adica chiar si amaratii care nu aveau...pe vremea aia te gaseau fara 

servici, te bagau undeva; intrai intr-o chestie, faceai ceva; asta, bine, daca ai judeca din 

principul de management, asta era o piatra de moara pentru management daca iti trimitea 

5 din astia, ca aia nu faceau nimic...insa se acoperea chestiunea asta si trageam linie si 

ieseam per total ca n-avem somaj, ca asta era scopul pana la urma; dar vezi in spatele 

acestor prostii, ca nu le pot numi altfel, se tragea linie si oamenii ajungeau totusi sa aiba 

un niv de trai nu neaparat mai bun ca acum, dar cu certitudine mai sigur  

 

M.C.: mai departe, inainte de comunism, acolo era clasa de mj? 

 

S.M.: da, au fost .... perioada dupa primul razboi mondial, da, exista clasa de mijloc 

fac o mica paranteza: se va ajunge acolo din nou. se va ajunge acolo idn nou, dar costurile 

sunt foarte mari dupa parerea mea. pentru ca cei care au premisele de a deveni membrii 

de nadejde ai clasei de mij sunt alungati din acest sistem fara repere morale si fara reguli 

foarte clare. sunt oamenii tineri care pleaca din tara, dupa parerea mea. astia ar putea sa 

fie exponentii de baza ai clasei de mj dar nu o pot face ori pentru ca nu au relatii necesare, 

ori nu sunt in angrenajul respectiv, ori nu au baza de pornire, ori pur si simplu nu suporta 

asa ceva. si atunci pleaca. in vremea respectiva [interbelic] nu se intampla asa ceva. 

mergeau la studii afara, se intorceau cei mai multi dintre ei. e adevarat ca vb de o vreme 
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cand boierii romani isi trimiteau copiii sa invete pe afara si cheltuiau aia acolo cat ...iar 

aia cu banii nosti isi tehnologizau si investeau in agricultura lor iar noi aici faceam cu 

magarul si cu calul si dadeam practic surplusul il dadeam acolo...asta este, au fost regulile 

respective, nu le-a inteles nimeni. insa dupa parerea mea evolutia din perioada respectiva 

a fost rupta de comunism. s-a exportat o parte afara, o parte din ei au plecat, au reusit sa 

isi exporte capitalul...mare parte, nu. investitiile au ramas aici. acum s-au restituit, s-au 

intors. e greu sa iei o fabrica gen Malaxa sa mai faci ceva cu ea 

 

[discutie in directia aceasta] s-au rupt relatiile, cei care faceau comert in comunism erau 

securisti, baietii aia dupa 89, au continuat sa faca comert, dar au schimbat conturile; asa 

ca pe langa clasa aia care se vede, sunt cei care nu se vad, cu bani; despre asta noi nu 

putem insa sa spunem nimic.  

 

M.C.: clasa de mijloc...ai putea sa imi faci un portret: unde locuieste? cum isi decoreaza 

casa... 

 

S.M.: cred ca exista cel putin doua categorii aici. exista categoria aia de bun simt as numi-

o eu, oameni care au o dimensiune normala, fireasca, adica nu au casa de neam prost, de 7 

mii de...cum si-a facut Videanu la Snagov....au o casa de bun simt. pentru ca a avea o casa 

cu mult peste necesitatile pe care le ai este o probl, o prob de intretinere, de costuri....cred 

ca suntem in punctul in care o fam din cl de mj ar trbeui sa aiba o casa pe masura nevoilor 

pe care le are, plus ceva de oaspeti, un living mai mare in care sa isi poata permite sa faca 

un eveniment, ar tb sa aiba niste sume de bani cu care sa isi permita anumite chestii. ar tr 

sa isi decoreze casa in functie de zona in care este amplasata, in functie de niste pasiuni, 

principii personale, daca le are...si cred eu ca ar tb sa le aiba, nu neaparat suficient de 

...sau ar putea sa apeleze la cineva din acea cat corecta de designeri sau de furnizori...o 

alta categorie sunt cei pe care nu stiu cum sa ii numesc exact ipocriti care vor sa fie in top 

in permanenta, vor sa fie in voga, sunt cei care s-ar putea sa aiba casa poate nu asa 

decorata, dar sigur au o masina cu mult peste nevoile lor... 

 

M.C.: ce mananca? 

 

S.M.: daca sunt in clasa de mijloc si trebuie sa se invarta printre ei pentru ca acolo se fac 

afacerile -daca nu esti in zona aia, nu existi - atunci trebuie sa manace in anumite locuri, 
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si mananca ce servesc aia acolo, nu neaparat ce vor ei....asta este partea cealalalta, partea 

proasta, se creeza o ind. bazata pe snobismul si ipocrizia celor care incep sa contureze 

aceasta parte a doua a clasa de mijloc. si e o industrie care creste si scade instaneu...uita-

te la revistele de scandal care cresc ca sa ii faca pe aia mari si aia sunt uite asa ([legati, in 

cardasie] cu televiziunile, creatorii de moda, vanzatorii de masini etc care vand pt aia ...si 

spune eu sunt....am vazut o chestie care m-a dat pe spate din categoria asta..cartea de 

vizita a tatalui lui cristi borcea...pe care chiar asta scria 'ion borcea, in paranteza tatal lui 

cristi borcea'! aici se ajunge! Cred ca aceste doua categorii exista in prezent. Si aici am 

mai avut o discutie cu cineva...si spunea ca se revolta multi dintre oamenii de cultura sa 

spuna...vorbesc  de kitsch...eu am spus de multe ori, oameni buni nu mai faceti asa in van 

afirmatia asta intai definiti ce e kitsch si ce nu e kitsch ...si atunci s-ar putea ca inclusiv cl 

de mj de care vorbeam sa se imparta dupa aceste criterii....uni apeleaza la kitsch pentru ca 

le place sau fie ca altceva  nu stiu sau asta isi permit, iar ceilalti. Ca sa inchei, cam asta ar 

fi cele 2 zone pe care le-as vedea: una care tinde catre normalitate, adica sa isi decoreze 

casa, sa isi traiasca viata in niste conditii normale, firesti, si in ce priveste alimentatia si 

vestimentatia si ceilalti care intra in malansorul asta care inseaman snobism 

 

M.C.: ce e normalitatea? 

 

S.M.: a vorbi de normalitate inseamna a lua pentru fiecare in parte, fiecare individ, clasa, 

familie, a lua acele elemente care il fac sa se simta comfortabil, sa se simta echilibrat, 

sunt clar elemente care tin de traditie, traditia lui personala, sau a grupului din care 

provine, pentru ca altfel... 

M.C.: deci tu pana la urma vorbesti de un echilibru... 

 

S.M.: da, evident ca este un echilibru...nu numai un echilibru, este chiar un conflict as 

spune intre traditia care isi propune si incearca sa se perpetueze, intre modernitatea care 

vine sa se contrabalanseze chestia asta...si aici e probabil vocea celui mai puternic, cel 

mai tare, imi e greu sa spun cine si cand castiga in meciul asta [deviaza] 

[reia ideea si rezuma: normalitatea este un echilibru intre traditional si modern, vechi si 

nou] 

 

M.C.: implicare politica? civic? Este mai puternica printre cei care apartin clasei de 

mijloc? 
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S.M.: cand vorbim despre politic.. politic dupa parerea mea nu reprezinta nici pe departe 

media, tendintele...reprezinta un numar de optiuni si de voturi. atat. votul ala este 

distorsionat prin diverse metode; le-am putea incadra la infractiuni; este clar ca atunci 

cand ii dai un om lipsit de info televizorul ...ala dupa jumate de an, un an, ajunge sa 

creada ceea ce vede [..] poate sta bine moralitate, dar asta e pervertita [...] nu stiu cine si 

cu cine voteaza...cred insa ca reprezentatii cl de mj ar trebui sa fie cei care sa dea 

echilibru unei tari adica sa aiba toate tendintele momentului si sa fie purtatori de 

echilibru, sa fie cumva o sublimare a intregii societati. pentru ca aia de jos nu sunt 

interesati, pt ca nu stiu de asa ceva, nici nu isi pun probl, iar aia de sus sunt cu mintea la 

alte prostii ca vorba cea de aia sunt acolo unde sunt; deci cred ca aici ar fi...ar trebui sa 

fie...nu cred ca vom gasi niciodata, decat rar, cu rare exceptii, genii, oameni dotati in aia 

de jos...pt ca vor fi marginalizati, fie nu au resurse, fie nu i-a descoperit nimeni, iar cei de 

sus sunt preocupati de altceva; deci aici ar tb sa fie inclusiv motorul societatii. in clasa de 

mijloc. si cred ca, desi nu am o statistica, cred ca ei sunt cei care vin la vot. cu siguranta 

cei de sus vin la vot si sutn cei care influenteaza in mod direct votul, ei sunt cei care pun 

capacul, dau directiile, iar cei de jos sunt masa de manevra; cred ca daca am impartii 

societatea pe 3 cls cred ca cei mai multi dintre cei care merg la vot sunt din clasa de 

mijloc. Iar in legatura cu actiunile caritabile...cred ca sunt unii  care o fac pur si simplu 

pentru ca trebuie sa apara pe sticla cu astfel de chestii; tb sa arate fata umana a 

capitalismului...tb sa arate ca si ei au astfel de initiative; dar cu cat mergi mai jos catre 

baza societatii, cu atat actiunile caritabile vin din interior, vin din suflet, si au acea 

incarcatura emotionala pe care ar tb sa o aiba un gest caritabil si nu facutul ostentativ ca 

sa fie vazut si perceput ca atare...sau poate asa imi place mie sa cred! nu stiu mai exact. 

eu cred ca asa ar tr sa se intample si cred ca asa se intampla. chiar daca val unui astfel de 

ajutor este mult mai mica...aici este o raportare de genul daca am un leu si il dau cuiva, ce 

am facut fata de unul care da 10 lei. pai daca ala a dat 10 dintr-o mie, inseamna ca a dat 

zero virgula ...si atunci lucrurile acestea, privite sub acest raport, ar insemna cu mult mai 

mult. dar adunandu-le...mai nou, in baza legii, exista acea posibilitate, printr0un ong, de a 

vira 2% din impozitul pe venit/profit dar nu mai mult. toate marile corporatii si-au facut o 

astfel de fundatie si aceste sume se aduna pt diverse proiecte... 

 

M.C.: tu, voi, familia ta, va definiti ca fiind din clasa de mijloc? 
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S.M.: da, mie mi se intampla sa ma raportez in permanenta. la tot ce in jurul meu. sunt 

total nemultumit de ce se intampla din toate punctele de vedere adica imi pare rau, cred ca 

meritam o soarta mai buna. asta e. n-am plecat la timp din tara, am ramas aici, ne luptam 

cu ce avem. din interior, nu te poti trage de par in sus, ca n-ai cum, esti intr-un sistem care 

...iti trebuie energie din afara. m-as raporta la cl de mj daca asta mi-ar arata ceva; neavand 

probl financiare deosebite, neavand nevoia de a ma raporta la aia ca fiind ...nici nu am 

nevoia asta permanenta de a ma considera acolo; da, ma raportez in permanenta dar dupa 

criterii. ma raportez la ce se intampla. adica, ma raportez la cum traieste un altul care 

munceste, banuiesc eu!, cam cat muncesc eu, sau castiga cam cat castig si eu. dar de cele 

mai multe ori lucrurile astea ar putea sa insemne pe de o parte ca raportarea mea se face 

mai degraba din nevoie de socializare si de a vedea unde sunt acele parghii, unde se pot 

coagula acele energii care sa duca mai departe chestia asta. pt ca altfel daca ma raportez 

la unu si zic sunt acolo, sunt acolo; nu ma intereseaza; sunt un om care traieste destul de 

ancorat social si am legaturi cu multe zone si de sus si de jos, si n-am o dificult in a ma 

integra intr-un astfle de grup 

dar sa stii ca...trecand putin de la mine la ceilalti...nevoia de a te raporta, de a te considera 

in clasa de mijloc se manifesta intr-un mod destul de ciudat... 

 

M.C.: deci o simti, ai intalnit-o 

 

S.M.: da, evident. de ce ciudat? in primul rand, nimeni nu o spune, dar multi o arata. 

adica vor sa...tb sa stii ca atunci cand cobori dintr-un volvo, e una; chiar daca masina nu e 

la fel de buna ca altele, servisul costa f mult, dar e o chestie; astea sunt lucruri pe care 

oamenii aiai le fac pur si simplu; nu stiu cat este tendinta, adica si-ar dori mai degraba sa 

fie acolo si face toate cele ca sa para ca este...pe mine nu ma intereseaza personal chestia 

asta...unde vezi asa ceva? daca mergi la politie sau alt undeva, s-ar putea sa conteze din 

ce masina cobori, cum esti imbracat, ce carte de vizita ii dai daca e cazul; desi n-ar trebui, 

ar tb sa fim toti egali in fata legii; asta e important si cand ai un copil; cum este vazut 

copilul, al cui este, din ce masina coboara cand vine la scoala, astea sunt importante in 

cum v-a fi tratat la scoala sau gradinta; in ce excursii merge, cu ce e imbracat, ce isi 

permite sa faca, meditatii etc. apoi raportarile...constat personal ca a inceput...daca eu 

credeam in mintea mea, si poate ma inselam, nu sunt sigur, ca femeile erau cele care 

acum ceva vreme, trageau la linie lucrurile astea, acum si barbatii fac acest lucru; adica sa 

isi compare haine, sa inceapa din ce in ce mai mult sa stie, sa distinga hainele de firma de 
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cele ...sa stie de ceasuri, pantofi etc...inseamna ca societatea evolueaza, ceva se misca...de 

unde vine chestia asta nu stiu. s-ar putea sa fie un efect al cresterii gradului de cultura 

pentru ca pana la urma nu e un lucru rau sa cunosti firmele, ce produc samd. poate era o 

ignoranta care venea dintr-un mod de viata limtiat. ceva s-a intamplat.  

 

M.C.: ceva-ul asta s-a intamplat mai de curand? 

 

S.M.: in ultima parte a celor 25 de ani; a fost o perioada de mare degringolada si e evident 

de ce; cand vrei sa extragi ceva din ceva, creezi perdele de fum, arunci petarde, faci tot 

felul de chestii, fiecare intelege ce vrea; dupa care usor usor presiunile din afara si din 

interior...oamenii au inceput sa isi impuna anumite lucruri; partea proasta e ca le impun 

numai ca public, nu si din interiorul sistemului; chiar si asa, usor usor nu poti sa nu mai tii 

cont de anumite lucruri; si atunci incet incet s-au asezat anumite lucruri, au aparut 

anumite lucruri, au aparut si...cred ca e vorba de ultima parte, cand lucrurile s-au asezat 

oarecum si au inceput sa se dospeasca putin pt ca suntdem departe de a ne aseza ca 

societate; mie imi e teama de o disolutie la nivel mai inalt  

[...] 

Clasa de mij sau nu, pana la urma...dupa parerea mea, clasa de mijloc ar trebui sa fie... sa 

fim nu doar exportatori de forta de munca foarte calificata...si sa exportam si productie 

pana la urma, ca de aici vine valoarea...Asa vad eu lucrurile. Dar putem sa ne mai vedem 

si sa mai discutam. Ma mai gandesc si eu. 

 

M.C.: Multumesc. 
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V.M., barbat, 65 ani, profesor universitar 

Interviu realizat de Magdalena Craciun 

 

M.C.: Ce ar fi clasa de mijloc? 

 

V.M.: E un concept tulbure...si exista o explicatie istorica absolut simpla la chestia asta. clasa 

de mijloc, de sus, de jos, inseamna oricum stratificare sociala. bun. comunismul a pretins ca 

nu are decat o singura categorie sociala - 'oamenii muncii', deci ai o singura clasa. si ai o...nu 

o stratificare, ci o polarizare, care este critico-politica. 'noi', poporul, suntem oamenii muncii. 

si dusmanii oamenilor muncii. astea era cele 2 categorii. ori erai om al muncii, ori erai 

dusman al oamenilor muncii. deci, asta era ideologic. restul era la nivel de auto-perceptie. la 

nivel de auto-perceptie aveai o clasa de mijloc de sus, upper middle class, care s-a cam dus 

spre Canal, puscarii, nationalizari s.a.m.d. si care era, vorba clasicului, 'ciocu' mic', deci care 

se recunosteau doar intre ei, in micile lor grupuri. era ori o chestie de aristocratie, fostii 

regalisti, fostele familii boieresti cu staif, scapatate, si care isi pastrau aceasta aristocratie de 

sange. 

 

M.C.: Si asta era clasa de mijloc? 

 

V.M.: era in masura in care .. nu, era upper class, nu middle class! dar era un upper class 

scapatata. eu acum vorbesc care era topografia. tocmai, ca n-aveai upper, middle...cata vreme 

recunoasterea sociala, politica, tot ce vrei, era doar pentru egalitate intre oamenii muncii, nu 

aveai cum vorbesti de asa ceva. deci tot restul sunt auto-identificari pe grupuri de indivizi, 

care se considera ca apartinand la ceva. si pe astea, dupa aceea, poti sa le plasezi ideal, 

ideatic, mai incolo sau mai incoace. si pe astia i-as pune cam in aceeasi categorie, care e un 

upper class scapatat; ori marea aristocratie sau marea burghezie. de cele mai multe ori, astea 

erau cam impreuna. de asta nu fac foarte clar distinctia asta. noi nu am avut o noblete 

occidentala si modernizarea nu s-a facut cu self-made man. s-a facut tot cu marii boieri, care 

au intrat in afaceri samd, deci ai 2, 3, 7 care au venit de la tara, a doua generatie, educati si 

care au inceput sa fie antreprenori. clasa antreprenoriala era de abia in crestere si cu infuzii 

puternice si sustinere si intrepatrundere cu vechea si inca existenta boierime. ca la noi nu e 

aristocratie, e boierime, alta poveste. deci asta ar fi o categorie, dar care era sparta pe mici 

grupulete, sigur ca se stiau intre ei si au reaparut, au redevenit cat de cat vizibili dupa caderea 

comunismului, cand au inceput sa isi revendice bunurile s.a.m.d. Dar asta era o categorie, de 
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auto-identificare, mai mult latenta pentru ca nu erau foarte convinsi ca pot sa mai vorbeasca, 

ca nu stiau care sub tortura a mai scapat samd. deci era o chestie mai mult virtuala, latenta nu 

virtuala, dovada ca in momentul in care s-a deschis capacul, au reaparut; era o categorie 

invizibila 

 

o categorie mai vizibila e ceea ce s-ar putea numi un fel de aristocratie a spiritului. 

intelectualitate. care e pe traditia romaneasca, si central europeana, de intelectualitate, de elite 

umaniste. dovada chestia clasica cu inginerul (hehe) are ochi frumosi, dar nu stie sa se 

exprime. si alte glume pe seama inginerilore. elitele noi care veneau din meserii, din chestii 

practice, erau privite ca parveniti sau, ma rog, da, frumosi, dar nu stiu sa se exprime. deci 

aceasta era o categorie destul de bine reprezentata si care era destul de vizibila pana la 

enervant de vizibila. din randul acestei categori au fost aia 2, 3, 7 recalcintranti. au fost 

grupuri...acum descopar si eu grupul de la iasi, care a fost mult mai puternic decat stiam eu. 

era foarte sudat si foarte vizibil. grupul de la timisoara, grupul de la, grupul de la...bucurestiul 

fiind mai mare, erau mai multe grupuri si era mai disipat, dar era clar o categorie vizibila, cu 

relatii intre ele, itnre aceste grupuri, cu vizibilitate, cu o animita coerenta, dar care, intr-

adevar, se prezentau si erau perceputi ca un fel de aristocratie a spiritului. a la francaise. 

aristrocratie spiritului, nu a robei; aia functionareasca nu mai era cazul 

 

si sigur ca exista o elita de partid, care era vizibila, ca era afisata, care avea privilegii, un fel 

de privighentia a comunismului, care nu paote fi incadrata in nici un caz in middle class ca nu 

face parte din asa ceva, care, daca te uiti acuma, retrospectiv, si te uiti la conditiile lor de 

viata, erau foarte asemanatoare ca ale unui muncitor sau unui mester, tehnician, sef de sectie, 

doar ca aveau acces mult mai usor la resurse, asta este tot, dar daca ai compara casele...in 

afara de ceausescu, care e o alta categorie... 

 

M.C.: adica distinctie a la bourdieu nu prea era... 

 

V.M.: nu, nu prea era. nu isi permite nimeni! 

 

M.C.: a, da? Nu isi permiteau? 

 

V.M. a fost ...cand au inceput s apara astfel de distinctii vizibile, imediat a venit legea cu 

ilicitul. 
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M.C.: despre ce lege vorbiti? 

 

V.M.: daca nu puteai sa demonstrezi de unde ai banii ca sa iti iei 7 carti in loc de una, te 

baga....asa se chema, legea ilicitului...te baga la ilicit, si faceai o puscarie de nu te vedeai! 

si atunci pentru orice chestie care era mai vizibila, atragea atentia, riscai sa te bage la 

inchisoare, pentru ca era clar ca nu e din salariu. ai mai primit, esti doctor, ai primit un bacsis, 

esti la aprozar, ai mai primit un bacsis, toata lumea primea bacsisuri si isi facea servicii; unii 

capitalizau aceasta chestie si, ce stiu eu, ii trecea prin cap sa isi ia o masina din occident sau 

sa isi faca, sa vopseasca el casa mai nu stiu cum. a doua zi era la ilicit. si asta era valabil si 

pentru privilighentia comunista. adica ei stiau cel mai bine ca daca se fac prea vizibili risca 

foarte mult. a, inauntru...mese, se investea in mese, in petreceri , in gagici, in case de 

vanatoare... 

 

M.C.: efemere 

 

V.M.: da, chestii efemere, nimic vizibil si nimic stabil 

 

M.C.: dar pe alta parte sunt si cei...cum au fost parintii mei, a doua generatie de tarani, 

educati...astia? eu tin minte ca la mine pe scara de bloc erau si muncitori si maica-mea si 

taica-mio cu studii superioare, ma rog cu ghilimelele de rigoare, cum erau ele facute, de la fii 

de tarani au ajuns la Bucuresti la facultate...dar se vedea...si asta cred eu ca se poate numi 

distinctie de clasa ..modul in care...si acum maica-mea pe scara aia e doamna profesoara, 

cealalata e dna Popescu... 

 

V.M.: atentie, deci tot ce inseamna dascalime, de la invatator la profesor universitar, intra in 

aceasta 'aristocratie a spiritului'!  

 

M.C.: ah, deci pe astia ii bagam tot aici? 

 

V.M.: da, da! ah, sigur, cu profesori de elementara, de liceu sau de facultate. dar socialmente, 

si mai ales la sate si la orasele mai mici, dascalimea era doamna profesoara, domnul profesor, 

doamna invatatoare, dar era acolo sus 

 

M.C.: da, asa e, imi aduc aminte de cand eram copil 
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V.M.: asta categoric! si asta e...aceasta categorie a fost alimentata si de sus si de jos. de sus, 

in sensul in care sunt...cazul meu, de exemplu. familii de intelectuali, care niciodata nu au 

fost mai mult de atata, dascali, a patra generatie de dascali. dar a patra generatie de dascali si 

am reusit, am continuat, si mandri de aceasta filiatie, noi am fost totdeauna o aristocratie a 

spiritului si am reusit sa fim in continuare. si o sa ne tinem tare chiar daca mancam mamaliga. 

adica spre deosebire de aristocratia boierime care a fost practic decapitata n-aveai cum sa 

decapitezi ceea ce acum s-ar numi un soi de tehnocratie, daca vrei. ai folosit-o. cu cenzurile 

de rigoare, dar ai folosit-o. ea a continuat... 

 

M.C.: si au si marit-o... 

 

V.M.: si dupa aceea, pentru ca aveai nevoie de o astfel de tehnocratie, nu? ma rog, iarasi cu 

ghilimelele de rigoare, ai alimentat-o de jos in sus. ceea ce a fost o uriasa mobilitate 

ascendenta sociala. pentru ca a ajunge de la taran la sat la muncitor la oras a insemnat clar o 

ascensiune, o mobilitate ascendenta, clar. si care era perceputa ca atare. si de aia nu se 

intelege, nu inteleg foarte multi, 'i-au nenorocit pe tarani si i-au bagat in blocuri'. ba, 

tampitilor! pentru marea majoritate, nu spun ca pentru toti, dar pentru marea majoritate a fost 

o iesire din ...o promovare sociala. si au perceput-o ca atare, au trait-o ca atare si au afisat-o 

ca atare. tocmai ca aceasta afisare a distinctiei....deci eu am ajuns doamna de la oras. deci asta 

a fost clar resimtita si pusa in scena ca atare. doar ca o puneai in vitrina. si aveai un peste sau 

doi pesti...[rade] afisai si un cartus de kent sau de carpati...deci asta de distinctie, in spatiul 

domestic mai ales, a functionat total. si din acest punct de vedere, si daca vrei sa vizualizezi, 

si inca se mai pot vedea urmele ...un fel de arheologie a acestei chestii... bun, ce a mai ramas. 

eu m-am uitat in anii 90 cand inca era proaspat. vezi perfect ca nu sunt doua apartamente la 

fel! si vezi perfect toate eforturile astea de distinctie. povestile mele cu schimbat usa, cu toate 

chestiile de personalizare, de vitrina, treci la living samd. toata lumea facea lucrul asta. si 

cum 90 % din cei care au ajuns la blocuri au ajuns de jos in sus si nu de sus in jos, asta era 

pasiunea centrala. a avea o casa ingrijita asta insemna. iti expui aceasta distinctie proaspata, 

noua, pe care nici tu nu stii mai bine de unde s-o aduni, cum sa o apuci, dar te uiti in stanga, 

te uiti in dreapta si plusezi. dar a fost o categorie emergenta 

 

M.C.: pai si atunci de ce v-ati mirat ca v-am intrebat eu de clasa de mijloc veche si noua? 
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V.M.: pentru ca nu stiam de unde...ei, m-am mirat! m-am facut ca ma mir! nu m-am mirat, 

dar vezi la prima reactie, evident ca am avut reactia cu care am inceput. nu a existat clasa de 

mijloc pentru ca n-a existat de sus, de jos, de mijloc...legal, juridic, si moral, nu exista decat o 

singura...era populatia, poporul. deci atunci trebuie sa vezi ce a fost in loc de! pentru ca 

stratificarea a fost, dar nu poti sa o numesti, nu poti sa o incadrezi in acesti termeni! pentru ca 

orice distinctie era limitata si sanctionata. si atunci ...ele sigur ca existau, dar trebuiau sa 

existe intr-un mod cat mai putin vizibil si in orice caz nu...nu se coagulau intr-un fel...erau 

comportamente comune si care iti dadeau o geografie comuna pe care poti sa o reconstitui in 

minte...de gandesti, stai putin ca asta seamana cu ala si cu ala, deci erau cam la fel, deci 

putem sa...retrospectiv... sa ii punem cam in aceeasi categorie. dar nu exista nici un fel de 

constiinta de clasa, de grup, de categorie ... 

 

M.C.: de auto-identificare ca... 

 

V.M.: da, de auto-identificare. era doar o contagiune a obiectelor si a comportamentelor. 

sigur ca era si o auto-plasare! acuma nu mai sunt cala latara, sunt ca ala oras, nu mai sunt 

taran, ca sunt intelectuala, si deci....dar care e modelul? ca modelele erau in puscarie! si nici 

nu era bine sa te iei dupa acele modele, pe unde erau si cum erau, ca erau prea sus si oricum 

nu mai aveai acces la asa ceva.  

 

M.C.: dar...ai o perioada comunista in care....pentru mine acum clasa inseamna clasa 

muncitoare. ca asa am crescut. cu imaginea aia in cap. clasa= clasa muncitoare.  

V.M.: da, da.  

 

M.C.: noi am facut cateva interviuri in putinul timp de cand a inceput proiectul. din aceste 

cateva interviuri facute... apare ca nu se definesc....noi i-am ales pe aia pe care noi i-am 

incadra tinand cont de venit, educatie.... 

 

V.M.: da, da. dar stai sa termin eu cu comunismul! 

 

M.C.: ah, mai e? [radem] 

 

V.M.: mai e o diferentiere pe care cred ca am ratat-o. deci am vorbit de acest strat, nu stiu 

care e cuvantul potrivit, al intelighentiei, deci aceasta aristocratie a spiritului care....acum 



 72 

sintetizez ce am spus...care a fost alimentata si de sus, prin pastrarea unor familii, descendenti 

ai unor familii intr-adevar de intelectuali....si a fost alimentata de jos in sus. dar aceasta 

categorie se distingea foarte net de tehnocratie. deci intelighentie si tehnocratie, daca vrei. 

aici intrand toti de la muncitori calificati la inginer sef. 

 

M.C.: asa larga era? 

 

V.M. : da. inauntrul ei, cum sa spun, hetero-perceptia era 'domne, sunt cam acelasi lucru'. 

sigur. cu o ierarhie si acolo. ca una era sa fi academician si alta e sa fii invatator la tara. dar 

aceeasi familie. unul a citit mai mult, altul mai putin, dar ne recunoastem rude. ca sa zic asa. 

si nu...adica nu sunt neamuri proaste, sunt neamuri mai sarace, tinem la ei ca suntem 

rude...Era si chestie de limbaj. Cu totul alfel vorbeai cu un inginer si cu doamna invatatoare. 

bine, daca te prindeai ca si ala e inginer, dar ca e cu o bibliteca de 7 ori mai mare ca a ta si ca 

la randul lui este la a 7-a generatie de ingineri, se trage din Saligny, sigur ca il mutai...uitai ca 

e inginer si il mutai in 'aristocratia spiritului', a ajuns, e un intelectual scapatat care a ajuns 

inginer, dar are singele de 'aristocratia spiritului'. desigur, era o osmoza intre categorii, nu 

erau perfect despartite. dar aceasta tehnocratie, cu ierarhiile ei, evident, asta a fost mai ales 

construita, a fost o categorie emergenta.  

 

de ce insist asa de mult asupra acestei categorii?  a fost total marginalizata in perceptia vremii 

si dupa aceea. adica trecuta la capitolul 'ingineri'. Ceausescu a produs numai ingineri ca sa 

mearga sa stranga surubul in fabrici. ceea ce e o tampenie! deci toata societatea si toata 

economia asta extravaganta, daca nu ar fi fost niste tehnocrati...bun, in sensul asta de ingineri, 

foarte buni, foarte capabili, pai se ducea de rapa de mult! chiar de mult! eu am cunoscut 

oameni care nu au ajuns nicioadata secretari de partid, au fost tot timpul directori de fabrica. 

si sunt...stiu la Rovinari. era un tip, era doar sef de ...directorul unei mine din complexul ala 

de 60 de mine, niciodata n-a fost promovat, niciodata n-a fost, dar nu misca nimic....dar daca 

venea asta si zicea miscati aia de colo colo, nu maraia nici mama secretarului de partid, ca 

stia ca se duce in pizda ma-sii tot. deci aceasta tehnocratie inginereasca, dar si in finante si in 

economie, asta a continuat si dupa aceea, si pe asta s-au bazat...pentru ca ai nevoie de o 

continuitate, nu poti sa iti creezi peste noapte noile elite. ori aceasta categorie, care era si, nu 

atat fidela....ca a fost de multe ori perceputa ca fidela pentru ca 'de ce nu si-a dat demisia?' 

trebuia sa mananci cacat acolo la sedintele de partid... 'pentru ca imi place meseria!' adica 

erau oameni pasionati si capabili care faceau pentru ca...nici nu iti imaginai ca poate sa fie si 
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altfel...si atunci asta era pretul convenit, stiut de toata lumea, n-am platit mai mult, platesc cat 

trebuie. 'dar de ce?' 'ca asta e viata. si ca mie imi place ceea ce fac'. deci a fost o clasa de...o 

categorie de tehnocrati foarte creativa putin vizibila pentru ca era tinuta, folosita cat trebuie, 

dar nu i se dadea posibilitatea sa scoata nasul ca n-aveai incredere in ei. plus ca aveau si idei, 

incepeau sa spuna unde ai gresit, sau ca aia nu e bine, n-aveai nevoie de asa ceva, aveai 

nevoie de ei, dar trebuiau sa stea la locul lor.... 

 

M.C.: aveai nevoie de ei ca sa mearga surubul.... 

 

V.M.: da, ca sa mearga surubul, sa unga sistemul. Si erau singuri care stiau unde sa umble la 

reglaje. si atunci nu puteai sa ii scoti de acolo, dar nici sa ii scoti la parada militara, un fata, 

pe scena, ca te faceau de ras sau dimpotriva 

 

M.C.: unde mai era egalitatea atunci daca ii scoteau in fata? 

 

V.M.: asta basca [in plus]! erau periculosi. erau foarte utili, dar riscau sa devina periculosi 

daca ii scoteai mai la suprafata, ii faceai mai vizibili decat erau. in zonele lor, pe fabrica, 

complexul, institutul, ministerul, sau unde mai erau, erau guru, dar nu ieseau de acolo. cand 

ieseau, erau 'omul muncii', acelasi ca oricare altcineva. aceasta categorie era foarte 

importanta, si ei se cunosteau intre ei, ei chiar formau o retea, pentru ca eu ca sa pot sa fac sa 

mearga fabrica mea trebuie sa iau de la fabrica ta surubul si iti dau eu in schimb surubelnita 

dupa aceea si nu stiu ce, ca nimeni n-avea tot ce ii trebuia. si atunci se stiau care...cu care se 

poate vorbi si cum se poate vorbi si care inteleg limbajul si atunci cooperau intre ei...ei sigur 

ca si-o mai si trageau din cand in cand, na, nu era o societate perfecta....dar vreau sa spun ca 

formau si astia o retea destul de ...tot ascunsa, underground oricum, desi la suprafata, asta e 

paradoxul, desi erau in mijlocul productiei, sa zic asa, nu erau socialmente vizibili. si asta e 

foarte important, pentru ca altfel nu intelegi cum a functionat totusi toata aceasta societate. si 

carora in anumite limite si de la caz la caz, depinzand de cat de timpit era secretarul de partid 

sau mai deschis, aveau tot felul de initiative, care chiar au inventat ceva, au promovat niste 

chestii, au reusit sa duca la export o groaza de lucruri...bine asta cu in cadrul CAER-ului hai 

sa zicem ca era oarecum aranjata, dar si acolo,. CAER, CAER, dar daca tu imi dai o masina 

stricata, eu nu ti-p cumpar. adica nu te obliga Moscova sa cumperi masini stricate de la 

Albania. Trebuia sa produce ceva vandabil. Ori in momentul in care ieseai din CAER, e 

comert international, adica chestiile alea chiar trebuiau sa fie utile. Bun, cu diferentele 
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cunoscute intre produs pentru export si produs intern. Da, dar aceeasi oameni faceau si pentru 

intern si pentru extern. pentru ca stiau cum se le faca. ori de astia ai avut nevoie. si 

industrializarea asta masiva a produs multi indivizi de acest gen. doar ca aceste doua categorii 

erau doua lumi separate! ca intelectualitatea spiritului habar nu avea ca astia exista si se uitau 

de sus in jos la ei. iar astialalti nu aveau timp de ...deci chestia cu 'noi muncim, nu gandim' 

intr-un fel era reala. unii munceau, dar nu aveau timp de intelectualisme. altii gandeau si nu 

se uitau la oamenii muncii, tehnocratia.  

 

bun si dupa aceea sigur ca aveai singura clasa care a ramas, multa vreme oarecum, dar si asta 

sparta, e taranimea. reminiscentele taranimii ca o clasa in destramare. deci poti sa zici ca tot 

comunismul a fost perioada de destramare a clasei ...a societatii taranesti si in termeni de 

clasa, a clasei taranesti 

 

M.C.: poate sa existe chestia asta? clasa taraneasca? 

 

V.M.: nu, eu nu as numi asa ceva. de aia m-am corectat, am spus societate taraneasca. dar in 

termenii de clasa de marxism popular, ai muncitorii si taranii, acestea sunt cele doua clase, 

dar daca vorbim serios in termeni de clasa, taranimea nu este o clasa. Asa deci acum putem sa 

trecem la post-comunism 

 

M.C.: imi inchipui ca din astia...mi-a placut discutia asta cu vizibili si invizibili. unii devin 

foarte vizibili dupa 89... 

 

V.M.: evident!  

 

M.C.: ....inclusiv tehnocratii 

 

V.M.: evident! evident!  

 

M.C.: antreprenorii de astazi, directorii de fabrici, banuiesc ca mare parte vin de aici ... 

 

V.M.: da, da.  
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M.C.:...doar astia stiau cum merge treaba, si ce potential are chestia aia si aveau si relatiile 

sociale necesare ca sa miste lucrurile astea 

 

V.M.: evident! 

M.C.: dar ...in ziua de astazi ce e clasa de mijloc? clasa de mijloc sunt ce? doar corporatistii? 

noua clasa de mijloc? eu cand m-am gandit la chestia asta cu vechea si noua clasa de mijloc, 

m-am gandit la cei de seama cu mine, mai mari ca mine, generatiile de dupa 89, care au prins 

educatia, au prins joburile astea bine platite si nu is spun....clasa, si mai ales clasa de mijloc, 

nu e, din cate am discutat, nu e o categorie de auto-definire. 

 

V.M. nu! 

 

M.C.: dar in schimb ...nu se auto-definesc, si spun ca nici intamplator nu fac lucrul asta, nu se 

intampla sa vorbeasca cu un prieten si sa ii spuna 'bai, noi suntem clasa de mijloc' ..nu exista 

sa cineva... nici eu nu am vorbit cu nimeni in viata mea de asa ceva...dar in schimb daca ii 

intrebi care sunt caracteristicile definitorii pentru clasa de mijloc, iti insira aia, aia, aia si iti 

dai seama ca ei de fapt asa traiesc 

 

V.M.: da, da 

 

M.C.: deci aia nu apare din senin. e performata, se stie. dar cum explici faptul ca nu vorbesc? 

prin chestia asta istorica...cum e la mine in cap clasa=clasa muncitoreasca. deci de m-as 

defini eu in termeni de clasa din moment ce eu nu sunt din mediul ala.... 

 

V.M.: bun, aici e foarte utila distinctia lui Marx dintre....bine, aici e o disputa daca chiar a 

spus-o marx sau comentatorii lui...distinctia marxista intre 'clasa in sine' si 'clasa pentru sine'. 

ai formarea unei 'clase in sine' dar care nu ajuns la 'clasa pentru sine' adica sa aiba constiinta 

unei apartenente. si asta este absolut explicabil. pentru ca daca ai pornit de la o societate 

TEORETIC fara clase deci de la o stratificare spre zero sau ma rog strivita turtita ca sa fie cat 

mai putina stratificare in momentul in care vorbesti de clase lower, upper, middle nu stiu 

ce...vorbesti de stratificare...ori aceasta stratificare a pornit, a explodat la imediat dupa 90 si a 

explodat haotic. fiecare  a fost interesat sa faca ceva si dupa aceea sa se gandesca bun si acest 

ceva cam unde se ...unde m-a dus? nimeni n-a mers cu proiectul in fata deci intai sa ai scopul 
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si apoi mijloacele. noi am avut intai mijloacele si ai ajuns unde aia juns. sau n-ai ajuns 

nicaieri! si in momentul in care incepi sa ajungi undeva, abia atunci incepi sa iti pui 

problema, stai putin, unde am ajuns, cum se cheama chestia asta, dar mijloacele le stiu, ce 

trusa de scule am, stiu si folosim cam toti aceeasi trusa de scule, ca aia e. si atunci ai niste 

similitudini de mijloace, dupa care distinctii de performanta. unii ajung mai sus, altii mai jos. 

startul a fost pentru toti, unii au avut, au furat ei cascaval, adica au avut un start mai rapid, au 

putut sa plece mai rapid, altii s-au ametit pe drum, s-au impiedicat si au cazut in nas, dar ai 

pornit de la disponibilitatea unor mijloace fara sa ai imaginea unui scop. si atuncea de abia 

acum incepe sa se faca acest lucru. ori se face intai si intai prin hetero-identificare. un soi de 

hetero identificare. deci vii tu cu grila si intrebi: esti low, upper sau middle? si aicea e 

paradoxul! pentru ca marea majoritate a romanilor spun ca sunt middle class. uita=te in 

statistici ca e o chestie foarte interesanta si sunt chiar...cateodata e aceeasi, sunt intrebari la 

rand, esti, ce esti? upper, lower, middle, si tu spui ca esti middle si dupa care la intrebarea 

salariul va ajunge pentru ...spui ca nu imi ajunge decat pentru paine....dar sunt middle class 

deci a devenit o chestie aspirationala pentru ca s-a tot vanturat chestia asta, nu? trebuie sa fim 

middle class, middle class e cel tare, acolo se traieste bine, au venit si din Occident aia si au 

spus ca sunt middle class, deci a devenit o chestie absolut aspirationala dar nu este inco o 

chestie constitutiva. Si intre cele doua...sa iti spun asa ca intre antropologi sa iti spun, sa 

plasez si eu o poveste, mica, povestea mea cu Althabe la Paris... 

 

M.C.: am citit-o! 

V.M.: aia e perfecta, nu? adica daca esti mai sus pe 'aristocratia spiritului' nu te uiti la...nu 

domne eu ca profesor sunt aici, nici mai sus, nici mai jos, dar n-aveam, si ca mine destui, n-

aveam idea acestei stratificari, a unor...omul potrivit la locul potrivit. locul meu e aici. locul 

meu e sus, cat mai sus. la noi mai degraba asa se gandeste. nu toti au ajuns foarte sus. multi 

au cazut. dar aceasta stratificare, repet, mai teoretic asa, cred ca asta e singurul lucru mai 

coerent pe care pot sa il spun. ai avut intai mijloacele si pe urma scopul. si intr-un fel aceste 

apartenente au fost create prin institutii importate. care au format. adica ai o pasta care se 

intinde ca o gelatina, cum spuneai tu, si pe care au venit niste forme, ca alea de nisip, si au 

construit din gelatina asta un palat, un palat de nisip, dar cu o forma clara. nu vezi ca vorbesti 

de corporatisti, dar nu vorbesti de middle class! pentru ca acolo e jucarica care se cheama 

corporatie si care a formatat intr-un anumit fel 
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M.C.: da, dar acum a inceput sa apara discursul de clasa. si nu vorbesc aici doar de cei pe 

care eu i-as baga la clasa de mijloc. CriticAtac...teatru social...ei vorbesc despre inegalitate 

sociala, despre ce inseamna neoliberalism ...in genul sta de reviste, spatii, grupuri apare idea 

ca eu sunt din clasa cutare. mi se pare mie ca e singurul loc in care apare o discutie in termeni 

de clasa la ora actuala. sau sa luptam impotriva inegalitatilor. aici se foloseste conceptul de 

clasa 

 

V.M.: da, pentru ca e critica de stanga 

 

M.C.: da, e critica de stanga. 

 

V.M.: e critica de stanga care a inceput sa aiba un chip cat de cat coerent cam odata cu 

CriticAtac. deci de vreo 4, 5 ani. ah, ca aveai cate un ...nu o sa ii pui pe pensionarii nostalgici 

ca erau de stanga si faceau critica marxista. ala zicea unde e pensia mea, canu mai e. si saracu 

avea dreptate. pe vremuri puteam sa ma duc la mare, acum nu mai pot. pe scrurt. asta nu e 

critica sociala, nu e nimic. in spatiul public romanesc, critica de stanga apare o data cu 

aceasta coagulare in crestere a unei critici de stanga. 

 

M.C.: parerea mea, o prima impresie mai degraba. si astia de la criticatac fac la fel, practic 

importa un discurs ... 

 

V.M. absolut! evident! despre asta e vorba acum! 

 

M.C.: l-au invatat pe de rost ca papagalii la CEU... 

 

V.M. da! exact! 

M.C.: putinul pe care l-am citit eu e cam ca nuca in perete. nu se potriveste! 

 

V.M.: da! da! pe aceeasi gelatina ei pun alta jucarica! 

 

M.C.: asa ca pana la urma conceptul de clasa tot o sa ramana nefolosit! 

 

V.M.: da, da 
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M.C.: noi o sa facem proiectul asta, de aia e si cu ideea de cultura materiala, te uiti la 

distinctie via cultura materiala, practic te uiti, ca sa va imprumut vocabularul, te uiti la 

mijloacele cu care se joaca... 

 

V.M.: da, da! exact! si e singura modalitate!  

 

M.C.: ca oricum n-ai putea face altceva! 

V.M.: nu! nu! 

 

M.C.:...dar in acelasi timp e interesant de vazut si cum se coaguleaza, si cand si daca se 

coaguleaza acest discurs de clasa. si cred ca o sa iasa o foarte mare discrepanta intre cine zice 

si ce zice.... 

 

V.M.: si eu cred la fel! 

 

M.C.: ...si ce face si.... 

 

V.M.: da, si eu cred 

 

M.C.: si asta nu e nici o problema. asta e, asta prezinti 

 

V.M.: categoric! si aici ...o analiza, o clasificare in termeni de clasa neo-marxista oricat de 

elaborata ai vrea la noi n-are radacini, n-are priza. din n motive istorice cei cativa ganditori 

socialisti erau marginali si in perioada pre-comunista, au fost, culmea.... 

 

M.C.: stersi! 

V.M.: exact, stersi in perioada comunista pentru ca erau social-democrati, socialisti, adica nu 

cum trebuie, era critica din interior, oameni care stiau marx, care stiau lucrurile astea, deci 

erau, intr-un fel, cei mai periculosi, deci au disparut in timpul comunismului, iar la ora 

actuala virulenta pozitionarii anti-comuniste este atat de puternica incat orice fel de asociere 

cu critica de stanga sau o perspectiva de stanga, te face KGB-ist pe loc. asta o stiu pe cont 
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propriu! deci de la 'batran bolsevic', 'securist', 'cripto-comunist', le-am luat pe toate, in 

conditiile in care sa ma bata Dumnezeu daca sunt stangist cu secera si ciocanul. dar in cazul 

acestui gen de critica e inevitabila si o doza de...si aici batranul Lenin stia el ce stia cu 

copilaria, perioada infantila a socialismului, cum ii zice el...cand toata lumea e virulenta si da 

cu burghezii de pamant si nu stiu ce...si chiar si Lenin zicea ca 'bun, hai gata, acum ne 

maturizam, hai sa vedem despre ce vorbim'. ei deci aceasta analiza critica dar cu motivatie 

mai de fronda, partea de fronda e foarte mare. daca eu pun in termeni de clasa, ti=am dat cu 

tifla. si in masura in care...ca asta e un joc tot timpul in oglinda ...in momentul in care elitele 

publice sunt conservatoare pana in maduva oasele si paternaliste, e o revolta impotriva tatalui 

de nu te vezi! adica daca voi sunteti conservatori in halul asta, in loc sa va injuram, va 

spunem ca sunteti o clasa de mijloc! si o sa faceti bube pe nas! deci e partea asta de fronda, 

care la noi e foarte importanta.  

 

M.C.: la noi clasa de mijloc are conotatie peiorativa...asa mi se pare mie... 

 

V.M.: da! Da! 

 

M.C.: asa mi se pare din cate am vazut cum e folosita... 

pe de alta parte, alta observatie, facand si o mica cercetare pe internet...ideea de clasa de 

mijloc e rar folosita ... am gasit concepul folosit cand au fost demonstratii pentru rosia 

montana. era un blog post pasional al lui tudor chirila 'noi, clasa de mijloc' am iesit si am 

facut chestia asta. si o si descria. mi-a placut ca o descria la haine ...se auto-identifica ca 

facand parte din cls de mijloc cand e vorba de proiecte politice si civice, atunci isi pun 

eticheta asta... 

 

V.M.: pai da ca e cu trimitere la program, la caietul de sarcini! 

 

M.C.: ceea ce este iarasi interesant, dar nu s-a scris nimic 

 

V.M.: pai cum sa se scrie?  e un non-topos 

 

M.C.: dar mie mi se pare interesant ca nu se lucreaza pe asa ceva 
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V.M.: bine, poti sa spui ca grupul asta din ce in ce mai larg si mai coerent, dar inca...si 

minoritar e mult spus...de ganditori, de tineri de stanga, astia o fac, dar o fac exact cum ai 

spus, adica in afara de 2, 3 care au totusi ceva in spate 

 

M.C.: am o impresie de heirup  

 

V.M.: da, da, e mai mult la modul revendicativ! nu la modul analitic. adica nu ce incercati voi 

sa faceti acum. facem o critica de clasa, dar hai intai sa vedem ce e aia, care e aia, care e 

obiectul muncii...nu, este folosit ca o arma sa impusti pe uber geist, dar nu e nici o chestie 

asumata de populatie, sau ma rog asezata intr-un fel in populatie ca auto-identificare....de 

fapt, paranteza: in afara de aceasta chestie, greu de explicat, de ce auto-identificarea, cand 

intrebi, ca nu ...in limbajul comun, tu nu spui ca esti clasa...dar daca eu vin si te intreb, 

automat tu te plasezi acolo... 

 

M.C.:  da, spun 'probabil ca sunt' 

 

V.M.:...asta acuma ma gandesc: cred ca este o chestie taraneasca...o sa razi. si o sa iti spun de 

ce. e prin excludere. ce poti sa fi? daca ai clasa de jos, de mijloc si de sus. clasa de jos, adica 

sarul satului, bai nu sunt, ca asta e de rusine. clasa de sus, adica fudului, arendasul roman, ala 

cu ifose, asta e si mai de rusine. deci ce ramane: un om cinstit....de mijloc 

 

M.C.: da, am primit un raspuns din asta si eu: ...clasa de mijloc, cei care muncesc, cei care 

fac totul legal... 

 

V.M.:...da, da. e o chestie mai degraba moral si/sau estetica. nu e o referinta politica! sta cred 

ca e o chestie importanta! 

 

V.M.: trebuie vazut si ce spun niste economisti... 

 

M.C.: bine, daca te iei dupa ce spun economistii... 

 

V.M.: bine, aia mai destupati!  
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M.C.: daca te uiti, doar la venit, o sa iasa ca nu prea e clasa de mijloc. si tu vorbesti si iti spun 

ca sunt! 

 

V.M.: mai e o chestie: s-ar putea sa fie colaterala, dar mi-a venit in cap, asa ca o spun: e 

chestia asta cu ceea ce numesc eu 'piata dorintei'. si ma bazez, adica nu e doar pe observatia 

mea pe strada, am si niste data de marketing. prin asta inteleg in primul rand nediferentierea 

dintre nevoi si dorinte. ceea ce poti sa iti dau un studiu mai vechi. asta e important, asta 

inseamna ca economia, relatia cerere oferta n-a fost una rationala, in functie de nevoi si 

acoperirea nevoilor, ci a fost accelerata prin dorinte. diferenta intre nevoi si dorinte inseamna 

te arunci la consum mai mare...expresia cea mai vizibila este consumul ostentatoriu, in 

anumite forme, dar dincolo de asta este alimentarea consumului, consumand mai mult decat 

ai nevoie si mai mult decat iti poti permite ...am avut surpriza, tot ca ilustrare a acestei chestii 

cand am lucrat pentru rachetii de la Kruk (?) aveau baza de date, ei preiau creante (?) 10 mii, 

20 mii de oameni care sunt cu datorii si banca nu mai are cum sa recupereze si.... ok si in 

aceasta baza de date una dintre cele mai consistente categorii era a celor care si-au luat 

credite de uz personal pentru vacanta in tahiti sau unde vrei tu... 

 

M.C.: serios? 

 

V.M.: da. ori aici e evident, nu trebuie sa mai bagi concepte finute ca o vacanta nu e in tahiti 

nu e o nevoie. ai bani pentru ea, esti upper class, intra in. nu, tu esti, visezi sa fi middle class. 

ce face middle class? se duce alea 10 zile pe care le are, ca mai multe nu le are, ca middle 

class-ul munceste, se duce in tahiti. si atunci te duci si tu. dar tu nu ai bani. asa ca te 

imprumuti....ori asta iti ilustreaza anecdotic, desi mai mult, ca e si statistic, ceea ce vreau eu 

sa spun cu 'piata dorintei'. sigur, a venit criza, au venit falimente, s-au mai potolit. si acum se 

trece la 'rational choice', mai matura, mai selectiva, o piata care incepe sa functioneze dupa 

niste reguli. dar 20 de ani, ca sa dau o cifra rotunda, asta a fost. un alt exemplu: mai de mult, 

cand au venit [firma X] cu telefonie mobila. si ei isi planificasera ca in primul an sa vanda 

1000 exemplare... 

 

M.C.: si au vandut mii... 

 

V.M.: si au vandut 50, 60 mii si in al doilea an 100, 150 mii si la un angajat pe el [amicul de 

la care stie povestea?] nu ca sa vanda mai mult, ci ca sa inteleaga unde au gresit si unde ii 
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paste falimentul. ca daca merg in ritmul asta falimentul scrie pe ei ca e clar c anu se poate, ca 

e ceva in neregula. astia stiu pietele, stiu cam cat se poate vinde. ei si in momentul in care ai 

de zeci de ori mai mult decat te astepti pe o populatie taraneasca cat incape si saraca si tot ce 

vrei, logic, dupa o logica de piata functionala, asa ceva nu se poate. singura explicatie este 

atunci aceasta forma de piata, 'piata dorintei', numeste-o tu cum vrei, care face sa iti doresti 

acest obiect de distinctie, de 'go for it', de 'vreau sa fiu acolo'. 'unde?' 'pai nu stiu' asta intra in 

mijloacele care ma promoveaza spre 'incolo'. 'la ce iti foloseste?' 'nu stiu, o sa vedem'. si asta 

intra in cultura materiala. cum termopanul a intrat, mobilul samd sunt o serie intreaga de 

obiecte-fetish, de obiecte marca care sunt mijloace de status, dar de status in aceasta 'piata a 

dorintei' care se continua cu aceasta proiectare in clasa de mijloc... 

 

M.C.: da, ok, faptul ca suntem 5 care adunam informatie, cred ca o sa se suprapuna niste 

chestii la un moment dat. si e si Alin care se uita la copii, si Stefan care se uita la relatia de 

dar, la ce se doneaza....ca aici este chestia cu nevoi si dorinte, citita altfel decat spuneti dv., ce 

considera unii ca sunt nevoi pentru altii e o imagine in oglinda.... 

 

V.M.: da, da, foarte fain! de abia astept sa vad ce va iese... 
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A., barbat, 28 de ani, agent de vanzari, venituri intre 1000 si 3000 de lei  

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

-Ce semnificatie are pentru tine clasa de mijloc? Ce crezi tu ca ar fi clasa de mijloc? 

-Aia care isi castiga painea pentru a doua zi. Care se multumesc cu atat, castiga bani cat sa 

traiasca pentru a doua zi.  

-Si sa traiasca cum? 

-Decent. Adica nu iesi in fiecare zi la restaurant dar macar o data pe luna, de doua ori pe luna. 

Iti permiti sa iesi in oras, iti permiti sa-ti mai cumperi un tricou, o toala. Cam pe acolo la noi 

in tara, la ora actuala. 

-Si care ar fi un criteriu definitoriu...sau ce ar defini clasa de mijloc? In functie de ce definesti 

clasa de mijloc? 

-In functie de venituri, bani. Aici ii definesti cel mai bine. In functie de venituri si cat castiga 

ei.  

-Si ar exista si alte criterii de genul educatie sau familia din care provin? Crezi ca e 

important? 

-E important dar daca nu ai studii superioare nu te mai angajeaza nimeni ca sa poti sa castigi 

un banut in plus. Conteaza si studiile pe care le ai foarte mult. Familia na, un pic. Depinde, 

daca ai o familie care are bani, a castigat si-ti lasa tie tot, pleci altfel. In schimb daca ai parinti 

care n-au dupa ce manca, e greu sa o iei tu de la zero. Cand ai ceva in spate e alta treaba.  

-Cei care fac parte din clasa de mijloc sunt similari, ti se pare ca aceasta clasa ar fi o clasa 

sociala destul de omogena? 

-Parerea mea e ca se integreaza cel mai bine. Is si cei mai multi.  

-Ti se pare ca e mare la noi clasa de mijloc? 

-Destul de mare. Adica a inceput sa fie destul de mare. Sunt aia saraci lipiti pamantului, clasa 

medie care e o clasa foarte mare la ora actuala si aia care au foarte multi bani. Si tinde sa 

dispare. Sa se micsoreze. Asa mi se pare mie. Ori ajungi sarac, ori ajungi de dai tunuri si 

schimbi clasa.  

-Care ar fi niste caracteristici de baza ale clasei asteia de mijloc? 

-Cum ziceam, veniturile, ce spuneai si tu despre studii si conteaza si familia, cat de cat dar un 

procent destul de mic din punctul meu de vedere. Depinde de fiecare persoana in parte. 

-Cine nu ar face parte din categoria asta de mijloc? Cine nu ar intra? Ce caracteristici, practici 

ar putea lipsi din profilul asta social? 
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-Sa o iau de sus in jos. Sunt aia care sunt bogati, care se situeaza pe o anumita treapta a 

societatii. Odata ce ai...de asta zic, de aia plec de la venituri. Cand incepi sa castigi mai mult 

iti permiti si alte lucruri, altfel iti faci un concediu, altfel iti cumperi o toala, te duci in mall 

nu te mai uiti pe eticheta cat costa, o cumperi pur si simplu. Clasa de mijloc se uita, se 

gandeste. Aia saraci iar, nici nu mai intra in mall. Lasa ca merge tricoul asta si maine, mai 

merge si la anu si tot asa. Nu-ti permiti, te doare maseaua spre exemplu...lasa ca iau un 

algocalmin, un ketonal, lasa ca-mi trece. Clasa de mijloc, bai ma doare maseaua, hai sa ma 

duc la dentist. Aialalti nu mai zic. La noi clasa de mijloc se descurca mult mai bine, tind sa se 

duca spre mai sus. Nu toti reusesc.  

-Adica isi doresc sa se duca spre mai sus? 

-Toata lumea isi doreste. Nu cred ca exista persoana sa nu-si doreasca sa castige mai bine sau 

sa duca un trai mai bun.  

-Tu cati ani ai? 

-28 

-Din ce mai tii tu minte, chiar daca nu ai trecut in perioada respectiva, daca e sa te gandesti 

din ce mai stii de la ai tai si ce ti-au mai povestit, tu crezi ca inainte exista clasa de mijloc? 

-Nu pot sa zic neaparat clasa de mijloc. Era clasa muncitoare pe vremuri. Vrei nu vrei trebuia 

sa muncesti. Ca te lua de pe strada si te trimiteau la munca. Cea mai mare parte era clasa de 

muncitori si clasa de mijloc. Deci nu erau...ce stiu din ce-mi aduc aminte si din povesti, erau 

aia care faceau parte din partid si aia erau pe alta treaba. Nu poti sa le categorisesti la fel ca 

acum. Era numai clasa superioara care erau prin partide, erau burghezi ca sa le zici asa si 

clasa muncitoare care e clasa de mijloc din ziua de azi.  

-Vrei sa zici ca cei din clasa muncitoare de atunci au devenit cei din clasa de mijloc de acum? 

-Da, ceva de genul.  

-Cum s-a facut tranzitia asta, cum s-a dezvoltat clasa de mijloc dupa '90? 

-Clasa de mijloc de atunci, care au fost destepti, au dat tun, au facut o caruta de bani. Care au 

stiut sa faca bani. Foarte multi au ramas la acelasi nivel. Nu s-au dezvoltat deloc. Pe niciun 

plan. Au ramas acolo, s-au multumit cu ce au si la revedere.  

-Dar oare exista si care s-au dus in jos? 

-Mai mult ca sigur. Care au ramas fara case, fara locuri de munca si care au plecat in 

strainatate. S-a dat drumul la plecat in strainatate, foarte multi au...bine, au fugit multi inainte 

de 89. Si stiu cateva exemple care s-au intors acum si-s CEO pe la ditamai companiile.  

-Da, e interesanta si asta cu migratia.  
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-Se putea pleca, puteai sa pleci mult mai usor. S-a dat drumul la granita, cum s-ar zice. 

Inainte iti era frica. Plecai controlat si daca nu te intorceai, veneau dupa tine. Sau nu mai 

puneai piciorul in tara. Fugeai si te ascundeai. Alta solutie nu aveai.  

-Dar ti se pare ca in ultimii ani a existat vreo evolutie in cadrul clasei asteia de mijloc? S-a 

schimbat ceva in ultimii ani la nivelul asta? 

-Nu prea. Merge pe o linie dreapta. Nu prea se mai pot face foarte mult. Ca tot ai deschis cu 

dupa 89, atunci dupa 89 s-au putut face foarte multe. Combinatii, afaceri, au inceput 

privatizarile si e alta treaba. Dar acum nu prea mai ai cum. Au inceput sa apara toate pe piata, 

ai de toate, tot ce vrei.  

-Dar cand te gandesti la privatizari, te gandesti si la astia care si-au deschis o afacere in 

perioada aia? Sunt si astia in clasa de mijloc? 

-Depinde de ce afacere, de cum au investit banii. Dupa 89 erau banii dar nu aveai pe ce sa-i 

cheltui. Acum n-ai bani dar ai pe ce. Dar n-ai cu ce. Sunt foarte multi in situatia asta.  

-Si mi-ai zis ca tu crezi ca in viitor clasa de mijloc o sa se micsoreze? 

-Or sa fie doar saraci si bogati. Or sa fie diferentele foarte mari. Acuma de bine de rau, esti 

acolo.  

-Dar cine crezi tu ca ar face parte din clasa asta de mijloc? Ce profesii? Ce varste? 

-Varsta...na....odata iesit de pe bancile facultatii, ca iei viata in brate. Sunt care si din timpul 

facultatii, limita superioara de varsta n-ai. N-ai cum. Si sunt functionarii publici, profesorii, 

doctorii la noi in tara, politistii, care lucreaza la stat in general. Care lucreaza in companii 

deja vorbim un pic de alt nivel.  

-Mai sus? 

-Spre mai sus dar fiecare sunt cu exceptiile lor.  

-Dar tot clasa de mijloc ar fi si aia? 

-Tot pe acolo. Dar sunt diferente foarte mici si n-ai cum sa le vezi. Si un doctor a terminat 

intr-o facultate si ala care lucreaza intr-o multinationala are una, doua, trei facultati.  

-Sau lucreaza in IT si are un venit ridicat.  

-Acuma depinde, poti sa lucrezi in IT si sa ai salariul de 120 de milioane. Depinde si ce faci 

cu banii aia. Sau tot in IT si ai salariu de 20 de milioane. Ca sunt. Sunt, acuma exista mult 

mai multi pe piata. Salariile, vine unul...la inceput pe IT s-au angajat cu salarii destul de mari 

dar acum scade nivelul salariilor ca vine altul care bai eu ma multumesc cu 80 de milioane, 

mie imi ajunge. Vine altul, eu vreau 70. Si din ce in ce scade.  

-Dar ma gandesc asa...la stilul de viata al astora din clasa de mijloc. Cum traiesc ei? Ce fac cu 

viata lor? 
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-Muncesc un an de zile ca in vara sa se duca in Costinesti la mare si iarna se mai chinuiesc un 

pic, mai strang niste bani ca sa-si faca si ei un concediu la munte. Si tot in tara. 

-Nu ies? 

-Foarte putini. Raportat la numarul de locuitori, da sunt putini care isi permit sa-si faca un 

concediu la mare in strainatate si iarna tot in strainatate.  Au de ales, ori ma duc iarna la ski in 

Austria si la vara ma duc la mare la Costinesti sau la Eforie sau invers. Ma duc la mare in 

Cipru, in Grecia, in orice alta tara si revelionul il fac in Piata Universitatii. Bine, sunt si aia 

care isi fac revelionul acasa, cu familia, se uita la Maruta... Cam asta. Parerea mea e ca 

romanul munceste pentru a se simti bine doua saptamani de concediu. Cam asta ar fi 

satisfactia lui.  

-Si ce stil de viata are sau isi doreste sau si-ar dori? 

-Ma pun eu in chestia asta. Vreau sa plec in concediu, unde ma duc? Vreau sa ma duc in 

Tenerife. Mi-am luat bilete si-am plecat. Dupa aia ma intorc de acolo, aaa, vreau sa ma duc si 

la ski, nu ma duc la noi, ca-s partiile naspa. Ma duc in Austria. Vrei mai mult. La noi asta e 

faza ca multi muncesc...si aud la foarte multi, nu le place locul lor de munca. Te duci la 

munca ca tre' sa-ti castigi niste bani sa traiesti. Economisesc bani pentru concediu. Cei mai 

multi asta fac. Sau pentru rate la masina, la casa, si te omoara ratele.  

-Asta e un aspect important pe care voiam sa-l intreb. Au credite facute? 

-Toti. Nu exista.  

-Deci asta ar fi o caracteristica destul de raspandita a categoriei asteia.  

-Fara un credit nu poti sa-ti iei o casa, o masina, sa-ti iei ceva mai...nu-ti permiti. N-ai de 

unde, n-ai cum. Sa stau sa-mi pun fiecare salariu pe luna deoparte, eu nu mai mananc, nu ma 

mai imbrac, nu mai fumez si eu o tigara, nu mai fac nimic. Asa te duci la banca, iti da 

creditul... sau iti faci prima casa sau ce chestii de astea mai sunt.  

-Pai si, sa inteleg ca daca zici ca au credite si au de astea, oamenii astia din clasa de mijloc isi 

doresc sa aiba o masina si sa fie proprietari pe o casa, sa fie apartamentul lor? 

-Da. De ce sa stau in chirie o viata, asa e apartamentul meu, fac ce vreau. Asa in chirie vine 

proprietarul cand are el chef si te da afara. Ce faci? Stai, cauta si e nasol.  

-Bine, nu te da chiar asa.  

-Multi n-au cultura asta. Cunosc cazuri. Ne-am mutat cu niste prieteni, am dat o mica 

petrecere, a doua zi a venit proprietarul, voi va strangeti bagajele, afara. O noapte au dormit 

acolo.  

(discutie scurta despre proprietar si situatia respectiva, irelevanta pentru tema interviului) 

-Dar apropos de asta cu casa, unde crezi ca locuieste cineva din clasa de mijloc? 
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-In apartament.  

-La bloc, dar ca zone crezi ca exista vreuna preferata? 

-Peste tot. Ori ca stai in centru, centru, in buricul targului, ori la periferie, tot aia.  

-Dar spre exemplu cand isi cumpara cineva un apartament, cineva din clasa de mijloc, il 

cumpara dupa anumite criterii si daca da, care ar fi alea? 

-Zona, cat de scump este apartamentul... 

-Si ce conteaza la zona?  

-Din punctul meu de vedere, sa fie o zona destul de linistita, un cartier ok, nu pot sa ma duc 

acuma sa-mi cumpar apartament, oricat de ieftin ar fi el. Conteaza si cartierul. Ma contrazic 

aici un pic, dar conteaza. Iti alegi ca zona sa fie ok, sa ai un parc, sa ai o scoala, sa ai un 

supermarket aproape. Chestii. Sa ai la indemana cam tot ce-ti trebuie. O piata, o chestie de 

genul. Multi se orienteaza dupa chestiile astea. Ca te gandesti bai imi cumpar apartament dar 

ma insor, o sa am un copil si am scoala tocmai in capatul celalalt al orasului. Conteaza 

timpul. Pierd timp. Eu intarzii la munca dupa aia ca sa duc copilul la scoala. Ca trebuie sa-l 

duc la scoala cat e mic. Cand mai creste, il sui in autobuz si se duce singur.  

-Deci e important sa fie aproape de... 

-Sa ai cat de cat in zona, in acelasi cartier. Bine, acuma cam toate cartierele au ba o scoala, ba 

un supermarket, s-au impanzit peste tot. La un liceu nu mai conteaza, pentru ca atunci cand 

ajunge cauti sa-l dai la un liceu bun si nu mai conteaza zona. Acolo chiar nu mai conteaza, 

conteaza liceul. Facultate, vorbim deja de alte chestii. De exemplu noi Focsani-Panciu, am 

venit in Bucuresti. Bine, au fost vreo 9 facultati in Focsani (enumera facultatile din Focsani si 

scurta discutie despre facultatile de acolo). 

-Cum sta in casa clasa de mijloc? Isi decoreaza, nu-si decoreaza? E important sa aiba nu stiu 

de care draperii? Sa fie frumos? Sa fie colorat? Sa nu fie colorat? 

-Mobila de comanda sau cumpara din Ikea, Dedeman...acuma depinde si de ce vor, cum le 

place. Mai nou toate apartamentele sunt din mobila din pal sau din mdf, var, tapet, chestii de 

genu si decoreaza fiecare dupa gustul lui. Aici conteaza foarte mult gustul omului. Asta nu 

poate sa fie o categorie. Acuma iti faci mobila de comanda, ti-o faci cum vrei tu, ajunge 

destul de ok, poti sa faci destul de ieftin. Asta, ce are in casa fiecare. Toata lumea are un 

televizor, are un laptop bun...te descurci.  

-Si la electrocasnice? Ce isi cumpara? Ce isi iau? 

-Multi in clasa de mijloc cauta raportul calitate pret, sa fie un pret cat mai bun. Si na, sunt 

destul de multe firme bune si la bani putini. Na, nu isi iau acuma aragaz Gorenje plita cu 

cuptor separat, ca ala e 40 de milioane. Plita cu inductie. Na, frigider de 100 si ceva de 
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milioane. Ala iti mai face cuburi de gheata in plus si atat. Ori iti iei un frigider la 15 milioane 

ori la 120 de milioane, acelasi lucru face. Numai ca in ziua de azi platesti foarte mult firma.  

-Si crezi ca persoanele astea din clasa de mijloc se orienteaza dupa firma? E important 

numele pe care il are? 

-E un pic important. Nu iti iei acuma un brand no name de care nu a auzit nimeni. Poate sa fie 

el bun dar te feresti de el ca e mentalitatea: e chinezarie, da-l dracu. Ma tine de cati bani dau 

pe el. Si cauta firme destul de ok. Si firmele mari se orienteaza pentru chestia asta. Aici e 

chestie pur si simplu de marketing. Fac pentru astia. Fac unul pentru astia cu mai multi bani, 

fac unul pentru astia ca sa si-l permita, trebuie sa se vanda. Cum e si cu masinile.  

-Si cu ce se imbraca oamenii astia? 

(intra o alta persoana pe usa si intrerupe conversatia pentru 1 minut) 

-Toata lumea vaneaza reduceri. Cand e perioada de reduceri toate magazinele sunt pline. Sau 

isi cumpara haine fake-uri luate din Europa, din IDM si chestii de genu asta ca sa para si ei 

ca-s mai ok. Ti-am spus si mai devreme, clasa de mijloc se uita mai intai la cat costa: dau 

doua milioane pe tricoul asta? Ma duc si mi-l iau din Europa. Dau 500 de mii dar e acelasi 

tricou, acelasi material si aceeasi firma. Ca scrie Nike cu doi de n sau cu doi de i...sau 

Adibas.  

-Dar cumpara de la mall? Se duc la mall? 

-Da, se duc. Mall-ul e destul de accesibil, la haine e accesibil. Gasesti haine, tricouri de la 

firme calumea la 30-40 de lei in perioada de reduceri.  

-Dar gandindu-ma la capitolul asta de moda, cat de importanta crezi ca e moda si trendul in 

cum se imbraca lumea? 

-Romanul e fundul si conteaza sa fie la moda. Romanul nu ai sa vezi om care...bine, in 

Bucuresti se mai duc...dar cand te duci la magazin nu te duci in pijamale. Iti iei si tu un tricou 

calcat pe tine si o pereche de blugi si o pereche de adidasi. Nu iesi cu hainele cu care stai in 

casa.  

-Deci e important sa fie si ingrijit? 

-Da, asta e mentalitatea. Se judeca dupa haine.  

-Ce mananca oamenii astia? 

-La mancare nu se uita. Mananca de toate. Te duci in supermarket si vezi cu cosu, indiferent 

de cati bani au sau n-au, mancare isi cumpara. Si au inceput trendurile astea la noi, raw-

vegani, vegani si toate astea. Bine, nu toata lumea isi permite dar din ce in ce mai mult 

incearca.  

-Cu bio, cu de astea... 
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-Da, cu bio. S-au cam speriat in ultima perioada dar produsele bio din punctul meu de vedere 

nu sunt bio. E chesia tot de vanzare...si cel mai bun exemplu pe care pot sa ti-l dau e Aurora. 

La inceput da, faceau produse cat de cat mai bio dar s-au extins, s-au extins si nu mai fac fata 

si nu mai afuma carnea la afumatoare.  

-Baga cu gel... 

-Baga cu gel. Si lumea isi cumpara de toate.  

-Dar mananca mancare...gatesc acasa, spre exemplu? 

-Da, cei mai multi gatesc acasa. Mai fac intr-o seara comanda sau ies la un restaurant. Sunt 

restaurante foarte flexibile, pentru toata lumea.  

-La munca spre exemplu ce mananca? 

-Ori isi iau pachet de acasa ori cauta un impinge tava daca au  pe langa ei dar foarte multi vin 

cu pachetul de acasa. E si mai convenabil sa vii cu pachetul. Fac oala de mancare...fac un 

pilaf de exemplu. Mananc o data, dar imi iau si la munca a doua zi ca dupa aia daca il las in 

frigider se strica si-l arunc, nu se merita. Iau si la munca.  

-Gatesc pentru mai multe zile, oricum... 

-Da, fac pentru mai multe zile. N-ai timp sa stai sa gatesti in fiecare zi. O iei razna. Eu unul 

nu pot sa gatesc pentru o persoana. Nu pot, nu-mi iese mancarea. Eu stiu sa fac multa 

mancare. Si mancarea multa are alt gust, mult mai bun.  

-Nici mie nu-mi place sa gatesc doar pentru mine.  

-Paste, eu cand fac paste mai ieftin ma ajunge sa ies sa mananc in oras o portie de paste cand 

mi-e pofta decat cand le fac eu acasa. 4 portii ma costa 800 de mii, cand fac bologneze de 

exemplu. Ca le cumperi pe toate. Daca mai ai ceva prin frigider ce-ti mai trebuie la portia de 

paste e de bine. Daca nu, cam pe acolo, 70 de lei 80 de lei tot te ajunge. Si nu te gandi, ca-ti 

iei de asta la conserva, nu proaspat. 

-Cand te uiti la copii poti sa recunosti un copil care provine dintr-o familie care face parte din 

clasa asta de mijloc? Si daca da, ce ti-ar... 

-Depinde, copiii la ce varsta? La generala, liceu sau mai mici? 

-Mai mici, hai sa-i vedem pe astia mai mici.  

-La astia mai mici nu prea faci diferente.  

-Si unde crezi ca ar incepe diferentele? 

-De la generala in sus. Cam de prin clasa a cincea, chiar si dintr-a patra. Ii vezi ca au 

telefoane mobile, tablete.  

-Deci gadget-uri.  
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-Apar cu gadget-uri. Apar cu toale de firma. Bine si la aia mici faci un pic...la gradinita, la 

unu patru faci un pic diferenta dar e insesizabila. Aicea dupa toale iti dai seama, dupa cum se 

imbraca. Si hai sa zicem dupa comportament dar depinde.  

-Si ce fel de comportament ai identifica? 

-Depinde si de educatia pe care o primeste acasa de la parinti cand e copilul mic. Sunt care sa 

zicem clasa sociala...copilul ala poate sa fie razgaiat, alintat, fitos si chestii de genul asta. Dar 

aici intervine iar educatia pe care o primeste acasa. Deja cand e mare incepe sa gandeasca 

singur. Se schimba.  

-Deci practic e importanta educatia pe care o primesc acasa.  

-La copii da, e importanta educatia pe care o primesc acasa. Indiferent de cum se imbraca si 

ce gadget-uri are. Si de la o anumita varsta mai intervine si anturajul pe care il are.  

-Ti se pare ca cei din clasa de mijloc ar fi implicati civic, participa la actiuni de caritate? 

-Actiuni de caritate? Nu cred. 

-Doneaza lucruri? 

-Da...de fapt...cred ca cei mai multi s-ar implica in chestii umanitare.  

-Fac voluntariat, spre exemplu? Sau doar doneaza? 

-Doneaza, zic. Din haine vechi...aduni, aduni si nu mai ai loc la un moment dat. Si prefera sa 

le dea decat sa le arunce. Strang sacul, le duc la astea...sutn o gramada de asociatii si in tara si 

in Bucuresti care colecteaza haine, jucarii vechii, chestii de genul. Da, cred ca cei mai multi 

doneaza.  

-Si de ce crezi tu ca doneaza? Ca nu mai au loc de haine? 

-Nu mai au loc de ele si nu mai au nevoie de ele. Pur si simplu. Nu din alte motive. Ca vreau 

eu sa ma duc sa donez. Hai sa zic ca vreau sa ma duc sa donez la sange. Na, la ala n-ai cum. 

Sau mai vad o babuta pe strada, ii dam un leu, doi lei acolo. Li se face mila.  

-Carei categorii crezi ca doneaza cu precadere? 

-Tot astia de mijloc? 

-Cui crezi? 

-La aia saraci, care n-au casa, n-au ce manca.  

-Si la copii, spre exemplu? 

-Aici eu am o parere foarte proasta despre donatul la copii. La copiii pe care ii vezi cersind pe 

strada,...is pusi de altii. Eu nu le dau, sincer. Oricat de multi bani as avea, nu le dau. Pentru ca 

nu ii pentru ei. Sunt pentru altii mai mari care ii pun sa cerseasca. Asa, daca ii stiu, prefer sa 

cumpar o farfurie de mancare sa ii dau. Dar stiu ca o arunca. Interesul lor sunt banii.  

-Crezi ca ei sunt interesati de viata politica? Voteaza? Participa la proteste? 
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-Clasa de mijloc? 

-Da 

-De participat la proteste, toata lumea vrea sa iasa in strada, dar cand e de iesit in strada, nu 

iese. Toata lumea e tare in gura pe Facebook pe de astea....sau ies... da, mai ies.  Dar putini. 

Si ies din alte interese. Daca ne-am strange sa iesim toti in strada ca trebuie sa iesim sa facem 

ceva, da. Ar fi alta treaba. Dar asa ies din pur si simplu alte interese.  

-Care ar fi? 

-Politica, bani...si nu iese nimeni ca vrea....sunt foarte putini care ies in strada din dorinta de a 

schimba ceva. Altii ies din interes. Vrei sa tip in gura mare jos nu stiu care? Ce-mi iese la 

afacerea asta?  

-Pe principiul mie ce-mi iese. Dar ei sunt interesati de cum decurge viata politica, de cine mai 

e la putere? 

-Ii intereseaza si nu. 

-Sau nu actioneaza in direactia asta? Doar asa, se uita... 

-Pur si simplu informativ, ba sa vad si eu ce se mai intampla. 

-Mai citesc o stire, mai.... 

-Da. Ca sa mai am un motiv de barfa cand ies cu baietii la o bere in oras, ca ba ai vazut ce 

chestie a vrut sa faca ala, ai vazut pe cine a arestat? Mai da-l in puii mei si pe ala cu....ala nu 

stiu ce...si chestii de genu. De can-can. 

-Dar la tine au existat momente sau situatii in care te-ai definit ca apartinand unei clase 

sociale? Intr-o discutie sau... 

-Nu m-a intrebat nimeni si nici nu... 

-N-a intervenit niciodata discutia asta? 

-Nu 

-De ce crezi ca...de ce n-a intervenit? 

-Nimeni nu vorbeste despre chestiile astea. Ba ce clasa sociala esti? Nu, nu se pune 

problema.  

-Dar tu asa, te identifici cu clasa asta de mijloc?  

-Sincer, da. Nu-s nici sarac sa n-am ce manca, dar nici bogat. Is la mijloc. Undeva acolo. Sunt 

si zile cand nu am un ban de pachet de tigari, sunt si zile cand cumpar cu cartusul tigari. Dau 

un exemplu.  

-Dar, daca zici ca esti, dar ai prieteni, cunostinte care n-ar intra in categoria asta si atunci ce e 

diferit la ei fata de tine? Cand te gandesti la persoanele astea care nu sunt clasa de mijloc. Fie 

cat mai sus, fie cat mai jos? 
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-Foarte mult tin cont de socializare, cu cine iesi in oras. La varsta pe care o am acum. Totul 

se rezuma la prieteni. Si sa-ti permiti sau sa poti sa iesi cu ei in oras. Acum depinde si de 

restul, din clasa sociala mai sus...aia poate stau cu tine dar vor sa se duca in alta parte. Dar 

stau cu tine ca-s prietenii tai. Dar omul daca vrea, pleaca. Nu ai ce sa-i faci. Si chestia asta se 

rezuma foarte mult...se fac bisericute. Foarte multi dintr-un colectiv sunt cam de aceeasi clasa 

sociala. Ai si alte subiecte de discutie, te duci si in alte locuri, iti permiti sa te duci in alte 

locuri. Se formeaza bisericute, sa le zic. 
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C., barbat, 30 ani, studii superioare (inginer), agent de vanzari, venituri intre 2000 si 

3000 de lei (ocazional mai mari) 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

-In primul rand, interviul este despre clasa de mijloc din Romania și Bucuresti și ne 

intereseaza parerea ta despre lucrurile astea, cum te raportezi tu la ideea asta. Ca prima 

intrebare as vrea sa stiu cam ce crezi ca inseamna pentru tine clasa de mijloc? 

-Clasa de mijloc...romanul cu salariul mediu pe economie, care probabil sta in chirie în 

Bucuresti si se chinuie sa ajunga la sfarsitul lunii. Cam asta.   

-Ce ar fi definitoriu pentru clasa asta de mijloc? 

-Definitoriu? La ce te referi? 

-Ce caracteristici ar fi definitorii pentru clasa asta de mijloc? 

-De varsta? De orientare politica? De orientare sexuala?  

-De care or fi. 

-Nu știu ce să spun acum. Chiar nu știu.  

-Dar cand te gandesti la clasa de mijloc, ai spus ca este... 

-Romanul cu salariu mediu, vârstă 30...nu, 25-48 de ani, 50 de ani.  

-Un job? 

-Un job stabil, zice el, nedeterminat. Credit la banca pentru casa, masina si habar n-am...si 

pentru vacante mai nou, din cate am vazut eu.  

-Se fac credite si pentru vacante? 

-Foarte tare chestia asta. Eu cunosc...un 2% din prietenii mei îsi fac credite pentru vacante. 

Prieteni din Bucuresti.  

-Inseamna ca asta e un aspect important, a se plimba?  

-Probabil sa iasa din cotidian. Probabil. Nu stiu, fiecare intelege libertatea intr-un fel sau 

altul. Unii îsi fac arogante în Romania, iesind din Bucuresti, doar. Si altii îsi fac vacante o 

data pe an, credit la banca, sau cu bani stransi.  

-Dar chestia asta, de a pleca in concediu, e importanta? La munte, la mare? 

-Conteaza foarte mult. Pentru linistea sufleteasca a fiecăruia.  

-Ma refer în special la astia care s-ar zice ca ar fi clasa de mijloc. Ce mi-ai mai zis? Ca au 

credite pentru casa si masina. Ce vrei sa spui prin asta? Asta inseamna ca e important sa aiba 

o casa pe proprietatea lor si masina in proprietatea lor.  

-In mentalitatea romaneasca asta e. In prisma mea. Probabil nu-i chiar asa. Ce-am vazut eu, 

asta e.  
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-Dar sunt si foarte multi care locuiesc totusi in chirie... 

-Sunt foarte multi care locuiesc in chirie care probabil ca nu au salariul sau nu sunt inca 2 ca 

sa poata sa faca un credit pentru casa, de cele mai multe ori. Romanul este invatat...asa a fost 

crescut, sa aiba ceva al lui. Ceva, nu stiu, ori casa ori masina. De cele mai multe ori casa. De 

ajuns sa-ti iei casa, mai intai iti iei masina. E mai ieftina si poti sa faci un credit pentru ea. 

Daca nu faci credit macar poti sa strangi banii ca sa ti-o iei.  

-Ai zis 25-48 care au credite, care se plimba. Tie ti se pare ca ar fi o categorie sociala 

omogena, categoria asta? 

-E foarte omogena, din punctul meu de vedere. Toti gandesc cam la fel: Fac sport, se duc la 

munca si vacante. Teatru, film o data pe luna. In fiecare om de pe strada te vezi pe tine de 

fapt. E foarte omogena. De fapt nu e omogena, e o singura persoana de fapt. Dar ca calitate a 

vietii asa o pretuiesc eu. Cel putin categoria de mijloc, in care ma aflu si eu. 

-Calitate a vietii, asta e un aspect important.  

-Exact si se generalizeaza din ce in ce mai mult.  

-Dar ce vrei sa spui prin calitate a vietii? 

-Calitatea vietii e probabil...ei vad asa modul de a trai cat se poate mai bine, in viziunea lor, 

cand salariile sunt cum sunt. Incearca sa le faca in mic. Romanul nu mai gandeste in mare. O 

sa ajung mare, o sa am o cariera extraordinara, o sa castig multi bani, o sa am o familie 

fericita. Nu, mai intai sa-mi fac o mini-vacanta, pana in 40 de ani, dupa 40 de ani ma gandesc 

daca ma insor. Daca ma insor pot sa-mi fac un credit la banca sa-mi iau o casa si sa stau cu 

respectiva. Asta pentru calitatea vietii. Sa traiesti cat mai frumos dar cat mai ieftin. Sa te 

incadrezi in banii de salariu.  

-Adica sa traiesti bine, asta e ideea? 

-In viziunea ta, sa traiesti bine. Probabil ca altii aleg altceva prin a trai bine. Dar macar sa te 

simti multumit cu tine, ca nu muncesti degeaba. Oricum majoritatea celor care stau in 

Bucuresti si fac parte din patura de mijloc, nu sunt bucuresteni. Sunt din provincie si au ales 

sa ramana aici.  

-Ce caracteristici ar putea lipsi din profilul clasei asteia de mijloc? Sau ce nu e in clasa de 

mijloc? 

-La ce te referi? 

-Ce categorii de oameni, ce practici, nu le-ai introduce in categoria asta de care am vorbit? 

-Pensionarii n-au nicio treaba. Is departe de middle. Pe cei fara job probabil. Toata ideea 

pleaca de la bani, middle class. Inseamna ca au un salariu din care se descurca dar nu e destul 

de mare. Deci in primul rand o luam pe varsta si pe categorii sociale care nu-si permit sa 
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ajunga in middle class: pensionarii, studentii- o parte din studenti si habar n-am. Si probabil 

si cei intre 30 si 50 de ani care muncesc in constructii. Oricum aia de obicei nu stau in 

Bucuresti. Cam astia lipsesc, zic eu, din categoria de mijloc.   

-Dar m-as intoarce la ce ai zis mai inainte, cu stiluri de viata. Tu ziceai ca ei vor sa traiasca 

bine cu cat au, chiar daca nu au suficient... 

-Exact, dar isi infrumuseteaza viata cat se poate, pe cat posibil.  

-Diferite chestii precum asta: iesitul la teatru, la film, iesitul afara din Bucuresti? 

-Asta face parte din rutina, nici nu cred ca-ti imbunatateste mult stilul de viata. E doar o 

rutina. Incerci sa iesi din rutina munca-casa, munca-casa, facand unele chestii care zici tu ca 

le faci pentru tine. Le faci ca...pe partea asta cred ca copiezi mai mult. E instinctul ala de 

turma. Pe principiul sa moara si capra vecinului. 

-E important cum se raporteaza ceilalti la ei nu? 

-Nu. De ce sa spuna celor din exterior? Pe mine nu ma intereseaza ce spune celalalt de langa 

mine.  

-Dar spritul asta de turma, conteaza nu? Ca de asta faci ca el? 

-Probabil ca lucreaza subconstientul. Constient nu o vad asa. Subconstient stiu ca trebuie sa 

ma duc la cinematograf. Pot sa stau acasa sa mi-l descarc. Oricum, la ce filme ma duc eu 

trebuie sa ai ecran mare.  

-Din ce mai stii de la persoanele pe care le-ai mai cunoscut si din povesti, adica stiu ca nu e 

experienta ta directa de viata dar tu crezi ca exista inainte de 89 o astfel de clasa de mijloc? 

-Sincer sa fiu chiar nu stiu. Era cam totul o apa si-un pamant, atunci. Cam toti erau mijocul. 

Era salariul unic, aveai facultate erai un pic mai sus, erai deja in high class. Chiar daca...din 

cate am inteles eu de la ai mei, aveai mai mult acces la...voiai sa-ti faci un credit de exemplu, 

erai intr-o pozitie mai sus ti se usura. Mai ales atunci cand se dadeau locuinte sociale, 

locuinte de munca care ajungeau sa fie ale tale ulterior. Si la inceput iti dai seama, in functie 

si de jobul pe care il aveai tu si sotul. Sau tu si sotia. Iti dadea un apartament cu 3 camere. Era 

si in functie de copii. De fapt chiar era numai in functie de cati copii aveai, nu in functie de 

cati bani castigai.  

-Ok, dar daca nu stii cum era, poti sa te gandesti spre exemplu cine crezi tu ca a ajuns sa fie 

clasa de mijloc si cum crezi ca s-a facut trecerea asta? La inceput? In anii ulteriori? Cum? 

Cand? 

-Atunci sau acum? 

-Dupa 90, zic.  
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-Sa zicem ca daca inainte eram toti o apa si-un pamant si hai sa zicem ca era niste diferente 

de educatie si de statut social in comunitate pana la urma. Cum s-a dezvoltat middle class-ul 

asta? 

-Dupa Revolutie, nu stiu...s-a furat. Cine a furat, a ajuns in high class.  

-Da, dar in middle class? 

-Ce-a ramas in middle class? Aia care au muncit si au avut studii superioare si atat. Restul 

care nu au studii superioare sunt deja low class. Salariu minim pe economie sau plus sau 

minus 10-20 lei.  

-Dar aia care pe la inceputul anilor 90 care faceau tot felul de combinatii, tot felul de 

business-uri din astea, aduceau blugi si de astea nu au ajuns si ei clasa de mijloc? 

-Da, au ajuns micii comercianti probabil. Dar nu-i vad in middle class. De ce? Ii vad ca au un 

venit lunar...sau probabil n-au timp sa faca parte din middle class. Eu nu vad numai partea de 

bani si de ce are ala, are casa si masina. Nu. Trebuie sa mai si iesi din casa. Comerciantii care 

au facut chestia asta, nu mai ies din casa. Se duc la munca, sunt la munca. Se duce vinde la 

magazinul lui, vinde si seara se duce si doarme. O data de Craciun sau de Paste poate pleaca 

din localitate. Si nu e bucurestean. Astia sunt de la tara. In Bucuresti, cine are magazin, mixt 

sau la coltul blocului cum zicem noi, nu stiu daca poti sa-l consideri in middle class. E un pic 

mai jos de middle class. Doar se taraste. Pentru ca au aparut lanturile de magazine si 

francizele din afara si au acaparat totul.  

-Ti se pare, daca te gandesti la ultimii 5-10 ani, crezi ca s-a schimbat ceva in clasa asta de 

mijloc de la noi? 

-Suntem mai liberi, cica. Fata de anii '90. Avem mai multa libertate, democratie. Ideea de 

democratie pe care nu am inteles-o, parerea mea. De la inceput nu am inteles-o.  Democratia 

nu inseamna sa furi, sa dai in cap ca sa ajungi mai departe, sa fii mai sus fata de celalalt. 

Important e ca toata lumea sa mearga mai departe, taxe impozitate, chiar daca statul nu 

produce nimic. El oricum o sa-ti ia. Ca asa functioneaza statul. Odata ce faci evaziune tu, 

toata lumea o sa faca evaziune. Daca tu te imbogatesti, de ce sa nu ma imbogatesc si eu? 

Oricum asta nu te ajuta. Daca esti in middle class, cobori. Chiar daca ai tu firma ta, taxele 

sunt peste 50%.  

-Deci acum cand vorbesti te gandesti la antreprenori, care au o firma sa zic, de genul asta a 

sefului tau... 

-El face parte din alta categorie.  

-Pentru ca are conexiuni de astea politice si...? 

-Exact. 
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-Dar sa zicem unul cu o firma mai mica. Niste antreprenori care totusi produc niste bani, aia 

s-ar incadra... 

-Depinde de domeniu. Daca nu merge domeniul...ce merge acum, merg serviciile: transport, 

publicitate...nu mai stiu ce sa mai zic. Astea sunt ce am lucrat eu. Dar productia merge si nu 

merge. Faci pentru un pret foarte mic ai si salarii foarte mici. Tu castigi, e adevarat. Ca patron 

de fabrica de fabrica de productie. Dar deja sa zicem ca esti in middle class spre high class. 

Ca-ti permiti mai multe lucruri. Oricum tu nu apuci sa traiesti viata. Pentru ca nu apuci.  

-De ce spui ca nu apuci? 

-N-apuci ca te omoara statul. Nu apuci. Pur si simplu. Tu trebuie sa te gandesti intotdeauna ce 

credit la banca mai fac ca sa fiu pe linia de plutire?  

-Deci pana si astia lucreaza foarte mult cu credite? 

-Exact. Nu sunt firme maricele in Bucuresti care fac orisice fel de productie sa nu aiba un 

credit la banca. Cu linie de creditare cu acoperire nu stiu cat timp, cu fonduri nerambursabile 

europene si tot asa. Si statul nu te ajuta cu nimic. Ba chiar iti pune piedici.  

-Vrei sa zici ca una dintre schimbarile astea ar fi astea cu impozitele foarte mari, care ar da in 

cap clasei de mijloc.  

-Clar. Si nu-ti ofera servicii. Ok, platesti la stat CAS, sanatate, pensie si nu stiu ce. Si te 

trezesti la pensie ca nu ai pensie. Te duci la spital si trebuie sa dai spaga ca sa poti sa intri. 

Deci e o chestie care nu se acopera una cu alta. Deci sunt servicii pe care tu le platesti si tu nu 

te bucuri de ele. Decat daca platesti in plus. Asta s-ar putea scoate foarte linistit si...astia din 

middle class si high class si aia de jos ar putea sa-si faca o asigurare medicala privata, care sa 

coste o suma modica. Habar n-am, fiecare si-o face pe plafon. Si cand ajungi la spital...nu, te 

duci la clinica particulara. Ca pana la urma tu o faci privata, iti plateste firma de asigurari. Nu 

ar trebui statul in partea asta.  

-Oare isi fac middle class asigurari de astea de viata? Sau merg la privat, la sanatate? 

-De obicei si angajatorii, acum mai nou, in afara de CAS-ul ala, sunt obligati sa-ti plateasca, 

sa-ti faca pensie privata separata.  

-Acum daca te-ai gandi, cum crezi ca vor evolua lucrurile? 

-Momentan sunt pesimist, nu vad bine deloc. Daca e unul care vede bine, ar fi ceva. Nu 

numai din punct de vedere economic, razboaie si alte alea. Tot auzim. Undeva se ajunge.  

-Dar daca stai sa te gandesti la clasa de mijloc...hai sa ne gandim la asta din Bucuresti, cine 

crezi ca face parte din ea, asa ca oameni? 

-Ti-am mai zis, 30-50 de ani.  

-Dar mai mult de atat. Alte detalii....? Lucreaza ai zis, un job stabil... 
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-Studii superioare, sunt obligati sa le faca. Studiile se platesc, din fericire. Oricat in plus 

conteaza. Si statul e obligat sa-ti dea...angajatorul din cauza ca e fortat de stat sa-ti dea 

salariul minim pe economie care e undeva la 1600 pentru ca ai studii superioare. Si apoi in 

functie de calitatile pe care le ai in domeniul respectiv, iti mareste salariul sau ti-l scade. Dar 

are un plafon de unde pleaca. Nu mai da cat vrea el. Atata veriti, nu. Si eu zic ca astia din 

middle class sunt oameni care stiu sa-ti dea valoare muncilor. Stiu sa se vanda, in limitele 

bunului simt. Niciodata nu o sa stii sa te vinzi tu. Cineva iti da un pret. Tu poti sa dai pretul 

cat mai mare, ca sa ai de unde sa scazi.  

-Ai zis persoanele cu studii superioare. Daca e sa iei pe...nu stiu...sunt multi oameni care nu 

lucreaza in domeniu sau nu au studii superioare sau au studii superioare dar lucreaza in alta 

parte si castiga totusi destul de multi bani.  

-Pai romanul se muleaza foarte bine.  

-Sau altii care nu au deloc studii superioare si tot asa, au un venit mare. Si pe aia i-ai baga la 

clasa de mijloc? 

-Da, i-as baga, pe unii din ei, dar foarte putini. De ce? Scoala primara, sau cel putin in 

generatia noastra, a functionat. I-XII. De acum nu o sa mai fie. O sa scada clasa de mijloc, 

pentru ca nu ai cum, nu poti sa pretuiesti pe unul care habar nu are... 

-Asta pentru ca vezi un declin in sistemul de invatamant primar? 

-Nu, in cel obligatoriu, pana in 10 clase. E degradare totala. Si o sa se trezeasca la un moment 

dat la realitate ca trebuie sa munceasca si au terminat o scoala si trebuie sa faca chestia aia. 

Pe cand scoala tehnica, cum ii zicem noi acum, te invata de la A la Z. Nu erai bun numai pe 

un domeniu. Tu cand ajungeai in clasa a XII-a si dadeai bacalaureatul, nu stiai ce sa-ti alegi. 

Ca stiai sa o faci si pe aia si pe aia si pe aia. Si ajungeai la un moment dat sa alegi ceva care 

probabil te caracteriza. Si apoi lovindu-te de chestii in viata, ajungi sa excelezi in ceea ce nu 

ai facut. Dar tu ai un background. Ai de unde sa pleci, nu pleci de la 0. Deja tu ai 12 ani de 

experienta in scoala. Hai, ok primii 4 nu se pun. Dar restul? Sunt foarte multi ani de zile.  

-Hai sa-ti pun niste intrebari mai lejere: unde crezi tu ca locuiesti o persoana din clasa de 

mijloc? Exista vreun loc anume la care te gandesti si in care ai zice ca ai gasi mai multi din 

clasa de mijloc. Sau poate ca nu exista vreun loc din asta. Sau daca exista cand cineva isi 

alege ce apartament sa-si cumpere...ca ziceai ca isi cumpara casa...care ar fi criteriile dupa 

care s-ar ghida atunci cand isi aleg sa-si cumpere un apartament in Bucuresti? 

-Isi aleg in functie de comoditate, in primul rand. Cat mai aproape de locul de munca, cat mai 

in oras. E si o categorie care isi alege in afara, incepe sa fie si la noi chestia asta, pe 

globalizare sa zicem, ca in afara orasului esti tot in oras. Dar majoritatea, avand in vedere 
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traficul care e, prefera in oras si cat mai aproape de locul de munca. Eu unul mi-as lua langa 

munca, daca ar fi. Sa traversez. 

-Si te mai gandesti si la altceva cand vine vorba de criterii? Sa fie aproape de parcuri, sa fie 

zona linistita? De scoala? 

-Eu nu vad asa. Dar momentan sunt neinsurat, probabil. Dupa aia cand apar copii, probabil ca 

da. Ok, te axezi pe partea de scoala, sa fie unde sa fie echilibru munca-scoala-casa-munca ei. 

Undeva la mijloc sau macar in drum spre munca ta, lasi copiii la scoala si sotia la munca sau 

invers. Oricum totul sa fie cat mai mecanizat.  

-Cat mai usor? 

-Exact. Sa nu te trezesti ca-ti lasi sotia in benzinarie dupa 100 de km ca lipseste ceva din 

masina.  

-Cum locuiesti, cum crezi ca-si decoreaza casa o persoana care face parte din clasa asta de 

mijloc? 

-Asta depinde de fiecare.  

-Dar stilul? Ce mobila crezi ca ar fi preferata? Isi decoreaza casa, si-o aranjeaza, nu? 

-De aranjat, si-o decoreaza. Asta o vezi la inceput de la biroul la care lucreaza sau locul de 

munca. Orice om personalizeaza locul in care sta. Cel putin romanii. De la o fotografie pana 

la un maimutoi facut de un nepotel sau o nepotica sau chiar de copilul lui. Deci pozele nu 

lipsesc. Si ca mobilier, probabil mobilier gen Ikea. Cat mai practice si comode. Toata lumea 

cauta comoditate de fapt. Asta inseamna probabil stil de viata fericit si sanatos. Comoditate, 

cand ajungi acasa sa te gandesti ca maine e alta zi.  

-Dar, spre exemplu, crezi ca exista vreo estetica sau sa arate in vreun fel? 

-Nu cred, cat mai functional posibil, parerea mea. Si probabil cat mai nou, high tech. Am 

intrat in era calculatoarelor si gadget-urile... 

-Aha, gadget-uri...si te gandesti si la partea de electrocasnice din casa? 

-Da. De la....prima oara...nu stiu daca...cum simt eu, omul isi ia prima oara calculatorul cand 

se muta intr-o casa. Apoi isi ia masina de cafea sa-si bea cafeaua linistit.  

-Si frigider sa puna mancare in el.. 

-Si aragaz. Astea is primordiale. Le iei la inceput. Dupa aia cand incepi sa decorezi, decorezi 

cu gadget-ul care iti foloseste la munca si neaparat la munca. Si cred ca televizorul e pe 

ultimul loc intr-o casa. Asa o vad eu. Te oripileaza de obicei ideea de a te uita la televizor.  

-Pentru unii e important.  

-Pentru unii da, dar nu sunt in middle class aia.  

-Si cum crezi ca se imbraca cineva din clasa de mijloc? 
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-In fuga.  

-Pentru ca e mereu pe fuga? 

-In general. Nu stiu...sunt parametri pe care ii ai in functie de jobul pe care il ai in primul 

rand. Ca s-a categorisit fiecare job in parte, tinuta. Lucrezi la birou, iti iei o camasa. OK, 

renunti la pantofi si-ti iei niste adidasi cat mai casual spre office. Daca preferi comoditate. 

Poate preferi comditatea in niste pantofi. Poti sa ajungi la costum. Depinde tot de job. De 

obicei in functie de job se imbraca omul.  

-Si in afara lui cum crezi ca se imbraca? 

-Cred ca la fel. Deja incepi sa te simti bine in hainele pe care le porti la munca, chiar daca la 

inceput le-ai urat. Incet, incet incepe sa-ti placa si te simti incomplet cand pleci intr-un 

hanorac afara din casa. Asa o vad eu. Iesi la o bere cu prietenii, te imbraci o camasa. Te simti 

prost daca nu. Acum ceva timp am iesit in club si am iesit in camasa. A fost extraordinar. La 

o saptamana am iesit in hanorac. Ultimul om m-am simtit. Si toti langa mine erau imbracati 

in hanorac. Eu ma simteam prost, nu eram in hainele mele.  

-Dar conteaza sa fie de firma sau... 

-Nu stiu ce sa zic. Conteaza sa stea bine. Si sa te simti tu bine in hainele respective. Dar e 

important sa fie ingrijite, calcate? 

-Intotdeauna e important sa fie ingrijite. Asa incerci tu in subconstietul tau sa te diferentiezi 

fata de omul de langa tine. Care probabil are aceeasi educatie ca tine, aceleasi cunostinte dar 

tu ca sa te evidentiezi macar in sufletul tau te imbraci intr-un fel incat sa te simti cat mai bine 

posibil. Iti dai tu impresia tie ca esti un pic mai....ca vrei sa iesi din turma.  

-Si femeile cum crezi ca se imbraca? Ca mi-ai zis de barbati. 

-Habar n-am. Nu stiu ce e in capul lor. Am studiat cativa ani, dar nu prea mi-a iesit. Sunt 

departe de adevar. Oricum femeia inca se vinde cu trupul, nu se vinde cu capacitatile 

intelectuale. Orice si la locul de munca. Nu stiu daca, nu am fost in situatie de angajator, dar 

daca as fi in situatie de angajator as lua-o pe aia cu sanii mai mari sau pe aia cu fusta mai 

scurta. Sincer. Pana la urma invata ea ceva. In vanzari cel mai bine e sa ai un corp frumos si o 

fata frumoasa, ca ea. Atunci clientii is paf. In fostul meu job era o tipa la un moment dat si 

era secretara. Buna in draci. Veneau clientii nu mai plecau. Si era eficacitate maxima. Veneau 

in prostie. A plecat, s-a maritat. Si a adus una comuna. Se imbraca cum se imbraca. Ideea de 

elegant disparuse demult, era casual, casula. Mai mult in pijama decat in haine. Deja clientii 

nu mai stateau. Veneau, veneau, luau aia si gata. Nu puteai sa vinzi nimic peste.  

-Nu aveai nici timp sa faci asta.  
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-Da, in primul rand nu aveai timp, ala nu putea sa-si piarda timpul acolo...se ducea la alta 

firma care avea o secretara buna. Si in doua cafele, in loc de un stand ce voia ala sa cumpere, 

cumpara doua. Eh, mai am nevoie de unul. Oricum, aspectul conteaza, foarte mult conteaza. 

In orice domeniu, din pacate aspectul conteaza.  

-Ce mananca middle class-ul? 

-Fast-food...sau impinge tava.  

-Cum asa? 

-In primul rand nu ai timp. 

-Deci mananca mancare gatita de altcineva? 

-Exact. Marea majoritate. Sunt putini care gatesc. Si aia care gatesc cred ca o fac doua zile 

din 5, mananca de acasa. Si celelalte la impinge tava sau fast-food.  

-Dar crezi ca exista o tendita...sau sunt si persoane din middle class sa manance sanatos 

sau...? 

-Toti vrem sa manacam sanatos dar e un efort in plus. Nu stiu cum faci tu, dar e un efort in 

plus.  

-Cum il vezi tu un efort in plus?  

-Avand in vedere ca nu ai timp sa mananci...decat 2 ore, 2 zile pe saptamana. In zilele 

lucratoare zic. Sambata si duminica, oricum vrei sa iesi din casa si nu mananci acasa, ca nu-ti 

doresti. Deci alea 2 in care mananci acasa. Ajungi seara, nu ai timp sa faci piata. Deja 

legumele le-ai scos din schema. Legumele sanatoase, ca alea cumparate din supermarket sunt 

grabite. Si deja nu mananci sanatos. Chiar daca mananci gatit, nu mananci sanatos. Si la 

impinge tava sau fast-food, mancare sanatoasa nu.  

-Da, dar la impinge tava ai totusi niste mancare gatita, nu? 

-Exact. Dar mancarea de la astea trebuie sa fie fatoasa, sa arate bine si de cele mai multe ori 

mancarea sanatoasa nu arata foarte bine. Are legume, trebuie sa fie aburite si putina sare 

aruncata pe ele. Si cat poti sa mananci salata?  

-Trebuie sa mananci si un porc.. 

-Si aia de obicei prajita in ulei sau in cel mai bun caz pus pe un grill.  

-Cum iti dai seama ca un copil provine dintr-o familie din asta din clasa de mijloc? 

-Nu stiu, eu nu ma uit la copii.  

-Ti se pare ca cei din clasa de mijloc sunt implicati civic? 

-Nu, incearca, dar nu. E acelasi instinct de turma. Si care pleaca de la locul de munca. 

-Adica participa la actiuni din astea de caritate, fac voluntariat? Doneaza lucruri? 
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-Nu stiu ce intelegi tu prin voluntariat sau donat de lucruri. Daca donezi doar de Craciun si de 

Paste asta nu inseamna ca faci voluntariat. Daca duci o jucarie copiilor de la casa de copii de 

doua ori pe ani, nu stiu daca e voluntariat. Si atunci tu arunci niste lucruri pe care nu le mai 

folosesti. Sau privezi copilul tau de o jucarie cu care inca poate s-ar mai juca cu ea. Apropo 

de donat, nu o sa vezi tu ca cineva se duce sa cumpere din magazin sa o dea acolo. Nu, da din 

casa. Si de obicei, ce dai din casa? Ce nu-ti trebuie. Oamenii sunt egoisti. Romanul este 

egoist in general. Si eu nu vad ca un voluntariat asta.  

-Dar ca obiecte pe care sa le doneze, ti se pare ca e o practica pe care o fac oamenii astia din 

clasa de mijloc sau e doar asa... 

-O fac dar de fatada dar nu o fac din tot sufletul. Probabil vine unul mai din semi-conducere 

asa zic...care face parte din middle class si spune hai sa donam jucarii de Craciun 

orfelinatului x.  

-Adica firma... 

-Exact. Si apoi incepe de ce ala sa dea si eu sa nu dau, mai gasesc si eu jucarii pe acasa. In 

cazul in care n-are, n-are, poate cumpara una, dar cea mai ieftina. Ca pana la urma copilul ala 

se bucura de ea. Dar eu nu o vad ca voluntariat.  

-O fac mai mult pentru ca trebuie? 

-Exact. Deja sunt prea saraci...nu saraci...se gandesc prea mult la bani ca sa poata sa faca ceva 

din ei.  

-Dar daca spre exemplu...cand zici ca o fac de fatada, de vazut lumea, cum ar fi formulata 

obligativitatea asta de a face donatii...cum.. 

-Nu e obligativitate. E o moda. Si moda asta nu o face middle class-ul sau low class-ul. O 

face high class-ul. Si multinationalele sunt conduse de obicei de cineva din high class, nu din 

middle class ca n-ar mai fi multinationala sau firma destul de mare. Si atunci ala spune, ok 

facem donatii. Eu dau atat si fiecare sa puna mana de la mana.  

-Si sa inteleg ca e un fel de...middle class-ul incearca sa fie ca cei din high class si copiaza... 

-Incearca sa urce. Este din cand lumea si pamantul. Vrei sa-ti depasesti conditia.  

-Si faci ce face si celalalt.  

-Exact. Zici ca societatea asta e condusa de oameni care fac parte din alta categorie. Tu vrei 

sa ajungi acolo. S-au facut niste standarde, niste tabele, ca sa zic asa. Ca sa ajungi acolo 

trebuie sa faci asta, asta si asa. Sunt niste reguli nescrise care...cineva le-a inventat. Si nu au 

venit din capul multor oameni. A venit unul cu ideea asta, altii l-au urmat si incet, incet se 

face o piramida. Tu vrei sa urci in piramida aia, sa urci in lantul trofic. Si ca sa ajungi acolo 

trebuie sa parcurgi un parcurs.  
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-Dar apropo de cei care conduc... tie ti se pare ca cei din middle class ar fi interesati de viata 

politica? 

-Multi sunt interesati dar nu sunt pregatiti.  

-Nu sunt pregatiti, in ce sens? Teoretic? Se intereseaza de cum functioneaza la nivel politic 

tara? 

-Nu stiu, la nivel politic parerea mea e ca e total diferit de viata de zi cu zi. Legile care tu zici 

ca pentru tine sunt legi, pentru tine nu exista. Si ei oricum fac de capul lor si nu-ti trebuie o 

scoala sau ceva. Mai ales cum au incercat ei sa faca aia cu guvernul de tehnocrati. 

Tehnocratii nu sunt invatati sa vorbeasca in primul rand. Aia fac si atat. Nu stiu sa conduca. 

Si ca sa conduci nu trebuie sa fii in cunostinta de cauza. Esti in cunostinta de cauza, nu poti 

sa conduci. Ca tu esti constient de la inceput ca n-o sa mearga pentru cu tu stii practic nu se 

poate. Teoretic da, se poate. Aici cine arputea sa conduca ar fi artistii. Idealistii pentru care 

suna foarte frumos: se poate face desi nu se poate face. Sau oamenii fara studii.  

-Dar oamenii astia din clasa de mijloc voteaza? Merg la vot? 

-Majoritatea da.  

-Participa la proteste cum au fost aici in anii trecuti si anul asta, cu Colectivul? 

-Nu stiu daca participa voit. Trec pe acolo in drum spre casa. Si daca ai de mers trei blocuri, 

trebuie sa mergi cu multimea aia ca nu poti sa depasesti multimea aia. Eu unul n-am iesit.  

-Si crezi ca nu iese lumea? 

-Din cate se vede iese. Acum nu stim daca ies ca vor, ca trebuie sa se duca acasa si trec pe 

acolo sau daca sunt platiti sa iasa. Ca stii cum se fac meetingurile. Sunt instigatorii care sunt 

platiti care aduc oameni si oamenii aia sunt platiti la randul lor. Ca si la vot, de altfel. Dar aici 

nu intram in middle class. Pe aia e mai greu sa-i cumperi. Voturile se cumpara din clasa de 

jos. Incearca o schimbare dar toti suntem constienti ca schimbarea nu se face. E aceeasi haita 

de lupi care fac perioada de 4 ani.  

-Deci tu zici ca nu s-ar interesa foarte tare de politic.  

-Eu unul nu cred.  

-Crezi ca ar mai fi ceva de mentionat pe care nu l-am atins noi si ai vrea sa mentionezi cand 

te gandesti la clasa de mijloc? 

-Nu stiu, sunt oameni care incearca sa aiba mai mult decat au. Si normal, vor sa creasca. Si 

pot sa faca chestia asta. Eu asa vad oamenii de mijloc, care tot timpul or sa creasca. Si or sa 

creasca. Dar din pacate or sa ramana tot in clasa de mijloc. Ca eu vad high class-ul asta, eu il 

vad ca pe un club inchis in care nu prea poti sa intri. Intri doar prin familie sau legaturi intre 

familii. Sau prin casatorii cu cineva din high class.  
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-Dar pentru tine au existat situatii in care te-ai definit ca apartinand clasei de mijloc.  

-Nu.  

-Si cand zic asta ma gandesc la interactiunele de zi cu zi...ai avut discutii in care sa folosesti 

chiar termenii astia de clasa de mijloc? 

-Da. Chiar s-a intamplat de cateva ori. Au fost cateva discutii. Nu mi le amintesc acum dar 

stiu ca se ajungea la un moment dat la: noi astia clasa de mijloc incercam sa facem ceva dar 

nu se poate face. Avem capacitati ilimitate dar nu avem partea economica sa facem mai mult 

de atat.  

-Spuneai ca te autodefinesti ca apartinand clasei de mijloc? 

-Eu pare ca da.  

-Dar ai rude, cunostinte care nu ar apartine clasei de mijloc si cum esti tu diferit fata de ei? 

-Economic,atat. Este singura diferenta. La asta se rezuma clasa de mijloc. Ajungi la nivelul 

de trai. DIferenta de clasa e in functie de nivelul de trai. Ca asa se vehiculeaza si in presa si 

nu numai.  

-Si cum te-ai vedea pe termen mediu? 

-Incerc sa nu ma imaginez.  

-Ce ti-ai dori sa se schimbe in viata ta? 

-Nu stiu.  

-Dar sa ramana la fel? 

-Eu vreau sa cresc, iti dai seama. Un pic cate un pic. Toata lumea vrea sa creasca. Cine nu 

vrea sa creasca inseamna ca e limitat. Si zic ca nu sunt.  

-Dar sa creasca in ce sens? 

-Economic. Categoria asta, middle class, poate sa spuna cine mi-ar spune mie ca middle class 

inseamna sa ai un pic de scoala sau....nu stiu ce. Nu, conteaza banii. Poti sa ai o gramada de 

clasa. Daca muncesti in constructii, tot in low class esti. Daca tu esti obisnuit sa te duci la 

piata, sa te intorci de la piata, sa te uiti la televizor, sa devii cretin cu televizor, nu o sa cresti 

niciodata. Cand incerci sa cresti din punct de vedere financiar. Eu zic ca la  asta se rezuma 

clasele astea sociale. Asta e caracteristica de baza, financiar. Incet te autodepasesti. 

-Tu de care inginer esti? 

-Mediu si imbunatatiri funciare.  

-Multumesc... 
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D., femeie, 26 ani, studii superioare (master), ONG-ista, venituri intre 2000 si 3000 de 

lei (ocazional mai mari) 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

- Ce inseamna pentru tine clasa de mijloc? 

- Inseamna sa nu fii la limita aceea de jos, unde sa nu ai ce sa mananci si sa iti permiti o 

chirie si un trai ok, in care sa iti permiti sa cumperi chestii la finalul lunii dar nu foarte multe, 

adica sa nu iei o masina o data pe an din salariul tau spre exemplu, dar la un moment dat sa iti 

permiti o masina si un apartament, in rate binenteles... 

- Si ce altceva? 

- Haine de exemplu, sa poti sa iesi in oras sa mananci sau sa vezi o piesa de teatru sau sa poti 

sa iesi din oras sa faci excursii...  

- Deci din ce imi enumeri tu aici nu doar obiecte, practic si experienta, pentru ca a iesi la 

teatru inseamna experienta... 

- Da, pentru mine asta inseamna.. 

- Deci sa ai practic un venit suficient care sa iti permita sa achiti toate datoriile pe care le ai si 

sa ai si un surplus pe care sa-l poti cheltui facand chestii sau cumparand haine si altele... 

- Cu ce asociezi clasa de mijloc sau la ce te gandesti cand vorbim despre clasa de mijloc? 

- Ma gandesc in primul rand la ai mei si la cum au lucrat toata viata in telefoane apoi 

Romtelecom apoi Telecom, impreuna au lucrat in acelasi loc toata viata, n-au avut alt loc de 

munca... cu imprumuturi la CAR, cu credite pentru casa, o vacanta-doua pe an, eventual 

undeva la mare prin nu stiu ce sindicat... o masina, tinut copilul la facultate... preocupat mai 

mult de viitorul copilului decat de bunastarea lor adica tot ce au strans a fost pentru 

prosperitatea copilului lor. 

- Deci tu identifci foarte mult clasa de mijloc cu ai tai pentru ca vezi in ai tai un stil de viata 

care se potriveste clasei de mijloc. Ce crezi tu ca este definitoriu pentru aceasta clasa de 

mijloc? 

- Un job de la 9 la 5... 

- Un anumit tip de job sau orice fel de job? Cand spui de la 9 la 5, la ce te referi? 

- La un job stabil care poate sau nu sa iti placa, dar in generalpe partea de executie si nu de 

management... sau poate middle-managent... un apartament intr-un bloc de locuinte, probabil 

luat prin credit si o masina luata prin leasing, sau un apartament mostenit... 

- Observ ca leasingul sau creditul este recurent si ca este definitoriu clasei de mijloc, faptul ca 

au datorii practic. Cum crezi ca se explica acest lucru sau ce parere ai tu despre credite? 
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- Momentan, in aceasta perioada a vietii nu as face un credit pentru ca tocmai ce mi-au 

cumparat parintii mei un apartament din economiile lor de-o viata. Cred ca e bine sa ai un 

credit in masura in care poti sa iti platesti ratele si ai un job stabil, sa ajungi mai repede intr-

un loc in care iti doresti fara sa economisesti ani de zile inainte... Depinde de apartamentul pe 

care il cumperi, multi oameni preferi sa plateasca un credit decat sa plateasca chirie... depinde 

unde stai si ce pretentii ai, iar peste 20-30 de ani o sa ramai cu locul tau... nu mai e asa o mare 

tragedie daca nu mai poti sa iti platesti creditul pentru ca poti sa te muti cu chirie sau inapoi 

la parinti...  

- Ai mentionat mai devreme ca prin credit ajungi mai repede unde vrei sa ajungi. Ti se pare 

ca acest lucru s-ar regasi la clasa de mijloc mai degraba sa zic "eu sunt aici dar imi doresc sa 

fiu mai sus"? 

- Da, cred ca fiecare om isi doreste din ce in ce mai mult comfort pe parcusul vietii pentru ca 

intervin alte situatii concrete cum ar fi o familie, mai multi copii, implicit trebuie sa aiba mai 

multe camere pentru acesti copii si atunci te muti in ceva mai mare sau poate vrei la un 

moment dat sa iti faci o casa... se schimba prioritatile pe parcursul vietii intr-o familie si iti 

doresti un comfort mai mare. La fel si cu masina, mi se pare ok sa mergi cu metroul dar 

masina iti ofera un alt comfort, mai mare cand vine vorba de plecat in vacante sau de iesit din 

afara Bucurestiului, de facut cumparaturi o familie, de exemplu. 

- Deci comoditatea ar fi un aspect important pentru clasa de mijloc. Ce inseamna pentru tine 

comoditatea, comfortul? 

- Inseamna sa depun cat mai putin efort pentru a obtine cat mai multe lucruri... inseamna sa 

stau aproape de centru sau de lucrurile care ma intereseaza, intr-o zona buna a orasului, 

linistita, aproape de parc, inseamna sa imi permit sa nu gatesc si sa ies in oras sa mananc si sa 

nu ma gandesc atat de mult inainte de a lua o decizie legata de cheltuieli, sa nu am neaparat 

grija banilor. 

- Ti se pare ca aceasta clasa de mijloc este omogena sau eterogena? 

- Nu mi se pare ca este tocmai omogena... depinde la ce ma gandesc. Daca ma gandesc la 

grupul meu de prieteni, mi se pare ca nu prea exista o clasa de mijloc, adica fie sunt cei care 

traiesc cu salariul minim pe economie, fie sunt oameni care castiga foarte mult cum ar fi 

programatorii. Mi se pare ca obiceiurile lor sunt foarte diferite, pot fi oameni care castiga 

minimul pe economie si sa locuiasca cu oameni care castiga mai mult si atunci sa se 

echilibreze cumva venitul in casa per familie... nu mi se pare ca e omogena... 

- Cand spui familie, te gandesti la gospodarie? Sau la colocatari? 
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- In momentul in care se imparte venitul, ma gandesc la o familie, clar... Sau ma gandesc la 

oameni gen cupluri care isi impart veniturile, frati care locuiesc impreuna, da, la familii... 

- Crezi ca este un deziderat sa iti intemeiezi o familie pentru clasa de mijloc? 

- Cred ca da... 

- Ce caracteristici crezi ca lipsesc din profilul clasei de mijloc? 

- Pai un iaht n-ar putea sa fie incadrat in clasa de mijloc si nici cineva care n-are locuinta si 

are o multime de datorii si multi copii acasa si un salariu minim pe economie... Mi se pare ca 

aceasta clasa de mijloc are mai multe clase in ea, asa cum o vad eu... mi se pare ca acopera o 

plaja mai mare de oameni... 

- In ce sens crezi ca acopera o plaja mai mare de oameni? 

- Stiu oameni din clasa de mijloc care n-au un venit foarte mare si isi doresc la un moment 

dat sa aiba un apartament si masina si ideea de credite... stiu oameni care castiga destul de 

mult si deja au credite si masina si apartament... cam asta cred eu ca inseamna clasa de 

mijloc, masina si apartament... si vor mai mult, adica vor sa isi construiasca o casa... si pe toti 

acestia ii pun la un loc... 

- Deci din clasa de mijloc ar face parte si cei cu venituri mai mici si cei cu venituri mai mari, 

iar toti sa isi doreasca mai mult. 

- Da, exact. 

- Ti se pare ca inainte de '89 exista clasa de mijloc? 

- Mi se pare ca inainte de '89 exista numai clasa de mijloc. Ai mei au o nostalgie si mereu 

spun asta... Toata lumea avea un apartament, un loc de munca stabil si te descurcai din salariu 

sa mergi intr-o vacanta-doua pe an... 

- Cum vezi relatia dintre vechea clasa de mijloc si cea de acum? S-a schimbat ceva? 

- Cred ca actuala clasa de mijloc isi doreste mai mult si ca poate obtine mai mult, poate 

ajunge sa isi permita traiul pe care si-l doresc. Prin faptul ca exista credite exista si 

posibilitatea de a ajunge mai repede acolo unde iti doresti. 

- Crezi ca s-a schimba ceva important la clasa de mijloc in ultimii ani? In ultimii 5-10 ani? 

- Nu stiu ce sa zic. 

- Ce crezi ca se va intampla cu aceasta clasa de mijloc in viitor? 

- Nu stiu, n-am citit destul de mult ca sa imi fac o parere despre asa ceva. 

- Vorbind despre oamenii care fac parte din clasa de mijloc, poti sa dezvolti putin, sa mai 

identifici si alte categorii? 

- Mi se pare ca si programatorii, care castiga peste 100 de milioane pe luna si cei care castiga 

25 de milioane pe luna, toti fac parte din aceasta clasa. 
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- Dar cei care castiga intre 1000 si 2000 de lei? Fac si ei parte din aceasta clasa? 

- Da, tot din clasa de mijloc sunt.  

- Educatia, are vreo relevanta raportata la clasa de mijloc? 

- Nu , nu cred ca are vreo importanta. Stiu foarte multi programatori care nu au terminat o 

facultate si castiga foarte multi bani si faptul ca am prieteni care au doctorat si castiga foarte 

putini bani, nu cred ca are vreo relevanta. Cred ca stilurile de viata ale oamenilor cu venituri 

intre 1500 si 2000 de lei si a celor care castiga mult mai mult este asemanator, majoritatea 

stau in chirie, isi doresc cam aceleasi lucruri pe termen scurt, poate ca unii dintre ei or sa iasa 

mai putin in oras, dar tot vor iesi in oras... Diferenta ar fi ca cel care care castiga mai mult 

economiseste bani la finalul lunii. 

- Unde crezi ca locuieste omul din clasa de mijloc? Dupa cum spuneai, intr-o zona buna. 

linistita, aproape de metrou, aproape de parc. Ce ar mai fi de adaugat aici? 

- Sa fie in siguranta... 

- Cum crezi ca isi decoreaza casa acesti oameni in interior? Ce tip de mobila prefera? 

- Isi face mobila pe comanda si isi cumpara chestii de la Ikea. 

- Tin cont de aspectul estetic? Ma refer aici la detaliile interiorului, draperii etc... 

- Gandindu-ma la prietenii mei, inainte sa se mute, vor sa arate exact asa cum le place lor si 

cum se poarta, si, am observat ca investesc mai mult in mobila pentru bucatarie, iar 

canapeaua sau patul si le iau de la Ikea, unde nu sunt atat de rezistente sau de bune si nici nu 

sunt foarte scumpe iar la un moment dat poti sa le schimbi si de obicei femeile se ocupa de 

toate acestea, sau chiar si barbatii... deci conteaza foarte mult cum arata in interior, trebuie sa 

fie locul perfect in care locuiesc... gen, daca tot platesc o rata in fiecare luna, sa fac locul asta 

exact asa cum vreau eu inainte sa ma mut in el... sunt multi care isi iau un apartament si nu se 

muta in el pana nu-l amenajeaza ori isi iau un apartament exact asa cum isi doresc ei. 

- Spuneai ca acesti oameni isi doresc sa isi cumpere o casa asa cum isi doresc ei si cum se 

poarta, Cum adica cum se poarta? E important? 

- Da, e foarte important. Dupa ce te muti iti chemi prietenii pe la tine si vor analiza ce ai 

cumparat si de unde... Toti prietenii la care am fost in vizita sau care mi-au trimis poze din 

apartamentele lor, mai peste tot exista stilul acesta minimalist, totul patratos, o bucatarie buna 

de parca toata lumea gateste, bucataria este foarte importanta, blatul sa fie de calitate, dintr-

un material bun, termorezistent sau din lemn, aragazul si hota sunt la fel de importante si sa 

arate si bine in acelasi timp si sa fie cat mai vizibile posibil, sa fie incorporate, sa fie totul la 

linie... 

- Deci bucataria e un spatiu mai important decat restul... si cu toate astea nu prea gatesc... 
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- Nu, dar e frumos sa ai o bucatarie mare... 

- Exista o culoare anume, care predomina? 

- Da, albul... gri, culori neutre, completate de pete de culoare... 

- Cum se imbraca oamenii din clasa de mijloc? 

- Nu mi se pare ca investesc foarte mult in haine. Cred ca isi iau haine la reduceri dar pun 

foarte mare pret pe felul in care arata... e important sa nu te imbraci cu aceleasi hane in 

fiecare zi... sa ai foarte multe haine din acelasi gen adica sa ai foarte multe genti, pantofi, 

multe pulovere diferite, nu foarte scumpe, dar sa fie variate si sa concurezi cu omul care sta 

langa tine in metrou si se uita la tine... sa ai si haine de alergat, de iarna si de vara, 

echipament de mers pe munte... 

- Sunt diferente intre barbati si femei in aceasta privinta? 

- Nu 

- Cat de important este sa fii in pas cu moda sau cu ce se poarta? 

- La fel cum e cu bucataria de exemplu, e important sa fii in pas cu moda... 

- Ce inseamna ca pune pret pe felul in care arata? 

- E important sa ai o pereche de incaltaminte care sa nu fie foarte ieftini, adica sa fie 

rezistente... sa ai eventual un smartphone eventual la care sa asculti muzicain timp ce bei 

cafeaua pe care ai luat-o la pachet... 

- Legat de smartphone si de electrocasnicele din bucatarie, cum consideri relatia cu 

tehnologia in clasa de mijloc? 

- Sunt foarte legati cu tehnologia, dupa cum spuneam despre hota pe care si-o aleg, ca trebuie 

sa absoarba orice miros si un aragaz care ar putea face singur cartofi prajiti, sa se curete 

singur... roboti de bucatarie care fac smoothieuri pt ca sunt sanatoase, tot la moda e si lucrul 

acesta, se poarta sanatatea... 

- Ce mananca oamenii din clasa de mijloc? 

- Mananca dimineata ceva pe fuga dar incearca sa manance ceva cat de cat sanatos, poate un 

smoothie daca au timp, cate un fruct si un iaurt poate, fulgi de ovaz, fructe confiate, un ou... 

la pranz mananca pe la birou sau pe unde lucreaza, ies de obicei la cantina, mancare gatita 

oricum, depinde si de locul in care lucreaza evident... 

- Cum stau la capitolul "bio" ? 

- Am un coleg care are o tipa care vinde gaini de tara si era dispus sa ajunga mai devreme la 

birou ca sa se intalneasca cu respectiva sa ii dea gaina gata curatata si sa se intoarca acasa sa 

o puna in frigider doar ca sa aiba o ciorba buna la finalul saptamanii. Cred ca e bio, e ideea 

asta de mancat mai sanatos si nu pui cu hormoni... Smoothieurile trebuiesc sa fie sanatoase cu 
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fructe multe, cu vitamine, cu mai putina carne, sau nu din comert... dar cand vine vineri si ies 

in oras merge si o shaworma de la Dristor sau de la Calif iar daca e vegetarian, mananca un 

falafel de la Calif. 

- Cum iti dai seama ca un copil provine din clasa de mijloc? Crezi ca exista vreo diferenta? 

- Nu stiu, cred ca poti sa faci diferenta dupa cum se imbraca si stii cam cat costa hainele de pe 

ei... daca sunt sau nu de la gradinite particulare... sunt oameni care isi sacrifica multe si isi 

dau copiii la gradinite particulare si sunt oameni care nu isi dau copiii la gradinite particulare 

chiar daca snt din clasa de mijloc... 

- Crezi ca oamenii din clasa de mijloc sunt implicati civic? 

- Nu, nu cred ca sunt atat de implicati pe cat si-ar dori... cred ca au aspiratii... 

- Participa la acte de caritate, la acte de voluntariat? 

- In masura in care au contact cu asa ceva, daca lucreaza intr-o companie multinationala, sunt 

programe de voluntariat in care departamentul de HR ii duc la o casa de copii si apoi fac o 

poza cu un copil fericit si cu ursuletul pe care l-au cumparat ei pentru copilul respectiv si am 

observat ca sunt tot felul de actiuni de voluntariat pe platformele lor interne gen Intranet... 

sunt unii care isi aleg unde sa doneze cei 2% ... am intalnit persoane care stiau exact familia 

catre care doneaza si parea ca stie cum il cheama pe copilul caruia ii doneaza, un copil 

probabil de autism de exemplu... 

- Crezi ca doneaza mai mult bani sau timp? 

- Cred ca doneaza mai mult obiecte si bani... haine... am multi prieteni care ma intreaba unde 

sa doneze haine de exemplu si in general sunt haine noi, pe care le dau pentru ca nu le-au mai 

venit... fetele se trezesc dupa 6-7 luni ca au prea multe haine si le doneaza ca sa nu se simta 

vinovate si oricum nu mai sunt la moda... 

- Ti se pare ca, copilul ar fi mai predispus donatiilor mai mult decat batranii sau oamenii 

nevoiasi ca cei fara adapost spre exemplu? 

- Da, clar, copiii au atractie la donatori. Cand faceam voluntariat la Carusel si vorbeam 

despre persoane care sunt dependenti de droguri injectabile, persoane care practica sexul 

comercial si persoane bolnave de HIV sau persoanele de etnie roma erau scosi din 

preferintele lor pentru donatii. Pe motiv ca sunt urati si nu vrei sa incurajezi sa se drogheze, 

De exemplu cand lucram la Carusel, faceam schimb de seringi, le dadeam seringi noi, iar 

oamenilor li se parea ca noi incurajam sa se drogheze si nu ca ca prevenim raspandirea HIV 

si a altor boli gen hepatita. Peste tot unde am lucrat, toata lumea vroia sa doneze unor copii 

mai mult... Se cauta si experienta asta de a integra angajatii in aceste activitati caritabile ori 

prin a merge la casele de copii ori prin a aduce un grup de copii la sediul firmei si organiza o 
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petrecere cu masa plina si cadouri pentru acesti copii poate chiar prin infiintarea unui wishlist 

prin care fiecare copil sa primeasca exact ce isi doreste... Se fac targuri caritabile, maratoane, 

competitii, iar banii donati se duc catre copii... Fie ca sunt copii institutionalizati, de la case 

de copii sau bolnavi de cancer, copiii prind... 

- Crezi ca cei din clasa de mijloc sunt iteresati de viata politica? 

- Cred ca da... Se uita la stiri, alculta la radio in masina, voteaza... 

- Participa la proteste? 

- Participa si la proteste... unii da, altii nu... 

- Crezi ca ar mai fi si alta caracteristica a clasei de mijloc care ar putea fi mentionat si l-am 

acoperit? 

- Mi-e putin neclar ce inseamna clas de mijloc dupa aceasta discutie... Nu m-am gandit atat 

de mult la acest subiect inainte sa avem discutia... Mi se pare ca bag foarte multe categorii de 

oameni in aceeasi clasa si nu stiu daca fac toti parte din aceeasi categorie 

- Au existat momente in viata ta cand te-ai definit ca parte a unei anumite clasa sociale? 

- Probabil atunci cand munceam de la 9 la 5 si mereu trebuia sa mai faci ceva dupa ora 5... 

atunci m-am identificat ca apartinand unei clase... lucram la un start-up pe zona de HR, intr-o 

firma care a ajuns la 40 de angajati... 

- Ai prieteni sau rude pe care nu i-ai pune in aceasta categorie? 

- Cunoscuti... 

- Si ce ar fi diferit la ei? 

- Ma gandesc ca au mai multe lucruri decat oamenii din clasa de mijloc, adica timp, bani si 

un altfel de comfort care ii scoate din zona asta... oameni care au niste afaceri, care nu isi 

permit sa mearga in fiecare zi la birou pentru ca ei detin afacerile respective... si oamenii care 

traiesc la limita supravietuirii, care a venituri de 700 de lei pe luna si traiesc efectiv doar ca sa 

treaca luna... 

- Cum te vezi in viitorul apropiat? 

- Depinde foarte mult de deciziile pe care le voi lua... fie ma voi lucra pe bani multi si nu o sa 

sa-mi placa foarte mult ce fac, fie plec din tara si la inceput nu o sa imi placa ce fac dar macar 

o sa imi placa unde stau sau traiesc cu ideea ca lucrurile in alte parti merg mai bine si o sa imi 

dea un fel de siguranta, fie aleg sa castig mai putini bani dar sa fac cu adevarat ce-mi place si 

sa am si un program liber... probabil voi face un compromis, sa fiu dispusa sa renunt la 

anumite lucruri sa ajung dintr-un loc in altul... 

- Daca te gandesti la tine, fata de acum 5 ani, sunt lucruri care s-au realizat sau nu fata de ce 

ti-ai propus atunci? 
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- S-au realizat, da... cred ca ma gandeam ca o sa am mai multi bani acum 5 ani, s-a realizat 

dar nu as fi vrut sa imi dau tot timpul meu pe mai multi bani, dar in general sunt destul de 

fericita pentru evolutia pe care am avut-o... 
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E. D., femeie, 28 ani, studii superioare, senior manager (domeniul financiar privat) 

venituri intre 6000 si 7000 

 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

- Prima intrebare ar fi legata de ce crezi tu sau ce reprezinta pentru tine clasa de mijloc.  

- Aaa! Nu stiu sa raspund la intrebarea asta. Stai sa ma gandesc. Cred ca ma refer la venituri. 

Nu? Cred ca asta e. Si daca ma refer la venituri, de fapt nici macar nu stiu daca ma refer la o 

anumita suma ci la ce anume imi permit sa cumpar cu banii respectivi. Cred. Sau ce pot sa 

fac cu banii aia. Cred ca asta e in principiu. Ce-ti permiti sa faci cu banii pe care ii ai. Gen: de 

cate ori poti sa iesi in oras, sau ce fel de haine iti cumperi...cred...sau de ce calitate, sau daca 

poti sa-ti cumperi chestii care sunt mai mult decat basic. Stai sa ma mai gandesc. Si o iei prin 

comparatie cred.  

- Cu ce? 

- Altii care isi permit mai multe sau mai putine. Cam asa as descrie. Cam ce poti sa faci cu 

veniturile pe care le ai. Adica cam care e stilul de viata.  

- Dar ai zis ceva interesant acolo. Dincolo de basic...adica ce inseamna asta? 

- Ce inseamna basic? 

- Da, si dincolo de basic... 

- Pai basic: sa-ti permiti, nu stiu, sa mananci....sa-ti permiti niste nevoi din astea: sa poti sa-ti 

platesti o chirie, sau sa poti sa-ti platesti o rata, mancare...si sa pleci o data pe an in vacanta. 

Mi se pare basic. Bine, asta, daca e sa ne raportam la o persoana fara familie, sa n-ai 

copii...sau sa fii casatorit...ca atunci sa zicem ca mai ai si alte cheltuieli. In principiu cam asta 

e: din astea de mancat, dormit, plimbat.  

- Cam asta ar fi definitoriu pentru clasa de mijloc... 

- Nu, basicul ma refer la clasa de jos...iar de mijloc as zice ca poti sa faci ceva mai mult de 

atata. Poti sa pleci in mai multe excursii pe an, poti sa mananci in oras mai des sau poti sa 

cumperi haine mai mult decat o data la 3 luni sau ceva... 

- Sau la 2 ani...cum fac eu :) 

- Sau la 2 ani. Sau sa-ti niste blugi la 3 milioane pe care ti i-ai visat toata viata, dar nu i-ai luat 

pentru ca erau scumpi. Ca acuma te mai raportezi si altfel la preturi, stii? Inainte nu dadeai 3 

milioane pe blugi...dar acum, bai, cam as merita. Pe principiul: am mai multi bani, deci merit 

si eu in sfarsit sa-mi cumpar si eu chestii.  

- Inteleg ca un aspect important ar fi si capacitatea asta de a putea sa cumperi anumite lucruri 

la care nu ai avut acces... 
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- In principiu la asta ma gandesc. Ma gandesc la bani in principiu si la ceea ce iti permiti sa 

faci. Pana la urma stilul de viata pe care il ai este intretinut de ceva si anume bani pe care ii 

obtii. Acum nu stiu daca poti sa definesti clasa in termeni de altceva. Nu stiu...chiar daca nu 

i-ai produs tu si vin de la parinti sau dintr-o mostenire sau whatever, de undeva, tot la bani se 

raporteaza...cred eu.  

- Dar cu ce ai asocia clasa de mijloc? 

- In termeni de ce? 

- Care e primul lucru care iti vine in cap cand te gandesti la ea? 

- Ma gandesc la istorie. [Rade] Mi se pare ca e un termen foarte demodat. Adica nu stiu daca 

lumea gandeste in termeni de clasa. Mi se pare ca este o chestie destul de neobisnuita. N-am 

vorbit in viata mea cu cineva despre clasele sociale si imi este greu sa ma gandesc ca sunt in 

clasa de mijloc dar...nu stiu...comparand cu situatia mea financiara de dinainte, banuiesc ca 

sunt un pic mai bine si daca sunt in pic mai bine, si atunci sa zice ca, raportat la criteriile 

mele, as face parte din clasa de mijloc.  

- Asta e un aspect foarte interesant...faptul ca la noi nu se vorbeste despre clasa de mijloc si 

nu se discuta in termeni de clasa.  

- Mi se pare ca e si o chestie sensibila. Ca daca e zici cuiva ca nu e in clasa de mijloc, ca e in 

clasa de jos sau ceva...ar fi ca un soi de jignire, you know... 

- Ca e naspa... 

- Nu ca ar fi naspa, ca nu judeci oamenii in functie de venituri dar nu poti sa...tu ai vorbi: eu 

sunt in clasa de mijloc, tu esti in clasa inferioara.  

- Dar daca ar fi sa te gandesti la educatie...cum le-ai gandi pe cele doua in relatie? 

- Pai eu cred ca sunt oarecum dependente ma gandesc. In ideea in care persoanele care 

castiga mai multi bani, de obicei au o educatie mai buna si care le permite sa aibe acces la 

joburi mai bune si asa...stii...ai zice ca creste proportional. Nu este neaparat ca asa se 

intampla tot timpul dar ma gandesc ca cam asta e. Si in afara de asta mai cred ca si factorii de 

dezvoltare personala....iarasi, nu cred ca e o regula generala...dar daca reusesti sa castigi mai 

multi bani si iti permiti mai multe chestii si vezi mai multe lucruri, poate ai posibilitatea sa te 

plimbi, sa descoperi chestii, poate vrei sa nu stiu....iti permiti sa ai un hobby mai deosebit sau 

mai nu stiu ce...sau nu stiu....descoperi ca te pasioaneaza nu stiu ce arta de nu stiu de 

care...sau poate ai mai mult timp sa citesti o carte si inainte n-aveai ca sa ziceam aveai un job 

din asta de entry level si trageai tare... Cred ca e legata...o determina educatia si dupa aia o si 

intretine. As zice.  

- Dar daca te gandesti la contextul romanesc....ti se pare ca ar fi o categorie omogena? 
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- La nivelul Romaniei? 

- Sau la Bucuresti. 

- Da, ca as zice ca e diferit. La nivel de Bucuresti as zice ca e o diferenta destul de mare. 

Lumea in Bucuresti este adunata din toate partile, sunt foarte multe sanse sa zic asa, sa poti 

sa-ti creezi o viata mai usoara, care s-ar incadra in clasa asta, si mai e si 

mentalitatea...lucrurile merg mai repede, lumea vrea mai mult si lumea vrea chestii...pe cand 

in alte parti exista si un soi de alta mentalitate si lumea se multumeste nu neaparat cu mai 

putin, dar sa zicem ca pune pret pe alte valori: e mai important sa am un job mai relaxant si 

mai putin bine platit, dar sa am timp sa stau cu familia, sa mergem la picnic, la iarba verde, la 

crang sau... Stii, nu e ambitia asta, hai sa vad daca reusesc sau hai sa....stii, e diferenta asta de 

ritm care determina intr-un fel si stilul de viata. Desi e posibil ca si ei sa se raporteze acolo ca 

sunt in clasa de mijloc pentru ca ar putea castiga mai bine decat alte persoane care au un venit 

mai mic si isi pot permite foarte putine lucruri...mi se pare ca e de perceptie, stii?  

- Pai asta e un aspect foarte important. Ai zis ca aici la Bucuresti e diferit. 

- Aici la Bucuresti mi se pare ca e dar in tara mi se pare ca nu e. Per total azi zice ca nu e.  

- Pai si in ce termeni ai descrie diferenta asta dintre clasa de mijloc din Bucuresti si cea din 

provincie? 

- Asteptari cred...ce asteptari are lumea de la... ce vrea sa faca...asa ca idealuri, ma astept sa 

ceva...sau sunt foarte multumit daca plec o data in vacanta - in provincie poti sa zici: bai, sunt 

bine....stiu pe cineva care n-a mai fost de nu stiu cat timp si atunci da, sunt bine. Adica e o 

chestie de asteptari, idealuri, dorinte.  

- Ma intorc la intrebarea asta, daca ti se pare sau nu o categorie omogena. Pana acum am 

vorbit de lucrurile astea definitorii, care ar face-o cat de cat omogena...faptul ca poti sa-ti 

permiti mai mult...dar daca intri in profunzime sa zic si te gandesti la genul de oameni care 

fac parte din ea. 

- Am inteles la ce te referi. Adica nu doar la lucrurile pe care ti le poti permite si care sunt 

oamenii... 

- Care se identifica sau pe care a-i putea sa-i identifici ca apartinand acestei clase. Pai ca si 

varsta? 

- Asta ar fi un criteriu... 

- Cred ca ar fi 30+, 35... I-as vedea, da, intr-adevar, oameni educati...care ar avea macar o 

facultate. Daca nu master si ce se mai cere...care sunt interesati in general sa progreseze si sa 

invete si in principiu invata constant. Care fac specializari si asa si care, cred, vor sa treaca si-

n partea cealalata. 
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- In categoria 'superioara'?  

- Da. Stai sa ma mai gandesc. Si cred ca sunt asa...daca ma gandesc la aspect, sunt oameni 

destul de ingrijiti, care au grija asa de ei, isi permit sa se duca la cuafor, macar o data pe luna, 

cred.  

- Adica care pun pret pe infatisarea lor.  

- Si pe asta, da. Ca de obicei exista parerea asta...a, e prea frumoasa ca fie si desteapta...dar 

nu se intampla. Oamenii astia au grija asa de ei...de obicei sunt oameni care au incredere in 

ei, fac lucrurile sa se miste si atunci cred ca oamenii care sunt din clasa asta sunt oameni 

increzatori in ei. Sau cel putin au in grad de incredere in ei mai mare decat ceilalti din clasa 

inferioara si e iarasi o chestie care determina si care intretine, stii?  

- Crezi ca inainte de `89 exista clasa de mijloc?  

- Nu prea. Nu cred. Economic vorbind, n-aveai cum. Cred ca erau si acolo...adica nu, ma 

insel. Adica erau si in momentul ala dar nu stiu daca era atat de evidenta. Sau stai sa ma 

gandesc. In mod clar nu era intr-o proportie atat de mare cum este acum...era ideea asta de 

egalitate si toata lumea trebuie sa fie la fel...chiar daca unii nu aveau capacitatea...iar cei care 

aveau capacitatea erau redusi la o anumita libera si prin faptul ca nu puteai sa-ti permiti o 

gramada de chestii. Nici nu stiu daca poti sa vorbesti in termeni de clase la momentul 

respectiv...ca nu exista o clasa inferioara, una medie si una superioara. Era clasa muncitoare 

si atat. Cred ca erau si care se descurcau, care faceau chestii si atunci, da, era si asta, dar era 

restransa. Iar aia superioara era unul singur.  

- Pai si faptul ca, de exemplu, ca nu si-au permis foarte multe lucruri inainte, faptul ca acum 

isi permit...ce poti sa spui...de fapt, sa-ti pun intrebarea altfel. Daca zici ca nu era, cum ti se 

pare diferenta de 89? Cum a aparut clasa de mijloc daca inainte nu era? 

- Pai cred ca n-a fost nici macar vreo 10 ani dupa aia. Si atunci s-a intamplat o chestie 

interesanta. Pentru ca, si iarasi din punct de vedere economic, mediul economic de la vremea 

respectiva, imediat dupa 89, a permis ca unii oameni sa creasca spre o clasa din asta 

superioara, gen aia cea mai de sus, pentru ca puteai face asta...puteai sa profiti de 

legislatie...gen foarte multi de la noi din Focsani. Care erau ce? Aia, Placinta. Era croitoreasa 

si a cumparat o fabrica. Pentru ca s-a putut, sau pentru ca nu valora nimic...stii? S-a orientat.  

- Sau pentru ca avea suedezul ala bani (fostul sot)... 

- Sau da. Dar si preturile erau foarte mici. Eu stiu de la parintii mei. Bunica-mea aia zgarcita 

avea o gramada de bani la saltea. Putea sa faca o gramada de chestii cu banii aia. Si imediat 

dupa revolutie s-a devalorizat foarte tare...adica nu mai putea sa cumpere nimic cu banii aia. 

Adica ea cred ca a plecat din clasa aia....adica unii cred ca au luat-o asa, altii in partea 
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cealalta, dar majoritea cred ca a ramas tot la nivelul dinainte de 89 pentru ca lumea dupa 50 

de ani de comunism, nu stia ce trebuie sa faca...adica mi se pare ca s-a schimbat doarte rapid 

situatia asta...mai ales dupa 2005, 2006...cand a fost atunci boom-ul ala economic. Si iarasi e 

legat de economie. Stii ca inainte erau ratele progresive de impozitare, si atunci au zis gata, 

toti 16%, toti suntem foarte bine, suntem super, ok. Si atunci au inceput sa se miste lucrurile, 

a venit UE dupa aia, si cred ca din perioada aia a inceput sa se delimiteze la modul real.  

- Adica daca e sa vorbim in termeni din astia de mobilitatea sociala, astia care erau intr-o 

pozitie mai de jos, au trecut la clasa de mijloc, dar mai greu...si asta in ultimii ani...10 ani. 

- Da, si as zice ca asta se intampla si ca urmare a faptului ca sunt generatii noi, care nu mai 

sunt atat de obisnuite cu cum era inainte. Pentru cei care sunt de 50 ani acum...si acum au 

probleme sa se adapteze si nici acum nu pot sa faca fata cerereii astea...sa treaca intr-o clasa 

superioara. Mi se pare amuzant... Cred ca au fost mai multi factori care au ajutat la modelarea 

asta pe clase mai accentuata asa. O data ca era mediul economic de asa natura, doi, ca s-au 

mai schimbat generatiile si atunci s-au inmultit aia de s-au nascut dupa 90...sau 80 in colo. 

Pana si cei care au 40 de ani se incadreaza.  

- Asta era si intrebarea mea urmatoare...daca s-a schimbat ceva in ultimii ani in clasa asta de 

mijloc...dar oarecum mi-ai raspuns la ea. Deci sa inteleg ca au fost importante si politicile 

astea economice pana la urma...care au permis ca unii oameni sa creasca... 

- Da, chiar da. Adica pana la urma totul e logic. Ca daca economia merge bine si sunt tot felul 

de investitii in tara noastra, si lumea este interesata si lucrul asta s-a intamplat foarte mult in 

2007 cand s-au deschis foarte multe filiale ale companiilor mari...inseamna ca se creaza 

locuri de munca, ceea ce inseamna oportunitati pentru mai multi oameni...si acces mai mare 

la resurse. Deci da, are legatura. Adica nu tine numai de om, ci si ce oportunitati sunt...ca de 

asta intr-un oras mic nu prea ai cum...nici nu poti sa compari de fapt. Clasa de mijloc de aici 

cu cea din provincie. Trebuie sa te gandesti si la circumstante. Adica acolo e ok sa castigi, nu 

stiu, 12 milioane, si asa e, pentru ca la carrefour, nu stiu, te plateste cu 8 milioane si stai toata 

ziua in picioare si atunci tu, daca esti platit cu 12 milioane esti ok.  

- Bine, si cheltuielile si preturile sunt altfel acolo...bine, poate nu la mancare ca pana la urma 

sunt aceleasi supermaketuri acolo si preturile la mancare sunt cam la fel.  

- Dar lumea nici nu obisnuieste sa iasa sau ceva. Adica eu ma chinuiesc cu ai mei, cand vin 

pe la noi, sau cand mergem undeva sa mancam in oras...este o chestie, cum sa zic, de: 'chiar 

trebuie sa mergem?'  Nu putem sa stam acasa? Ca avem mancare. Acuma e si cum te percepi 

tu intr-o anumita categorie asa.  

- Da, asta e un aspect foarte important...ce poti sa-mi spui despre asta? 
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- Da ziceam ca are importanta si cum te percepi tu si cum te percepi tu cu altii. Adica poate 

ca tu poti sa ia un venit care sa zicem ca te-ar incadra cumva in clasa asta de mijloc daca daca 

tu ai impresia ca nu e asa...ca e de fapt e greu si e nasol si nu-ti permiti sa faci aia si aia. 

- Dar cine crezi ca face parte din clasa de mijloc? Seamana cu intrebarea aia de mai inainte... 

- Aaa...corporatisitii.  

- Astia ar fi o categorie principala... 

- Da, crede-ma. Acuma depinde si de corporatie...ca difera si astea destul de mult. Stiu eu. 

[Rade]. Adica nu toate corporatiile sunt destul de ok. Adica nu neaparat de corporatie, ci de 

domeniul unde activezi, pentru ca unele domenii sunt mai banoase decat altele. Poti sa lucrezi 

in IT si sa intri usor in clasa de mijloc...adica de la inceput...nu trebuie sa faci eforturi...sau 

gen avocati, arhitecti... 

- Deci pana la urma legat de profesie... 

- Cred. Nu poti sa definesti clasa de mijloc...ma gandesc, adica poate e si backgroundul 

meu....pentru mine era ori in economie, ca am invatat la scoala, ceea ce...adica foarte des am 

auzit asta la scoala si nu am auzit in alte situatii....ca sa pot sa asociez cu altceva, adica sa nu 

ma raportez la bani si sa ma raportez la altceva, gen profesie. Ma gandesc ca sunt oarecum 

legate dar pentru ca oamenii aia, ti-am zis, isi permit sa faca mai multe chestii. Si atunci ar fi 

mai interesati sa se dezvolte, sa citeasca...nu pot sa-mi imaginez... Desi, acuma mi se pare 

nedrept sa zic cumva ca un medic, care lucreaza la stat, nu e in clasa de mijloc. Desi daca e sa 

ne raportam la venituri, nu s-ar incadra... 

- Poate un medic rezident, da... 

- Da. Deci ma gandesc tot la bani...si ce anume genereaza banii....si anume profesiile cele mai 

banoase la momentul asta si la noi.  

- Dar mi-ai zis mai inainte ca vrei sa te dezvolti. Ideea asta de dezvoltare. Adica poti sa te 

gandesti mai mult ea... 

- Asa ca...ma gandesc la mai multe cai. Adica si dezvoltare profesionala. pentru ca ma 

gandesc ca te obisnuiesti cu un anumit stil de viata si vrei sa ti-l pastrezi si printr-un soi de 

frica sa nu....sau sa ramai macar acolo, cred ca faci eforturi in sensul asta. Dupa care ma 

gandesc ca te dezvolti si tu ca persoana, adica in activitatea pe care o ai, te dezvolti si 

personal. Si atunci ma gandesc ca ai alte interese...lucruri care nu te interesau inainte pentru 

ca habar nu aveai de ele. Nu stiai ca exista nu stiu ce, sau pur si simplu ai vorbit cu cineva cu 

care n-ai fi vorbit, cu care n-ai fi intrat in contact si ramai cu ceva.  
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- Dar as putea sa reformulez aici un pic? Sa zic ca de exemplu ce parere ai despre...adica 

partea asta ar fi un element important din clasa de mijloc, adica ca isi doresc sa se 

dezvolte...ca un deziderat asa... 

- DA [accentuat]. Adica mi se pare ca e chestie odata ca intretine, dar te...adica n-ai cum, ma 

gandesc, intr-un fel sau altul, sa nu faci asta. Pentru ca cand ai un job din asta, cu venituri mai 

mici, si ala este un job cu mai putine resposabilitati si nu-ti prea bati capul cu foarte multe 

chestii si...ce se poate intampla. Adica daca nu e o sa fie jobul ala poate o sa fie altul la fel...si 

nu-ti bati capul prea mult. Asa, altfel, poate te intereseaza, macar poate sa-ti mentii.... 

- Dar daca ar fi sa faci un exercitiu din asta de imaginatie, cum crezi ca ar evolua in viitor, 

patura asta de mijloc? 

- La noi in tara?  

- Da, la noi, mai precis aici in Bucuresti.  

- Eu cred ca se extinde. Eu asa vad.  

- Ca e in crestere.  

- Da...poate ca n-au eu informatii de genul asta...ca nu prea intri in contact cu persoane 

diferite, pentru ca....e cam discriminatoriu ce zic...pentru ca si prientenii tai sunt tot undeva 

pe acolo, si oamenii cu care stai la munca, tot acolo, si colegii tai de facultate care si ei au 

poate o situatie similara, mai putin colegi din generala sau din liceu, adica tot cam pe acolo te 

invarti si nu prea ai informatii accurate sa zic asa. Doar, nu stiu... 

- Uite chestia asta nu am mai auzit-o pana acum....mai precis relatii pe care le au cei din clasa 

de mijloc care sunt in mare parte.... 

- Pai asa e...adica spre exemplu daca iesi in oras mai des, trebuie sa iesi cu cineva, nu te duci 

singur...adica trebuie sa iesi cu oameni care isi permit aceleasi lucruri ca si tine. Sau ai un 

hobby, care cere niste bani, evident ca nu poti sa te duci cu cineva care nu isi permite. Este 

posibil ca multi oameni sa se considere din clasa de mijloc dar sa nu fie. Adica te invarti intre 

aceeasi oameni. Toata lumea aia gandeste la fel.  

- Ai punctat o chestie foarte interesanta. Ca ar exista oameni care cred ca apartin clasei de 

mijloc dar de fapt nu o fac.  

- Acuma depinde cine face evaluarea. Si e posibil. Si eu e posibil sa nu ma incadrez acolo. 

- De ce?  

- Pai e asa, de perceptie. Ca in principiu te raportezi la tine. Ca totusi la clasa asta inferioara 

ma gandesc toate chestiile astea chiar basic, stii adica...sau poate nici pe alea nu ti le permiti. 

Si i-as duce acolo pana la nivelul la care poti sa-ti permiti lucrurile uzuale de la baza 
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piramidei. Cred ca acolo as limita clasa asta inferioara. Ce depaseste chestia asta, sa zicem ca 

e la medie, iar in partea de sus...sunt clientii mei. 

- Aha, aia care invart o gramada de bani.  

- Da. Si care sunt foarte putini compartiv cu restul.  

- Unde crezi ca locuieste cineva din clasa de mijloc? In Bucuresti aici? 

- Si in afara, adica si pe langa Bucuresti, dar si in Bucuresti. N-as zice neaparat in centru ca 

asta este exclus, sau poti sa faci asta, dar poti sa o faci cu sacrificii, Adica nu poti sa o 

limitezi la ceva...poate nu in cartierele alea in Primaverii, Nordului....dar in rest cred ca sunt 

peste tot... 

- Adica nu ai o zona anume...sau un criteriu anume....de genul nu stiu, sa fie langa parc, sau 

sa fie liniste...sau sa fie nu stiu cum. 

- Da, in principiu cred ca isi cumpara....din cate am obesrvat acum, se intereseaza de 

apartamente noi si care totusi sa fie cat de cat bunicele....adica nu neaparat cel mai ieftin... 

- Dar vorbeai de lumea e interesata de apartamente in sensul ca vrea sa si le cumpere. 

- A, da.  

- Deci important e sa fie proprietar.  

- Da, cam asa as zice. Ca asta conteaza. Depinde si de ce vor sa faca...dar daca nu ai un plan 

sa pleci undeva sau ceva....in principiu, lumea pe care o stiu eu, cam asta.... 

- Isi doreste sa cumpere un apartament. 

- Da, sa cumpere. Si cand s-a putut, au cumparat. Cum am fost si eu acum doi ani. Pentru ca 

iti permitea. Iar cei care n-au apucat atunci si acuma pot...de exemplu am niste colege mai 

mici decat mine, care acum sa zicem ca le-a crescut salariu, si sunt foarte interesate sa 

cumpere, stii? Ca s-ar incadra sa zicem...si se gandesc totusi ca au posibilitatea sa-l plateasca. 

Adica nu le este teama ca n-ar putea sa-l plateasca. E si un fel de incredere asa ca te descurci. 

N-o sa fie jobul asta, o sa fie altul. Dar daca te-ai descurcat aici, te descurci si la altul.  

- Si cum crezi ca isi decoreaza casa? Ce mobila isi ea?  

- Ma gandesc. Modern? [rade] E foarte general.  

- E general. Descrie-mi modern. 

- Nu cred ca pun pret pe foarte multa mobila. Mi se pare ca lucrurile trebuie sa fie foarte 

functionale asa. N-as zice neaparat Ikea, caci nu prea am auzit lume care sa cumpere de la 

Ikea. Lumea se orienteaza un pic spre alte....spre lucruri trainice asa.  

- Altele ar fi ce? 

- Iarasi nu se raporteaza neaparat la costul cel mai mic ci sa arate bine...ca se ocupa si de 

decorat asa...sa fie confortabil...toate astea care iti fac viata mai usoara si placuta. Mai mult 
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decat sa fie functionala....adica sa am unde sa-mi pun hainele. Adica sa am un frigider, dar 

care sa fie, nu stiu, gri, ca al meu.  

- Si nu alb.  

- Pentru ca am avut alb si nu mai vreau.  

- Adica e importanta si estetica ca sa zic asa...sa iti decorezi in casa, sa arate bine.... 

- Vreau sa arate bine, sa fie comod, sa-mi placa,  

- Comoditate... 

- Sa-ti faca viata placuta si usoara.  

- Si cum se imbraca? Hai sa luam oamenii cu care lucrezi tu... 

- Da, am un exemplu foarte bun. Deci ma gandesc fix la o persoana. Si o stiu de 5 ani. Si sa 

zicem ca stiu evolutia ei financiara. Incaltamintea....incaltamintea always! 

- Acolo se vede valoarea? :) 

- In principiu nu pui foarte mare pret, stii, sa fie o chestie comoda, sau sa dureze, sau sa arate 

mai bine, si atunci cand nu ai prea multi bani nu stai sa te gandesti foarte mult ca stai sa 

asa...si eu si colega mea, vorbim despre asta, si ne amuzam: sa nu ne mai luam incaltaminte 

proasta nicioadata in viata noastra. Da, asta este. Cei din clasa de mijloc isi cumpara 

incaltaminte buna. Nu neaparat scumpa, dar nu stiu, din piele...sau niste pantofi cu toc, dar 

care nu-ti omoara picioarele....fara chinuri si fara picioare umflate o saptamana.  

- Asa, mai zi-mi de imbracaminte...cu ce se mai imbraca? 

- Vrei sa-ti zic branduri? 

- Zi-mi branduri...zi-mi ce vrei tu. 

- Zara. Zara nu este foarte ieftin la noi. Mai putin H&M. 

- Cumpara mai putin h&m? 

- Da. Inainte cand veniturile erau mai mici era mai mult h&m si foarte putin Zara. Era un 

wannabe. Era ceva. Era ca sa te mai duci sa vezi ce se mai poarta si atunci incearcai sa gasesti 

la h&m. 

- Aha. Incercai sa te duci sa vezi ce se mai poarta.  

- Da.  

- Asta inseamna ca ce incercai sa faci? Sa vezi care este trend-ul, nu? Moda? 

- Da. 

- Asta ce inseamna? 

- Ca interesaul a fost tot timpul doar ca nu exista posibilitatea.  

- Vreau sa zic...asta e un aspect important? 

- Scade.... 



 122 

- Care e trendul... 

- Scade...scade pe masura ce cresti.  

- Adica nu mai vrei sa mai fii in trend. 

- Nu ca nu mai vrei, dar nu te mai intereseaza asa de tare. Probabil pentru ca ai alte 

preocupari si ai alte chestii mai importante. Ca sa nu mai zic ca petreci mult mai putin timp la 

cumparaturi. Devine o chestie de necesitate. Adica trebuie sa-ti cumperi haine pentru ca 

trebuie, nu pentru ca ai vrea dar nu... Da, poti sa zici si ca vrei, dar de obicei in sesiuni din 

astea absolut neplanificate, cand ai chef...si petreci mult mai putin timp....Cel putin la unii 

este o chestie absolut irationala, cand am un moment din asta....de genul Because I can!  

- Aha, pentru ca poti... 

- Da, si mai am si chestii din astea, de exemplu asta asta iarna am avut o intanire cu un client 

foarte important si am constatat ca cizmele mele nu fac fata acestei intalniri. Si a trebuit sa 

ma duc sa-mi cumpar ghete. Si am dat un dureros 3 milioane jumatate. N-am dat in viata 

vietilor mele atatia bani. Deci stii, niste situatii in care te obliga...de necesitate. Shopping de 

necesitate. Si chiar a fost chinuitor.  

- Dar la haine spre exemplu este imporant materialul in vreun fel... 

- Da, nu la fel ca la incaltaminte....am si eu o problema....dar, da, sa zicem.  

- Adica... 

- Da, dar nu exagerat....Adica eu nu stau sa ma uit...ia sa vad din ce e facut...n-am chestii de 

genul asta. Doar asa sa ma uit la el si sa-mi dau seama ca e prost si atunci nu-l iau... 

- Pai si cum iti dai seama ca e prost? 

- Pai te uiti asa la el...si vezi.  

- Pui mana pe el? 

- Pui mana pe el...adica daca vezi o chestie neagra sau ceva...si iti dai seama ca chestia asta o 

sa atraga toate scamele pamantului, dar este foarte ieftina si inainte ti-o luai, pentru ca aia era 

singura pe care ti-o permiteai.  

- Hai sa vedem ca mananca? 

- A, la mine asta este o chestie irelevanta. Eu mananc orice. Doar ca mananc mai mult. Asta 

cu mancarea ma gandesc asa: eu nu gatesc. Pentru ca nu vreau...pentru ca asta mi-ar lua 

foarte mult timp iar eu nu am timp sa stau sa gatesc. Drept urmare, cumpar foarte multa 

mancare. Este adevarat, platesc foarte multi bani pe mancare.  

- Gatita... 

- De altii. Ce sa zic...cam...nu un sfert, dar cam o cincime din veniturile melele dau pe 

mancare. 20% sa zicem. Cred ca e destul de mult. Da, asa e, 20%.  
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- Ai si niste preferinte asa pentru o anumita mancare?  

- Nu cred. Nu cred ca e ceva...bine, eu nu sunt un caz bun. Mie imi place sa mananc...si nu 

prea am preferinte.  

- Colegi de-ai tai atunci... 

- Nu stiu ce sa zic...habar n-am... 

- Mananca bio sau... 

- Aaa, la modul asta?  

- Da...si aici. 

- Nu, nu mancanca bio. Incearca sa manance mai sanatos. Aceasta tendinta sa fii 

sanatos...adica sa ai interes pentru sanatatea ta...si sa faca sport, si asta...sa ai mai multa grija 

de tine. Ce inseamna mancat sanatos? Salate, chestii de genul asta. Mai putin junk food  si 

chestii de genul asta.  

- Cum iti dai seama daca un copil face parte din clasa de mijloc?  

- Imbracamintea, gadjeturi...si cam atat. Cred ca tine si de cum e educat. Nu stiu daca chiar isi 

permite o scoala privata, dar macar o gradinita privata, sigur. Dupa aia la scoala hai sa zicem 

ca se mai aseaza lucrurile si incerci sa il dai la o scoala ma buna.  

- Dar cei din clasa de mijloc ar fi implicati civic?  

- Da. [raspunde imediat ca si cum ar fi evident].  

- In ce sens? 

- Chestii din astea de voluntariat. Si in corporatie chiar daca lucrezi...si eu am facut 

voluntariat vreo 2-3 ani la United Way...adica este un program pentru corporatisti, de 

voluntariat. si poti sa faci asta. Sau aia cu let's do it, Romania. Si aia tot de voluntariat. Intr-

adevar, sunt multi voluntari care nu sunt clasa de mijloc, dar sunt multi care sunt si care fac 

chestii... 

- Participa la acte din astea de caritate. Doneaza obiecte? 

- Da, da....adevarul e ca tot prin firma ma gandesc....Noi avem si un ong...o fundatie care este 

a companiei noastre si care face tot felul de chestii de genul asta. De exemplu de craciun au 

fost la o scoala de asta de pe nu stiu de unde, si copiii inscrisi in program au scris niste 

scrisori catre mos craciun, ce-si doreau. Si daca tu ca angajat te inscriai in programul 

respectiv, puteai trage o scrisorica din aia si deveneai mos craciun pentru un copil si 

cumparai copilului ce voia el acolo. Si s-au facut o gramada de pachete...cu ce au 

cerut...adica o fetita a cerut un microfon si o colega de-a mea chiar a cumparat un microfon 

pe bune...poate fata aia, saraca, nu s-ar fi gandit ca chiar o sa primeasca un microfon...dar 
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chiar l-a cumparat. Adica nu stiu daca ai asa mult timp, dar vointa e, stii? Adica cred ca e 

limitat la timp. Nu stiu daca neaparat ca dorinta.  

- Dar exista spre exemplu un anumit tip de obiecte predominante care ar fi donate...pe care il 

vezi recurent in ceea ce doneaza oamenii? 

- Haine. Dar asta cred ca face toata lumea. Jucarii, bani. Legat de bani, iarasi noi, pregatim 

declaratii 230, din alea cu 2%, pentru toti expatii nostri, si o facem pe gratis, stii? Adica nu-i 

obligam, dar ii intrebam si observ ca este interes dar este limitat la timp.  

- Sunt oamenii astia interesati de viata politica?  

- Da, cred ca sunt. De fapt nu stiu, stai sa ma gandesc. Sunt interesati dar nu sunt foarte 

activi, in sensul ca nu sunt foarte patimasi la modul, sa-ti dai cu parerea ca m-a enervat ala ca 

a zis nu stiu ce...mai mult de decizii luate la nivel politic...stii...cu implicatii...ce se 

intampla...nu de genul ma enerveaza ponta ca e nu stiu cum...adica se intereseaza la modul 

asta...care sunt deciziile pe care le iau si care sunt implicatiile pe care le au...pentru ei si 

pentru domeniile in care activeaza.  

- Voteaza oamenii astia?  

- Da.  

- Participa la proteste? 

- Da.  

- Crezi ca ar mai fi....daca e sa te gandesti acum in ansambul...la tot ce-am discutat pana 

acum, ti se pare ar mai fi ceva de zis, pe care nu l-am atins pana acum...care e important... 

- Ideea este, si asta mi se pare ca asta e cea mai importanta, este ca notiunea de clasa este 

foarte subiectiva. Si ca depinde foarte mult de, nu stiu, experienta personala a individului. El 

se raporteaza la experienta lui. Ca pana la urma, daca n-ai cunostinte despre tot ce se 

intampla sau asa, nu prea ai cum sa-ti formezi o perere. Adica mi se pare foarte subiectiv. 

Poate peste 10 ani, nu stiu, poate abia atunci poate o sa cnsider in vreun fel clasa medie si si 

zic ca era cam...stii? Dar daca e s-o definesc, cum am zis de la inceput, adica baza piramidei 

si topul...ce e intre.  

- Adica conteaza foarte mult perceptia...cum te vezi tu pe tine. 

- Da, eu asa cred... Si la noi nimeni nu gandeste in termeni de clasa. Mi se pare o chestie...nu 

stiu daca sa zic demodata, dar in orice caz nu este comun... 

- In interactiunile de zi cu zi... 

- Da. N-am vorbit in viata vietilor mele in termeni de clasa sociala. Decat la scoala. 

- Si care crezi ca ar fi motivul? 
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- Mi se pare ca pune asa un soi de limite...si e ca si cand judeci. E ca si cand, da asta e, judeci 

omul.  

- Aha, moral? 

- Da. Adica ca si cand a-i pune o eticheta. Si cui ii foloseste asta? Adica stii? Nu foloseste 

nimanui. E buna in cercetari.... 

- Deci din ce mi-ai zis tu mie nu au existat situatii cand a trebuit sa te definesti ca apartinand 

unei anumite categorii.  

- Nu m-am definit, da. Dar in capul meu m-am diferentiat oarecum de un anumit de gen de 

oameni. In termeni de...de fapt nu, uite vezi iarasi, fac judecati, stii? Adica ce zic acuma ar 

rezulta ca oamenii din patura inferioara sa zic asa, sunt dintr-o anumita categorie, sa zic, mai 

nu stiu, needucata sau ceva, stii? Exista perceptia asta si da, e nasol. Da, dar, involuntar m-am 

gandit. Ca exista ceva care ma diferentiaza. Si asta era in termeni de educatie sa zicem, sau 

de idealuri...si de asteptari. Stii, ma astept ca lucrurile sa se intample intr-un anumit fel, si fac 

eforturi ca sa ajung acolo. Astfel incat uneori discutiile pot fi trunchiate intr-un fel...nu 

stiu...se zicem ca vorbesc cu o mamica din Focsani. Si pur si simplu discutam de anumite 

lucruri comune dar daca as vorbi despre nu stiu, lucrurile de la mine de la munca, nu stiu 

daca ar putea sa ma inteleaga neaparat. Sau poate faptul ca zic ca am mancat la nu stiu ce 

restaurant in Bucuresti...si a fost nu stiu cum...poate pare arogant sau pare...nelalocul 

lui....poate fi interpretat intr-un anumit fel. Pentru ca nu stiu...unii fac bine si altii fac rau...mi 

se pare ca sunt asa si niste universuri din astea separate, nu separate, dar ai alte interese. 

Adica poti sa te intelegi foarte bine dar pot exista situatii in care nu...dar nu e ca o chestie 

definitorie...suna a aroganta asa, dar nu e o chestie generala.  

- Dar de ce ti se pare ca suna a aroganta...inteleg ca tu te diferentiezi de niste oameni, ai avut 

un moment in care ti-ai dat seama ca esti diferita de oamenii astia....in termeni de educatie, 

mi-ai zis, de venituri, de idealuri...asta simti cu ca te face oarecum mai bun decat oamenii 

astia sau exista o judecata morala? 

- Cred ca involuntar exista. Nu pentru ca iti doresti neaparat....ci pur si simplu, asa sunt 

oamenii.  

- Pai si de ce ar fi judecata morala? Pentru ca ei nu au aceleasi idealuri sau ca nu-si doresc 

aceleasi lucruri... 

- Ar putea fi.... 

- E complicat... 

- E ca la psiholog...sau la filosof. 
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- Dar tu ai vreun exemplu de prieten, de cunostinta, ruda, care nu face parte din clasa de 

mijloc, de care tu te diferentiezi, cum ai descrie relatia asta? 

- E foarte subiectiv pentru ca depind si alta chestii si putem sa ne cunoastem de foarte mult 

timp...stii, sunt alte lucrui sa zicem. Adica daca as cunoaste acum doua persoane din medii 

diferite sa zicem ca as putea relationa mai usor cu o persoana din acelasi mediu in ideea in 

care exista mai multe puncte de interes dar asta nu inseamna ca este imposibila discutia....pur 

si simplu ar merge mai usor. Cred ca mai degraba asa.  

- Cum te vezi pe termen mediu? 

- Nu stiu, nu m-am gandit. 

- Dar ce lucruri ai vrea sa ramana la fel spre exemplu? 

- Independenta pe care o am. Da, asta mi-ar placea sa ramana la fel. Cred ca sunt intr-un fel 

de etapa in care n-o sa mai fiu niciodata si sa-ti zic de ce. Pentru ca parintii imbatranesc si va 

trebui sa am grija de ei, pentru ca daca ma apuc sa fac copii, ceea ce nu-mi doresc neaparat la 

momentul asta, iarasi voi....stii...acum n-am nicio obligatie. Pur si simplu trebuie sa am grija 

de mine si e suficient...iar independenta asta este fantastica. Mi-ar placea sa ramana asa.  
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E., femeie, 29 ani, studii superioare, digital marketing, venituri intre 2000 si 3000 de lei 

 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

- Ce este pentru tine clasa de mijloc? Ce crezi tu despre asta? 

- Mamaaa...Deci....ce sa cred. Este clasa dominanta din Ro, dupa parearea mea, poate 

informatiile mele sunt prea irelevante, dar asta cred, in primul rand, ca e cea mai... Ce 

sa cred din ce punct de vedere? Cum sunt ei ca oameni, cum sunt ei la job, cum sunt 

ei financiar vorbind, cum se simt ei...cum isi aleg vacantele, cum petrec....tot, tot? 

- Da. Cu ce asociezi clasa de mijloc? 

- Cu mine in primul rand. Eu fac parte din clasa de mijloc, dupa parerea mea. Acuma 

sa vina un specialist sa-mi zica daca e real ce cred eu... Ideea este ca sunt niste oameni 

care sunt cei mai conenctati la realitate. Pentru ca daca faci parte dintr-o alta clasa 

cum ar fi cea de...[face o pauza aici] jos, e foarte probabil sa fii un pic influentat de 

conditia ta in care nu ai prea multe posibilitati si sa nu poti sa fii prezent in realitate. 

Iar daca faci parte dintr-o clasa de sus...la fel, pierzi conexuinea cu ce se intampla de 

fapt in lume...ca am avut si persoane de genul asta. Deci eu cred ca sunt cei mai 

conectati la realitatea in care traim. Sunt interesati si de politica, as putea spune, dar 

eu nu. Dar cred ca sunt unii care sunt. Cred ca ei ar trebui sa fie cei mai interesati de 

politica. Nu stiu ce sa mai zic...trebuie sa ma intreb ca sa vin cu idei...ca asa ca sa 

vorbesc liber mi se pare un pic dificil.  

- Mi-ai zis chestia asta - crezi ca sunt clasa dominanta...in ce sens? La ce te gandesti? 

- Ca proportie de oameni.  

- Ca sunt mai multi... 

- Da. Nu dominanta in alt sens. Numeric. 

- Si ca sunt foarte conectati la realitate. La ceea ce inseamna real. Cum ai descrie 

lucrul asta. Cum se conecteaza? Ce inseamna ca sunt conectati la realitate?  

- Adica ei sunt cei mai interesati de problemele pe care le au copiii, sunt mai interesati 

de problemele care tin de educatie, pt ca ei fac parte din oamenii care isi duc copiii la 

scolile astea de stat, ceilalti au alte posibilitati [cei de sus], ceilalti nu-si duc copiii 

deloc [cei de jos] si atunci sunt direct interesati. Poate de asta, pentru ca conditia lor ii 

obliga cumva sa fie interesati de tot ce se intampla. Ei cunosc cele mai bune variante 

ca sa iesi in oras, de exemplu, adica sa fie ok...pentru ca nu vor sa fie un local de 

cacat, sau sa mearga acolo doar pentru ca e ieftin Gasesc solutii sa-si permita si sa nu 
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fie nici de cacat, gen. Dupa parerea mea.  

- Ai zis ca dpvd economic la un moment dat....cum sunt aici? Care e situatia lor 

materiala? Unde i-ai incadra dpdv economic? 

- Pai tot la mijloc.  

- Da-mi un range de venituri.... 

- Cred ca e venitul mediu pe economie.  

- Pai e mic venitul mediu pe economie.  

- Pai e mic, dar asta e venitul....17, cam asta cred ca e. Desi cred ca daca faci o 

statistica se ajunge si la vreun 2000 asa. Bine, clasa de mijloc mi se pare asa un pic 

greu sa o definesti din punctul asta de vedere....pentru ca poate fi clasa de mijloc si 

daca are salariul de 35 de milioane, deci nu mi se pare neaparat un criteriu bun 

pentru.... 

- Si care ar fi atunci un criteriu bun? 

- Nu stiu, antropologii trebuie sa descopere asta. 

- Educatia? Ce parerea ai despre asta? 

- Pai nu mi se pare relevanta nici educatia neaparat. Pentru ca poti face parte din clasa 

de mijloc dar poti fi mai educat decat unul care dintr-o...dar asta e...ca e ambigua 

treaba. Ca exista oameni care fac partea din societatea de sus care au mai putine studii 

decat unul din clasa de mijloc, dar el face parte din clasa aia datorita conditiei sale 

economice. Cred ca se intampla si astfel de lucruri...dar nu pot sa generalizez. Deci nu 

pot sa zic nimic relevant. 

- Tu crezi ca educatia n-ar fi neaparat o chestie interesanta dpdv al clasei de 

mijloc...tocmai ca sunt oameni de astia care au educatie si venituri mici si invers.... 

- Da. 

- Bun, sa mergem mai departe. Care ar fi un alt element care ar defini-o. Nu sunt 

banii, nu e educatia.... 

- Dar tu vrei sa definesti clasa de mijloc? 

- Nu neaparat...ma intereseaza de unde as putea sa o abordez. Nu asta e scopul meu. 

- Ok. 

- Spre exemplu hai sa luam modul de viata, stilul de viata. Ce ai zice despre asta? 

- E un stil de viata foarte bun cand ma gandesc la mine. Adica stiu sa faca si 

partea....adica sa munceasca de le sar capacele...stiu sa se si distreze si stiu sa-si 

gaseasca si timp pentru ei, gen sa citeasca o carte, sau nu stiu, sa mearga la teatru...ma 

refer la mine....pot sa fac toate lucrurile astea. Si daca ma gandesc, ma gandesc tot 
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timpul in comparatie...cu celelalte clase care exista sau se presupune ca exista in 

Romania.  

- O viata buna... 

- Da, o viata buna...eu asa o vad in general.  

- In care sa zic satisfaci... 

- Cam tot ce ai nevoie. Da. Sunt si exceptii...ca peste tot...dar vad si la oamenii pe care 

ii am si eu in jur. Sunt tot la fel, adica....ai cu cine sa vorbesti daca vrei un sfat legat 

de munca si esti pe domeniu cu omul ala, si clar poate sa te ajute, deci e pus la curent 

cu tot. Si ai si cu cine sa iesi, sa te distrezi si sa nu vorbesti de munca.  

- In general prietenii tai i-ai incadra tot in categoria asta? 

- Da.  

- Da? 

- Da. Mai sunt unii care fac exceptie, in sensul ca pot fi trecuti un pic in partea de sus, 

dar si in partea clasei de jos. Dar majorittea sunt aici. 

- Atunci daca nu sunt nici banii... 

- N-am zis ca nu sunt, doar ca nu poti sa gasesti exact... 

- Si atunci hai sa intram in domeniul asta, mai apos, al moralei, sa zic asa. 

- Al moralei? 

- Da. Ai zis totusi ca sunt cei care ar trebui sa fie interesati de politica.  

- Nu care ar trebui, care sunt. Pentru ca n-au de ales. Cumva. Pentru ca ei sunt 

interesati direct de tot ce se intampla.  

- Si de problemele pe care le au copiii...si atunci inseamna ca au un anumit...sa 

zic...simt moral sau o chestie de genul asta mai dezvoltata sau cum? 

- Da, clar. Nu stiu daca au... 

- Te-ai gandit vreodata  in termenii astia? 

- Da, morala insemnand ce? Sa nu bati oameni? Sa nu ucizi? Astea gen? [se gandeste] 

Da, eu cred ca sunt ok, sunt corecti, cred ca sunt corecti...adica nu...Bine, nu poti sa 

zici ca ceilalti nu sunt, ca poate sunt si aia, deci asta n-ar fi un factor care sa-i 

diferentieze. Moral...[se gandeste] 

- Fiind mai activi in ceea ce priveste scena  asta publica sau politica, sunt cei care zic 

ce e bine si ce nu? 

- Nu neaparat. Adica n-au ei ultimul cuvant de spus. Desi la vot cam asta s-ar zice... 

Majoritea care voteaza sunt astia...si ar trebui de la ei sa vina ideile cele mai 

bune...dar iata ca deciziile politice din Ro nu sunt intotdeauna cele mai bune, ceea ce 
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ma face sa cred ca deciziile lor nu sunt cele mai bune...sau poate nu voteaza ei...in 

general...habar n-am...nu stiu ce sa zic despre asta neaparat. Dar cred ca sunt cei mai 

in masura sa faca asta, daca ar vrea sa se implice mai mult. Acuma eu n-am nicio 

informatie de genul asta, politic vorbind, cati din clasa mijlocie voteaza vs cati din 

clasa de sus vs cei de jos.  

- Dar pentru tine, consideri ca e o categorie omogena? 

- Da...[intrebator]. Da. Adica da. Ca se intalnesc... 

- Cam aceleasi tipuri de oameni... 

- Da.  

- Oamenii din clasa de mijloc beau bere la draft [vorbind despre ce faceam noi in 

momentul ala], sau la sticla daca e un pret bun. 

- La un restaurant de fite. Casa cu soare. 

- Nu, ca nu m-am referit la asta cand am zis... Beau si bere la sticla clar. Dar o 

cumpara de la supermarket. Glumesc.  

- Deci, daca ar fi sa te gandesti care ar fi o caracteristica definitorie pentru clasa de 

mijloc...care ar fi? 

- Ca sunt multi.  

- Sunt multi... 

- Eu asa cred. Ca sunt multi. 

- Dar inainte de 89, din ce stii tu asa, crezi ca exita asa ceva ininate de 89? 

-  De ce ma face sa cred aceasta intrebare ca ne dorim reintoarcerea la ce a fost 

inainte? Pai exista...din ce-am citit si din ce mi-au mai spus aia care au trait in 

perioada aia. La suprafata oamenii aveau aceleasi drepturi si erau egali, toti erau in 

acelasi stil, toti mancau aceleasi lucruri, toti mergeau in aceleasi locuri...nu existau 

diferente de genul asta. Dar, asta e doar o poveste, din ce mi-au spus ai mei de 

exemplu. Pentru ca si atunci erau oameni se descurcau mai bine fiindca aveau relatii 

sus puse sau care se descurcau mai naspa pentru ca nu aveau relatiile astea si exitau si 

acolo clar diferente...deci nu poti sa zici ca inainte de 89 era egalitate....din asta...  

[imi povesteste despre o colega de la munca care a trait mai mult in perioada aia si 

care cica n-a simtit perioada aia ca fiind grea, din contra, avea de toate, doar sotul 

muncea...ca a trait bine, dupa s-a schimbat] 

- Crezi ca s-a schimbat ceva in clasa asta de mijloc in ultimii ani? 

- Care ultimii ani? 

- Din 2000 incoa... 
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- Ce faceam eu in 2000...eram la liceu... Cred ca s-a schimbat. Pentru ca ma gandesc 

cum eram eu cand eram acasa si eram in liceu si cum sunt fratii mei care sunt la liceu 

si la scoala generala si lucrurile s-au schimbat pentru ca ei au un acces la informatie 

mult mai mare si cred ca si asta schimba cursul lucruilor. 

- Revolutia asta tehnologica... 

- Da, pai asta e super importanta, mai importanta decat iti poti imagina... Din 

experienta pe care o am cu acesti copii, care traiesc asta acum. Lucruri care mie mi-au 

lipsit...cand am plecat de acolo am plecat buimaca. Si am plecat direct in Germania si 

asta nu m-a ajutat foarte mult. Adica m-a ajutat sa-m dau seama ca e important sa 

raman in tara mea. Atat.  

- Crezi ca cei din clasa de mijloc gandesc asa ca tine, in sensul ca ar vrea sa faca ceva 

in tara asta... 

- Da, da...eu cred asta. Majoritatea nu vor sa plece. Pentru ca cei din clasa de jos sa 

zici ca ei nu mai vad nicio posibilitatea si zic: ba, plec ca sigur aici nu mai pot sa fac 

nimic. La revedere. Cei din clasa de sus...oricum...ei se duc in ce tara calda vor ei 

oricand...si ceilalti, care au o mica oportunitate de a trai intr-un fel bine aici...zic: ba, 

hai ca rezist. Poate totusi se intampla ceva si cu tara asta...ca daca plecam toti ce se 

alege de ea. Bine, nu esti nationalist...dar iti iubesti tara, asta e. Ca altii zic ca esti 

nationalist, ca ar trebui sa vezi dincolo de asta... Deci da, as putea spune ca cei din 

clasa de mijloc...ca sa zic si ceva concret...nu-si doresc sa plece.  

- Pe viitor cum vezi clasa de mijloc?  

- Nu stiu ce sa zic....cred ca da. Cred ca o sa fie o schimbare....avand in vedere ca 

majoritatea prietenilor mei sa gandesc sa-si faca o afacere pe cont propriu ceea ce ar 

insemna mare lucru...pentru ca s-au saturat sa fie angajati unor firme care...eu am 

noroc ca sunt la o firma romaneasca...dar s-au saturat sa munceasca pentru altii si sa 

nu faci nimic pentru tine in tara ta....pentru ca e tara ta pana la urma....ajuti un pic 

economia. Deci cred ca se intrevede o schimbare...poate sunt eu prea optimista.  

- Inseamna ca au spirit din asta antreprenorial. 

- Nu neaparat... Se gandesc la tot felul de variante...oportunititati...ori sa plece de 

acolo si sa se angajeze la o firma romaneasca...sau sa faca ceva pe cont propriu, sau 

cu prieteni. Cunosc o persoana care si-a demisia de la job si si-a facut un site de piese 

auto. Cineva care a plecat de la job, nu s-a angajat dar ii merge bine pentru ca ea scrie 

foarte bine si are colaborari din astea si scrie pentru diverse site-uri...deci ea nu mai 

lucreaza, nu mai e angajata. 
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- Face continut... 

- Da, content....nu ceva extraordinar, blog si site-uri. Ea se simte bine ca nu mai e 

constransa de program. Mai sunt si altele pe care le cunosc si de 10 ani nu mai 

muncesc. Ca le merge bine asa. Cred ca e destul de relevant...ca n-am eu foarte multi 

prieteni dar... 

- Dar cand te gandesti la clasa de mijloc, pe cine ai baga in ea? 

- Oamenii pe care ii vad la metrou in fiecare dimineata si pot sa ghicesc care se duce 

la munca si care se duce la scoala cu copilul si care se duce in plimbare doar...ca pot 

sa vezi pe fetele lor stresul....ca ma duc la munca. Sau asa cred eu ca pot sa-l vad. 

Oamenii din jurul meu. 

- Crezi ca clasa de mijloc o gasesti reprezentata intr-un fel sau altul la metrou?  

- Da. Si aia din clasa de jos merg cu metroul....dar nu poti sa-i diferentiezi...adica mi-

ar fi greu sa ma pui in metrou si sa-ti zic care e din clasa de mijloc, care nu....nu ar fi 

chiar usor. Dar asa cred.  

- Dar unde locuieste o persoana din clasa de mijloc? In Bucuresti? 

- Oriunde are o chirie buna sau oriunde are casa. [rade] 

- deci nu e un loc anume, specific...sau... 

- Nu cred. Desi majoritatea prietenilor mei care si-au luat casa locuiesc la iesirea din 

Bucuresti aproape...pentru acolo erau cele mai ieftine...dar nu e un criteriu definitor. 

Sunt 3-4 care si-au luat acolo.Pe la Dimitrie Leonida, sa zic asa. Si arata foarte bine 

locul si asa, doar ca sunt la mama dracu.  

- Dar chestia asta crezi ca e o caracteristica cat de cat mai raspandinta in ceea ce 

priveste cumpararea unei clase proprii? Adica sa fii proprietar pe un 

apartament...sau... 

- Mi se pare ca e atat de avansata aceasta idee....sa am casa mea...si multi care poate le 

e greu sa....ca si-au luat cu prima casa, astia pe care ii cunosc eu...e foarte greu sa 

sustii o chirie de genul ala. Dar au facut chestia asta...ca probabil simt nevoia sa nu 

mai plateasca chirie, sa stea cu diversi oameni...pentru ca na...e greu si....poate e si 

varsta. Nu stiu ce sa zic. 

- Varsta in ce sens? Ca sunt tineri... 

- Ca sunt tineri si poate isi doresc sa-si puna la punct chestiile astea. Si eu am o casa 

prin prima casa dar nu e mea si nu platesc eu...doar ca exista pe numele meu...cam 

asta e. Pot oricand sa ma mut dar ar insemna sa ma mut in Focsani...ceea ce n-ar fi 

combinatie deloc. Dar eu n-as fi facut chestia asta, iti zic. Pentru mine nu e atat de 
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important lucrul asta. Chiar nu este...nu. Pentru ca probabil ca am unde sa stau acum 

si nu platesc nimic...dar nici cand plateam chirie nu ma gandeam. Eram asa...plateam 

chirie...aia era. Dar stiu multi...multi...muuuulti....oameni care nu imi sunt neaparat 

prieteni, dar care si-au luat credit prima casa desi e foarte greu sa sustii rata. Si-au 

dorit foarte mult asta. Deci este o caracteristica as putea spune.  

- Si cum crezi au ei prin casa asa? Cum isi decoreaza casa? Ce mobila crezi ca-si 

cumpara persoana din clasa de mijloc? 

- Asta mi se pare cel putin amuzant. Nu ma pot gandi decat la exemplele mele clare. 

Dar cand pui intrebarea asa...imi pare ca ce zic eu se aplica doar la cativa prieteni...si 

nu pot sa raspund la intrebarea asta asa cu incredere totala.  

- Pai poti sa-mi zici exact asa...prietenii pe care ii stiu eu.... 

- Si-au facut mobila la comanda. Majoritatea. Pentru ca in primul rand, zic ei, au iesit 

mai ieftin, desi eu sunt convinsa ca ar fi putut sa gaseasca o varianta ieftina si direct 

facuta si venea si ti-o punea in casa si asta era... Cred ca isi doresc sa aiba ceva facut 

de mana lor...cand ai casa ta, altfel iti vine sa ti-o decorezi si sa ti-o faci tu exact pe 

comanda, stii. 

- Aha, am inteles....sa fie al lor...sa-l faca al lor... 

- Sa vada fiecare amprenta, fiecare coltisor sa stie ca mama ce ma bucur ca am pus 

acest coltar aici. Vine perfect.  

- Adica sa fie amprenta lor asupra spatiului. 

- Da, da, da.  

- La culori asa...poti sa-mi zici ceva despre culori? In casa....mobila... 

- Mobila are un ton deschis sa zic pentru ca in general am vazut un astfel de ton, mai 

ales la cea din bucatarie ceea ce absolut ma ingrozeste pentru ca e destul de greu sa 

intretii o mobila alba in bucatarie de exemplu, dar da... Iar la...pereti...totul e alb...in 

jur cat vezi. 

- Alb. 

- Da. Bine, poate ca si-au lasat alb ca sa poata sa-si puna orice culoare....ca te obliga 

cumva culoarea sa asortezi draperiile.... 

- Cu mobila... 

- Da, exact. Mai e chestie ca nu cred ca conteaza foarte mult ca au mobila alba, pentru 

ca mobila alba...pentru ca pe mobila alba nu se vede albul...si este probabil doar o 

alegere practica decat una estetica.  

- Aha, am inteles. 
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- Cred. Ca eu am mobila neagra...nu de alta....si e foarte nasol...de asta vorbesc din 

proprie experienta si le-am si dat sfaturi sa nu-si ia mobila neagra. Dar nu cred ca au 

tinut cont de sfaturile mele...acuma sa fim seriosi....ca e casa TA. 

- Dar cu ce se imbraca cineva din clasa de mijloc? 

- Stiu clar ca nu se imbraca de la Pull&Bear. Asta pot sa zic... 

- Pai de ce, ce are asta? 

- Pentru ca e foarte naspa si asta e asa o chestie raspandita.... Poate sa fie si asta o 

chestie...ca nu se imbraca de la firme...mergi pe strada, vezi o bluza...ti se pare 

interesanta, o iei...nu te intereseaza ca scrie pe usa second hand....bine, asta te 

intereseaza un pic. Si cum sa se imbrace...cred ca se imbraca normal...nu stiu ce 

inseamna asta dar se imbraca normal. Adica nu-i vezi cu...care mi-ar placea mie sa le 

vad la oameni...chestii super colorate, stii din astea...nu, nu, nu....niste culori acolo cat 

sa fie o culoare...poate de frica ca nu stiu sa se asorteze, stii? Nici eu nu fac asta, dar 

asa mi-ar placea sa-i vad. Un stil vestimentar...nu iese din comun.  

- Mai clasic... 

- Nu neaparat clasic....ca clasic pentru mine inseamna.... 

- Taior... 

- Da...da....taior...poate ca nu e corect dar asta e.   

- Deci nici culori din astea care sa iasa din norma sa zic asa... 

- Da.  

- Dar se imbraca mai lejer, mai fancy... 

- Da, mai lejer...poate si mai fancy... Bine, din cateogia asta a oamenilor pe care ii 

cunosc eu din clasa de mijloc sunt si unii care exagereaza efectiv si as putea sa nu-i 

bag in aceeasi categorie din punctul asta de vedere... 

- In ce sens? 

- In sensul in care sunt foarte....stii cum sunt oamenii care urmaresc reducerile si vad 

o pereche de pantofi si ii urmaresc o gramada.... 

- Deci sa zic ca merg si pe reduceri... 

- Da, da da...dar asta e si o greseala ca nu de fiecare data sunt cu adevarat reduceri... 

- Ce mananca? 

- Chestii normale...nu stiu ce sa zic ca mananca.... Poate e doar o moda, poate nu, dar 

toata lumea e cu mancarea sanatoasa. Da.  

- Deci asta e...cu mancarea sanatoasa... 

- Nu mananc din aia ca e nu stiu cum prajita, nu mananc din aia ca puiu probabil este 
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de la congelator si a stat un an de zile la congelatorul ala.... 

- E mort de un de zile... 

- Merg pe bio...pe astea? 

- Da, merg pe bio, dar nu pe bio-ul ala de te duci la Mega si au sectiunea bio, care 

costa foarte mult, ci pe bio din astea....sa-si faca ei in casa... N-are legura cu 

mancarea, dar cel putin 3 prietene isi fac singure gel de dus. Cu zahar brun...ca sa fie 

abraziv... Nu mai folosesc fonduri de ten din comert ca e nasol...folosesc din astea 

care sunt dermato-cosmetice. 

- Si pe astea de unde le iei?  

- De la farmacie. Da, si ei citesc foarte mult pe internet despre astea.  

- Aha, se intereseaza de lucrurile astea naturale.... 

- Da...dar mai citesc si chestii aiurea... aaa, am citit eu pe nu stiu ce forum ca nu stiu 

ce se intampla daca mananci nu stiu ce dimineata. Citesc toate prostiile. Probabil din 

prea mult timp liber.... 

- Chiar...persoanele astea cum stau cu timpul liber? Au timp liber? 

- Nu neaparat.... Eu spre exemplu am citit doua carti intr-o saptamana cand lucram in 

partea cealalta. Nu sunt foarte mandra de asta...dar nu aveam ce sa fac...ma 

plictiseam. Si pot sa cred ca exista astfel de situatii...dar sunt anumite momente ale 

anului cand sunt mai stresate sau mai relaxate...cum e acum la sfarsitul anului...multe 

chestii de facut...rapoarte de terminat...Din astea.... Ce-am facut in acest 

an...rezultatele...nasol...ce ne facem...si obiective pentru noul an....sa fim mai 

buni...evident...ca in fiecare an...chiar daca nu se intampla nimic. Dar vara de 

exemplu...e mai lejer. Chiar daca sunt la munca, au timp liber...ca vara e o perioada 

moarta. Si au timp liber in sensul in care isi permit sa iasa si in cursul saptamanii in 

oras. Adica nu sunt din aia care...mama...de luni pana vineri stau la munca si nu ies 

nici macar o seara in oras ca s-ar putea sa ma dau peste cap si nu ma mai pot trezi 

dimineata....tre sa fiu super fresh...stii? Sunt unele persoane cu care mie imi place sa 

ies...care isi permit sa iasa si in cursul saptamanii...nu inseamnca ca daca au plecat de 

la munca trebuie sa se duca acasa sa se culce si cam aia e. Daca nu ies, citesc...facem 

si din astea. Ne intalnim sa citim. 

- Va intalniti sa cititi?  

- Da, bine...[rade] asta e o chestie doar intre noi fetele. Sau ca se aduna sa joaca din 

astea care au aparut acum...boardgames...jocuri de societate... Mie imi place Dixit... 

- Ai zis la un moment dat ca la sfarsitul anului se trage linie...si ca se stabiliesc 
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obiectivele pt anul viitor si sa fim mai buni... 

- Asta la companiile la care lucrezi... 

- Dincolo de companii...daca ti se pare ca exista chestia asta de dezvoltare in randul 

clasei de mijloc....dezvoltare personala...ca om, ca individ...pe plan profesional...de 

crestere... 

- Da. si da. si da. pentru ca vorbim intre noi...stii cum e. Si zici...ba nene...in anul care 

vine vreau sa nu mai fac aia sau  vreau sa fac aia...imi propun sa termin scoala de 

soferi sau nu stiu...cacaturi din astea...sa citesc 100 de carti...asta a fost obiectivul meu 

pe anul asta. Nu am reusti decat 50...dar daca ma chinuiam un pic...reuseam. Sunt 

oameni care isi fac planuri de genul asta...vreau sa-mi iau o casa, o masina....si planuri 

din astea practice...economico-nu stiu cum sa le zic - si planuri din astea ce tin de 

dezvoltare personala.  

- Cum recunosti un copil din clasa de mijloc? Care apartine, care face parte dintr-o 

familie din clasa de mijloc.  

- [se gandeste mult] Nu stiu ce sa zic... 

- Nu te-ai gandit nicioadata la asta... 

- Nu, desi ma uit la copii dar nu ma gandesc daca fac parte...ma uit la ei asa...ce 

fac...unii sunt singuri...poate asta ar fi un criteriu...ca sunt singuri de prin clasa a 5-a si 

te prinzi ca...sau ma rog...asa cred eu....l-au lasat sa se descurce....gata, esti in clasa a 

5-a, te duci singur la scoala...ii vezi prin metrou....abramburiti cu toate alea dupa 

ei...habar n-au ce-i de capul lor dar sunt mandri ca merg singuri cu metroul si foarte 

importanti ca au telefon si ca il suna ma-sa...poate e un criteriu din asta...nu stiu.  

- Dar nu te-ai gandit nicioadata prea mult la asta.... Dar ai zis ca sunt destul de 

preocupati de problematica asta a copilului si ce inseamna educatia copilului si 

chestia asta... 

- Da, pentru ca nu au posibilitatea csa-l dea la o scoala care stiu sigur ca va 

functiona....pentru ca n-au bani. Si atunci isi doresc sa invete cat se poate de bine si ok 

la o scoala de stat.  

- Crezi ca se implica si in educatia copilului dincolo de scoala? 

- Da, se implica... Dar despre asta nu prea stiu ce sa zic...ca nu prea am cunostinte din 

astea....ma rog...am....am avut chiar si din astea de erau la scoli private....si mi se 

parea absolut ingrozitor sa-ti tii copilul la scoala de la 8 la 8 pentru ca au diverse nu 

stiu cum le numeau ei.... 

- Activitati.... 
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- Nu activitati....niste englezisme 

- Ateliere...workshopuri... 

- Ateliere...da....de pictura...de film...nu stiu ce poate sa invete un copil in clasa a 5- a 

despre film...sau poate ca poate sa invete...dar ii umpli capul aiurea....cand el vrea sa 

se joace. Dar astia erau in clasa de sus... Da.  

- Crezi ca oamenii astia sunt implicati civic? Mi-ai zis ca sunt implicati sau sunt 

interesati de viata politica....dar ies la proteste spre exemplu? 

- Da. Ies cu tot cu copil la proteste. Dar, iarasi...e asa si asa...ca unii au niste pareri din 

astea...ca oricum nu schimba nimic si ca de ce sa ma duc acolo...si stii...mai sunt si 

din astia... Cei mai multi ies. Se intereseaza.  

- Ii intereseaza mediul asta in care traiesc...ca mi-ai zis ca sunt cei mai conectati la 

realitate. 

- Desi sunt si multi nesimtiti...care arunca pe jos hartia spre exemplu...chestii din astea 

destul de simplu...si sunt atatia pe care i-as putea baga in categoria asta foarte usor si 

care arunca hartii pe jos.  

- Dar crezi ca sunt implicati in actiuni din astea de caritate? De donat obiecte...de 

donat bani...de donat timp... 

- Da [intrebator, nesigur]. Da.  

- Daruiesc obiecte spre exemplu... 

- Stii care e chestia...printre prietenii mei pot sa zic ca numai aia cu copii fac chestia 

asta....nu stiu daca are vreo legatura...dar asta e concluzia pe care am tras-o printre 

prietenii mei... Si mai fac chestii din astea de caritate pentru ca se face o actiune la 

birou la ei la munca...general...compania face nu stiu ce si doneaza si ei niste chestii 

sau cumpara ceva pentru copiii nu stiu care si cam asta e, stii...dar pe cont propriu, sa 

gandeasca ei asa...nu prea. Doar aia care au copii si cred ca e o chestie din 

asta...cumva copilul iti trezeste in tine o empatie mai mare decat ar avea-o cel care n-

are copil. Poate. Nu stiu care e explicatia...asta cred eu. Cred ca are legatura... 

- Crezi ca doneaza in special copiilor sau si altor grupuri? 

- Da. In general copiilor se adreseaza. Iar cei care n-au copii doneaza in general 

batranilor. Asta e o alta... 

- Da? 

- Da.  

- Dar in cursul vietii tale adulte cat de cat...au existat situatii din astea sociale in care 

te-ai identificat cu o anumita clasa sociala? 
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- A, da, clar.  

- Sau in care ati vorbit in termenii astia de clasa...domnule....eu care fac parte din 

clasa de mijloc cred ca nu stiu ce....sau uite ala e dintr-un fel de clasa... 

- [se gandeste mult] Da, s-a intamplat...dar nu s-a intamplat la modul ca era vorba de 

partea aia de societate....societatea asta de sus, sau de jos sau de mijloc ci pentru 

ca...cel mai clar exemplu care imi vine in minte este maica-mea care e super conectata 

pe facebook. [nu prea are treaba cu ce am zis eu] Nu prea cred ca am avut in rest 

discutii cu prietenii despre asta...ca sa vorbim in termenii astia... 

- Sau vreo situatie la munca in care te-ai identificat cu o anumita clasa... 

- Asta da....in cealalta parte...unde lucram...cand fetele plecau in excursie...ma 

rog...vacanta...ce ziceau ele ca e....in Bali pentru 3 saptamani de exemplu. Atunci da, 

ziceam...ba nene...da....eu pot sa merg pana in Grecia o saptamana....dar ma simt bine. 

Dar eram constienta cumva....a existat constientizarea asta...ca da...asta e....fiecare 

pleaca unde poate si asta e nivelul...cam aia e. Le simti.... 

- Deci e o chestie pe care o simti mai mult...decat verbala.... 

- Da, mai mult le simti... 

- Prieteni care nu apartin? Care e diferenta? 

-  Pai daca ma gandeasc exact la cei la care m-am gandit cand am vb despre asta, ii 

diferentiaza oamenii pe care ii au in jur cumva. Pentru ca eu sunt prietena cu ei...dar 

oamenii cu care petrec ei timpul cel mai mult sunt oameni care au o alta cultura....un 

pic mai mare decat a noastra...ca conteaza foarte mult chestia asta...cred ca asta e in 

principal...ca nu poti sa zici ca au bani mai multi decat mine....dar au niste acces la 

niste informatii la care tu nu ai acces pentru ca tocmai...nu esti cu oamenii aia. Cum 

ajungi sa ai acces la oamenii aia fara sa faci parte dintre ei?  

 

[cand am inchis reportofonul, mi-a zis: “ acum ca stau sa ma gandesc, nu m-am gandit 

niciodata in termeni de clasa. Sau nu am vorbit cu prietenii mei asa....”] 
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R. P., barbat, 28 de ani, studii superioare, manager (mananger de magazin Mega 

Image), venituri intre 1500 si 2000 de lei 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

- Prima intrebare ar fi ce inseamna pentru tine clasa de mijloc. 

- Pai dupa cum am invatat si la scoala, clasa de mijloc ar trebui sa fie o clasa cu bani, cu 

educatie, dar nu cu foarte multi bani, dar care sa duca un stil de viata...ok. Sa-si permita, nu 

stiu, luxul de a manca ce vor, de a face ce vor, de a merge unde vor...adica un lux intre 

ghilimele, ca nu e neaparat unul. Dar nu stiu daca la noi se mai contureaza asa ceva. Ai 

impresia ca exista doar aceasta patura de oameni cu foarte putini bani, ca in fond asta ne 

claseaza in primul rand si care muncesc pentru foarte putini, o mana de oameni care au cei 

mai multi bani. Clasa de mijloc ar fi acuma oarecum un pic mai inalta superior fata de clasa 

de mijloc cum o descrie istoria sau....cum o descriu manualele pentru ca sunt oameni si 

observ asta si in jobul meu, sunt oameni cu multi bani, nu foarte multi bani in Romania care 

duc un stil de viata care se apropie de aceasta clasa de mijloc.  

- Pai si atunci cum ai descrie mai mult stilul asta de viata de care zici tu? 

- Intr-o familie, sa luam de exemplu, parintii se trezesc de dimineata, se duc la munca, copiii 

la scoala, vin tarziu, seara tarziu sau poate unii la program, mese in familie, iesiri duminica la 

iarba verde, plecat la munta, nu stiu...asta e o viata poate unii ar spune banala, dar unii au 

crescut in viata asta si asta este viata clasei de mijloc zic eu...sau asta am prins noi, generatia 

noastra....fara telefoane, fara net. Asta era placerea noastra...sa iesim cu bicicleta, sa ne 

distram...acuma nu mai... Banii pe care trebuie sa ii dai, banii vin, ii dai, ai griji, lucrurile s-au 

schimbat. Eu nu i-as mai vedea pe ai mei de exemplu putand sa sustina o viata cum o aveam 

cand eram mici pe vremurile astea. Desi pot sa consider ca familia mea a fost o familie din 

aceasta clasa de mijloc...eram noi mai mici. Dar acum...ai mei au mai si imbatranit, automat 

nu mai pot sa faca aceleasi lucruri pe care le faceau cand eram noi mici. Dar...iesirile s-au 

imputinat...poate se schimba prioritatile, copiii merg la facultate, banii se directioneaza in alt 

loc. Nu mai acorzi poate aceeasi importanta placerilor de zi cu zi...o masa duminica la 

bunici...o iesire la iarba verde cu niste prieteni care astea erau ceva la ordinea zilei, vara cel 

putin. Asta e doar un exemplu care imi vine in minte acum. 

[Comportament la cumparaturi la supermarket]- Dar mi-ai zis la un moment dat ca tu in jobul 

vezi foarte multi oameni, intri in contact cu foarte multi oameni pe care tu i-ai incadra in 

categoria asta de clasa de mijloc....care isi permit anumite lucruri, care duc un anumit stil de 
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viata si asta...tu cand te uiti la ei, ce te face...daca te gandesti efectiv la cat ii vezi tu si ce fac 

ei acolo in magazin...si ce din comportamentul lor tie iti indica ca ar face parte din categoria 

asta.  

- Deci eu lucrez intr-un supermarket. Automat pot sa zic ca am facut asa o oarecare placere sa 

observ ce cumpara oamenii si cati bani cheltuie pe asta. Este foarte interesant...sunt sigur ca 

exista studii...n-am stat sa le caut. Dar vezi oameni care cumpara de foarte multi bani 

lucruri...lucruri...mancare in principal...mancare si comportamentul lor este ciudat in acelasi 

timp. Unii sunt straini, unii romani, unii lucreaza aici atasati diplomatic, altii in IT, sunt 

oameni care te-ai astepta sa aibe studii, educatie in primul rand. Simpla atitudine pe care o 

are un om la casa de exemplu cand nici macar nu se atinge de punga si de produsele pe care 

el le ia...si asteapta ca sa fie servit pentru ca stie ca noi trebuie sa-l servim. Atunci el incearca 

sa se puna oarecum pe un nivel mai inalt in societate decat mine. Eu sunt sclavul care 

lucreaza la supermarket si el este omul care isi permite sa arunce cu banii la supermarket si 

automat simti ca el te detine...ca trebuie sa faci totul dupa bunul plac...si aici este si vina 

companiei poate in sine pentru ca te instiga sa faci pe plac clientului. Pe de alta parte mai sunt 

si oameni care ii vezi ca sunt foarte educati si bun simt. De la vorbit frumos, purtat 

frumos...poate si acest limbaj non-verbal al trupului...il obesrvi pe om ca e dispus sa... 

- Inseamna ca si astia din aceasta clasa ar face parte... 

- Nu poti sa-i catalogam numai dupa bani...mai trebuie si dupa...adica in fond nu poti sa ii 

clasezi...astia sunt cei care castiga ceva mai multi bani si atat. Unii nu sunt foarte bine 

educati.....nu sunt eu aici sa judec dar...educatia asta...nu cea din scoala...nu la asta ma 

refer...la educatie asa de lume...cum sa te comporti...de ce trebuie sa inghit eu aerele lor doar 

pentru ca ei au mai multi bani ca mine? Adica si eu castig niste bani si noi ca aceasta 

convietuire producem niste bani lunar...ca acesti bani se duc...ca e chirie, utilitati, alte lucruri, 

mancare...dar asta nu inseamna ca daca ei castiga dublu decat mine trebuie sa...si simti asa o 

distanta...se produce o distanta. Si automat te simti tu incadrat mai jos...in alta categorie....nu 

cred ca exista o categorie anume...mie imi place sa o numesc ca suntem sclavi... 

- Dar aerele astea de care zici tu intre ghilimele pe care oamenii astia par a le avea, crezi ca 

sunt date de simplul fapt ca ei castiga mai mult?  

- Sincer da. La unii da. Chiar...vezi aici sunt diferente...ca sunt oameni care se vede clar ca au 

multi bani si se comporta diferit. Sincer majoritatea sunt straini. In zona in care lucrez eu 

majoritatea pe care ii vezi de la distanta ca sunt cu bun simt, nu te intelegi cu ei, vorbesti cu 
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ei de te dor mainile dar simti ca interactiunea este ok, relaxat. Pe cand ceilalti iti instiga 

numai superioritate. Din comportament, din limbaj: tu esti aici sa-mi faci mie pe plac, de asta 

esti platit, desi nu ma plateste el...ca as intelege poate un asemenea comportament de la seful 

tau direct, sau cel care te plateste, care iti da painea cum ar veni.  

[Cumparaturi mancare]- Da ce ti se pare ca cumpara oamenii astia diferit? Ca ai zis ca ii vezi 

la mancare...ar cumpara ceva...ce, mai precis? 

- De la vinuri foarte scumpe la branzeturi pe care noi inainte ca popor nu mancam asa ceva. 

Adica imprumuti din afara niste lucruri, aduci niste marfuri care automat ai spune: da, 

domnule, dar e democratie si consumatorul are voie sa consume ce vrea si noi trebuie sa-i 

oferim lui tot ce vrea. Pai ok, de acord, dar sa ajungem noi ca popor sa mancam mai multe 

branzeturi aduse din afara sau sa bem vin mai mult din strainatate decat sa folosim ceea ce 

producem noi. Asta ce inseamna? Ca el a ajuns sa manace tot felul de specialitati si produse 

mult incarcate ca pret fata de ceea ce sunt. Ori din cauza ambalajului, ori din cauza numelui. 

Si ei ajung sa cumpere ceva doar pentru ca se cheama...chestia asta nu se rezuma doar la 

haine...adica se simte si la noi. Daca un produs.... Noi avem acest numit 'marca proprie' - este 

foarte interesant de urmarit cand si cine cumpara aceasta marca proprie. Majoritatea sunt 

facute de firme de renume sub marca noastra, a companiei. Asta ce inseamna...ca inauntru, 

produsul in sine este acelasi, cu mici diferente fata de un produs similar al celui care il 

produce sub numele sau. Deci nu este nicio problema sa il cumperi pe cel de marca 

proprie...ca este un pic mai ieftin. Dar cand tu efectiv nu vrei sa fii vazut, si asta are o foarte 

mare greutate, nu vrei sa fii vazut facand cumparaturile la un supermarket mai mediocru...te 

duci la unul de tot, luxos, unde automat si preturile sunt mai mari...ca da, trebuie sa te 

afisezi...vii cu masina, parchezi...e un intreg ritual....chiar si la mancare. Ciudat. Ar trebui sa 

cumperi minimum....ce-ti trebuie. Nu sa umpli cu tot felul de plate aromatice, 

condimente...care sunt foarte scumpe doar pentru ca sunt gata de mancat....cum este denumit 

acest...macare gata preparata pentru cei corporatisiti...colegii mei din Pipera.  

Care vin acolo si dau o gramada de bani pe chestii mai mult sau mai putin gata facute.  

- Pentru ca nu au timp practic sa isi gateasca singuri.... 

- Pentru ca nu au timp este o scuza. Intelegi ca sunt la birou...dar sa ajungi sa dai foarte multi 

bani pe niste lucruri pe care puteai sa ti le faci singur....de ce? Doar ca sa fii vazut de catre 

colegi? Sau prieteni....ca tu iti permiti. 

- Ce crezi tu ca ar fi...sau daca ar exista ceva definitoriu pentru clasa asta de mijloc din 
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Romania? 

- Greu...ceva definitoriu...[se gandeste]. Faptul ca noi ne-am shimbat...sau mediu inconjurator 

iti schimba prioritatile....banii tai trebuie sa se duca pe altceva. Pe o chirie, pe utilitati, pe 

facturi...pe rate. Asta tot sistemul ne sujbuga sa facem, sa tragem...cica pentru noi...dar de 

fapt nu prea mai ai senzatia ca e pentru tine. Adica tu de fapt ar trebui sa muncesti ca si om 

apartinand acestei clase si sa ai un trai de viata decent. Dar asta nu se mai simte in ultima 

vreme. Cel putin din perspectiva mea. De ce? Grijile si indatoririle oarecum depasesc 

placerile, bonusul, ce ramane pe plus. Ai mai multe de facut decat primesti...sau mai multe 

indatoriri decat ti se da in schimb si de catre stat si de catre locul de munca si...ar trebui sa 

existe o egalitate ca sa putem sa spunem: asta este clasa de mijloc. Sa zicem: bai e ok, eu ca 

angajat in acest stat ma duc, muncesc, imi platesc impozitele, taxele, eu imi fac partea mea si 

atunci ei de ce nu-si fac partea lor. Eu de ce nu simt ca-mi este mai bine? Sau de ce vezi in 

stanga si-n dreapta ca se fura, ca aia traiesc cum traiesc...ca de abia traiesc pe unde traiesc ca 

sunt n cazuri care se pot gasi numai asa... Se zice ca tre sa tragem cu totii ca sa ne fie la toti 

bine. Dar nu poti sa te gandesti incontinuu la altul cand tie nu ti-e bine sau nu simti ca ti-e 

bine. Ca bine iti este ...nu putem sa zicem ca nu ai unde sa stai, nu ai unde sa muncesti daca 

chiar vrei. Nu cred ca suntem inca in situatia aia. Dar sa definim clasa asta de mijloc care nu 

mai e clasa de mijloc...ce?: Fortez un om sa-si ia o rata ca sa-si ia o casa...lucru care e posibil 

sa nu se mai intample de acum incolo. Fortez un om sa-si faca o rata sa-si ia o masina...adica 

ca el sa poata sa aiba acele mici beneficii ale clasei de mijloc...ca astea sunt de fapt.... Inainte 

cum auzeai: nu oricine isi permitea masina...ca era destul de scump. Acum iti faci rata si iti 

iei masina...dar de fapt tu ce faci prin chestia asta? Te legi de niste corporatii, institutii, stat, 

guvern, ce-o fi...ca ei sa faca ce vor cu tine. Si automat...poate asta a ajuns sa fie clasa de 

mijloc la noi. Astia care au bani, dar au si datorii. Ca ei au bani pe baza asta...pe baza asta ei 

isi fac anumite rate, credite.... Te gandesti ca imi iau ceva dar nu platesc acum... Dar n-ar 

trebui sa ne gandim oare....ba, da poate in 5 ani n-o sa mai pot sa mai platesc casa aia? Ce-o 

sa se intample? Dar in acelasi timp nu poti sa te limitezi la...tre sa-l intelegi si pe omul ala...ca 

daca nu ai face pasul asta si nu a-i intra in jocul asta, nu ai incotro sa o iei. Stai cu chirie, 

jobul este mediocru... 

- Hai sa te intreb daca tu consideri clasa de mijloc ca fiind o categorie din asta sociala 

omogena...crezi ca-i omogena? Sau ca e un mix... 

- Un mix de ce?  
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- Un mix de mai multi oameni care s-ar indentifica sau care vor sa fie clasa asta. 

- Tiparul este simplu...e un tipar. Daca stai sa-l studiezi e simplu: din simpla observatie a 

oamenilor din jurul tau. Ca iesi in parc, la cumparaturi, ca te uiti la prieteni, apropriati. 

Tiparul este acelasi. Omul trage in continuare....asta este ideea lui de viata buna...trage in 

continuare...sa-si ia casa, sa-si ia masina, sa faca un copil, familie, dar nu vezi oameni sau 

sunt putini oameni care sa aiba un alt drum....sau unii poate nu l-au gasit inca. Si atunci e si 

mai rau ca te dai cu turma....neavant tu un drum al tau sau ideile tale despre ce vrei sa faci, 

incepi sa faci ce fac si altii si asa ajungi sa gasesti....sa faci un credit, sa faci o familie...ca asa 

vezi in stanga, in dreapta si in lipsa de idei sau posibilitati de a face altceva...faci ce face toata 

lumea...alegi drumul simplu catre nicaieri. Ca nu te duce nicaieri...ca toti o sa ajungem in 

acelasi loc in viata asta.  

- Pai pana la urma ce zici...este sau nu omogena? 

- Pai este dar tot din cauza anturajului si a turmei pare sa fie omogena. Vezi asta in fiecare 

zi...de asta iesi in parc si nu mai ai loc de copii, intri in metrou si nu poti sa te asezi ca stau 

copiii jos ca na, ei merg la munca 8 ore pe zi si tre sa stea jos...mergi in parc, stai si tu 

linistiit, duduie de copii si totusi noi suntem pe minus vis-a-vis de natalitate.  

- Dar sa inteleg ca pana si faptul ca datoriile de care vorbeai tu mai devreme....ar fi un 

element din asta care ar face ca aceasta categorie sa fie omogena... 

- Pai daca tu te legi printr-un credit, ai o datorie, ai o rata...tu te legi de ceva anume, automat 

tu stii ca pentru urmatorul an tu trebuie sa tragi. Ai copil, ai rate la casa...tu trebuie sa tragi in 

continuare. Si atunci intervine situatia ipotetica: nu-ti mai convine la munca, tu ca om, ca 

persoana...ce faci? Te gandesti de doua ori, nu pot sa renunt, nu pot sa iau atitudine, nu pot sa 

fac ce-mi place, eu fac ce fac ca sa-mi platesc datoriile...adica intri intr-un ciclu din asta, te 

duci la munca dar nu esti multumit, dar te duci ca iei bani, vii acasa...nu esti multumit ca n-ai 

fost la munca multumit...dar totusi te duci la munca ca sa pastrezi aceasta viata pe care ai 

impresia ca o ai...ca nu prea o ai...nu prea o detii....nu trebuie sa o detii material dar sa...simti 

ca e viata ta. Nu ar trebui sa fim stapani pe vietile noastre? Ei, te-ai indatorat si te-ai bagat in 

jocul asta, nu mai esti asa stapan pe viata.  

- Voiam sa te intreb daca tu crezi exista clasa de mijloc in Romania inainte de 89?  

- E greu pentru ca eu nu am trait in acele vremuri...doar din auzite, din povestite. Ce stiu...in 

mare parte pamanturile sau tot ce detineai de genul agricol era dat la comun. Toata lumea 
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lucra pamanturile tuturor...sa luam exemplul asta al pamanturilor...pe asta il cunosc cel mai 

bine. Toata lumea lucra la comun pamanturile tuturor. Ce insemna asta? Comparativ cu 

astazi, toate sau majoritatea pamanturilor erau lucrate ca te forta statul. Toata lumea avea 

ceva de castigat, nu neaparat bani dar ce iesea din acea recolta, indiferent ce era ea, toata 

lumea lua pentru ca toata lumea muncea si primea in mod egal. Asta ce inseamna? Ca nici 

nu-ti dadea voie ca individ sa excelezi in ceva....ca automat, iti dadea in cap, te limita. Dar in 

acelasi timp aveai oarecare libertati, daca poti sa le numesti asa, sa faci si ce vrei...bine, atata 

timp cat era accept de comunism. Dar ai mei mi-au povestit nenumarate randuri...sau asta am 

dedus eu din ce-mi povesteau....ca erau mult mai linistiti....in ceea ce priveste traiul...viata pe 

care o s-o aibe maine. Nu erau atat de ingrijorati de: n-o sa avem ce-o sa mancam maine, sau 

n-o sa avem bani pentru copil, sau daca copilul se duce la facultate, n-o sa aibe unde sa 

munceasca sau faci o facultate si o face degeaba, nu munceste in domeniu...asa erau ei atunci. 

Lucrurile s-au schimbat radical fix pentru noi ca asta e, noi am fost generatia... Dar 

comparativ cu azi, era clar o clasa undeva la mijloc. E adevarat ca erau si oameni care aveau 

mai putin si oameni care aveau mai mult...ca in fond pamanturile nu le-a luat nimeni...bine, 

au mai luat si nu le-au mai dat inapoi...dar tot pe baza a ce aveai, luai. Aveai mai mult, luai 

mai mult, evident. Dar nu cred ca se murea de foame asa cum se moare in ziua de azi. Si 

clasa asta de mijloc era oarecum mai limitata financiar din cauza asta.  

- Dar spre exemplu, daca ar fi sa zicem, ca in perioada asta de inainte de 89 lucrurile erau mai 

uniforme din punct de vedere al castigurilor, atunci crezi ca....sau povesteste-mi tu daca ai tai, 

avand o pregatire...erau situati altfel...pe o scara sociala si ca conta practic mai mult de 

pregatire... 

- Da, clar. Asta am auzit si de la un sofer. Un sofer de maxi-taxi. Ca cica soferii erau priviti 

inainte altfel si soferia in sine era o meserie respectata. Era o discutie intre el si o pasagera. 

Ceva trecator asa. Lumea respecta mai mult inainte aceasta meserie si acum nu mai este 

respectata deloc. Asa este, ok. Poate ca si pantofarul ala care statea la colt de bloc si lustruia 

pantofii era respectat inainte ca iti facea pantofii luna...acum iti poti face singur acasa...sau 

acum lumea nu mai pune atat de mult accent pe pantofi. Inainte se incaltau mai toata lumea in 

pantofi si acum totul a trecut la diferite chestii ale modei. Am vrut democratie, am vrut 

comert liber....asta e dezavantajul. Unele meserii nu mai sunt la fel de apreciate....nu ca nu 

mai sunt la fel de importante. Ai mei au fost si sunt ingineri. Dar in timpul ala, a fi inginer, a 

avea o facultate si a fi inginer horticol era foarte important. Da, iti obtinea un respect. Faceai 

poate parte din aceeasi clasa mijlocie, era poate in acelasi rand cu toti dar tu, pe langa restul, 
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aveai o pregatire. Cand spuneai ceva in domeniul tau, conta. Si automat da, poti sa zici ca 

erau priviti in comunitate altfel, dar nu neaparat altfel intr-un mod foarte special. Pur si 

simplu strict la domeniul acela. De asemenea nu pot sa zic ca asta le-a adus vreun avantaj pe 

alte parti. In fond, n-am trecut cu bine de la comunism la democratie si tot cei care au furat 

cel mai mult sunt acum 1, 2, 3, 4% care au foarte multi bani. Si in continuare, paradoxal, tot 

ei fac cei mai multi bani. Ai avut multi bani, faci multi bani...totul se rezuma la bani.  

- Dar ei acum...sa zicem ca faceau parte dintr-o oarecare clasa de mijloc....cum ai vazut tu 

trecerea dupa 89....din perspectiva asta...ce-ai putea sa spui...daca ai putea sa spui ceva despre 

asta. Au ramas tot in clasa de mijloc....ce s-a intamplat. 

- E greu...cand ajungi sa iesi la pensie sa trebuiasca sa-ti iei un televizor in rate mi se pare ca 

deja pentru tine ca om e greu. Adica dupa atata timp...au si ei placerile lor, nevoile lor...daca 

nici dupa o viata muncita si trasa, trebuie sa te zbati sa-ti iei cate ceva, sau sa-ti faci o placere, 

sau sa te relaxezi...adica numai prin anumite economii si compromisuri ajungi sa faci asta...e 

clar ca nu faci parte din aceasta clasa din mijloc...in care aceasta ar trebui sa fie la ordinea 

zilei. Ca asta presupune nu? Sa ai suficient cat sa nu faci surplus, nu pui deoparte, dar nici sa 

duci grija zilei de maine. Nu zic ca ei duc grija asta, acum. Dar nici nu este neaparat...nu pot 

sa-i cataloghez ca intr-o clasa de mijloc. Nu pot. Nici zona nu mai e cum era. Nu sunt atatea 

posibilitati. Si clar asta...nu neaparat ca ii catalogheaza ca niste oameni cu putini bani...dar nu 

pot sa zic ca fac parte ei acum din clasa de mijloc al Romaniei actuale. Poate faceau atunci pe 

vremuri...in vremurile comuniste...da, total de acord. Na, ei de la tara fiind, facut facultatea la 

Bucuresti amandoi, si asta cu eforturi...asta pentru ca parintii lor si-au dorit o alta viata pentru 

ei...nu legati de pamant, nu la tara, nu...si asta nu i-a adus prea bine pana la urma. Putea fi si 

mai rau... 

- Dar tu vezi ceva schimbari in clasa asta de mijloc in ultimul timp...ma refer la ultimii 5-10 

ani. Tu lucrezi de foarte mult timp in comert. 5 ani. Ai observat ceva, vreo schimbare...la ce 

cumpara, la cum se comporta...sa intamplat sa vezi vreo schimbare. 

- Aici depinde si unde lucrezi in comert. Conteaza mult. Exact cum ziceam mai devreme, 

conteaza unde te afisezi, unde faci cumparaturile, ce cumperi.... Si asta e o schimbare clara... 

- Ca au aparut practic si astfel de supermarketuri care sunt mai de lux?  

- Da, trebuie sa dam exemplul mega image. Care vrem nu vrem, este un fenomen. Ne-a ajuns 

sa-l avem in gat. Efectiv. Il avem in gat. Peste tot vezi numai mega si asta te instiga sa intri sa 

cumperi. De ce? Pentru ca e aproape, pentru ca e reclama, pentru ca e marketingul, pentru ca 
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e un pic mai luxos, mai curat...si in acelasi timp au stabilit un pret: produsele sunt mai 

scumpe, provoaca si o oarecare dependenta...ca nu mai fac 3 statii cu autobuzul sa ma duc la 

hypermarket. Ma duc in fiecare zi la mega si imi iau tot ce am eu nevoie...ca asa se vand 

ei...gasesti tot ce ai nevoie aici...adica ce-ti trebuie tie aici....intr-o casa...nu gasesti mobila dar 

oricum...gasesti tot ce trebuie. Si asta cum a...ei, aceste companii au facut...i-au schimbat pe 

oameni...pentru ca marketingul a ajuns atat de avansat ca pana si simpla desfaceri a unei 

pungi de chipsuri te influenteaza in inconstient...si asta e doar una din micile chestii pe 

care...pe langa mirosuri si toate nebuniile astea care influenteaza...drept dovada...mergi pe 

strada linisitit, ti-e foame si tie ca orice om, si treci pe langa Kfc, Mcdonald's si ce senzatie ai 

instant? Sa te duci sa intri sa mananci si asta este cel mai grav lucru pe care poti sa-l faci. 

Pentru ca tu de fapt nu...pe langa faptul ca mancare nu ar fi sanatoasa acolo tu nu ai nevoie sa 

te duci sa mananci acolo...tu nu ar trebui sa te duci sa mananci acolo...pentru tine ca 

om...daca te respecti...sau nu duci la un extrem. Fa-ti acasa sau incearca sa gasesti 

ceva...adica de ce sa le dam noi voie sa ne manipuleze pe noi cum vor? Doar pentru ca ei prin 

studii si prin specialisti au ajuns sa stie cum sa ne manipuleze subconstientul nostru...asa 

subtil. Fara sa ne dam seama.  

- Dar cum crezi tu ca va fi in viitor clasa asta de mijloc?  

- E greu sa te gandesti la viitor. Adica daca stai sa te gandesti ce a fost acum 5 ani si daca te 

gandeai ce o sa fie in 5 ani, oare cate s-au adeverit. E greu sa faci acest exercitiu de 

imaginatie ca poate ca nu prea te gandeai acum 5 ani ce-o sa fie azi. Dar clar oamenii se 

schimba si problema e ca nu se schimba ca vor sau ca cultura ii duce in directia aia. Se 

schimba ca cineva ii manipuleaza ceva, sa-si mai faca ceva la par, la unghii, la corp la 

etc...astea sunt exemple mici. De ce? Pentru care iti instiga acolo o idee, tu mergi pe ea din 

absurd, gandind ca da, imi place, ma simt bine ca am unghii false, ca am parul vopsit...dar 

daca stai sa o gandesti un pic mai radical, toate se intampla ca cineva sa faca mai multi bani. 

Nu cred ca a venit nimeni sa-ti zica: pune-ti unghii false pentru ca sunt bune pentru unghiile 

tale. Sau sa vanda un produs, un serviciu...sa zica...o sa-ti faca viata mai buna. Ei vand 

chestia asta sub aceasta formula dar este o vrajeala de cea mai ordinara.  

- Bun, deci sa inteleg ca e destul de greu sa faci un astfel de exercitiu de imaginatie in ziua de 

astazi pentru ca schimbarea asta e foarte rapida... 

- Si rapida, si dinamica si influentabila. Adica pana acum puteai sa-ti iei o casa prin rate...in 

urmatoarele luni e posibil sa nu mai faci asta. Pentru ca s-a dat o lege care nu conteaza ce 
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consecinnte va avea...pentru ca daca o vor aproba...asa se pare...nu conteaza ce consecinte va 

avea peste 5, 10 ani? Ca popor? Eu dau o lege, dar unii oameni n-o sa mai poata sa-si ia o 

casa. Dupa ce ca situatia in care ne-au adus, sau ne-am adus cu totii...adica eu trebuie sa fac 

un credit ca sa-mi fac o casa...adica eu nu pot altfel. Sa zicem ca ai bani, iti permiti sa faci 

acel credit...dar te leaga pe 30 de ani. Si dupa ce ca asta e singura posibilitate, n-o sa mai fie 

nici asta. Si atunci incotro? Pleci. Si nu pleaca clasa de mijloc care are credite si are casa si a 

intrat in tot sistemul asta. Pleaca tineretul, pleaca cei mai nebuni...pleaca aia care au curaj sa 

plece si aia se mai intorc unii, dar unii nu se intorc si e posibil ca ei sa fie viitoarea clasa de 

mijloc...cei care pleaca si se vor intoarce. Pentru ca se vor intoarce cu ceva bani poate si cu... 

Orice experienta in afara tarii tale, mai ales daca e la munca, iti schimba perspectiva asupra ta 

dar si asupra tarii tale...vezi altfel lucrurile. In primul rand nu mai esti influentat zi de zi de ce 

se intampla acolo...ca tu nu mai esti prezent ca om acolo, fizic. Automat nu mai auzi sirenele, 

nu mai inhalezi acelasi fum...poate mai mult...depinde si unde te duci si ce faci. Dar cine 

stie...poate astia care au acum multi bani si i-am putea incadra in aceasta clasa o sa evolueze 

in alta clasa sau o sa involueze si clasa asta o sa aiba mereu oameni care cred ca fac parte din 

aceasta clasa dar nu....ca sa te minti ca ai bani si ca ceea ce faci tu, ca ai o munca decenta si 

asa si sa-ti zici incontinuu ca viata mea e ok si eu sunt multumit de ea...dar de fapt sa nu 

realizezi aceste mici detalii care nu sunt atat de mici pentru ca sunt foarte importante si din 

nou ajungem din nou la acest joc, acest ciclu prin care tu esti legat de guvern, de banci, de 

stat... 

- Ai spus o chestie interesanta aici cu oamenii care cred ca fac parte din clasa asta dar nu 

fac....si aici as vrea sa te gandesti si sa-mi povestesti un pic cine crezi tu ca face parte din 

clasa asta si cine poate crede ca face parte dar nu face.  

- Hai sa luam exemplul Bucurestiului. Noi suntem aici straini. Noi nu suntem bucuresteni. Nu 

ne-am nascut aici. Bucurestiul a ajuns din ce in ce sa fie...ca orice alt oras mare din lumea 

asta, o aglomeratie de straini...noi nu suntem chiar straini ca suntem totusi din tara asta...dar 

venind din mai multe regiuni avem alte obiceiuri, alt fel de a vorbi, alt fel de a fi. Sa crezi ca 

vii aici faci o facultate, iti gasesti o munca care dupa parerea ta este extraordinara dar tu de 

fapt stai de luni pana vineri 8 ore la birou pe un scaun...iti distrugi sanatatea probabil...daca 

faci asta mult timp...si tu automat cred ca mintea asta este. Zic: bai, eu imi fac treaba bine in 

societatea asta, adica eu ma incadrez in tiparul asta al clasei de mijloc. Am venit, mi-am rupt 

spatele invatand, mi-am gasit de munca, da, ok, stau cu chirie momentan, am si o rata, dar in 

acelasi timp am bani, imi platesc taxele la stat...adica parerile sunt impartite, daca stai sa-i 
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asculti, oamenii chiar zic: da, eu imi fac treaba. Ca de fapt asta inseamna clasa de mijloc nu? 

Ca trebuie sa-ti faci treaba. Trebuie sa platesti. Clasa asta nu contine oameni care nu-si 

platesc darile, fura, dac delapidari...sunt oameni care sunt ok cu taxe cu tot. Si o intrebare 

pentru ei ar fi ce faci mai departe? Asta a fost scopul tau de cand ai venit in Bucuresti...ca de 

ce vii in Bucuresti...ca auzi: a, Bucuresti, sunt oportunitati, e bine, traiesti bine, mall-uri, 

tot...adica tot ce-ti da societatea. Ce faci? Pai ce sa fac...am unde sa ma duc, stau aproape de 

mall, sau stau aproape de un club... Pai bun, dar asta iti doresti tu pentru tine, pentru familia 

ta? Ca mai departe ii auzi tot pe ei zicand: pai vreau sa fac un copil. Pai si unde il cresti? In 

Bucuresti? Ok, nu se poate intoarce nici la tara sa creasca un copil acolo...ca zici ca la tara nu 

am confortul pe care il am in Bucuresti, ca la tara nu sunt scolile care sunt in Bucuresti. Pai 

da, dar vezi, risti ca copilul tau, cum vedem des, cel putin eu vad des asta, copilul tau sa 

ajunga unul care sa fie influentat de pararerile colegilor, prietenilor, a anutajului decat de 

parerile proprii, sa stea cu telefonul in mana toata ziua in loc sa iasa din casa sa bata mingea 

si sa stie epica fraza: du-te cu cercul! Ca sigur te-ai jucat cu cercul...cand eram mici...toata 

lumea a facut asta...e o chestie care ne diferentiaza pe noi de generatia de astazi...ca ei nu stiu 

ce inseamna acest cerc. Este foarte...bizar...bai ce ma intereseaza pe mine ca nu stiu...da, dar 

este o intreaga poveste in spatele acestui joc...ca din altceva n-aveam din ce sa ne facem 

jucarii...dar eram inventivi...faceam jucarii din orice si ne jucam din orice si oriunde....nu 

trebuia sa avem net, telefon ca sa ne jucam. Ne jucam oricum. Unii nici nu cred ca au atins o 

minge. Si revenim la ei. Ii intelegi...ca sunt in contradictie...nu pot sa ma duc nici la tara sa-

mi cresc un copil, sau intr-un oras mai mic unde nu sunt posibilitati - ca eu vreau copilul meu 

sa aibe toate oportunitatile, toate usile deschise, sa aiba scoala buna....da, dar e posibil ca din 

cauza aceluaisi motiv pt care ai venit in Bucuresti, adica sa ai o viata mai buna, viata ta sa nu 

fie la fel de buna...e buna doar asa, ca asa te instiga altii sa o vezi...sau asa te minti tu ca o 

vezi...ca e buna. Dar nu pare, pentru mine nu pare buna deloc pentru aceii oameni care se 

cred in clasa de mijloc, isi fac treaba in societate, ca muncesc...ca de fapt asta e daca stai sa o 

iei la baza ei...asta inseamna clasa de mijloc...o clasa care isi face treaba in societate...se duce 

la munca de luni pana vineri, in uichend mall, cluburi, parc. 

- Pai da, dar asta face de exemplu si unul care sa zicem l-as incadra intr-o clasa joasa...sa zic 

un muncitor pe santier...si ala munceste de luni pana vineri, iese la mall. 

- Da, de acord. Aici ar trebui sa tinem cont si de educatia lor. Ca tre s-o spunem si pe aia 

buna. Tre sa mai existe si constructori in tara asta...nu putem sa fim toti la birou, ca n-am 

avea birouri in care stam. Trebuie sa existe oameni care fac toate lucrurile care trebuiesc 
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facute...ca altfel n-ar functiona. Dar sa-i incadrezi pe aia intr-o stare de slavism, ca ei sunt cei 

care ne matura strazii, ca ei sunt cei care lucreaza pe santiere, ca ei sunt alti oameni care 

lucreaza....au meserii din astea ciudate...pe care aceasta clasa de mijloc, din nou revenim la 

ea, tot ei prin gandirea lor si comportamentul lor fata de acesti oameni ii fac sa se simta mai 

jos. Pentru ca nu e nimic rau sa maturi strazile. De ce trebuie sa-i privesc eu pe ei doar pentru 

ca ei nu avut sansa sa aibe o facultate...nu zic ca asta te-ar ajuta. Poti sa ai o facultate sa 

ajungi tot acolo. Asta e frumusetea Romaniei. Dar asta este altceva. Deci tot noi suntem de 

vina ca aia sunt priviti....noi..., noi in general. 

- Unde crezi ca locuieste o persoana din clasa de mijloc? 

- In Bucuresti? 

- Da. 

- Nu m-am gandit la asta din punct de vedere al locuintei... 

- Pai am vorbit destul de mult ca e imporanta pentru clasa de mijloc sa aibe casa... 

- Depinde la ce nivel se afla acel camin in totalitatea lui...ca copii, ca nu sunt copii, multi 

cauta aproprierea de scoala, de parcuri, dar si aproprierea de un centru comercial, sa-l numim 

generic. Putini sunt cei care cu adevarat realizeaaza ca de fapt, cu cat stai mai departe de 

aceste lucruri e mai bine, chiar daca stai in Bucuresti, si isi aleg o casa undeva in afara 

Bucurestiului. Sau in zonele limitrofe ale Bucurestiului. Acelea sunt foarte scumpe, deci tot 

trebuie sa excelezi in aceasta clasa a ta de mijloc ca sa poti sa-ti permiti sa stai acolo. Si 

atunci ajungi tot in oras sa stai, poate tot cu chirie, desi tu ai o familie, poate te mai si 

muti...asta te afecteaza ca si copil, ca si familie...ca orice mutare, schimbare, schimbi scoala, 

prieteni...dar cred ca cel mai important este tot ideea asta: bucurestiul e foarte aglomerat si ca 

totul in bucuresti si axeaza pe timp.Toata lumea este grabita, toata lumea se gandeste sa 

petreaca cat mai putin timp pe drum pentru ca este foarte aglomerat, dar in acelasi timp nu si-

ar lua o bicicleta. Sau in acelasi timp nu s-ar duce cu metroul la munca, dar se urca in masina 

ca ploua. Noi ne dorim sa fim aproape sau sa nu mai petrecem atat de mult timp pe drum, dar 

tot noi ne urcam in masina cand ploua. Deci unde gresim? Sau unde trebuie sa pui stop ca sa 

nu mai ajungi in acelasi loc? Ar trebui sa cauti o zona mai linisitita, asta inseamna o familie 

nu? Unde sa iesi intr-un parc curat, linisiti, zonele astea sunt destul de putine in bucuresti si o 

sa fie din ce in ce mai putine cu cat o sa evolueze si cu cat o sa se mareasca zonele acelea 

limitrofe...care vor apratine de bucuresti....se vor dezvolta anumite industrii, societati, fabrici 

in zonele acelea...deja sunt aceste lucruri acolo...asta inseamna o supra-aglomerare, o poluare 
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extra a zonei. Deci e posibil sa nu poti sa zici ca mai exista un loc ideal, sau un cartier ideal 

unde gasesti in mod constant aceasta clasa de mijloc. Pe cand e un mix complex intr-un 

singur bloc daca iei...spre exemplu gasesti si studenti, si pensioari, si clasa de mijloc, si 

oameni singuri, si muncitori pe santier probabil...adica e greu sa zici, da, poate aici gasesti 

mai multi oameni din clasa de mijloc sau aici gasesti mai multi oameni cu bani... Da, poate 

daca luam exemplul Pipera...ca pipera e in top ca zona limitrofa verde a orasului...nu te muti 

acolo daca n-ai bani...adica nu ai cum. Si in acelasi timp, mutandu-te acolo...sa o luam inapoi, 

tot o sa petreci mult timp pe drum ca o sa vrei sa vii in oras: ca vii la munca, ca vii la 

distractie, ca vii de nevoie...tot petreci prea mult timp in masina si atunci cred ca realizezi ca 

bucurestiul nu este de fapt un loc unde sa excelezi in aceasta categorie. Ca nu vad asta ca un 

beneficiu: eu imi fac treaba, sunt in aceasta clasa de mijloc si sunt si multumit ca stau in 

bucuresti. Oarecum cred ca te simti fortat ca trebuie sa stai aici ca in alta parte poate nu ai 

avea aceleasi oportunitati, sau acelasi confort la nas...ca si asta conteaza. Vorbim ca aproape 

toata lumea in tara asta are telefin mobil sau o sa iabe in curand dar in acelasi timp jumatate 

inca ne facem nevoile in spatele casei. Deci conteaza si ce vrei tu pentru tine. Ok, 

comunicarea este foarte importanta si trebuie sa ai telefon....am inteles. Dar aici nu este vina 

noastra ci a autoritatilor ca nu ofera un minim de confort chiar si la tara. Sa ai canalizare, un 

curent constant, apa. Si astea sunt minime...totusi au trecut 26 de ani. Mi se pare deja o viata 

de om...chiar si pentru un om care era in timpul ala intr-o pozitie de decizie...sa aiba timp sa 

faca ceva, un minim....vorbim de un minim... 

- Cum crezi ca isi decoreaza oamenii casa in interior? Cei din clasa de mijloc...adica crezi ca 

fac ceva anume in casa...isi decoreaza casa in alt fel? 

- Ca sa simta ca e a lor si ca nu e doar o alta locuinta? 

- Asta e o idee... 

- Eu asa o vad...adica nu are sens in casa ta daca nu o faci dupa cum consideri tu ca trebuie sa 

fie, sa te simti bine, sa-ti placa. Acuma depinde...exista tot felul de chestii...angajezi un om, ii 

spui cam ce iti place...si iti face casa de nici tu nu credeai ca iti place asa....si iar marketing, 

subconstient...aceleasi probleme...de fapt asta conteaza...ii platim pe unii ca sa ne spuna ce 

ne-ar placea noua in casa.  

- Pai si ce crezi ca si-ar pune in casa? Ce mobila? 

- Pai chestiile sunt simple: se impart in mobila si electrocasnice. Ikea dupa cum stim 

evolueaza de la an la an...ne-au cumparat si padurile deci sigur le merge bine. E mai simplu 
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sa te duci la Ikea si sa iei ceva frumos, dar care poti sa-l faci si tu intr-un atelier la noi daca 

chiar vrei. Si ce tine de aparatura suntem o societate de consum maxim. Luam orice apare 

nou, orice model nou, cat mai nou, cat mai performant...de la telefoane pana la frigidere. Tot. 

Tot ce e mai nou....robot, toaster...tot ce vrei tu sa fie cat mai performant. Ca asta cred ca 

inseamna pentru ei sa faca parte din aceasta clasa. Domnule, eu sunt cineva, eu am robot, 

frigider din ala, face gheata...am cada nu stiu de care, am, am, am! Ai, si daca lucrurile alea 

nu le-ai avea tu nu mai esti cine esti tu? Adica tu nu te mai cataloghezi ca... Lucrurile alea 

sunt facute oarecum ca sa tina foarte putin...ca sa consumam din ce in ce mai mult....inclusiv 

cu aceste electrocasnice. Sincer la asta se rezuma....omul, cel putin in Bucuresti, cam pe asta 

se axeaza. Dotarile unei locuinte....mobila mai putin...cred ca e cam pe locul 2. Cum erau 

bordurile alea de la masina...un exemplu de design. Mi-a spus cineva la un moment dat...a 

vrut sa-si schimbe masine si respectivul om era profesor si chiar era dintr-o clasa de mijloc in 

Focsani chiar. A zis ca primul lucru la care s-a gandit a fost sa nu-si mai ia dacie si sa nu mai 

fie asa totul negru in masina...si plastic. Si si-a luat un interior crem, frumos...adica nu era o 

masina super scumpa sau....atat cat si-a putut permite omul, era profesor, sotia tot 

profesoara...dar vezi, simpla lui dorinta sa nu mai vada acest negru pe care il vede peste tot, 

inseamna ca el are altceva, isi doreste altceva...nu numai ce i se vinde asa....in stanga si-n 

dreapta. Poate asa ar trebui sa ne gandim si noi: chiar trebuie sa-mi iau mobila aia de la Ikea 

sau pot sa mi-o fac singur? La un coleg, la un prieten, la o ruda undeva...imi cumpar lemnul 

si bat si eu doua cuie macar....simt ca am facut ceva...sa ma regasesc in ea cand o vad. 

- Pai si crezi ca, spre exemplu, ar exista in clasa asta de mijloc oameni care isi cumpara de la 

ikea sau isi cumpara mobila din asta accesibila...si oameni din astia care isi fac ei singuri 

mobila? 

- Nu, clar...ajungi sa-ti faci mobila singur...recurgi la chestia asta doar daca esti artist sau 

daca n-ai bani. Daca mai e si zona ta de confort...clar...te duci la ikea...ti-o comanzi si-ti vine 

acasa, ti-o si monteaza chiar. Dar dupa aia simti asa ca nu stai in casa ta...ti-a facut-o altul, ti-

a varuit-o altul...mobila poate nu chiar pe placul tau, ai luat ce ai gasit si atunci mai e casa ta 

aia? Cum te mai simtit tu bine cand lucrurile le faci asa...dupa ce gasesti?  

- Dar cum se imbraca clasa de mijloc? 

- Foarte complicata...nu e domeniul meu.  

- Hai sa vb despre barbati... 

- Da, n-ar trebui sa punem...asta ca si parerea mea...atat de mult accent pe haine. Ar trebui sa 
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avem un minin de respect fata de noi la modul cum ne imbracam. Este o clasa de consum. Ei 

consuma ce li se da. Am observat chiar in zona...second-hand-urile sunt la mare cautare. Asta 

si pentru ca au inceput sa fie un pic mai exclusiviste...nu mai gasesti doar second-hand la 

second-hand...gasesti lucruri pe care altii nu mai vor sa le poarte...de calitate, lucruri bune. 

Dar daca te duci intr-un centru comercial, la un magazin renumit sa-ti iei blugi de acolo doar 

pentru ca scrice ceva anume pe ei. Dar poate aceiasi blugi i-ai gasi la aceeasi calitate in alta 

parte. Asta e exemplul din cealalata directie. 

- Sa-i luam pe astia de acolo de unde lucrezi tu. Tu lucrezi la Aviatorilor...unde foarte multi 

de acolo s-ar incadra in categoria asta de clasa de mijloc pt ca lucreaza in corporatie, au un 

salariu cat de cat... Cum se imbraca oamenii aia acolo? Cum vin imbracati la munca?  

- Numai firme de renume. Si asa...dupa ce vad eu asa ca amator...ca poate ca unul care se 

pricepe ar vedea si mai clar lucrurile. Pantalonul e de acolo si e de firma... De firma, de 

firma...dar calitatea lui...merita lucrul ala sa dai atatea bani pe el? Merita o pereche de pantofi 

sa dai 10 milioane pe ei cand poti sa-ti iei o pereche de pantofi de 2-3 milioane...din aceeasi 

piele...adica ajungi sa dai atatia bani doar pentru ca duci la un birou si te afirmi si te vede 

lumea si trebuie sa-ti impui o imagine. Asta te face sa te simti sau te faci sa te simti 'cineva'. 

Eu nu ma imbrac din Dragonul Rosu sa ma imbrac...dar se duce H&M in dragon si cumpara 

blugi si ii baga la ei magazin. Asta e la extrema...dar ma duc la h&m pentru ca e h&m si vreu 

de acolo. Cateodata lucrurile nici nu sunt de foarte buna calitate acolo si doar asa, ca sunt de 

firma si au un nume scris pe ele. Si aici putem sa facem si o comparatie la mancare...chestia 

cu marca proprie si acel brand renumit care face acea marca proprie...e aceeasi comparatie. 

Adica un produs de bacanie care are inauntrul lui aceleasi continut sau facut din aceleasi 

ingrediente principale...sa coste mult mai putin...si pe buna dreptate...de fapt ala este costul 

cat de cat al produsului finit...la fel ca un pantalon care e facut de o firma romaneasca sa 

coste mult mai putin decat aceeasi pereche de pantalon daca care are o sigla pe el. Aici tine 

foarte mult si de gusturi, ca unii chiar daca au mai putini bani, chiar daca sunt din aceeasi 

clasa, dau au mai putini bani, tot se imbraca foarte bine... Foarte bine asta...a te imbraca 

foarte bine...doar dupa tendintele modei poti sa compari. Dar poti sa te imbraci foarte bine si 

sa nu fii neaparat in tendinte.  

- Dar tu crezi ca clasa asta de mijloc se ghideaza destul de mult dupa aceste tendinte dictate 

de moda?  

- Din ce observ eu mai ales la munca, da. Cred ca pentru ei asta este un aspect foarte 
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important...imbracamintea si moda.  

- Se imbraca de la mall? 

- Da, mallurile si magazinele de renume au intaietate clar. Si observ asta si acolo..caci este un 

mall chiar acolo. 

- Mi-ai mai povestit la inceput si despre mancare...crezi ca poti sa-mi mai spui ceva in sensul 

asta? 

- Totul e mai usor gata facut. Eu ii inteleg si pe ei...baim eu muncesc de luni pana vineri, 8 

ore pe zi, stau la birou, nu am timp. OK. Sau pur si simplu, pentru ca eu imi permit, imi 

permit sa dau mai mult bani pe o chestie gata facuta, care e mai buna, care am eu pofta sa o 

mananc in ziua aia sau ceva. Ok. Total de acord. Dar sa ajungi sa dai mult mai multi bani 

doar pentru ca ti se baga acolo in subconstient ca ala e sanatos, dar de fapt nu e, ca ala e mai 

bun, dar de fapt comerciantul o face doar ca sa castige el mai multi bani, ca a vazut ca la tine 

prinde si ce zice...bai, merg pe ideea asta...oamenii sunt mai educati...vor sa manance bio, 

eco, merg pe ideea asta...propulsez aici tare pe sectorul asta...si promovez numai asa: bio, 

eco, viata mai buna si cu asta sigur ii atrag.  

- Deci asta ar fi un aspect important al clasei de mijloc, faptul ca doreste sa manance sanatos, 

si bio si eco... 

- Pai cu totii cred ca vrem asta. Conteaza foarte mult si sa-ti permiti pentru ca la noi bio, eco, 

sunt mai scumpe...nu toate. Adica cred ca daca chiar vrei sa mananci numai lucruri bio...in 

primul rand nu ai siguranta ca alea chiar sunt...desi normele europene spun ca alea sunt... E 

greu...nu ai de unde...nu gasesti. Deci ei, comerciantii, incercand sa faca treaba asta din ce in 

ce mai bine, nu pot sa o faca. Pentru ca la baza vor sta tot produsele...poti sa-i pui si omului 

din clasa de mijloc rosii bio in fata si rosii normale si cred ca tot pe alea normale o sa le ia. 

Desi poate aseara s-a uitat si el la stiri si au vazut ca au fost confiscate nu stiu cate tone de 

rosii care aveau prea multe pesticide in ele...pe care numai tara noastra le-a acceptat. Pai si de 

ce sa consumam noi astea? Doar pentru ca doar asta gasim? Inseamna ca nu este chiar asa un 

comert liber. Ar trebui sa gasim orice...sau orice am vrea si sa cumparam orice am vrea de 

unde am vrea...dar nu gasesti...nu este practic stilul asta de viata bio eco...pt ca o data si o 

data in alimentatie tot vei introduce ceva care nu este...si nu ca nu este ca nu stii tu...ca nici 

nu ai idee de unde poate sa provina problema.  

- Dar mi-ai zis la un moment dat...despre familie si despre copii si importanta acestui aspect. 
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Si sa zicem ca pentru clasa de mijloc e important sa faca un copil, care acel copil sa aibe 

parte de o educatie buna...mi-ai mai zis de copii ca nu se mai joaca, ca sunt toti conectati la 

internet...dar voiam sa te intreb, cand te uiti asa la copii, iti dai seama ca un copil face parte 

din clasa de mijloc si ce ar fi? 

- Pai lucrul asta il observi dupa strada. Vezi: tipul de carucior, cum e imbracat, cum sunt 

imbracati ei, din ce masina coboara. Depinde si comportamentul lui fata de alti copii. Ca 

acolo vezi imediat - daca vezi un copil care il scoti al lui in parc si el sta pe banca si se joaca 

cu telefonul, e clar, aia e o problema. Asta nu inseamna ca face parte sau nu...dar din nou, 

cred ca aia care nu-si permit un telefon sunt mai castigati decat aia care isi permit. Dar da, 

vezi din atitudinea lor...cum se comporta fata de alti copii. Vezi la 10-11-12 ani, chiar ieri am 

vazut, tatuat pe mana de la umar pana la incheietura si vopsit...si cu parul lung. Adica e clar 

ca il cataloghezi din start...ca un copil tinut in puf, care i s-a dat tot ce a vrut si nu i s-a spus 

nu nicioadata. Mai treci pe langa el si il auzi foarte superior vorbind fata de alti copii care 

poate dupa imbracaminte, dupa cum se comporta si ei se simt oarecum inferiori si nu i-au 

atitudine poate cateodata. Asta nu inseamna ca daca face parte din clasa de mijloc un copil nu 

pooate sa fie educat sau cu bun simt...dar cand dai 3 mil pe o pereche de ghetute de 10 cm, 

numai pentru ca tu crezi, ca parinte, ca tu il cumperi...asta ce e deja? Aroganta? Nu pot sa o 

numesti...nu pot sa dau un nume la acest lucru.  

- Tu crezi ca astia din clasa de mijloc sunt implicati civic in sensul ca participa la actiuni de 

caritate... 

- Nu, nu cred...chiar nu. Nu cred ca au iesit in strada ei vreodata. Cred ca tot tineretul si cei 

care au fost mai spre partea asta de voluntariat...au fost mai conectati la problemele care au 

necesitat astfel de actiuni. Dar din nou, am auzit...adica stiu personal oameni care s-au dus la 

anumite proteste doar pentru ca e cool. Asta ce inseamna...ca ii auzi pe altii ca se duc..si te 

duci si tu ca asa face toata lumea...dar tu poate nici macar nu stii pentru ce te duci. Iesi in 

strada ca sa fim multi si atat? Asta inseamna ca suntem o turma de oameni care n-au nicio 

directie si ii lasam pe altii sa ne dea o directie... 

- Tu crezi ca astia din clasa de mijloc sunt interesati de politica?  

- Da, dar nu cred ca sunt angajati in ce inseamna politic, civic... Ii vad ca pe niste oameni 

distanti fata de aceste medii. Poate ca urmaresc, poate ca mai comenteaza pe facebook comod 

din fotoliu ca e usor sa faci asta, dar nu cred ca fac pasul ala clar: bai, trebuie sa facem 

ceva...si de la unul cate unul porneste o schimbare... 
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S. C., barbat, 30 ani, studii superioare (doctor in geografie), consultant, venituri intre 

6000 si 7000 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

- Deci asta este despre clasa de mijloc din Romania, ti-am mai povestit eu tie...asa ca voiam 

sa te intreb ce ar insemna pentru tine clasa de mijloc?  

- Clasa de mijloc? Clasa de mijloc pt mine ar insemna oameni care sa nu-si faca probleme 

dpdv al sistemului medical, in sensul sa aiba...bine eu acum marsez pe medical 

- Ca asta te intereseaza pe tine acum.... 

- Da...si care nu-si pun problema zilei de maine in sensul ca sa aiba cu ce-si plati toate darile, 

sa aiba un stil de viata cat de cat sanatos, in sensul sa poata merge intr-o vacanta, sa poata iesi 

o data, de doua ori pe saptamana daca vor in oras...cam asta cred eu... 

- Si cu ce a-i asocia tu clasa de mijloc asa? 

- Cu mine.  

- Cu tine? 

- Da. [rade] 

- Deci tu te indentifici cu clasa de mijloc... 

- Da, cred ca ma incadrez.  

- Revenim si la asta si o adresam mai tarziu.  

- Povesteste-mi asa un pic care crezi tu ca ar fi caracteristicile definitorii pentru clasa asta de 

mijloc in Romania, Bucuresti? 

- Lista listelor cu cheltuieli [radem].  

- Io as traduce chestia asta pe care ai zis-o tu intr-o siguranta materiala...adica sa castigi 

indeajuns de multi bani incat sa nu trebuiasca sa te gandesti ce cumperi si la ce preturi sunt si 

sa-ti  calculezi... 

- Nici sa o dai in partea aialalta...adica te gandesti totusi, dar sa nu ai o evidenta stricta a 

legumelor pe care le-ai cumparat ieri din piata si cat ai dat pe kilul de rosii in piata asta si sa 

stii ca la moghioros daca te duci e cu doi lei mai ieftin cosul tau de cumparaturi.  

- Da, sau sa faci ca mine...sa treci doi cafeaua pe care ai baut-o la bcu in lista de cheltuieli... 

- Deci tu nu esti clasa de mijloc... 

- Pe principiul asta, se pare ca nu sunt [radem]. Pai asta ar fi un aspect definitoriu, iar el este 

exclusiv economic, tine de o sursa de venit... 

- Pai in primul rand...dar de aici deriva o gramada de alte implicatii sociale si culturale.  

- Asta voiam sa te intreb....daca te gandesti si la altceva...educatie...sau...la pozitia sociala pe 
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care o au.... [ii dau eu un exemplu despre unul care are o gramada de bani, dar n-are scoala si 

altul care are studii...] 

- Eu cred ca se incadreaza in clasa de mijloc din perspectiva odraslelor.  

- Odraslelor?  

- In special. Pentru ca el, avand deja un statut financiar destul de bine, o sa-l duca capul chiar 

daca el e bou, sa-si trimita, sau macar sa se ia dupa tagmele sociale si o sa-si trimita copiii la 

facultate. 

- Nu m-am gandit niciodata asa... 

- Tu faci misto de mine? [radem] 

- Sunt la munca, coaie!  

- Si, ma rog, implicit...se duce si el....vede si el Grecia, vede cum e afara, si incepe sa isi 

deschide orizonturile. 

- Aha, deci asta este si omul care se plimba in afara tarii... 

- In afara, inauntru...whatever.  

- Care se plimba.  

- Si poate ca la inceput, in loc sa-si faca listele alea, se duce la un concert cu Fuego, si dupa 

ce se duce la Fuego, ajunge sa vrea sa se duca si la alt concert, si poate o sa se duca la 

Pasarea Colibri la concert...si in doi trei ani poate o sa mearga si la teatru in loc sa stea sa faca 

listele alea seara.  

- Esti optimist.... 

- Sunt! 

- Si atunci pentru tine, daca e sa-ti imaginezi clasa de mijloc din Ro, in special din Buc si la 

ce oameni fac parte din ea...tie ti se pare ca e omogena si daca da, cum descrii...sau daca nu, 

in ce sens. 

- Nu, mie mi se pare ca e extrem de heterogena.  

- In ce sens, daca poti sa dezvolti? 

- Pai o sa ti-o pun la modul simplist. Eu nu ma vad in aceeasi categorie culturala si sociala cu 

nu stiu, n-am nimic personal cu oameni care lucreaza nu stiu, in corporatii spre exemplu. 

Avem alte interese, alte obiective, alte teluri in viata, alte preocupari, alte pula mea, desi 

probabil suntem formal incadrati in clasa de mijloc.  

- Bun, deci mi-ai vorbit despre perspectiva ta si despre mai multe lucruri, inclusiv lista 

acestor liste de cheltuieli, despre... 

-  Ma rog, e trada de par chestia asta dar eu cred se aplica de multe ori. 

- Da, e important. E o descriere importanta. Si asta cu copiii a fost importanta. As vrea sa te-
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ntreb daca tu crezi daca inainte de 89 exista asa ceva...stiu ca nu ai trait in perioada aia dar 

parerea ta de acum din ceea ce stii. 

- Pot sa-mi imaginez doar ca exista insa limita de demarcatie intre clase nu cred ca era 

atat...bine, nici acum nu e o limita clara, evident, dar cred ca atunci era mai omogenizata 

societatea pe de-a intregul ei.  

- Dar daca stai sa te gandesti cum era societatea...ma gandesc si eu...din ce mai stiu...din ce 

mi-au mai zis ai mei....comunismul insemna ce? Un sistem politic care creaza o societate in 

care proprietatea este abolita, ea este la comun, deci proprietatea privata nu are aceeasi 

semnificatie cum are acum...iar accentul se punea pe clasa muncitoare care aia se presupunea 

ca e la putere. 

- Am inteles...dar tocmai, pentru ca sistemul nu punea accent pe proprietatile particulare, 

oamenii puneau. E cumva logic...nici unui copil: nu te du in camera aia cat plec eu in oras - o 

sa se duca fix acolo.  

- Si-atunci daca exista, cum crezi ca era patura asta? Daca era mai omogena dpdv economic, 

atunci cum puteai sa o identifici? 

- Pai paradoxul cred e ca de fapt atunci era mai mult dictata decat acum de diferentele 

economice. Eu asta cred. Nu aveai alte posibilitati de a te etala, sa zic asa, sau de a creste sau 

a descreste pe scara sociala, decat prin a avea job mai bun, una era sa fii impegat de miscare 

si alta era sa fii sef statie CFR, stii? Si implicit, avand o situatie materiala mai buna, te duceai 

si tu si la mare si la munte. Era zic eu...toata relatia asta cauza efect, mult mai simplista si 

mult mai liniara.  

- Si daca ar fi sa o compari cu cea de azi?  Ce-ai zice de chestia asta?  

- Pai nu pot sa ma gandesc decat din prisma valorificarii calitatilor personale si evident, nu 

suntem in comunism sa se pise pe ele de calitati personale.  

- Si in asta de acum nu... 

- Nu in atat de mare masura. Daca ai si putin noroc si ai si anumite calitati, s-ar putea sa ai si 

succes in anumite directii. Dar iarasi, sansa si norocul, joaca un rol primordial in toata 

povestea. Contextul in care te regasesti la un moment dat. 

- Pai si ce-mi zici atunci? Ca daca...extrapolez acum...daca pentru clasa de mijloc din 

perioada aia sa zicem era importanta pozitia sociala pe care o aveai, da...si functia pe care o 

aveai in baza unei pregatiri, chiar daca erai sef de statie cfr, aveai o oarecare pregatire, fata de 

asta de acum in care pregatirea nu mai are asa o importanta mare cat mai degraba e contextul 

asta de care vorbesti... 

- A, nu, pregatirea are o importanta majora acum, mai mult decat atunci...atunci sa ajungi sef 
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de statie cfr, nu conta ce pregatire aveai... 

- Conta sa fii cu partidul... 

- Conta sa fii dintr-o familie buna.  

- Apropo de familie buna... 

- Sanatoasa se zicea... 

- Asa le zicea? 

- Da...familie sanatoasa. Tarani de preferat.  

- Si acum daca ar fi sa te gandesti la clasa de mijloc si familie...cum vezi relatia dintre ele? 

- Eu cred ca relatiile sunt mai stranse in cadrul de clasei de mijloc intre membrii familiei 

decat in orice alte clase sociale.  

- Este asta spre exemplu asta un deziderat al celor care fac parte din clasa de mijloc? Sa 

intemeieze o familie? 

- In societatea de azi din Bucuresti, din Cluj sau de la Rosiorii de Vede? 

- Din Bucuresti. 

- In Bucuresti cred ca mai putin, comparativ cu provincia.  

- Dar daca stai sa te gandesti la ultimii ani, ti se pare ca s-a schimbat ceva in cadrul clasei de 

mijloc? 

- Da, banuiesc, habar n-am, dar banuiesc asa din ce vad in jurul meu, ca numarul 

reprezentantilor s-a marit.  

- Cei care s-ar incadra in aceasta clasa de mijloc... 

- Da. 

- Si cand spui asta te gandesti la Bucuresti in special? 

- Da, dar asta e o chestie pur subiectiva, pentru ca eu nu pot sa vad decat ce se intampla in 

jurul meu si in mediile sociale in care ma invart eu...probabil ca daca as locui tot in Bucuresti, 

dar as locui in Chitila si as lucra ca zugrav in zona, poate as vedea altfel lucrurile. 

- Deci tu zici ca asta ar fi...ca s-a marit...in Bucuresti in special...din ce stii tu...aceasta clasa 

de mijloc. 

- Asta e parerea mea, da.  

- Si cum crezi ca va fi in viitor? Cum crezi ca va evolua? 

- Pai asa ca neofit in domeniu, eu cred ca o sa urmeze exemplele vestice, occidentale, nu cred 

ca ne indreptam in alta parte...suntem noi mai speciali, dar nu cred ca la nivel de societate nu 

cred ca o sa inovam noi... 

- Si atunci care ar fi modelul asta?  

- Ma gandesc in special la societatile mai apropiate felului nostru de a fi si stilului de viata, 
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gen Italia, Spania...tarile mediteraneene.  

- Si care ar fi evolutia asta?  

- Ingrosarea incontinua a randurilor. 

- Ca se mareste... 

- Da. 

- Daca ar fi din nou sa ne gandim la clasa de mijloc, cine ar face parte din clasa de mijloc? 

- Cand zici cine te referi la categorii profesionale? De varsta? 

- Ce crezi tu....si de varsta, si profesionale. 

- Pai in principiu dpdv al categoriei de varsta eu cred ca mare parte sunt in zona 30-45 de ani. 

Inca o data, pot doar sa-mi imaginez. Asa. Oameni cu un venit destul de stabil... 

- 30-45, venit stabil...si ca pregatire...sau  

- E irelevant la noi...toata lumea are facultate. Spiru n-ai vazut ca e tonomat de diplome. Nu 

este chiar irelevanta pregatirea profesionala....e irelevanta daca privim doar grupul asta.  

- Ar fi mai importanta experienta practica, de munca? 

- Nu, modul in care s-a realizat acea pregatire si, in ultima faza, experienta de munca.  

- Unde crezi ca locuieste o persoana din clasa de mijloc. 

- In Bucuresti? 

- Da. 

- In Drumul Taberei. [rade - acolo locuieste el] Unde sa locuiasca...in apartamentele noastre 

mizere.  

- In apartament, Bucuresti, proprietate? 

- Da, e trendul asta, ne place sa ne cumparam apartament. In mare parte cred ca cam asta e 

telul...mai mult decat sa-si faca o familie. Sa-ti cumperi frate un apartament, manca-ti-as 

ochii. Uite asta e o diferenta intre noi si...nu stiu daca o sa ne schimbam metehna asta vis-a-

vis fata de italieni, greci, spanioli pe care ii doare undeva si locuiesc cu chirie. 

- Da, asta e o chestie destul de adanc inradacinata la noi... 

- Dragostea de mosie... 

- Dar te gandesti asa la vreun cartier anume care ar fi preferat sau cum ar trebui sa fie zona in 

care si-ar dori sa locuiasca? 

- Nu cred ca e o anumita zona...una e ce-ti doresti si una ce ajungi sa faci... 

- Dar e important si ce doresc.... 

- E greu de zis aici sa zici ce ti-ai dori...ca e acum tendinta aia care acum e reversibila cumva, 

de a pleca din oras, de a sta la casa, intoarcerea la glie...care si-au cam dat cu firma-n cap cei 

care au facut chestia asta si dupa 3-4 ani au vazut ca nu stiu cum sa se mai intoarca 
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inapoi...chiar si intr-o garsoniera in Buc - ca nu mai pot cu alea 2-3 ore de mers pe drum...si 

de plimbat copiii la gradinita si in toate partile. 

- Asta pentru ca au ales sa se mute in afara si sa-si continue activitatile profesionale aici in 

Bucuresti... 

- Evident, pentru ca altfel n-au cum sa-si mentina statutul social si financiar cu care au fost 

obisnuiti. Nimeni din cei la care ma gandeam eu nu se muta sa stea si sa activeze acolo. Ca 

daca ar face chestia asta, nu s-ar muta in Ilfov...s-ar muta in nu stiu, Teleorman sau Prahova. 

- Deci asta ar fi un deziderat specific unei parti din clasa asta de mijloc...faptul de a iesi din 

buc... 

- Tendinta care cred ca s-a mai redus in ultima perioada...si nu mai sunt asa de multi doritori 

pentru ca au vazut ce au patit altii.  

- Cum crezi ca-si mobileaza sau decoreaza casa o persoana... 

- Ei...Ikea....stilul Ikea. E clar. 

- Si care crezi ca ar fi motivatia din spatele alegerii asteia? 

- In primul rand pretul. In al doilea rand, arata ok si occidental si trendy si modern. Aici nu 

vorbim de hipsteri. 

- Aha, astia sunt alta categorie din clasa de mijloc. Ai zis ca e trendy. In sensul ca pentru 

clasa de mijloc, sa zic asa, cat de important e trendul. 

- Pai du-te si tu intr-o sambata la Ikea, la restaurant, nu in magazin...sa vezi ce e acolo.  

- Adica conteaza foarte mult in ce directie merge cam toata lumea...sa zic asa. 

- Ba da. Cred ca e un efect de turma destul de sesizabil in clasa asta de mijloc. Chiar si cu ce 

facem noi cu bicicletele. Ai vazut ca in ultimii ani au aparut tot mai multi din clasa de mijloc 

care isi iau biciclete smechere si se dau cu ele...e o chestie faina si trendy. 

- Da, dar noi o faceam dinainte [radem] - da, asta cu bicicleta e un aspect important al unei 

parti din clasa de mijloc...care cred ca are de-a face cu un stil din asta de viata sanatos. 

- Da. 

- Cu ce se imbraca cineva din clasa de mijloc? 

- H&M, Decathlon - plm...mergem la mall, la reduceri. Si hipsterii la SH.  

- Hai pe categorii de gen... 

- Aici m-ai prins prost cu moda, cu astea... 

- Dar la barbati in jurul tau...astia din clasa mijlocie...ce ti se pare... 

- Mi se pare ca nu prea se uita in oglinda...cand isi iau camasi cambrate si el are ditamai 

colaceii...adica tu nu te vezi ca iti pocnesc cusaturile pe la solduri si la umeri ii larga de bate 

vantul prin ea? Adica...totusi...zau... 
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- Asta tine de o anumite idee asupra unei forme a corpului, dezirabila. 

- E efectul de turma de care vorbeam mai devreme... 

- Si femeile cum s-ar imbraca? 

- Ei...kkt...aici nu stiu...femeile sunt cochete si nu e de domeniul meu.  

- E bun ca-s cochete. 

- Pai e definitoriu pentru societatea romaneasca. Pentru dacele noastre.  

- Si ce mananca atunci? Cei din clasa de mijloc? 

- Ce nu mananca...mananca de toate. A inceput sa manance cred ca din ce in ce mai mult in 

oras. 

- In oras? 

- Da...si cred ca FruFru merge pe profit bine. 

- Adica bio si eco. 

- E fain sa ai si o bicicleta misto si sa manaci si eco. Bio.  

- Sa inteleg ca un element important al clasei de mijloc ar fi chestia asta de bio... 

- Dar nu cred ca e definitoriu pe termen lung...cred ca e o chestie de fita, de moment...nu stiu 

cat o sa se transforme intr-o obisnuinta si intr-un stil de viata. Ca pana la urma ne place sa 

mancam sunca si sa bem tuica.  

- Dar spre exemplu cand se duce un om din clasa de mijloc la supermarket...care ar fi 

alegerile pe care le face acolo si in functie de ce? 

- Aici m-ai prins...nu stiu, eu imi fac cumparaturile in functie de ce vreau sa mananc atunci. 

Chiar nu stiu... 

- Mancarea gatita, gata de mancat? 

- Da, semi-preparatele castiga teren evident. Adica eu cred ca se gateste acasa mult mai mult 

in clasa de jos...cum ii zice... 

- Aha, deci nu gatesc acasa... 

- Nu stiu cat gatesc sau nu, dar cred ca mai putin decat aia mai saraci.  

- Ce-mi ziceai tu despre copii?  

- Hai ca cu moda si cu cumparaturile m-ai incuiat... 

- La copii mi-ai zis ca ar o chestie...chiar daca nu are o pregatire...o educatie...faptul ca are 

bani si ca intra in contact cu anumite lucruri, din cauza ca are bani si isi permite sa se plimbe 

in alta tara, sa intre in contact cu alti oameni, tocmai de aia s-ar putea ca el sa-si doreasca sa 

trimita copilul lui la scoala... 

- Ma rog, aici motivatiile poti fi de mai multe naturi...ori nu e incuiat si idiot si isi da seama 

ca ar fi bine ca odrasla lui sa se duca sa faca o scoala, ori ca oricum el e bou si vita incaltata 
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si nu-si da seama de chestia asta, dar e de bon ton si un motiv in plus de lauda.  

- Cand te uiti la un copil, cum iti dai seama ca e clasa de mijloc? 

- Eu nu ma uit ma la copii.  

- Nu?  

- [rade] 

- Pai nu fac si ei parte din societate? 

- Da, dar nu intru in contact cu ei...defineste copil, pana la cati ani esti copil? 

- Dar n-ai prieteni care au copii din clasa asta de mijloc? 

- Nu prea... 

- Atunci nu-i bine...ca ma gandesc cum ai vedea diferente intre un copil care provine dintr-o 

clasa de mijloc sau unul care provine din alta categorie... 

- Ba, eu cred ca-s mai fericiti aia mai saraci....sincer.  

- Si care ar fi motivatia din spatele acestei idei? 

- Pai tot asaltul asta tehnologic la care sunt supusi astia din clasa de mijloc, tablete, telefoane, 

jocuri fute-m-as in ele, lipsa caramizilor adunate in fata blocului ca sa joci castel si bradul de 

craciun il duci in pizda ma-tii direct la gunoi, fara sa-ti faci sabie?!? Pai ce e asta? Noi ne 

faceam sabii si ne jucam pana in vara cu sabiile, pana iesea sezonul cornetelor. Sau bicicleta 

la o scara. O bicicleta la o scara. Si faci cu randul...tu pana in capatul parcarii, dupa aia 

alalalt...mers cate 2-3 pe bicicleta...ca na, altfel n-ai cum. 

- Deci un aspect ar fi tehnologizarea asta... 

- Da, si nu mai socializeaza, in pizda mamii lor. Devin alienati.  

- Ti se pare ca cei din clasa de mijloc ar fi implicati civic? Participa la acte de caritate. 

- O da! E de bon ton. Evident! Trebuie! E un must!  

- E necesar? E interesant asta daca e un must? In ce sens ca e un must? 

- Ba nu ma intreba de ce, dar nu am inteles asta...e o dilema personala...de ce trebuie sa faci 

chestii civice...adica inteleg ca simti tu nevoia sa fii pro-activ si...dar parca lasa-ma, in halul 

asta? Mi se pare ca ai si alte...nu cumva e ceva putred la matale acolo? 

- Dar participa la actiuni din astea in care doneaza lucruri, obiecte? 

- Da, asta e... 

- Si cam ce obiecte ar dona? 

- Ba nu stiu...eu in ultimii ani tot am mai cumparat cu Elena de Craciun cadouri la copii. Tot 

felul de organizatii care fac chestii de genul asta... 

- Si ce cadouri ai cumparat? 

- Pai de multe ori adunau scrisori de la copii...si noi ne orientam dupa ce scria el acolo si mai 
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luam si ceva in plus...o carte eventual...ca niciunul nu vrea o carte... De fapt, o fata a vrut o 

carte de povesti...si i-am luat vreo 3.  

- Si ce le-ai mai luat la copii? 

- Pai ce pot sa-si doreasca copiii? Jucarii, evident.  

- Dar ai donat in alte ocazii? 

- Bani sau timp? 

- Obiecte... 

- Nu. Din cate mi-aduc aminte.  

- Timp? 

- Da, ani de zile. La Geospatial. [un ong in care a activat]. Ma rog, e pentru copii mai mari. 

Nu pot sa fiu ipocrit sa sa zic ca n-am avut interesele mele si ca nu mi-a placut chestia aia dar 

a avut si o componenta de voluntariat pana la urma.  

- Dar ma gandesc relatii cu alte categorii sociale...cu una mai vulnerabila... 

- Defavorizata. Nu prea...din pacate nu. Am vrut sa donez odata niste bani, de ii luasem eu 

spaga...ma rog, nu i-am luat, m-am trezit cu ei pur si simplu...o situatie foarte ciudata, m-am 

trezit cu niste bani nemunciti....si am vrut sa-i donez si am sunat la un orfelinat...doamna am 

niste bani, vreau sa ii dau...sau sa cumpar ceva la copiii aia. Ce vorbesti? A, pai cine sunteti, 

dar ce doriti, pai stati sa vedem, sa facem formulare...sa facem nu stiu ce...vai. Doamna am 

niste bani...n-am vrut sa ii dau banii efectiv...spuneti-mi, ce aveti nevoie...paturi, 

mancare...cumpar...nu e problema. Pai nu, dar de ce? Cum adica? Ba baiatule...ziceai 

ca....freaky... 

- Sa trecem si in latura asta ce tine de politica, crezi ca sunt interesati de politica? Implicati 

politic?  

- Pai tu n-ai fost in Piata Universitatii in ultimele dati? Da! 

- Eu nu stiu unde ma incadrez...dar tu, prietenii tai...altii pe care ii stii.. 

- Da, e un interes crescut vis-a-vis de problema politica...bine...oricum...la politica si la fotbal 

s-a priceput romanul din totdeauna...dar acum e si activ in directi asta. Ma rog, in directia 

politicii, ca fotbal oricum nu joaca, doar se uita.  

- Si participa la proteste, voteaza? 

- Ba da, dar din pacate mai multi pensionari se duc sa voteze.  

- Pai si care crezi tu ca ar fi motivatia... 

- Pai pentru ca e inevitabil la o educatie ceva mai rasarita decat la tatii lor, mamele, 

bunicii...cred ca ajung sa constientizeze ca nu sunt chiar atat de neputinciosi pe cat se pare si 

ca, ma rog, poate ca e o vaga banuiala ca ar putea sa schimbe ceva si incearca cumva.  
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- Mai ai ceva de adaugat, care crezi tu ca ar fi important si nu l-am atins...legat de clasa de 

mijloc? 

- Da, as vrea sa nu se mai duca la Cernica la gratare ca imi bag pula-n viata lor. Si la Snagov 

la gratare. Sa-i fut in gura...sa stea dracului acasa, sa-si faca gratarele in bucatarie daca vor.  

- Voiam sa te intreb daca au existat situatii sau momente in care te-ai idenficat ca fiind clasa 

de mijloc sau daca nu au existat... 

- Stric din punct de vedere financiar ma identific cu clasa de mijloc, dpdv orice altceva, nu 

ma identific cu nicio clasa...si nu stiu unde ma situez. Par example masina. Am observat ca o 

dorinta majora a tuturor este sa aibe o masina cat mai buna. Nu conteaza ca plateste aceeasi 

rata ca si valoare la masina ca si la apartament...iti iei o masina smechera! Pe mine ca ma 

doare undeva de masina...adica mi-ar placea sa am un bmw sa ma dau cu el dar nu tre sa 

platesc 5 ani ca ma cac in el...adica nu mersi. Daca ma pui sa aleg intre se ies de 3 ori pe sapt 

in oras, sa beau un vin ca lumea si sa am un bmw...fac ceva pe el de bmw.  

- Deci tu zici ca te identifici cu clasa asta, cel putin din punct de vedere financiar... 

- Doar! In rest, nu stiu...poate ma incadrez, poate nu. 

- Dar daca te-ai gandi la niste prieteni sau cunostinte care nu ar apartine acestei clase, care ar 

fi diferentele dintre tine si ei?  

- Dpdv financiar sau...? 

- Care crezi tu ca merita mentionate. 

- Pai hai sa o luam altfel. Cate clase sociale sunt: asta de mijloc, aia de deasupra si aia de 

dedesupt. Da. Din aia de deasupra...n-am...putem sa o eliminam. Aia de jos. Sa zicem ca am, 

desi...ma rog... Singurele diferente pe care le vad eu sunt de ordin financiar, in rest nu am 

niciun fel de diferenta cu oamenii pe care ii cunosc eu. Ma rog...cu anumiti oameni, dar care 

nu pot sa zic ca mi-s prieteni...doar cunostinte sau mai rau, rude...evident ca pot exista si 

diferente...nu ca pot...sigur exista diferente de educatie...da na...stii cum e...rudele nu ti le 

alegi...sau cunostintele conexe. Dar daca ne rezumam strict la prieteni pe care ti-i alegi 

tu....ca prieteni si rude nu prea e acelasi lucru pentru mine....dar strict la prieteni, oameni cu 

care eu [emfaza] aleg sa ma asociez...nu vad alte diferente decat eventual financiare.  

- Unde te vezi peste 5 ani? 

- [rade] 

- Ce-ai dori sa se schimbe in viata ta in viitorul mediu...pe termen mediu? 

- Ce-as dori sa schimbe? 

- Da... 

- Sau cum ai vrea sa evolueze? 
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- Pai eu sunt multumit...n-am...in principiu sunt multumit. Mai am de lucru pe partea 

profesionala. 

- Te vezi evoluand pe partea profesionala.  

- Da.  

- Si daca e sa te gandesti la ce ti-e tie extern si dincolo de... 

- As dori ca toata lumea sa fie sanatoasa. In special mama si tata...care sunt precari pentru ca 

sunt mai in varsta.  

- Si ce ti-ai dori spre exemplu sa ramana la fel?  

- Prietenii mei.  

- Si situatia financiara? 

- N-am idealuri mai inalte dpdv financiar...atata timp cat o sa beau un vin bun in oras... 

- Asta e oricum un aspect destul de important pt clasa de mijloc...am observat...asta cu bautul 

unui vin bun. 

- Ma rog, eu am repetat asta...pentru ca pt mine intra mai multe....iesit, vorbit cu prietenii, 

avut bani sa mergem cu bicicletele la munte...chestii de genul asta...socializare.  

- Gata...multumesc! 
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S., barbat, 32 ani, studii superioare (inginer), ONG-ist, venituri intre 2000 si 4000 de lei 

 

Interviu realizat de Stefan Lipan 

 

- Este vorba despre clasa de mijloc...nu stiu daca te-ai gandit pana acum in termenii astia...dar 

as vrea sa-mi spui te rog ce ar insemna pentru tine clasa de mijloc. 

- E un termen pe care il auzi destul de....bine, care iti ramane cel putin, intiparit... 

- Si ce ar insemna pentru tine... 

- Ma gandesc ca exista mai multe clasificari sau mai multe definitii...dupa fiecare 

sociolog...si-a facut definitia lui. E in principiu o clasificare, din punctul meu de vedere, in 

functie de nivelul veniturilor pe care le ai si al...nu stiu...traiului...nivelului de trai. 

- Asta e o idee interesanta... 

- Da, nivelul de trai. Ca nu stiu daca exista neaparat o limita a oamenilor...bai, tu pana aici, 

pana la salariul de 3000 de lei nu faci parte din clasa de mijloc...daca ai peste 3000 de lei, 

gata, ai intrat in clasa de mijloc. Sau daca esti cum sunt eu...daca am ai o asociatie...si aduc 

un aport in societate, fac parte din clasa de mijloc, nu fac parte? E doar o interpretare. Si ma 

gandesc ca e mai greu sa clasifici in functie de nivelul veniturilor...strict dupa nivelul de 

trai...dar cred ca asta e o chestie care e mai mult in constiinta noastra...oamenii dau definitia 

asta a clasei de mijloc...adica fiecare la nivel comun impartasesc ideea asta de clasa de 

mijloc: esti in clasa de mijloc daca ai un anumit nivel economic sau daca traiesti mai bine 

decat altii.  

- Cum adica mai bine decat altii? 

- Pai daca ai un serviciu bun, daca ai bani sa-ti iei niste haine bune, ai masina...ai...nu duci, 

cum sa zic, traiul zilei de azi, nu de maine. 

- Adica n-ai grija zilei de azi si de maine... 

- Nu stiu daca exista persoane care n-au grija zilei de maine...dar cred ca fiecare la nivelul lui 

are o perspectiva diferita fata de clasa de mijloc...ma gandesc cum se gandesc oamenii saraci 

care traiesc din alocatiile copiilor...sa zic...la ce inseamna clasa de mijloc...ca acum exista 

nivel de saracie si sub asta... [imi da un exemplu cu un filmulet de pe youtube cu unul care se 

oftica ca altul are masina mai buna, unul cu bicicleta sa uita la ala care are masina, unul care 

merge pe jos la ala care are bicicleta si unul batran se uita de la etaj la cel care merge...si cum 

fiecare se raporteaza diferit la ceilalti in functie de pozitia pe care o au]. Poate si unul care are 

un bizniz si bine, e stresat de grijile biznisului si sa le asigure salarii, nu stiu, la 5, 6 
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oameni...se gandeste ca uite ce bine e de altul ca are 20 de angajati...si poate sa sa gandeasca: 

ala care mai multi bani e din clasa de mijloc...sau e 'mai'[emfaza] din clasa de mijloc.  

- Deci e mai important pentru tine ar fi modul in care fiecare dintre noi ne raportam...la 

ceilalti 

- Da...exista chestia asta...fiecare facem comparatie intre cum e unul, cum e altul, e mai bine, 

e mai prost, hai sa fiu mai bine decat ala, uite cum a ajuns ala, prieteni din liceu, din 

copilarie, din familie...un var sau... 

- Sa inteleg ca asta ar fi pentru tine un aspect important? Faptul ca se delimiteaza in functie 

de ceilalti...se uita la ceilalti in jurul lor? 

- Da, oamenii se raporteaza la oameni...in general...si nu e sanatos... Plecasem de la ideea ca e 

greu de delimitat unde naibii e limita asta: esti in clasa de mijloc, nu esti, esti sub, esti 

peste...si eu cred ca este mai degraba de nivelul de trai, nu de venit...si de perceptie. Ai un 

statut, ai un serviciu, esti doctor, esti profesor...esti... 

- Adica ai o pregatire...o educatie... 

- Ai...da. Cumva...stii cum era piramida aia a nevoilor...ai recunoastere din partea celorlalti 

pentru ceea ce faci...esti validat. De obicei asta e o chestie pe care nu neaparat te 

valideaza...tu te validezi ca existi...eu aveam o problema cu faptul ca eram inginer si am zis 

ca daca imi dau demisia ce mai sunt? Aveam o problema foarte mare cu asta...ca eu aveam un 

statut...eram inginer... 

- O parte importanta din tine... 

- Foarte importanta...eram legat foarte puternic de chestia asta si mi-a fost foarte greu sa 

accept ca n-o sa mai fiu...sau n-o sa mai practic ingineria... 

- Nu mai practici...dar tot inginer ramai... 

- Iti permiti sa ai un copil, 2, 3.... 

- Ti se pare ca ar fi o clasa sau o categorie destul de omogena? Si care ar fi caracteristicile 

definitorii? 

- Cred ca in general oamenii din clasa de mijloc traiesc la oras, orase dezvoltate dpdv 

economic, au un venit constant si decent...alte chestii definitorii [se gandeste]....eu as pune si 

educatia aici... 

- Ce ar putea lipsi din caracteristicile clasei de mijloc? Sau a unei persoane care nu apartine 

clasei de mijloc? 

- In afara de veniturile salariale... [se gandeste, mult...] Eu as scoate politicienii, preotii...ii 

scot din clasa de mijloc. Adica ma gandesc ca clasa de mijloc e din societatea civila... 

- Adica... 
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- Eu asa, cand ma gandesc la clasa de mijloc, ma gandesc la oameni din societatea civila, care 

trag pentru societatea asta, sa o dezvolte, sau sunt oameni care aduc valoare si creaza...nu 

stiu...pe plus...cum sa ma exprim. Produc, nu consuma. Adica la modul ca sunt 

pensionarii...care ei primesc ajutoare...pensiile de la stat care...si i-as scoate din clasa de 

mijloc.  

- Aha am inteles...adica doar aia care aduc plus valoare societatii, care produc ceva...nu doar 

care consuma....adica ai scoate si copii, pensionari.... 

- Exact, exact... Bine, pe copii nu i-as scoate ca ma gandesc la familii... Am vazut cred ca 

acum doua saptamani la metrou, era o clasa intreaga de copii si aratau bine, bine imbracati, 

pareau ca au o educatie foarte buna...erau copii clasa a 5-a...fetele erau cochete...aranjate, 

cuafate... Cred ca am raspuns.... 

- Acum voiam sa mai revin la ideea asta despre omogenitate...din ce-mi zici tu pare totusi a fi 

o clasa destul de omogena.  

- [se gandeste...] Bine, exista diferente culturale foarte mari in... 

- In ce sens diferente culturale? 

- [se gandeste] In sensul ca poti sa fii profesor sau poti sa fii director de firma de asigurari si 

sa...oamenii astia e posibil sa nu aibe un subiect de discutie comun...chiar daca cel din 

asigurari castiga mult mai bine decat un profesor... 

- Dar pe amandoi i-ai baga in clasa de mijloc... 

- Da, aici i-as baga.  

- Voiam sa te intreb daca tu, asa din ce ai mai auzit, ce iti aduci aminte de la ai...in comunism 

exista clasa de mijloc? 

- [Imi raspunde inainte sa termin intrebarea] In comunism nu exista clasa de mijloc. Nefiind 

acest capitalism, oameni care fie indendenti financiar, sa produca...nu se pune problema de 

clasa de mijloc acolo. Era o masa de populatie care era condusa de alta masa. Adica se si 

urmarea...nu ai serviciu, iti dam noi...treci aici la munca.  

- Era clasa muncitoare... 

- Clasa muncitoare si clasa care conducea, partidul.  

- Atunci, daca nu exista...cum s-a format ea dupa 90? Cand crezi tu ca a inceput sa se 

dezvolte? 

- Imediat...cum li s-a permis oamenilor sa deschida firme si sa angajeze oameni care sa 

produca.  

- Si ti se pare ca exista in perioada asta de 26 de ani vreun moment cheie? 

- In primii ani, in primii 5 ani. Ca au fost multi care s-au apucat de comert....unii mergeau 
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prin Turcia sau Grecia si aduceau tot felul de lucruri...si au castigat destul de bine in perioada 

aceea. Micul... 

- Bisnitar... 

- Da.  

- Intreprinzator. 

- Da...fie ca si-au deschis un butic sau o firma importatoare de masini straine...orice. Adica 

exista...stiu oameni inainte... Inainte se spunea ca aveam bani...si nu aveam ce sa facem cu ei. 

Si nu vorbim de bani ci de lipsa asta de satisfactie a oamenilor....ca n-aveau ce sa consume. 

Si de asta a mers foarte bine industria asta...pentru ca oamenii simteau nevoia sa-si cumpere 

si aia si aia...si inca mai exista in societatea noastra...pentru ca n-au avut. Bine, taica-miu imi 

povestea ca n-avea la botezul meu sa cumpere o bucata de carne sa pregateasca la oameni...ca 

nu gaseai. De la haine care nu existau...orice.  

- Imi place cum ai pus problema de cei care aduceau de afara, care mergeau la turci...care 

faceau troc din asta.... 

- Nu s-au nascut capitalisti asa din comunisti deoadata... 

- E interesanta legatura dintre cei care faceau un troc din asta informal la inceputul anilor 

90...si aduceau tot felul de produse pe piata destul de gri... 

- Virgina... 

- Adica tu i-ai lega pe acestia cu cei care ulterior au devenit clasa de mijloc...? 

- O parte din ei, da...s-au ridicat. Si-au dezvoltat buznisul dupa aia. Au produs si au avut din 

ce sa-si deschida biznisuri. E asa o rotatie...azi esti sus, maine esti jos. Daca tu azi ai familia 

ta, o duce bine si esti undeva in clasa de mijloc, copilul tau care a fost invatat cu bine s-ar 

putea...sa nu ajunga sa traiasca asa....pentru ca el a trait comod si nu simte nevoia sa dea din 

coate sa ajunga undeva si la un momenta dat se va trezi sub un nivel. Unul care a trait in 

saracie, copilaria, si a simtit lipsuri, lipsuri, lipsuri, cand o sa ajunga sa poata, o sa dea din 

coate si o sa traga mai tare pentru ca n-a avut...e o chestie din asta... 

- Dar ti se pare ca in ultimii ani s-a schimbat ceva la nivelul clasei astea de mijloc?  

- Dar ti se pare ca in ultimii ani s-a schimbat ceva, a existat vreo schimbare la nivelul clasei 

de mijloc? 

- Exista schimbari si cred ca sistemul politic si economic are foarte mult de influientat asupra 

tot ce se intampla, pentru capoti sa subjugi un antreprenor cu taxe impozite si sa-l saracesti, 

multe firme au dat faliment dupa 2008. Imi povesteau tot felul de oameni pe care i-am intalnit 

ca atunci era un fel de El Dorado pe vreme aceea... 
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- Cum adica? 

- Pai mergeau firmele bine, duduiau pe vremea lui Tariceanu, am auzit ca erau legi bune 

pentru antreprenori, pentru ca aveau volum de munca iar acum e saracie, iar acum multe 

firme merg pe zero, adica, subjugarea din punct de vedere economic al firmelor saraceste 

clasa de mijloc, o duce sub clasa de mijloc... 

- Da, si eu imi mai aduc aminte de lucrul asta... 

- Daca azi aveai o firma si iti mergea bine, aveai 10-20 de angajati, iar apoi aveai 2-3 angajati 

pentru ca nu mai aveai cum sa produci ca... 

- Nu mai e cerere? 

- Nu, pentru ca 40% din venituri se duc la stat, 

- Da, au crescut taxele foarte mult... 

- Si muncesti pentru stat... 

- Nu permiti dezvoltarea clasei de mijloc si se poate face foarte usor prin acest mecanism 

financiar... poti sa cresti taxele, suprataxezi oamenii care castiga mai bine, care au venituri 

mai mari, prin taxe mai mari la masini mai scumpe sau taxe duble la a doua casa, deci poti 

usor sa-i taxezi pe oamenii din clasa de mijloc... 

- Si cum crezi ca va evolua in viitor clasa de mijloc? 

- Depinde de cum va evolua democratia in Romania... 

- Deci de contextul economico-politic... 

- Da, clar. 

- Nu pot sa fa neaparat o analiza, dar cred ca daca ar fi iesit Ponta presedinte, ar fi iesit o 

mascarada periculoasa si nu stiu daca mai functiona statul democratic... nu ca ar functiona 

foarte bine acum dar dorm linistit ca traiesc intr-o tara normala, unde niste chestii sunt 

functionale acum... eram ingrozit atunci ca va iesi ala, numai minciuni care acopereau alte 

minciuni... 
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- Te gandesti cand vorbesti despre treaba asta ca are vreun rol faptul ca daca ar fi iesit Ponta, 

lucrurile ar fi devenit mai imprevizibile si daca regasesti o nevoie de stabilitate sau de 

siguranta? 

- Pentru mine lucrurile ar fi devenit foarte confuzepentru ca minciuna care vine de sus, 

oamenii educati stiau ca e minciuna, se perpetua, se transmitea de la om la om si urma sa 

traiesc in ceva care... era o chestie de Basescu a luat sau a taiat pensiile... niste aberatii... 

- S-ar fi creat asa un fel de haos... 

- Da, si in care nu ma vedeam ca pot sa traiesc... unde fiecare transmitea o minciuna altuia si 

nu mai stiai cine minte ce... si cred ca a existat chestia asta in mod real in perioada aceea 

inainte de alegeri, oamenii au trait intr-o confuzie si o neincredere... te trezeai ca auzi tot felul 

de tampenii...in care oamenii credeau... si se separase societatea... 

- Se separase si clasa? 

- Nu, cred ca era fiecare pe interesul lui... Din punctul meu de vedere, o mare parte din 

oamenii care ar fi putut face parte dn clasa de mijloc din Romania au plecat afara, au iesit din 

tara, adica este o saracire a populatiei... 

- Si la ce te referi cand te gandesti la oamenii acestia care ar fi putut face parte? 

- La energie, forta de munca, oameni care ar fi produs, sau ar fi facut parte din categoria celor 

care produc... nu stiu daca mai sunt 4 sau 5 milioane de oameni care muncesc si produc... 4 

din nu stiu, 18 milioane... adica si numeric am scazut din 22 de milioane... s-a produs o 

migratie, nu neaparat a clasei de mijloc dar si din comunitatea rurala... 

- Cine crezi tu ca face parte din clasa de mijloc, care ar avea caracteristicile clasei de mijloc? 

- Oamenii care au afaceri, antreprenorii adica, liderii comunitatii... 

- Unde crezi ca locuiesc oamenii din clasa de mijloc? 

- La oras in general... 

- In oras crezi ca exista anumite zone preferentiale sau nu conteaza acest lucru? 
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- Da, in zonele din nordul oraselor exista oameni mai instariti, nu doar in Bucuresti... e greu 

de facut o delimitare a clasei de mijloc,unde sunt si profesori si business-meni... 

- Daca tot vorbim despre delimitare si locuire, crezi ca exista anumite criterii care pot 

determina pe cineva sa isi aleaga un anumit loc unde ar vrea sa locuiasca? Sa fie proprietar 

sau sa stea in chirie? 

- Mi-e greu sa decid... cred ca da... daca au un nivel economic si niste venituri mai bune si 

stabile ar cumpara si o casa... 

- Cum crezi ca si-ar aseza si decora casa? 

- Cred ca investesc, mobila spre exemplu, nu si-ar face-o ei, ar cumpara-o din magazin de 

mobila, o mobila mai buna...mai frumoasa, mai moderna 

- Crezi ca decoratiunile sunt importante pentru ei? 

- Da, este un indiciu al nivelului de trai felul in care iti amenajezi o casa, dupa parerea mea... 

cred ca fiecare simte nevoia sa arate cine e si prin felul in care isi amenajeaza casa, adica 

spune ceva si de nivelul cat castiga ...poti sa vezi usi luxoase aduse din afara... simti nevoia, 

ai bani, ce sa faci cu banii... pana la urma tot ii consumi... 

- Cum crezi ca arata statutul lor si nivelul de trai? Cum crezi ca se imbraca cineva din clasa 

de mijloc? 

- Se imbraca bine, n-are pantofii rupti... se imbraca bine... 

- Prefera anumite branduri? 

- Depinde de educatie. Poate sa mearga si afara sa-si cumpere haine, din excursiile in care 

merg... Isi rezerva bani sa cheltuie pentru articole de imbracat... poti sa fii si modest, chiar 

daca esti din clasa de mijlocsi sa nu-ti cumperi haine bune si scumpe, de nu stiu ce firma... 

cred ca cei din clasa de mijloc nu s-ar duce in Europa sa isi cumpere un costum de 200 de lei 

desi seamana foarte mult cu cel de 1000 de lei din magazin... desi un profesor nu si-ar 

permite nici macar un costum de 200 de lei. 

- Sau sa faci ca mine, sa cumperi hainele unuia pe care nu le mai poarta, adica sa iti iei de la 

second-hand costum... Dar la mancare, ce crezi ca ar conta pentru ei? 
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- Si aici tot de educatie conteaza. Sunt oameni care pot sa bea o Cola si sa nu ii intereseze de 

sanatatea lor... sa neglijeze aspectul acesta inconstient... sau sunt oameni care investesc foarte 

mult in sanatate  si isi cumpara numai alimente bio... 

- Si in acelasi timp poti sa ii incadrezi pe acestia in clasa de mijloc... 

- Stiu ca sunt oameni foarte preocupati de ceea ce mananca si isi cumpara numai natural si 

gatesc numai prin fierbere alimentele, nu si le mai prajesc... 

- Deci s-a schimba si modul de gatire... 

- Da, devin foarte preocupati de alimente sa fie naturale... sunt oameni care-si fac proviziile 

de la supermarket... necesita timp, iar oamenii din clasa de mijloc au timp... 

- Crezi ca au timp? 

- Nu, cred ca nu au... ar putea sa aiba timp, ar putea sa n-aiba timp... daca ai bani nu inseamna 

neaparat ca ai si timp... dar ai putea sa ai si bani si sa ai si timp... sunt unii care trag din greu 

si muncesc 12 ore pe zi si au castig, le merge bine dar ei continua sa munceasca foarte mult... 

dar daca n-ar munci s-ar duce firma in jos... 

- Crezi ca oamenii acestia gatesc mult sau isi cumpara mancarea gata gatita? 

- Daca m-ai fi intrebat la inceputul discutiei acest lucru, nu stiu daca as fi raspuns la fel... 

pentru ca ma indrept usor spre oameni care au venituri mai mari acum in discutie si vad ca 

merg mai degraba la restaurant sa manance decat sa stea acasa sa gateasca, iar daca ar gati, ar 

gati din placere nu din nevoie mai degraba... 

- Dar de ce spui ca la inceputul discutiei nu mi-ai fi raspuns la fel? 

- Pentru ca acum realizez ca ma refer mai degraba in definirea clasei de mijlocmai mult spre 

oameni care au venituri peste medie. 

- Dar tu i-ai incadra in clasa de mijloc si pe acestia care au venituri mai mici... 

- Si un profesor si... dar acum ma refer mai degraba la oameni care au venituri peste medii. 

- Mi-ai spus la un moment dat ca ai observat copiii aceia foarte bine imbracati si fetele 

cochete, cum ai recunoaste un copil din clasa de mijloc si daca observi usor acest lucru? 

- Poti sa presupui dupa felul in care e imbracat, dupa comportament, imi imaginez ca acesti 

oameni din clasa de mijloc ar avea bani sa investeasca in educatia copiilor, sa ii trimita la 

niste scoli bune, meditatii, si vezi asta, vezi daca un copil este razgaiat sau are un 

comportament mai matur decat altii... se transmite de la parinte la copil starea asta de agitatie, 

de griji... 

- Mi-ai spus la inceput ca, pentru tine, persoanele din clasa de mijloc sunt implicate civic si 

ca participa la actiuni caritabile, fac voluntariat... 
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- E clasa politica si... societatea civila... cred ca n-ar face voluntariat, cred ca ar face actiuni 

filantropice (ar dona), sau daca ai o firma mare, care produce foarte bine, poti alege sa faci o 

fundatie... practic sunt multi bani care nu se mai duc la stat si raman in comunitatea in care te 

afli, si sa iti aduci si imagine companiei... 

- Ce crezi ca doneaza aceste companii, bani, timp sau obiecte? 

- Timp nu cred ca doneaza, mai degraba ii vad donand bani sau obiecte. 

- Ce obiecte crezi ca ar dona acesti oameni? 

- De la carti, haine... si electrocasnice chiar. Doneaza la cate un vecin sau la cineva mai la 

indemana pentru ca nu au timp sa investeasca in asa ceva... 

- De ce crezi ca doneaza oamenii, e o dorinta de a face bine sau o resimt ca pe ceva care 

trebuie sa il faca? 

- Cred ca niciuna din aceste ipoteze, cred ca ar fi o responsabilitate de a da si in comunitate, 

iar oamenii care doneaza bani, cred ca doneaza tot pentru ei sau cred ca tot pe piramida aceea 

a nevoilor in care sa aibe o satisfactie ca au ajutat pe cineva, respectiv cu banii lui a construit 

o scoala sau o baie intr-o scoala saraca... in orice act de donatie sau filantropic exista latura 

aceasta egoista: daca tu nu simti satisfactie ca ai facut un bine nu esti constient de ceea ce 

faci, ca simti ca aduci valoare in acel loc... 

- Eu cred ca atunci cand donezi ceva, un obiect spre exemplu, sau donezi niste lucruri 

materiale, exista un pic de egoism fata de faptul de a dona timp si energia ta si sufletul tau, e 

o alta implicare fata de cea in care donezi un obiect 

- Da, pentru ca tu esti comod, ai targeturile tale, nu te cobori tu sa te duci sa plantezi un pom 

sau sa ajuti un om, pentru ca in ziua de Ajun ar trebui sa te duci sa imparti pachete la 

homeless-i in loc sa stai in puf si in lux, poate un lucru pe care il meriti de fapt, pentru ca ai 

muncit atata timp. 

- Deci crezi ca ar fi si un aspect al comoditatii, faptul ca doresc sa ramana comozi intr-un 

mediu? 

- Da, categoric. Pentru ca n-ar fi o legatura atunci...ce-ai mai munci daca tu ai locui intr-o 

garsoniera, ai avea alt lux... Dar asta depinde daca ar putea fi oameni cu bani si cu timp si 

oameni cu bani si fara timp si ambii sa creeze oportunitati de dezvoltare in comunitate. 

- Crezi ca acesti oameni care se identifica sau isi doresc sa fie in clasa de mijloc sunt 

implicati politic sau au interes fata de clasa politica? 

- Au interes pentru ca daca au un business, in general romanul se pricepe la fotbal si la 

politica, si deja tind deja sa ma duc in discutie spre oamenii cu venituri mari. 
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- Crezi ca acestia sunt mai degraba implicati decat un profesor, care castiga mai putin dar 

face parte din aceasta clasa de mijloc? 

- Cred ca e interesat si acesta pentru ca o schimbare politica i-ar putea aduce venituri mai 

mari. 

- Voteaza acesti oameni? Participa la proteste? 

- Da, voteaza, dar nu cred ca participa la proteste... 

- Tu te consideri ca facand parte din clasa de mijloc? 

- Nu, deja nu ma consider ca fac parte din clasa de mijloc, dupa toata discutia asta, nu am 

haine luxoase.... 

- Au existat momente in care te-ai definit ca apartinand unei clase sociale? 

- Cred ca in inconstient ne place sa credem ca facem parte din clasa de mijloc... foarte multi 

oameni se considera ca parte din clasa de mijloc... ca mai bine sa traiesti cu impresia ca o 

duci bine decat cu impresia ca o duci rau... 

- Deci deja tu nu te mai identifici in clasa de mijloc... 

- Pai da, nu am haine luxoase, traiesc in chirie, nu ma identific cu clasa de mijloc... l-as 

scoate si pe profesor din clasa de mijloc... saracul, nu o duce prea bine desi aduce o 

contributie in societate. 

- Sa inteleg ca ai fi zis ca faci parte din clasa de mijloc pana sa purtam aceasta discutie... 

- Bine, nu m-am gandit prea serios la asta, dar daca m-ai fi intrebat asa pur si simplu as fi zis 

da... 

- Spre exemplu, daca tu nu te mai incadrezi in aceasta clasa de mijloc, ai prieteni, rude pe 

care ai putea sa le incadrezi aici? 

- Da 

- Si ce ii diferentiaza pe ei de tine? 

- Au businessuri si castiga mult mai bine fata de mine, peste 1500 de euro pe luna fata de 

mine. 

- Si crezi ca ei s-ar defini in clasa de mijloc? 

- Nu stiu dar as putea sa-i sun sa-i intreb... 

- Unde te vezi tu pe termen mediu? 

- Facand parte din clasa de mijloc, clar, imi doresc sa o duc bine... 

- Ce ti-ai dori sa schimbi in viata ta si ce ti-ai dori sa ramana la fel? 

- Mi-as dori sa existe un echilibru, toti ne dorim... venituri financiare sa existe, desi nu ma 

motiveaza in mod deosebit, n-as mai fi infiintat aceasta asociatie, as fi tras sa castig. 
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A. I., femeie, 27 de ani, asistent profesor la Universitatea București, traducător, venit 

lunar în jur de 2500 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

 

A.: Ce înseamnă pentru tine clasa de mijloc?  

A.I.: Mmm... prin clasă de mijloc înțeleg acel segment de populație care are venituri medii, 

adică, nu e nici la marginea de jos a sărăciei, dar nici nu se numără printre cei care-și permit 

un stil de viață luxos. Dacă vrei, e cam cum e curba lui Gauss – oamenii din clasa de mijloc 

constituie majoritatea populației unei țări cu o distribuție standard a bunăstării.  

A: Cum adică bunăstare? Ce înțelegi tu prin asta? 

A.I.: Adică o calitate a vieții decentă, fără grija zilei de mâine. Cam la asta cred că s-ar 

rezuma. 

(Pauză 3-5 sec) 

Și totuși, cred că e problematică stabilirea unor praguri fixe – inferior,  superior – care să 

delimiteze această clasă, ale cărei limite pot fi mai mult sau mai puțin permeabile.  

A: Apropo de limite permeabile – este clasa de mijloc o categorie socială omogenă?  

A.I.: Nu aș califica-o drept o categorie socială omogenă, dat fiind că în această categorie se 

încadrează majoritatea cetățenilor din România. E destul de greu ca un grup atât de mare de 

oameni să fie omogen, dar depinde și de ce fel de omogenitate este vorba, de cum este ea 

definită.  

A: Atunci, hai să pun întrebarea altfel: care sunt caracteristicile definitorii de bază ale clasei 

de mijloc? Sau ce ar putea lipsi din profilul social al unui membru al clasei de mijloc? 

A.I.:Cred că doar veniturile medii – și ce derivă de aici: nivelul de trai, puterea de cumpărare, 

etc. – ar fi trăsătura definitorie de bază. În rest, componența clasei poate varia în funcție de 

mulți alți factori sociali, culturali, etc. și constituie mai degrabă un amestec eterogen. 

A: Exista clasa de mijloc in Romania inainte de 89? 

A.I.: N-am prins vremurile de dinainte de ’89, însă știu că în ciuda principiilor oficiale de 

egalitate socială și de ”distribuție echitabilă” (face semn de ghilimele în aer) a bunăstării, 

exista o minoritate privilegiată, iar restul populației trăia în condiții mult mai precare. Cred că 
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e nevoie de o definire mai clară a conceptului de „clasă de mijloc” pentru a putea determina 

în ce măsură acesta se suprapunea sau nu peste cel de „clasă muncitoare”. 

A: Și crezi că e vreo legătură între acei privilegiați și clasa de mijloc de acum? 

A.I.: E posibil, dar, din nou spun, nu mi-e foarte clar ce înseamnă și ce însemna clasă de 

mijloc ca să pot confirma. Cred că sunt unii care au beneficiat în continuare de niște avantaje 

după 89, dar nu i-aș include neapărat în cei care formează acum clasa de mijloc. 

A: S-a schimbat ceva important la clasa de mijloc in ultimii ani? 

A.I.: Nu mi se pare. N-aș zice...Vorbim, cred, de ceva ce în mod normal e negat în România – 

n-avem clasă de mijloc...etc. știi discursul din presă. Nu mi se pare că statutul lor s-a 

schimbat cumva. Poate au devenit mai vocali, dar cam atât. 

A: Cum crezi că va fi în viitor clasa de mijloc? 

A.I.: Păi dacă se urmează aceeași traiectorie, nu întrevăd schimbări majore. Poate/sper că va 

fi ceva mai bine informată, mai bine educată, cu un simț al responsabilității civice ceva mai 

bine conturat. 

A: Hai să vorbim puțin mai concret, mai focalizat – cine face parte din clasa de mijloc?  

A.I.: Cei care nu își fac griji că nu vor avea ce să mănânce sau unde să locuiască mâine, însă 

nu își permit concedii în Hawaii. Deci, cum ziceam mai devreme, cine are o calitate decentă a 

vieții, n-are grija de mâine.  

A: Și unde locuiește o persoană din asta, cu o viață decentă și fără grija zilei de mâine?  

A.I.: Mai degrabă la oraș decât la sat, dar nu exclusiv. 

A: Adică la bloc? 

A.I.: Și la bloc, dar și la case spre periferie, prin noile cartiere rezidențiale. Deși acolo mi se 

pare că ne îndreptăm spre limita de sus, dacă nu chiar mai sus de clasa mijlocie. 

A: Cum își mobilează și decorează locuința? 

A.I.: Cu mobilă din PAL melaminat cumpărată de la promoții, eventual în rate fără dobândă. 

Îmi imaginez că stilul variază în funcție de gusturile personale, dar cred că o bună parte din 

clasa de mijloc se poate întâlni în weekenduri la IKEA. 

A: Cum se îmbracă oamenii din middle-class?  

A.I.: Haine din mall-uri și supermarket-uri. Cred că, la fel ca și mobila contează atât calitatea, 

dar și prețul și accesibilitatea. 
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A: În ce sens? 

A.I.: Adică nu o să vezi middle-classul alergând după eu știu ce bluză de designer care se 

vinde doar nu știu unde și bineînțeles la preț de designer. Urmăresc promoțiile, reducerile, 

adică sunt atenți cu banii și cu timpul cred. Pentru că muncesc destul de mult și nu își permit 

să piardă timpul căutând bluze de designer cum ziceam. 

A: La capitolul alimentație cum crezi că stau? 

A.I.: Mâncare de la Mega-Image, din supermarket-uri, din piață. Ocazional, mănâncă în oraș, 

covrigei în pauza de prânz...și mulți cartofi prăjiți (râde arătând cu degetul spre sine). 

A: Pe mine mă interesează și copiii din familiile din clasa de mijloc. Cum îți dai seama dacă 

un copil provine dintr-o astfel de familie?  

A.I.: Probabil în lipsa mărcilor evidente ale bogăției sau sărăciei extreme, dar nu e un criteriu 

care funcționează în toate cazurile.  

A: Hai să fiu mai concret. Dacă ai vedea pe stradă un astfel de copil, cum l-ai recunoaște? 

A.I.: Așa din afară, nu știu ce să zic. Probabil ar avea gadgeturi gen smartphone, ar fi 

îmbrăcat decent...cred că ține și de atitudine – ar fi mai dezinvolt, mai comunicativ, cred. 

A: Sunt cei din clasa de mijloc implicați civic? Participă la acțiuni de caritate?  

A.I.: Sunt implicați civic mai mult decât cei din extreme (foarte săraci sau foarte bogați). 

Cred că participă la acțiuni de caritate, din păcate mai rar decât ar fi nevoie și cel mai adesea, 

doar de sărbători. 

A: Cum adică? 

A.I.: Păi știi că apar tot felul de campanii din astea – cutia cu jucării, îmbracă un homeless – 

dar numai când vine frigul sau în apropierea Crăciunului. Adică, ce vreau să spun e că nu 

sunt neapărat din fire mai darnici, ci că atunci când li se amintește, își permit să facă un gest 

caritabil. 

A: Sunt interesați de viața politică? Votează? Participă la proteste? 

A.I.: Cum spuneam, e un grup prea eterogen pentru a da un răspuns general la toate 

întrebările astea. Există în clasa de mijloc și oameni cărora le pasă de ce se întâmplă în/cu 

lumea în care trăiesc, există și oameni pentru care primează interesul personal. De aceea, mi 

se pare nepotrivită, neinformată orice generalizare pentru un grup atât de mare de indivizi 

care pot avea și au convingeri politice și civice diferite.  
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A: Au existat momente sau situații în care te-ai definit ca aparținând unei anumite clase 

sociale? 

A.I.: Da, răspunzând unor chestionare și studii de piață, trebuia uneori să specific în ce 

categorie de venituri mă încadrez. Dar în afara acestor situații, nu cred că a trebuit să mă 

definesc în funcție de criterii de clasă. 

A: De ce crezi că nu te-ai definit în termenii ăștia? 

A.I.: Nu am avut nevoie. Adică nu a pus nimeni problema în termenii ăștia. Ți-am zis mai 

devreme, vorbim de ceva ce în România se neagă de câțiva ani. 

A: Bun, atunci pun eu problema așa – unde crezi că te-ai situa pe scara asta socială? 

A.I.: Cred că sunt undeva în partea de jos a mijlocului. Venitul e destul de mic, 

fluctuant...timp nu am așa mult, dar nu mă îngrijorez așa des de ziua de mâine (râde). Acum, 

serios, contează foarte mult sistemul de referință pe care îl folosim 

A: Ai rude/prieteni/cunoscuți pe care i-ai defini ca neaparținând clasei de mijloc?  

A.I.: Nu. Rudele, prietenii și cunoscuții mei nu sunt nici bogați, nici foarte săraci. Din nou, 

cred că e important sistemul de referință la care ne raportăm și pragurile între care situăm 

clasa de mijloc.  

A: Cum te vezi în următorii 5 ani? Sau hai să pun întrebarea altfel – ce ți-ai dori să se 

schimbe și ce ți-ai dori să rămână la fel în viața ta? 

A.I.: Peste 5 ani îmi voi fi terminat studiile și voi avea, probabil, un loc de muncă stabil. Îmi 

doresc să se schimbe felul în care individul este tratat în administrație și în serviciile publice, 

simplificarea birocrației și un mai mare respect pentru cetățean și pentru cheltuirea banilor 

publici. Îmi doresc să existe în continuare oameni determinați să lupte împotriva corupției. 

A: Ai putea să aproximezi un venit lunar, al tău? 

A.I.: Hmm... 

A: Că tot vorbim de venit și clasă. 

A.I.: Păi, ca angajat, iau salariu minim de la universitate – cam  900 de ron plus bonuri. Și din 

ce mai traduc pe lângă, ca pfa, cam 1500-2000, din care 30% se duc pe impozite și contribuții 

sociale. Deci cred că poți să zici în total 2000-2500 net, dar fluctuează. 
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B. R., femeie, 37 de ani, juristă (soțul are mai multe afaceri proprii), venituri lunare în 

jur de 4000 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

A: Așa, o definiție generală există, dar nu știm cum se aplică la ce avem noi aici, că 

majoritatea literaturii de specialitate e pe spațiul vestic unde chiar există ceva și sunt alte 

criterii, unde au existat și, nu știu, clase nobiliare în funcție de care vorbim acum de diverse 

categorisiri sociale. 

B.R.: E mai ușor acolo să le pui pe căprării. La noi aici e destul de complicat să găsești un 

loc, dar probabil că aveți niște criterii ca să conturați că nu luați pe...orișicine. Ca să înțeleg 

care e viziunea voastră despre...2-3 caracteristici, da, după profesie, după venituri, după... 

A: Păi, haideți să vă pun eu o întrebare - ce înseamnă pentru Dvs. clasa de mijloc? Că de fapt 

asta era prima. 

B.R.: Dacă aș fi știut ți-aș fi răspuns. Ți-aș fi zis că da sau nu, dar nici eu nu știu pentru că la 

aceleași repere de citit cum e în afară și cum e la noi never-ending story că construim o clasă 

de mijloc, să avem o clasă de mijloc care să schimbe lucrurile într-un fel sau altul, nu mi se 

pare că suntem acolo. Încă orbecăim. Deci nu plec de la ideea că noi am avea o clasă de 

mijloc. 

A: Dar e ceva ce ați asocia cu CM? 

B.R.: Aș asocia clar cu oameni care au anumite...un anumit nivel de studii, cu o anumită 

profesie și cu anumite venituri, ca să găsesc criteriile obiective pe care le punem în general, 

fără să fie și suficiente pentru...dacă e să schematizăm și să reducem la ceva, clar cu studii 

superioare, cu venit, nu-mi dau seama cât ar trebui să însemne venitul ăsta, că eu cu banii, nu 

știu... 

A: Dar, în orice caz, depinde de bani, într-un fel. 

B.R.: Vezi că de-aia e atât de încurcată la noi povestea, că în alte părți, ele vin la pachet. La 

noi care îi avem pe noii noștri îmbogățiți pe alte căi decât alea curate și normale, s-ar putea să 

bifezi doar criteriul venituri, dar să nu ai și deschiderea și valorile, că de fapt, eu middle-

classul în viziunea mea, total subiectivă, ține de anumite valori pe care le împărtășești - 

liberalism, valori care țin de educație, care țin de lucruri mai trainice decât imaginea ca să zic 

așa. 

A: Ok, am înțeles. Dar, să zicem că ar exista ceva ce am putea numi MC în România. Vi se 

pare că e o chestie omogenă? 
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B.R.: NU, în niciun caz. Mi se pare că sunt multe disparități tocmai pentru că nu avem o 

tradiție. Practic, cine ar fi ar fi prima generație după revoluție, probabil că cineva născut prin 

anii 70, care acum e în punctul de stabilitate, în perioada comunistă - o citez pe soacră-mea 

care a inventat sintagma „burghezia comunistă” care erau niște privilegiați ai sistemului care 

poate aveau și studii sau nu, dar aveau o poziție socială favorizată și o duceau destul de bine 

și își permiteau destul de multe lucruri și aveau o deschidere spre... 

A: Deci, cumva exista o clasă de mijloc și înainte de 89. 

B.R.: Eh, asta e dilema. Dacă o luăm pe mama soacră ca reper, a existat o burghezie 

comunistă pe care nu știu cum a supraviețuit ea după revoluție, înspre ce s-a îndreptat, s-a 

îmbogățit și mai mult sau a falimentat. Nu știm ce progenituri au avut ăia din burghezia 

comunistă - poți să faci un salt și să zici, ăia care, na, familii de intelectuali, profesori, 

ingineri, ce mai erau în perioada comunistă care o duceau relativ bine, stabil în...erau bine 

așezați în sistem. Nu toți intelectualii erau din burghezia comunistă, la ce se referea ea erau 

oameni care n-o duceau rău din punct de vedere material, nu erau în lanterna sistemului 

pentru că nu vorbeau nici de rău sau nu erau auziți vorbind de rău, făceau lucrurile corect și 

mai aveau în plus niște avantaje financiare care-i ridicau peste ceilalți. Bun, acum, 

progeniturile burgheziei comuniste au dat roade în MC actual? E o întrebare de răspuns. Nu 

știu dacă poți să faci tranziția asta ca să avem și noi o continuitate cum mai au alții în 

occident. 

A: Păi da, chiar asta era una din întrebări - dacă ar fi vreo legătură între MC de la noi de 

acum și ce era înainte de 89. 

B.R.: Nu am...na, eu sunt născută în 78, prin urmare, și n-am făcut parte dintr-o familie care 

să fi suferit foarte mult în perioada comunistă, nu pot să fac analiza asta, să-mi dau seama 

cum ar veni. E posibil să existe o astfel legătură sau nu. Dacă descriem MC doar prin valorile 

pe care le-ar împărtăși indiferent de starea socială... deși, în definiția MC, așa cum îl văd eu, 

nu cred că sunt disparate, cred că au ceva legătură, dar rămâne cu un semn de întrebare...mă 

voi gândi, mai meditez, mai întreb pe mama soacră. 

Percepția mea e că nu e omogenă tocmai pentru că dacă în alte state, astea cu care am intrat 

eu în contact, vezi că există o legătură între elementele astea trei dacă e să ni le luăm noi așa 

ca ipoteză de școală - educație, statut social, venituri, valori - vezi că există omogenitatea pe 

care cred că o ai tu în vedere în întrebare, la noi e mai greu de detectat, pentru că s-ar putea, 

și văd în jurul meu oameni cu bani, mulți bani, dar care nu împărtășesc valorile de așezare 

specifice MC. Îi interesează doar...știi e o chestie tribală așa, eu și clanul meu, eu și familia 

mea, eu și copilul meu, atât, nu interesează cine e departe în cetate. 
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A: Apropo de trăsăturile care sunt definitorii și altele care. Din ce am înțeles, din punctul Dv 

de vedere, valorile morale sunt de bază. Sunt alte caracteristici care pot să fie sau nu, adică să 

fiu MC și să nu am neapărat asta. 

 

B.R.: Depinde ce teorie împărtășești. Teoria pură, da, care, dacă ar fi să aplicăm criteriile alea 

ar rezulta că în România nu cred că avem MC, după criteriile engleze, să zicem, pentru că noi 

nu cred că bifăm într-o masă critică suficientă toate criteriile alea pe care ni le-am autodefinit 

pentru toată lumea. De exemplu, cu îmbogățiții care n-au valori sau oameni care au valori dar 

nu au statutul social, forța financiară să aibă un impact. Și atunci, dacă întrebarea ta era dacă 

e posibil să avem...atunci ar fi un mic MC sui generis, autohton profund specific României 

cum am mai creat noi tot felul de categorii din astea care-s valabile doar la noi - capitalism de 

cumetrie, gen. S-ar putea, de fapt, cercetarea voastră să scoată la iveală încă un personaj în 

seria asta de personaje profund locale, naționale, pitorești. De fapt, avea tataia al meu o 

vorbă, știi, combinata - pui și aia și aia și aia și îți iese ceva. Nu poți să spui că mai  vin, că 

mai e țuică, sunt toate la un loc. E ceva, nu poți să negi că e, dar s-o pui într-o categorie pură, 

nu. Deci, dacă, să concluzionez la întrebarea ta, probabil că avem o categorie, dacă o avem, 

foarte specific românească. C-o fi bun, c-o fi rău, nu contează, dar trăsăturile astea care nu 

sunt așezate după criteriile vestice, probabil că ne dau o categorie a noastră, foarte curios 

așezată. 

A: În ultimii ani vi s-a părut că s-a schimbat ceva la clasa de mijloc sau că a evoluat cumva? 

B.R.: În ultimii ani...însemnând... 

A: Adică, să zicem ultimii 15 ani, după 2000 încoace. 

B.R.: Greu de spus. Poate că...e mult mai dinamică, da, cu plecări, veniri. Acum văd că a 

căpătat și o conștiință socială, poate, sper - oameni care mai vor să schimbe lucruri și în jurul 

lor, nu doar pentru ei. Cumva, poate că schimbarea pe care o percep este că și-au 

conștientizat și își conștientizează, oamenii care fac parte din clasa asta socială, rolul pe care 

îl au ei în cetate, mai mult decât anterior. Dacă ne raportăm la oameni care aveau în 2000 30 

și un pic de ani, 40, erau mai puțini vizibili în societate ca voce, sau în plan politic, alegeri, 

schimbări sociale, manifestări în stradă, față de cum sunt acum. Cumva, dacă îi punem și pe 

cei care sunt vocali în plan social actualmente, în CM, pentru că au niște valori pentru care 

militează, că e educație, că e sănătate, că e schimbare în spațiul public, poate că a devenit mai 

vocală și mai conștientă de faptul că contează, că are un cuvânt de spus și că dacă-s mulți, 

puterea crește. 

A: Și cum credeți că va fi în viitor? 
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B.R.: Depinde foarte mult înspre ce direcție se îndreaptă politicile sociale și economice ale 

statului nostru, pentru că dacă favorizezi, cum e statul nostru, populismul, și iei măsuri 

economice și sociale care favorizează o masă mare critică, de vot, doar în logica „mâine mă 

vor vota pe mine, le dau astăzi pensii mai mari, mărim salariul minim pe economie că avem 

alegeri” și nu ne gândim la un plan coerent pentru ăștia de mijloc care de fapt sunt cei care ar 

putea să facă schimbarea și ar trage după ei pe ceilalți. Greu de spus acum în clipa asta cum 

va fi. Eu îmi doresc, care votez cu valorile MC, să prolifereze și să fie vizibil și cantitativ mai 

semnificativ în statul nostru. Acum e așa, știi, o insulă de latinitate în marea barbară (râde). 

A: Acum vorbim puțin mai concret. Dacă ne gândim la o persoană din MC, cum ați 

caracteriza-o? Cine face parte din MC în România? 

B.R.: Prin definiție, tu știi că eu fac parte dintr-o lume destul de nu foarte expusă, care nu 

interacționează foarte mult cu lumea din jur. Dacă e să iau 1, 2 din colegii mei, nu toți, ci cei 

care sunt un pic mai răsăriți, persoane care au terminat o facultate, au terminat poate și o 

școală doctorală sau alte studii, au terminat o a doua facultate, sunt pasionați și de altceva 

decât de domeniul lor strict profesional, de bază. Au deschidere. Nu s-au închistat în proiectul 

profesional care îi delimitează. Persoane care au o dinamică perspectivei lor de viață. În plan 

financiar probabil că sunt persoane care câștigă mai mult de 2000, 3000, 4000 de euro pe 

lună, își permit ceva mai mult decât coșul zilnic și cheltuielile zilnice, care sunt foarte 

preocupați...posesiuni imobiliare probabil că au, nu știu să le bifez - aici trebuie făcut un 

studiu sociologic probabil, mai atent, ce au, ce nu au, dacă contează sau nu. Nu au grija zilei 

de mâine în plan financiar și în plan...„vai ce se întâmplă cu progeniturile noastre?”. Au o 

preocupare foarte serioasă în privința educației copiilor lor, foarte implicați în ce înseamnă 

partea asta, oameni care au mobilitate, se plimbă în scop profesional, personal destul de mult, 

cam știu ce se întâmplă în Europa. Clar că, din punct de vedere al valorilor, împărtășesc 

valorile liberale, mai mult ca sigur - MC ăsta așa îl văd eu, poate fi, eu știu, în definiția 

britanică și conservator, nu știu. E definiția mea, subiectivă. Îi văd cu valori liberale. 

A: Unde ar locui o persoană din MC?  

B.R.: Persoana pe care o aveam eu în cap din MC pe care tocmai ce ți-am descris-o stă lângă 

Cișmigiu, într-o casă frumoasă. Au o pasiune pentru ... sunt oameni care apreciază din punct 

de vedere al posesiei, adică nu sunt oameni care s-au înfipt să-și ia posesiuni prin cartierele 

nou-construite, rezidențiale. Au rămas fideli Bucureștiului vechi, de altă dată. Am în cap 

acum 3 persoane, dacă vrei să știi, și care, uite, nu e o coincidență, cam toate stau, și-au 

cumpărat casă, apartament în zona Cișmigiului, ultracentrală și care au o preocupare, știu 

arhitectură, știu un pic de ce e aia casă monument istoric, care nu, care da, se preocupă la 
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capitolul ăsta, adică nu e o...sunt foarte mulți nou-îmbogățiți pe partea asta de mafie și 

dezvoltare imobiliară care desigur că au și ei proprietăți în centrul Bucureștiului, să nu fim 

naivi, dar diferența, cum o văd eu între o categorie și alta este că persoana din MC care s-a 

dus și și-a cumpărat acolo, a făcut-o în cunoștință de cauză. Știe că pe strada aia în cartea 

Mironei de la Cevasevi s-a întâmplat nu știu ce acțiune, că pe strada X-ulescu se găsește 

niște...din Delavrancea, adică niște amintiri, face niște conexiuni și are o...e în deplină 

cunoștință de cauză alegerea - de ce acolo, în zona respectivă, e îmbibată cu ...nu doar pentru 

că e evident, dă bine, e de bon ton să ai adresa aia pe buletin sau să îți valorifici după aceea 

casa care va fi întotdeauna o posesiune valoroasă. Sunt oameni care au ales locurile astea 

pentru că au o istorie în spate și pentru că sunt conștienți că acolo s-a scris o parte din istoria 

Bucureștiului. 

A: Apropo de locuințe, mă gândeam și cum ar fi decorată o casă, și cum se îmbracă ei, ce 

alimentație preferă? 

B.R.: Dacă mă gândesc la aceleași trei persoane pe care le am în cap, îmbrăcămintea nu e 

ostentativă, nu sunt oameni care fug după label, dimpotrivă, în casa lor, în familia lor, cu 

copiii lor,  e un lucru care e luat peste picior - faptul că la noi la școală copiii umblă cu 

etichete la vedere, sau haina trebuie să fie de un anumit lucru. Cumva, deși și-ar permite 

deopotrivă să-și îmbrace copchiii de la...cu mărci, nu apreciază foarte mult lucrul ăsta și nu 

sunt ostentativi în îmbrăcăminte, nu sunt nici amărășteni sau...dar e un echilibru în treaba 

asta, nu se fac remarcați neapărat pentru o chestie ostentativă în îmbrăcăminte, n-aș putea 

spune. Cu mâncarea, neavând grija zilei de mâine și nefiind strânși la buzunare, evident că au 

o preocupare în partea asta  de alimentație sănătoasă, echilibrată, apreciază și ieșitul în oraș 

deopotrivă, vizitele în familie, prieteni care vin casă la ei - e o societate deschisă pentru cei 

asemenea lor, nu și pentru alții (râde). Deci am bifat îmbrăcămintea, mâncarea...cum e 

decorată casa? Sunt, persoanele pe care le am eu în cap, și dacă funcționează ficțiunea că sunt 

reprezentativi pentru MC, persoane care apreciază de asemenea lucrurile care au o poveste. 

Sunt oameni care colecționează, nu în mod excesiv și în scop de acumulare, de investiție, dar 

pentru că un tablou are o poveste, o oglindă, o ceșcuță, o ramă de fotografie e mult mai 

personală decât ce găsești pe bandă rulantă la IKEA. Și poate că și asta e o trăsătură bună, 

spot în toate cele trei familii pe care le am cap, preocuparea asta de a personaliza lucrurile și a 

găsi povestea. Deci touchul ăsta personal de la casă, loc în care locuiești, felul în care îți 

petreci mesele cu prietenii, cu familia și merge și până la modul în care în casele lor găsești 

lucruri de bun gust, nu neapărat în ele însele foarte scumpe, dar dacă oamenii sunt foarte 

pasionați de o oglindă, de exemplu, de o ramă de oglindă - am în cap acum un exemplu - se 
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duc și dau banii ăia chit că mie mi s-ar fi părut că nu face treaba aia atâția bani și să urmărești 

cu obstinație la piața de antichități. 

A: Apropo de vestimentație și copii mai ales. Cum ați recunoaște un copil care face parte 

dintr-o familie MC? 

B.R.: Facem o trimitere la proiectul tău anterior. E un copil care obligatoriu n-are timp liber 

(râde). Pentru că, fiind părinții foarte mult preocupați de educație, au picat în capcana asta de 

a încărca bietul copil cu tot felul de lecții de - și îți dau exemplu că îl am în cap - franceză, 

germană, pian, da, lecții de actorie, extra ore de matematică, de română, balet, pictură, 

echitație - stai că mi-aduc aminte acum, le iau pe toate la rând - cea mare a făcut tenis. Deci, 

cumva, o preocupare pentru o paletă largă a acestor copii. 19:59  

 Și spre deosebire de copiii altor clase, ăștia citesc. 

A: Da 

B.R.: Categoric. Dacă mă gândesc la aceste exemple de care ți-am povestit, sunt niște copii 

care rezistă asaltului cât de cât și citesc cu mare drag. Hai că mi-am mai adus aminte, am mai 

băgat un exemplu în cap - 4 acum. Sunt medici, nu-i cunoști pe prietenii ăștia ai mei. 

A: Ați vorbit puțin mai devreme de implicarea civică a clasei de mijloc. Credeți că acum sunt 

implicați? Participă de exemplu la acțiuni caritabile, să zicem? 

B.R.: Nu sunt așa de activi ca, dacă luăm cealaltă extremă, tinerii hipsteri care asta, doar atât 

îi mână în luptă și bicicliștii, dar cumva ei sunt niște oameni mai așezați și cu mai multe 

resurse în plan social și politic - aici e ceea ce ne interesează, poți să-i vezi. Caritabil, nu cred 

că sunt oameni care să facă voluntariat la spitalul de leproși, mă îndoiesc. Dar au o conștiință 

socială că trebuie să dea societății ce au primit într-o formă sau alta, categoric, au. Sau că 

depinde de ei și de acțiunea lor de a da, să fie o lume mai bună, nu știu dacă acum e o treabă 

atât de altruistă cum o fi prin alte țări, cum e la dragii noștri de englezi. Poate că și ei au o 

socoteală egoistă, că hai să facem o lume mai bună pentru copiii noștri. S-ar putea iar să fie o 

treabă specific românească. Dar, sunt mult mai activi decât erau cei din burghezia comunistă, 

care erau strict limitați de...fiecare pentru el. 

A: Dar, pe plan politic? Credeți că votează, ies la proteste? 

B.R.: Da, da, cred că da, votează. La proteste în stradă nu știu dacă ies ei înșiși. S-ar putea să 

iasă o parte bună din ei, dar sunt sigură că au conștiință politică, și de vot și că discută și că 

au o preocupare și știu să citească și în altă cheie decât spălarea pe creier de la o televiziune 

sau alta un eveniment politic. Sau preocuparea asta să vadă diversitatea de opinii în jurul unui 

subiect, poate au și...cred că au o gândire critică mai în sus decât extremele talgerului. Eu 
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cred că au această conștiință politică și că se duc la vot. Că n-au cu cine să voteze, e partea a 

doua. 

A: V-ați definit vreodată în termeni din ăștia de clasă? A fost vreo situație sau vreun 

moment? 

B.R.: Nu...acum indirect, viața îi aduce în același loc pe oamenii care se aseamănă, dar nu e o 

delimitare conștientă asumată, pe care să ți-o expui, pe care să ți-o afișezi, pe care să ți-o 

asumi cu titlul ăsta. Nu cred că suntem până în punctul ăla la ora actuală în România. 

A: Aveți rude/prieteni...bine, cred că de cunoscuți mi-ați zis deja dar... 

B.R.: Cunoscuți da. Rude nu. 

A: Și oamenii ăștia fac parte din CM - adică s-au catalogat ei ca atare, i-ați catalogat Dv? 

B.R.: Nu știu, o să-i întreb și revin (râde). Așa îi percep eu, așa i-am catalogat eu. Uite, de 

exemplu, hai să facem exercițiul invers. Eu pe mine nu mă văd bifând toate lucrurile de la 

CM. Că am unele aplecări, tabieturi și văd că...și cu bătrânețea mai vin și chestiile ticăite și 

văd că mă uit cu un ochi critic la chițcăreala care...eu știu, dintr-un elan crede că schimbă 

totul sau...critică am fost mereu față de nou-îmbogățiți. Asta e partea a doua, dar eu pe mine 

nu mă definesc ca făcând parte din CM. Probabil că nici prietenii ăștia pe care eu la rândul 

meu îi proiectez ca făcând parte...o să fac exercițiul ăsta să-i întreb pe unde se văd. 

A: Ce credeți că v-ar diferenția de ceea ce vedeți ca fiind CM, dacă nu vă definiți ca fiind 

MC? 

B.R.: pauză lungă....nu cred că am așa o conștiință a apartenenților categoriei și probabil că 

dacă e să bifăm niște criterii obiective, probabil că pe unele dintre ele nu le bifez, dar în plan 

subiectiv, nu mă văd empatizând automat. A, că mi-ar plăcea și ar fi whishful thinking dacă 

ar fi să mă pună cineva într-o căsuță și definim extrema needucată și săracă, oamenii ușor de 

manipulat politic, pentru că nu gândesc cu propria minte, bucata asta de MC și extrema de 

îmbogățiți, da, probabil că, prin forța împrejurărilor, aș fi pe aici pe undeva. Uite, până acum, 

că m-ai întrebat nu m-am proiectat ca făcând parte din...Ce mă diferențiază sau ce m-ar aduce 

alături de oamenii ăștia e de meditat. O să mă gândesc și îți răspund săptămâna viitoare la 

întrebări.  

A: Credeți că dacă dacă o persoană nu face parte din CM, poate ajunge să facă parte din CM? 

B.R.: E...se transmite familia? Asta vrei să mă întrebi? 

A: Poate familia să fie una din căi, dar mai sunt și altele? 

B.R.: Cred că oamenii pe care i-am avut eu în vedere, într-o proporție - că ți i-am dat ca 

exemple la chestiunile concrete de care m-ai întrebat - sunt oameni care...trebuie să fac un 

exercițiu mai serios de gândire, dar cred că sunt oameni care au devenit ei înșiși, nu au 
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moștenit o anumită direcție, clar prin faptul că s-au preocupat și e o valoare educația în viața 

lor și citesc și sunt implicați la capitolul lor. Da, prin educație, da. Prima e educația, plus 

acumulare  de ceva stare materială. Că așa avem și mulți filosofi care știu tobă de carte dar 

care trăiesc de pe o zi pe alta. 

A: Cum vă vedeți peste 5 ani? 

B.R.: 5 ani...Doamne ce întrebări pui, Alin! Eu trăiesc de pe o zi pe alta (râde), prezentul 

continuu. Dacă mă întrebai acum 5 ani, n-aș fi anticipat probabil punctul în care sunt acum. 

Eu iau totul în funcție de vârsta copilului, știi că noi avem gluma cu AMR-ul la noi în 

familiei că până la 18 ani....Bun, deci asta ar însemna 14 ani ai lui Andrei, vai de mine, liceu, 

ce spui tu acolo. Prin forța împrejurărilor, eu tot în profesia asta o să fiu, nu cred că o să fac 

prostii atât de mari încât să mă dea cineva afară - asta în plan profesional. Mă văd cu aceeași 

familie, sper, har cerului. Nu mă bate gândul să părăsesc țara noastră dragă deși tentații și 

posibilități, oportunități ar fi. Cam atât mă duce imaginația la punctul ăsta. 

A: Ceva ce-ați vrea să schimbați/să păstrați? 

B.R.: Mi-ar plăcea ca în ăștia 5 ani eu și familia mea să ajungem într-un punct unde să nu mai 

avem sentimentul ăsta al rotiței în care aleargă șoricelul nesfârșit și ești într-o alergătură 

permanentă, dar tu de fapt stai pe loc, dacă te gândești foarte bine la reperele mari. In the big 

picture, tu stai pe loc, dar în plan personal ai sentimentul că alergi, că faci lucruri, dar de fapt 

noi stăm pe loc. Cumva mi-ar plăcea să ieșim din logica asta  a alergăturii zilnice care îți 

răpește perspectiva și să fim un pic mai așezați și să ne bucurăm un pic mai mult de viață, de 

o tihnă care din păcate nu vine din afara casei, din zumzetul societății noastre care îți răpește 

orice tihnă. Și eu sunt acum în căutarea liniștii și a păcii. Cum ar spune mama mea, „maică, 

parcă ești un pensionar! Când te aud că să fie un pic de liniște, să fie un pic de pace”. Deci să 

fie un pic de liniște, de pace, să ne citim cărticelele noastre necitite, să ne bucurăm puțin de 

viața asta culturală care trece pe lângă noi și nu apuci s-o vezi, s-o înțelegi...da, de tihnă, de 

entropie mai degrabă decât să se schimbe peisajul, dar dacă îl întrebi pe bărbată-miu el e cu 

aventură, cu adrenalină, învolburat, mai vine și cu vârsta. 
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B. S., femeie, 24 ani, studii superioare, HRBP la BRD Societe Generale, venituri lunare 

în jur de 3000 de lei 

O. S., barbat, 27 de ani, studii superioare (doctor în Științe Politice la Universitatea 

București), asistent universitar, venituri lunare în jur 1200 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

 

A: Prima și cred că cea mai încântătoare întrebare - ce înțelegeți prin clasa de mijloc?... 

(Pauză 5-10 sec) 

A: Cu ce o asociați voi? 

O: Oameni cu un venit....ăăă mediu. Venit mediu, bine, raportat la cât e oficial, să zic...nu 

știu, între 1500 - 2500. 

B: Eu nu m-aș lega numai de venit. Cred că e o chestie care ține mult și de educație, statutul 

social...ok. Pentru mine ar însemna și persoanele care au până în 10 clase, cu acel venit mediu 

despre care vorbește și Octavian, nu știu...un anumit statut social... 

O: Nu cred că totuși educația ar avea de a face cu statutul...cu clasa de mijloc. Adică, sunt 

oameni foarte...educați dar care nu au o situație financiară foarte bună și nu poți să-i încadrezi 

în clasa de mijloc. Se mai întâmplă să găsești și astfel de cazuri. 

B: Da, dar poți să găsești și oameni cu venituri super-mari care sunt foarte proști. 

O: Și asta e adevărat. 

A: Asta vroiam să întreb - te referi la educație în sensul de educație din asta formală, că mergi 

la școală, sau educație în sensul de ce primești de acasă...creștere? 

O: Cred că mai degrabă se referea la cea formală. 

B: Educație formală, da, la asta mă refeream. Faptul că ai cele 10 clase, că ai cei 7 ani de 

acasă, știu și eu. Da, cred că asta e...ar trebui definite niște variabile când vorbești despre 

clasa de mijloc că nu cred că trebuie luat în considerare numai venitul familiei sau venitul 

persoanei respective. Trebuie să mai fie și altceva pe lângă. 

O: Sunt de acord - e un cumul de factori, dacă e să o iei așa. 

A: Deci, ar fi venit, educație...alții vă mai vin în minte? 

B: Nu știu...statut social...habar n-am, ocupație, dacă vrei. Mă aștept ca, de exemplu, un 

antreprenor să nu facă parte din clasa de mijloc la fel cum un analfabet să nu facă parte din 

clasa de mijloc...nu știu. 

A: Un antreprenor să nu facă? Sau să facă? 

B: Dacă discutăm pe partea de educație, o persoană analfabetă cu venituri sub cel mediu să 

fie clasa de jos iar cineva, știu și eu, mai antreprenor, care reușește să-și aducă un venit, pe 
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lângă un salariu standard pe care-l are, să reușească să aibă și un venit suplimentar, cu studii 

eventual superioare, să facă parte din clasa de sus. 

O: Da, oricum, e foarte dificil de definit clasa de mijloc în condițiile în care nici nu prea 

poate fi observată foarte bine în societate. 

A: Adică? 

O: Adică, după părerea mea, sunt foarte puțini oameni pe care i-ai putea încadra la clasa asta 

de mijloc. Mi se pare o discrepanță foarte mare între oamenii care au un statut social foarte 

bun și oamenii care trăiesc la limita sărăciei, cu salariul minim. 

B: Mă gândeam că dacă facem paralele cu ceea ce se întâmplă, nu știu, în spațiul anglo-

saxon, sau cum era... 

O: Eu gândesc foarte liberal, în termeni economici, deci... 

B: La modul middle-class și ce era poate la classe-moyenne în timpul Revoluției 

Franceze...habar n-am, dar asta, da - aristocrația=clasa de sus și plebea=clasa de jos. 

O: Și acolo distincția era făcută tot pe principii economice, adică...familiile înstărite erau 

aristocrație... 

B: Da, dar asta venea odată cu...de-asta zic că și educația era importantă acolo, pentru că 

atunci când ai bani, investești sau ai posibilitatea de a investi și în educație, de-asta zic că 

poate e o legătură între venituri și educație. 

O: Da, dar după părerea mea, în ziua de azi, am observat, sunt copii care depun un mare efort 

pentru educație dar nu reușesc să aibă parte de privilegii. Adică ajungi să ai o școală dar nu 

ajungi să ai și bunăstare materială. 

A: Da, e adevărat. Mă rog, amândoi aveți dreptate 

O: Ești asemenea unui rabin, da. 

A: Știi cum era aia cu Solomon - „Amândoi au dreptate! - Cum? Nu se poate! - Și tu ai 

dreptate!” 

Deci am zis venit, educație, statut, ocupație...da, așa. Să zicem că ar exista chestia asta pe 

care o numim noi clasă de mijloc. Vi se pare că e o chestie omogenă? 

B: Adică dacă toată clasa de mijloc e la fel? 

A: Da, în sensul că oamenii seamănă între ei cumva, au chestii în comun, în cea mai mare 

parte sau sunt așa...doar o categorie văzută mai degrabă din exterior. 

O: Nu știu, aici, răspunsul din punctul meu de vedere e foarte simplu. Eu valorizez foarte 

mult individul și nu consider că ar trebui să discutăm neapărat despre omogenitate. 

B: Dacă clasa de mijloc e omogenă...păi dacă am stabilit deja niște criterii sau niște variabile 

cum că ar avea un anumit venit, că ar avea un anumit nivel de educație, un anumit statut 
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social sau anumită ocupație - asta nu înseamnă că îi băgăm pe toți în aceeași oală și că există 

omogenitate între ei? Că dacă stai să te iei că sunt mai mulți bărbați sau sunt mai multe femei 

- poate caracterul heterogen să vină de aici, nu știu.  

O: Da, dar sunt și ceva diferențe - spre exemplu un om pe care îl incluzi în clasa de mijloc 

care e la limita inferioară, nu știu, 1500 de lei, cu cineva...nu știu, la limita superioară, cât am 

zis, 2500-3000.  

B: Deja la 2500-3000 nu mi se pare că mai ești. Mi se pare că aici... 

Sau din punct de vedere geografic. 

O: Nu știu exact care e salariul mediu pe economie, dar cred că e undeva acolo 1900-2000. 

A: Pe la 2400 mi se pare. 

B: E mult, e mult, e mult. 

O: Chiar nu știu care e salariul mediu. 

B: Ideea e că, altă chestie..geografia, de exemplu. Sunt județe unde...mult mai sărace decât 

alte județe. Dacă iei Botoșani și București, e clar că probabilitatea ca o clasă de mijloc sau 

una inferioară...mă rog, nu știu, middle-class și ce e sub - cum se numește? 

A: Low-Class 

B: Low-class, mă rog, e probabil ca clasa de mijloc să fie mai pregnantă în Botoșani decât în 

București unde, na, există locuri de muncă ușor accesibile, un nivel de educație anume... 

A: Dar clasa de mijloc din Botoșani s-ar asemăna cu aia din București? Adică, dacă un tip din 

clasa de mijloc din Botoșani ar veni în București, s-ar integra în clasa de mijloc? 

B: Cred că ar veni cu aspirații de a-și depăși statutul și de a trece din clasa lui de mijloc în 

clasa superioară. Evident că dacă ar fi s-o iei, să pleci  de la premisa că e la fel - clasa de 

mijloc e peste tot la fel, CM ar trebui să fie la fel pe tot teritoriul țării, da. Dacă pur și simplu 

îl iei de la Botoșani și-l aduci la București, mă aștept ca ambiția lui este să crească și să urce 

ca și statut social. 

A: Am vorbit de câteva caracteristici de bază - ați zis de educație, venit, statut social, 

ocupație. Dacă ar fi niște caracteristici definitorii, pe care le-ați alege din astea? Sau hai s-o 

luăm altfel - dacă ar fi unele care n-ar defini neapărat clasa de mijloc, dintre astea. Adică, eu 

sunt domnul X, în clasa de mijloc. Din atributele astea, ce pot să nu am și totuși să fiu în clasa 

de mijloc? Pot să fiu în CM și să n-am bani, să nu fiu educat, să n-am statut social, să n-am 

ocupație? Ce e esențial? 

O: Eu consider esențială perspectiva economică și cea legată de educație. Cred că funcția, 

meseria mai mult sau mai puțin contează. Că, na, la un moment dat poți să ai o slujbă, s-o 
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pierzi dar să fi acumulat între timp niște bani la bancă să ai din ce să îți menții statutul ăla de 

clasă de mijloc...până îți găsești un alt job. 

B: Crezi că momentul de la pierderea jobului până la momentul până reușești să ai un alt job 

s-ar putea să te downgradeze la nivel de clasă? Adică să ajungi din clasa de mijloc în low 

class dacă ți-ai pierdut jobul? 

O: De ce nu? 

B: Că...educația e tot acolo. Deci atunci, ce se schimbă cu adevărat e venitul, faptul că nu o să 

mai ai...o lună două, până îți găsești alt job, nu o să mai ai niciun salariu. 

O: Deci ajungem la concluzia că partea economică influențează cel mai tare apartenența la 

statutul ăsta clasă de mijloc. 

A: Poți să fii needucat și să fii în clasa de mijloc? Adică needucat formal sau nebine crescut? 

O: Da. Poți să faci o slujbă monotonă care nu necesită un nivel foarte ridicat de cunoștințe și 

care să fie remunerată decent. 

B: Da, sau avem atâtea exemple de mari descoperitori sau mari savanți care n-au avut atâta 

școală, dar au reușit să facă lucrurile alea. Acum nu știu câți bani aveau... 

A: Așa, spuneai de...ce crezi 

O: Spuneam că eu nu prea cred în existența unei clase de mijloc foarte bine conturate. Mi se 

pare, cum am spus, o discrepanță prea mare între oamenii care au un statut social foarte 

ridicat și cei care sunt la limita subzistenței.  

B: Asta pare vizibil așa că, dacă ar fi să o dai așa, ai zice că 80% din români sunt în clasa de 

jos, că ai vreo 2% care sunt top bogați și așa și restul să fie clasă de mijloc. 

A: Păi și nu e așa? Adică, nu zic că aș ști, te întreb. 

B: Nu știu...că noi ne plângem de cum merge țara asta, ne plângem de nivelul de trai, deci 

după psihologia asta a românului, ai zice că mai toți sunt în clasa de jos. 

A: Dar, înainte de 89, credeți că era clasă de mijloc, exista? 

O: Nu e un principiu pe care să-l promoveze comunismul, deci nu, nu, nu cred așa ceva. În 

mod clar nu e un principiu prezent în ideologie. 

A: Dar...? 

O: Nici așa nu cred...niciun dar. 

A: Tu ce părere ai? 

B: Mă duce cu gândul la marxism și la... 

O: Având în vedere că lumina se stingea pentru toată lumea la ora 7... 

A: Povești, din ce ai auzit, cu ce ai trăit, că și eu am auzit multe prin anii 90, când eram copil 
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B: De obicei, dacă e să ne întoarcem la venituri, ai mei întotdeauna se plâng și bunicii, și 

părinții, că atunci când era comunism aveau bani dar n-aveau ce să cumpere, iar că acum au 

ce să cumpere și n-au bani. Deci dacă ar fi să ne gândim așa, clasa de mijloc, ce-ar însemna 

din punct de vedere economic, ar însemna ca ei să poată să-și cumpere, sau să achite toate 

facturile și toate utilitățile și ce au ei... 

O: Nu, să nu ai grija zilei de mâine. Scurt! 

B: Adică să ai un trai decent, care să-ți permită să-ți plătești tot și eventual să-ți mai rămână 

puțin pe lângă ce-ai plătit ca să mai faci ceva cu banii. Pe când, cei care sunt jos nu au ce...nu 

pot să plătească toate facturile și ce au ei. Și cei care sunt sus, evident, își plătesc tot și își fac 

și alte mofturi pe lângă. Dar, din punctul ăsta de vedere, ai fi zis că ei ar fi reușit să-și 

plătească toate facturile în comunism și le-ar fi rămas bani pe lângă, dar nu mai aveau ce să 

cumpere că nu...exista pe piață. 

A: Deci, ar fi putut exista, dar...nu se putea. 

S-a schimbat ceva important la clasa asta de mijloc de care vorbim în ultimii ani? 

O: Mi-e teamă că mă repet, adică... 

A: Am înțeles, tu crezi că nu există... 

O: Nu, nu, nu că nu cred că există, ci că e foarte mică proporția de oameni care s-ar încadra în 

această clasă. Cel puțin ăsta e modul cum văd eu lucrurile. 

A: Și între oamenii ăștia, proporția asta mică, crezi că s-a schimbat ceva? 

O: Da, sunt mai puțini. 

A: Mai puțini? De ce? 

O: Nu știu. Statistic vorbind, dacă o iei așa. 

A: Au murit sau ce? Că nu înțeleg la ce te referi? 

O: După criză au mai pierdut locurile de muncă. 

B: Da, dar în același timp, după UE, NATO, chestii, trestii, adică, poți să zici că economia 

totuși se mișcă. Deci, dacă ar fi să o luăm după circuitul economic al țării și ce se mai 

întâmplă pe la noi, ar trebui ca o parte din...adică clasa de mijloc să se mărească. Pentru că 

cei care sunt în low-class, încep ușor-ușor să mai aibă un job, să mai...să se mai ducă pe la 

școală și atunci să...treacă în clasa următoare. 

A: Deci, dacă există oarecare schimbări, cu rezervele de rigoare, cum credeți că o să arate în 

viitor clasa de mijloc românească? 

B: Păi ar trebui să ne dorim ca România să fie o țară definită mai mult prin clasa de mijloc și 

clasa superioară decât prin clasa de jos, presupun. Deci, sper că o să devină majoritară 

această clasă de mijloc, pentru că din punct de vedere economic, uite, avem marile corporații 
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internaționale care încep să se intereseze de țara noastră fiindcă avem forță de muncă ieftină 

și mai știm limbi străine, mai cunoaștem, avem conexiuni logice bune și atunci, implicit ar 

trebui create și mai multe locuri de muncă, avem Erasmus și avem mobilitățile internaționale 

date de UE care ne mai permit să ne formăm în străinătate și în general să ne educăm mai 

bine, deci tendința cred eu că ar fi ca această clasă de mijloc să se mărească și să se 

diminueze low-classul. 

A: O., tu ce crezi, se schimbă ceva în viitor sau nu? 

O: Greu de făcut predicții, prognoze. Au nevoie de niște date concrete pe care eu nu le dețin. 

Dar, așa, nu știu, personal, dacă sunt făcute reformele potrivite, poate clasa de mijloc să se 

extindă puțin, măcar puțin. 

A: Deci tu ești optimist rezervat. 

Ok, hai să o luăm mai concret. Cine face parte din clasa de mijloc? Cum arată oamenii ăștia 

dacă le-am face un portret? 

B: Oameni care se mulțumesc în general cu ceea ce au. Poate au și un pic de spirit de 

inițiativă câteodată. Mmm, muncitori...nu știu. 

O: De la ei se așteaptă de obicei revoluția, adică... 

B: Ușor de manipulat...gen proletariatul, cam aici ar fi...muncitorimea, nu știu. 

A: Deci ei să facă parte din clasa de mijloc? Cei care muncesc în general? 

O: Nu știu, mie mi se pare că ei ar trebui să fie cei capabili de o reformă, cei care ar trebui să-

i miște și pe cei din clasele inferioare, să... 

B: Dacă ar fi să iei așa proletariatul și să zici că e clasa de mijloc și după aceea să zici că nu 

știu, profesiile liberale, avocații, doctorii, restul să fie o clasă mai de sus și care...na, sunt mai 

analfabeți și așa, să fie în clasa de jos. Deci, de, muncitorimea, proletariatul... 

O: Mici întreprinzători, nu știu, care pot să... 

B: Care totuși au un pic de inițiativă 

O: Exact! 

B: Care să aducă cu ei progresul economic, că asta e...trebuie să fie un scop. 

O: Deci oameni cu inițiativă, cred că a spus-o foarte bine...B. 

A: Și unde locuiește o persoană din clasa de mijloc. 

B: La bloc - râde. 

O: De obicei în marile orașe. 

A: La bloc, la casă? E interesant și asta. Și, o altă chestie, de exemplu, în București, sunt 

anumite cartiere sau...unde ați vedea o persoană din clasa de mijloc. 

O: Nu știu...aristocrația știu că e în primăverii, dacă mă întrebi. 
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B: Eu cred că totuși clasa de mijloc e clasa „Prima Casă”. Clasa...da, care ar vrea să-și facă 

credit la bancă să-și facă casă, să mai obțină și niște reduceri de la stat. De asta complexurile 

rezidențiale de la West Gate, Popești-Leordeni, ce mai sunt pe acolo, la periferia 

Bucureștiului, în general, pentru tineri (accentuat), iar cei care sunt mai înaintați în vârstă, în 

general la bloc. Tinerii, ai văzut că tendința actuală e să-și caute casă pe pământ (accentuat), 

pe când cei mai înaintați în vârstă, probabil sunt la bloc. 

O: Și eu sunt de aceeași părere - că mai degrabă îi găsești la bloc. Sunt oameni care muncesc 

în marile orașe și preferă să locuiască cât mai aproape. Nu știu, la noi nu e cultura asta să 

muncești în oraș și să locuiești în afară, deocamdată. 

A: Te cam oprește și traficul din București să faci asta... 

Și cum își amenajează, decorează, mobilează casa? Fie că e casă pe pământ sau apartament la 

bloc. 

O: Simplu și decent. Bine, să aibă toate utilitățile, apă curent, curent și așa mai departe, dar în 

orice caz, decent. Să aibă tot ce trebuie, nu opulență. Nu zece plasme, una e suficientă, 

probabil.  

B: Da, dar dacă te duci în Italia, trebuie să vii cu o mașină din aia scumpă ca să o arăți la 

vecinul.  

O: Aia cred că poate fi numită o prostie opulentă. Nu discutăm despre aia. 

A: Mobilă? Ce avem?....Lemn masiv? 

O: Zâmbește ironic către mine apoi râde și comentează ironic - Cred că preferă lemnul de 

stejar, dar nu lemnul de nuc, dar nu pot să-mi dau cu părerea - râde. 

E o întrebare la care chiar nu pot să răspund - ce tip de mobilă.. 

A: Hai că uite o luăm foarte concret - chestia asta (unitatea TV+biblio) crezi că ai găsi-o într-

o... 

O: La IKEA. 

A: într-un apartament din clasa de mijloc? 

B: Da, ai găsi-o, ai găsi-o. 

A: Proiectul e despre cultură materială - despre obiectele pe care le au, le folosesc cei din 

middle-class în viața de zi cu zi. De-asta sunt și întrebări din astea care ar putea părea comice 

- despre preferințe în amenajări, mobilă, vestimentație sau mai știu eu ce. 

O: După părerea mea, un om din clasa de mijloc ar trebui să aibă 2-3 sacouri. Deci nu o 

colecție întreagă și nici să arate... 

B: Eu mă gândesc că și corporatiștii sunt în mare parte în clasa de mijloc. Chiar dacă unii au 

salarii mai mari și așa, dar în general, dacă stai să-i iei... 
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O: La nivel intelectual sunt de acord - râde. 

B: Nu sunt doctori ca tine. Bine, sunt și doctori, mulți, dar, da, nu știu, vestimentație decentă, 

presupun că și casa e decent mobilată. Nu cred că exagerează să-și pună pietre în balcon și 

curcubeu în lustră nu știu de care. 

A: Apropo de vestimentație. Deci ai zis câte sacouri? 3 sacouri? 

O: Cam așa, da. 

B: El vorbește de el, că are el trei sacouri - râde 

O: Da, eu recunosc, am trei și-mi sunt suficiente. Nici să am 100 și să nu le folosesc sau... 

B: Deci tu ești parte din middle-class? 

O: Da, dar cred că la limita inferioară. Nu știu ce să zic. 

B: Eu cred că la limita superioară. 

A: Păi ce venit ai domnule? 

B: Aproximativ 3000. 

A: De lei sau de euro? 

B: Daaa, de euro. De lei, net! 

O: Tu o dai spre aristocrație, râde. 

A: Și ce mănâncă oamenii ăștia din clasa de mijloc? 

B: Bagă pizza în ei toată ziua - râde. 

O: Nu, își permit 3 mese pe zi. 

B: Râde zgomotos 

O: Decente! Nu, că sunt oameni care nu-și permit, degeaba râzi. Sunt mulți oameni care nu-și 

permit.  

A: Își gătesc ei mâncarea sau...comandă, sau mănâncă la restaurant? 

O: Nu mănâncă constant la restaurant. Să zic că își permit să meargă la restaurant de 2-3 pe 

lună. 

B: Eu cred că da și unii dintre ei au și atitudinea aia pe care o avea mama atunci când a venit 

la București și ne-am dus în centrul vechi să-i fac cinste cu o limonadă și când a descoperit că 

limonada aia a costat 16 lei a zis „pfaaai! Da mai bine îmi luam eu două lămâi și îmi făceam 

acasă. Ieșeam mai ieftin!” Deci cam asta e. 

Bine acum trebuie să ne gândim și la segmentul de vârstă. Că poate unii din MC care sunt de 

20-25 de ani, reacționează diferit sau se îmbracă diferit față de cei care sunt de 30-40 de ani. 

A: Cum? Te gândești la ceva nume? 

O: Bine, tu întrebi despre România, nu atlfel. Că mă gândesc așa că-n Occident, dacă ne 

gândim așa în ultima sută de ani, mie mi se pare că s-a mai dezvoltat puțin clasa de mijloc. 
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A: Da, doar la România mă refer. 

B: Cum ziceam, pe mine nu mă deranjează să mă duc în centrul vechi să mănânc sau să beau 

acolo ceva pentru că mi se pare drăguț să fac asta, dar dacă te gândești la părinții noștri 

care...fac parte din MC (oarecum circumspect) pentru ei e mai bine ”hai să nu cheltuim ca să 

ai tu!” și să mă duc să iau lămâile de magazin pentru că dau 2 lei decât să dau 16 în centrul 

vechi. 

O: Nu știu, mă mai gândesc că și odată cu sporirea drepturilor femeilor, și ajung să fie din ce 

în ce mai multe salariate și cu un venit destul de decent, nu știu, e sporită clasa asta de mijloc 

dacă te gândești la nivel de familie. Una e să ai și soția și soțul care câștigă împreună un venit 

cât să le asigure un trai decent. 

A: Apropo de familie - ai putea să recunoști un copil care vine dintr-o familie din asta de 

middle-class? 

O: Deci, răspunsul onest e nu știu. E dificil de spus pentru că copiii nu prea se gândesc în 

termeni din ăștia de clasă. 

B: Nu, dar poți să-ți dai seama după îmbrăcăminte, de exemplu. Nu  te aștepți să fie ceva 

foarte sofisticat, adică nu o să vină cu sacoul la școală și... 

O: În general părinții fac eforturi uneori supraomenești cât să le asigure decența aia...nu știu 

ce să zic...mi-ar fi dificil. 

A: Deci tu zici că ar fi legat de...îmbrăcăminte? 

B: Vestimentație...educație - ce știe de acasă, habar n-am. Că te aștepți ca ăștia care sunt mai 

aristocrați așa să fie învățați de mici să se ducă la engleză, să știe germană, să...știu și eu. Pe 

când ăștia micii, na, din middle-class, poateee abia învață ușor-ușor. Nu e o chestie insuflată, 

adică nu mă aștept ca părinții din middle-class să le dea ore suplimentare puștilor de la 

grădiniță deja să vorbească engleză sau să le asigure cursuri de limbi străine, sau mai știu eu 

ce. Deși, există o anumită tendință de a-i trimite la înot și pian și mai știu eu ce. 

A: Și asta e legat și de ce spunea O. despre egalitate de gen, pentru că mamele sunt din ce în 

ce mai mult angajate, rechemate la muncă, și nu au cu cine să-i lase pe copii - așa apar 

cursurile astea de înot, pian... 

B: Da, dar în același timp să știi că eu, lucrând în resurse umane îmi dau seama că am avut în 

ultima lună cel puțin 3 tați care au făcut curs de puericultură, ca să stea mai mult cu copilul 

acasă, pentru că primesc 5-10 zile de concediu în plus și au început ușor-ușor și tații să-și ia 

concediu de paternitate pentru că mama câștigă mai mult și atunci, după ce mama naște, stă și 

ea o lună-două cu copilul și se întoarce la muncă.. 

O: Păi și nu e sporirea drepturilor femeilor? 
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B: Se întoarce la muncă și rămâne tatăl cu copilul. 

O: Asta e. Egalitate de șanse. 

A: Și unde se fac cursurile astea de puericultură? 

B: La primărie, am înțeles. Învață cum să schimbe scutecul, cum să schimbe copilul, tot felul 

de astea. Apoi primesc o adeverință pe care ne-o aduc nouă și noi o înregistrăm și au zile de 

concediu. Există și ajutor pentru naștere - 50% din salariu. 

A: Asta pentru o lună? 

B: Da. 

O: Cred că bogăția asta nu ar trebui confundată numai cu veniturile. Mai reprezintă și 

proprietățile pe care le dețin, pe care poate le-au moștenit. Cred că e un concept ceva mai 

divers. 

B: Vrei să zici că dacă ai pământul de la bunica, apartamentul pe care o să ți-l lase bunică-ta 

o să te ducă în clasa de mijloc? 

O: Dacă am o bunică care-mi lasă două case-n primăverii? Deja trec în partea superioară. 

A: Se poate să treci dintr-o clasă în alta? 

O: Sunt și oameni norocoși. E foarte interesant însă dacă vor ști să gestioneze ceea ce 

primesc. 

A: Adică asta e una din căi, zici tu, prin moșteniri, chestii de genul ăsta. 

O: Sigur! Dacă vor ști să investească... 

B: O alta ar fi taman ideea aia de spirit de inițiativă pe care pot s-o aibă și ziceam că una 

dintre caracteristicile lor ar fi și un ușor spirit de inițiativă. Și atunci, dacă reușești să-ți duci 

spiritul ăsta de inițiativă într-o afacere care să-ți aducă profit pe lângă salariul pe care-l ai, s-

ar putea să poți trece în clasa superioară după o anumită perioadă de timp. 

A: Sunt ăștia din clasa de mijloc implicați civic? Participă la acțiuni de caritate? 

B: Trimit sms-uri când îi cheamă Andreea Marin pe la TVR1 - râdem toți înfundat - sau dacă 

mai văd cazuri sociale pe la ProTV sau pe la Antena, sigur trimit sms. 

A: Adică din alea cu 2 euro? 

B: Da, 2 euro pe sms. Nu mă aștept ca ăștia să fi dat foarte mult pentru Cumințenia 

Pământului, dar când e vorba clar de cazuri sociale sunt sigur că se mobilizează.  

A: Tu ce zici, O.? 

B: Tu ai dat 2 euro la ceva? 

O: Sunt mai chitros de felul meu. Am ariciul la buzunar, nu. 

A: Dar de viața politică sunt interesați? Votează? Merg la proteste? 
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B: Oricine, cu toții suntem interesați de viața politică prin simpla...dacă întrebăm pe cineva 

”îți place Băsescu?”, zici da sau nu, deja admiți că indirect ești implicat în viața politică. Da, 

probabil se plâng de sistemul de...sistemul politic, sistemul de educație, de sănătate... 

O: Eu cred că sunt principalii oameni care protestează, adică sunt oamenii care au un pic de 

educație și... 

B: Îhâm!...Da, nu știu încă dacă sunt ăștia pe care îi și manipulezi ușor. Presupun că nu. Că 

ceilalți, mai analfabeți ar putea fi manipulați mai ușor. 

O: Nu știu, e foarte complexă asta cu manipularea, sunt diverse tehnici, nu sunt specialist, dar 

cred că de la ei ar trebui să vină...nu știu...schimbarea atitudinii. Ei ar trebui să fie capabili să 

identifice problemele astea legate de mediul politic și să reacționeze. Nu mă aștept să 

reacționeze de la cineva care nu înțelege fenomenul respectiv. 

B: Cine a făcut revoluția din 89? Clasa de mijloc? Aici o să mă scuzi că nu eram născut 

acolo... 

A: Nici eu 

O: Sărim peste? Că nici eu nu eram...avem doar 4 luni, de fapt. 

A: Dar voi ați avut momente în care v-ați definit în limbajul ăsta de clasă? 

B: Păi ăsta face parte cred din intelectualitate - arată spre O., făcând aluzie la doctorat. 

O: Mă recomandă vocea și talentul, glumește O. 

A: Mă refeream dacă în discuții cu alte persoane s-a deschis subiectul ăsta de clasă. 

B: Nu, de obicei ideea asta de clasă mă duce foarte tare cu gândul la marxiști, la Weber la 

proletariat, nu știu. Nu? 

O: Foarte rar. Nu știu, eu nu l-am folosit foarte des în discuțiile cu prietenii, dacă la asta te 

referi. 

A: Da, la asta mă refer. Și dacă te-ai definit pe tine ca făcând parte dintr-o clasă anume. 

O: Aproape niciodată. 

B: Nu, pentru că asta zic, pe de-o parte e atât de greu de definit și pe de altă parte te gândești 

că... 

O: sau cel puțin nu-mi aduc aminte în momentul ăsta și dacă nu-mi aduc aminte, clar au fost 

puține momente. 

B: Cum ziceam, te gândești și că marea majoritate a românilor fac parte din...low class că 

asta zic, ne plângem că n-avem bani, că nu știu ce, încât poate la nivel valoare economică și 

educație facem parte din... 

O: Păi ăsta e adevărul când o treime dintre noi avem WC-ul în fundul curții...e o problemă. 
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B: Păi și ce, dacă ai mei acum și-au construit baie și nu mai au WC-ul în fundul curții crezi că 

au trecut din low-class în middle-class? 

O: Nu, nu neapărat. Dar e un pas. E un pas spre un trai mai bun. 

B: E o baie care a fost construită cu împrumut la bancă și cu contribuția mea și... 

O: Tocmai asta, că au învățat că se pot accesa niște bani și în alt mod, nu știu. 

B: Mi se pare că pentru mine lucrurile sunt importante....adică datoria, ca atare, e semn că 

vrei să faci ceva, că e ok să ai datorii financiare. Să ai o datorie fiindcă altfel nu poți să miști 

lucrurile și atunci faci un credit, sau te împrumuți de la altcineva. Din punctul ăsta de vedere, 

e bine câteodată să ai datorii. 

A: Dar de ce credeți că nu v-ați definit sau v-ați definit foarte rar în termenii ăștia de clasă? 

B: Pentru că pe de-o parte ideea de clasă mi se pare că duce a comunism, a marxism... 

O: Nu! Te duce către discriminare după părerea mea și eu sincer nu vreau să fac discriminare 

între o persoană care are și o persoană care n-are, deci mi s-ar părea un lucru foarte de prost 

gust. Eu fiind pentru drepturile omului și anti-discriminare, clar nu vreau să gândesc în astfel 

de termeni. Chiar cred că faci discriminare când îi spui unui om „băi, ești din clasa de jos, 

adică nu te ridici la nivelul meu!” și mie nu-mi plac lucrurile astea. 

B: Pentru mine e că te duce mai mult în zona de comunism, marxism...Plus că nu e...nu văd 

nici în discursul politic să se vorbească de clasa de mijloc sau la TV să existe dezbateri pe 

ideea de clasă de mijloc. Pentru mine, ți-am zis, e mai mult că te duce în zona asta de 

comunism, marxism și mi se pare că noi, cu atât mai mult nu definim zona asta de clasă 

pentru că ăsta oricum se crede intelectualul lu” pește, că are doctorat și așa, deci cu siguranță 

pe el ar fi greu să-l incluzi, după el, în ideea de clasă de mijloc, că e deșteptăciunea 

pământului. Cum e cumințenia pământului, ăsta e deșteptăciunea pământului. 

O: Eu nu am făcut atacuri din astea suburbane...dar nu mă cobor la acest nivel. 

B: Că te bat cu experiența, hă? râdem toți 

A: Deci, înțeleg că dacă v-aș întreba acum dacă sunteți în clasa de mijloc. 

B: Eu, da, sunt în clasa de mijloc, dar în limita superioară, cum îți spuneam. 

O: Poate la limita inferioară. 

B: El se consideră din punct de vedere economic în limita inferioară, dar din punct de vedere 

educațional, cultural, social, cum vrei tu, eeee...aristocrat. 

A: Aveți rude/cunoscuți sau prieteni pe care i-ați defini ca neaparținând clasei de mijloc? 

B: Neaparținând? Da 

O: Da. 

A: Și ce credeți că-i diferențiază de voi? 
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B: Pentru mine, domnii doctori (n.r. prieteni de familie), de exemplu, cred că nu fac parte din 

clasa de mijloc. 

O: Nu. Cu siguranță, nu. 

B: Asta pentru că își permit să călătorească foarte mult... 

O: Eu nu-mi permit să mă duc azi la Tokyo, mâine la Buenos Aires 

B: Faptul că au ajuns prin educație să participe la congrese internaționale, să câștige bani și 

să-și deschidă o clinică, adică propriul lor business...e ideea asta de inițiativă concretizată 

într-o afacere care îți aduce bani. 

A: E surprinzător că mă așteptam să vorbiți de oameni care sunt în clasa de jos, dar tu 

vorbești de oameni care sunt de sus. 

O: Asemenea. Și eu am tot exemple din astea, deci tot din clasa de sus. 

A: Interesante sunt cercurile în care vă învârtiți. 

O: N-ai vrea să-ți imaginezi relațiile de la noi din familie. Sunt foarte foarte reci. Abia dacă 

ne vorbim între noi. Adică, dacă cineva îți împrumută 100 de lei are pretenția să-i înapoiezi în 

2-3 zile. 

B: Când eram mai mic existau vecini care de exemplu care abia reușeau să le dea copiilor să 

mănânce cele trei mese sau să-i trimită la școală și atunci se mobilizau toți vecinii ca să mai 

culeagă haine mai vechi pe care le-au purtat fiecare dintre noi când eram mici, sau rechizite 

sau așa, dar acum mi se pare că nu mai există atât de mult ideea asta și într-adevăr, mergem 

în extrema cealaltă, spre oameni care au propriul business, care călătoresc foarte mult, care au 

învățat mult la viața lor. 

A: Ultima întrebare - Cum vă vedeți în 5 ani? 

O: În oglindă - râde.  

B: Pe lângă faptul că o să ai miopie exacerbată și abia o să mai vezi...râde, te vezi ajungând la 

aristocrație și din  punct de vedere economic? 

O: Eu mă văd profesând în mediul academic, în cercetare. 

B: Eu aș vrea să-mi deschid un business. 

A: În ce domeniu? 

B: Să fac o firmă de consultanță sau de training, dar o să-mi fie greu până o să mă detașez, 

adică să nu mai am salariul meu lunar și ideea e să merg într-adevăr, o perioadă, cu salariul 

lunar în paralel cu ceea ce ar putea să-mi aducă trainingul și după aceea să mă detașez 

complet ca să trăiesc doar din training sau din consultanță. Și poate, din momentul ăla, din 

punct de vedere economic, să pot să ajung în upper-class. 
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Cel puțin din punct de vedere educațional, intenționez să mă formez prin cursuri specializate, 

dar nu să mai merg la facultate, cu doctorat sau așa. 

A: Ce vă doriți să se schimbe în viața voastră? Și ce vă doriți să rămână la fel? 

O: Să câștig la loto - zâmbește ironic. 

B: Eu, în momentul de față, sunt într-o situație care îmi permite să plătesc toate facturile, dar 

dacă ar fi să nu mai trăiesc cu ăsta în aceeași casă, să împărțim cheltuiala, mi-ar fi foarte greu. 

Deci îmi doresc să scap de ăsta ca să pot să-mi plătesc singur facturile. 

O: Nu răspund la asemenea provocări. Nu mă cobor la un nivel așa de jos, da îi mulțumesc 

pentru considerațiile pe care le-a formulat. 

A: Dar acum serios, ți-ai dori să se schimbe ceva? Să rămână ceva la fel? 

O: Din punct de vedere al meseriei, nu. Asta îmi place să fac. Asta îmi doresc să fac. Mi-aș 

dori să se schimbe respectul și valorizare educației mai mult. 

B: Da, dar la tine. Du-te mai în concret la tine, la ce te aștepți? 

O: Eu am zis, să mă dezvolt pe partea asta de cercetare și... 

B: Și crezi că o să poți să treci prin chestia asta din middle-class în... 

O: Cu timpul, da. De ce nu? Sunt optimist. Dar rezervat. 

A: Cam asta a fost. Vă mulțumesc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

C. V., femeie, 28 de ani, studii superioare, sales forecaster la multinațională, venituri 

lunare în jur de 3500 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

 

A: Ce înseamnă clasa de mijloc? Ce crezi tu că e? Cu ce o asociezi? Cum ai defini-o tu? 

C: În primul rând o rând o văd ca pe o categorie definită în mare parte din venituri, din 

veniturile familiei și de aici pleacă o grămadă de alte chestii cum ar fi preocupările lor, viața 

pe care o au, viața lor de zi cu zi și modul de viață, cred că asta ar fi delimitarea - de aici 

pleacă delimitarea între clasa de mijloc, cea de jos și cea de sus, prin venituri, prin 

preocupările pe care le au, prin modul de viață. 

A: Și prin modul de viață la ce te referi la exact?  

C: Aici mă refer la genul de joburi pe care îl au, la ce fac în timpul lor liber, unde se duc în 

vacanțe și cam cum își fac vacanțele - adică una e să te duci o dată pe an o săptămână la mare 

cu familia, alta e să pleci, eu știu, în fiecare week-end pe undeva și să-ți faci două vacanțe pe 

an - una la munte în Austria la schi și alta ...și mai vizitezi și niște prieteni care au vile de 

vacanțe nu știu pe unde și să-ți mai permiți să stai și acolo 5 zile pe an. Adică au un anumit 

venit. Așa, ce mai înseamnă stil de viață...înseamnă și ce consumă și mă refer la...și food și 

non-food, adică de la alimente până la cosmetice și chestiile de...bunurile de larg consum - 

săpunuri, creme deodorante și parte de mâncare și obiceiuri din timpul liber, preferințe 

culturale să le zic - la ce se uită la televizor, ce muzică ascultă, la filme se uită, dacă se duc la 

film sau se uită acasă. Da...cam la asta m-am gândit eu la modul de viață, cum își petrec ei 

timpul, ce fac, ce e în jurul lor, cu cine au de a face, pe unde își petrec timpul în oraș, în 

București, dacă ies în Bamboo sau la bodega din colțul blocului sau dacă ies în centrul vechi. 

A: Crezi că grupul ăsta de oameni care formează clasa de mijloc e omogen? 

C: Nu...mi se pare că este o categorie care are anumite limite și limita de jos cu limita de sus 

se aseamănă într-o oarecare măsură, dar nu...au niște lucruri în comun, dar cred că și în 

interiorul clasei de mijloc există o medie...există unii de la baza clasei de mijloc, alții de la 

vârful clasei de mijloc, toți sunt în aceeași clasă, dar nu sunt toți la fel. 

A: Care sunt caracteristicile definitorii ale clasei mijlocii, de bază? 

C: Cred că - vorbeam de venituri - sunt oamenii care își permit să aibă de la un minim de 

stabilitate până la bunăstare, bunăstare însemnând confort, nu neapărat bogăție sau abundență 

sau chestii de-astea. Confort. Adică, de la cei care au un job, nu neapărat sigur, dar se 

descurcă, sunt ok, au o casă sau nu sunt vreodată în pericol să își piardă locuința, au o mașină 

- asta nu mi se pare așa relevant - dar au mai multă siguranță, știi tu, ziua de mâine e 
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asigurată, așa până la cei care au un grad mai mare de confort, adică, probabil că au o casă a 

lor, probabil că au mașină, două mașini, probabil că se duc în vacanțe și mai ies, mai fac 

chestii pentru că le face lor plăcere, dar nu sunt nici aristocrați, nu sunt nici dintre elita 

societății, nu sunt...pur și simplu au venituri mai mari și au o doză mai mare de confort și fac 

mai mult din ceea ce le place lor. Adică, un procent din veniturile lor și din timpul lor se duce 

pe partea de plăcere decât pe partea de nevoie, iar cei de la baza clasei mijlocii cred că au cât 

să-și acopere nevoile și le rămâne mai puțin pentru confort și extra, eu știu, odihnă sau 

distracție. 

A: Care sunt caracteristicile clasa de mijloc care nu-s neapărat definitorii pentru clasa de 

mijloc? 

C: Păi toate chestiile astea care implică un grad mai mare de confort sau deja intră la leisure - 

adică vacanțe mai multe, timp mai mult petrecut în afara casei în afara orașului în care 

locuiești...sunt niște chestii pe care cred că le fac destul de mulți oameni din clasa de mijloc 

dar sunt totuși în clasa de mijloc. Mașina, sau mașinile - sunt oameni din clasa de mijloc care 

nu au mașină, ca mine, de exemplu (râde), nu mai știu, probabil că mai sunt chestii - ieșitul în 

oraș în fel de fel de locuri. 

A: Crezi că sunt unele specifice pentru clasa de mijloc? 

C: Nu sunt, chiar nu sunt locuri specifice pentru clasa de mijloc, de fapt în București, dacă 

stai să te gândești, toată lumea iese în centrul vechi, iese în niște locuri din astea, cele mai 

cunoscute. Bănuiesc că oamenii din elită, ca să zic așa, nu ies nici în centrul vechi, nici în 

Bamboo...și mai sunt ceilalți care ies pe stradă pentru că pe acolo locuiesc. 

A: Din ce știi tu, crezi că înainte de 89 exista o clasă mijlocie în România? 

C: Da, cred că da, iar cred că față de acum era mult mai omogenă, aproape standardizată 

(râde), glumesc, dar da, cred că era mult mai omogenă decât acum. 

A: La cine te referi? Ai niște oameni anume în minte? 

C: Păi gândește-te la părinții noștri, la prietenii lor, gândește-te că aveau...era cam același 

curs al vieții pe care îl avea toată lumea, nu puteai să studiezi eu știu ce dubioșenie sau să 

pleci în străinătate la facultate sau să faci nu știu ce. Conta că aveau cam același curs al vieții. 

Existau normal, diferențele între cei care aveau facultate, deci educați, pentru că acum toată 

lumea face facultate. Atunci făcea doar cine chiar avea posibilitatea și avea șansa și putea să-

și permită să nu lucreze încă 4-5 ani și, mai ales într-o familie cu mai mulți frați...chestia asta 

avea mult mai multă importanță. 

A: Și zici că cei ca părinții noștri sunt din clasa de mijloc sau ăștia care făceau facultatea? 

C: Păi ai mei au făcut facultatea. 
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A: Ai mei n-au făcut, deci ar trebui să fii puțin mai clară. 

C: Mi se pare că sunt toți fix în aceeași clasă. Mi se pare că factorul ăsta nu influențează cu 

nimic lucrurile. Mi se pare că ar putea să influențeze, da, ok, dar nu mi se pare că fac parte 

dintr-o elită, sau mai știu eu ce. Ar fi putut să facă diferența, da. 

A: Atunci sau acum? 

C: Cred că atunci, cu siguranță. Acum aproape toată lumea are facultate. Adică, nu te mai 

diferențiezi cu nimic. Atunci erau mult mai puțini. 

A: Crezi că e vreo relație între clasa mijlocie de atunci și cea de acum? 

C: Sunt cam aceiași oameni, adică, da, sunt cam aceeași oameni. Cred că lucrurile s-au 

schimbat pentru foarte puțini oameni suficient de mult cât să treacă dintr-o clasă în alta. Cred 

că mai degrabă, oricum majoritatea sunt tot acolo, așa, mi se pare clar, cred că au fost mulți, 

dar nu sunt convinsă, care au ajuns în clasa de jos după ce au fost în clasa de mijloc în 

perioada...dar nu sunt convinsă, e o impresie, poți să pui cu semnul întrebării. Au fost unii 

care nu s-au adaptat să se descurce într-un fel sau altul pentru că li s-a oferit totul, n-au avut 

independență și capacitatea de a se respecta, de a se limita și practic i-a crescut statul în toată 

perioada lor de maturitate și n-au mai fost capabili să facă față schimbărilor. 

A: Ți se pare că în ultimii ani s-a schimbat ceva la clasa de mijloc în România? 

C: Sinceră să fiu, mi-e greu să apreciez pentru că în ultimii ani am trecut dintr-un mediu în 

altul și lumile astea sunt foarte diferite - de-acasă am venit aici la facultate, apoi am început 

să lucrez și e iarăși un mediu diferit, am avut de a face cu altfel de oameni, într-adevăr toți în 

clasa de mijloc. N-am avut de a face cu altfel de oameni. Dar mi se pare că mai mult m-am 

mutat eu dintr-un mediu în altul și am avut de a face cu alte substraturi din clasa mijlocie. 

Pentru mine au fost niște schimbări. Nu știu dacă au fost niște schimbări în societate. Acum, 

da, mi se pare că ar fi niște schimbări, totuși, de exemplu, am mulți colegi mai mari, peste 30 

și ceva de ani, care au femei care vin să facă curățenie - nu știu dacă înainte în București erau, 

probabil că da, dar nu știu. Sau care au bone la copii...tind să cred că nu era așa în București 

acum 10 ani, de exemplu, și că lumea era atât de comodă, dar nu sunt convinsă - poate era la 

fel dar nu eram eu atât de conștientă. 

A: Cum crezi că o să fie în viitor clasa de mijloc? 

C: Tind să cred că oamenii or să...s-ar putea ca lucrurile să se separe din ce în ce mai mult și 

inclusiv în clasa de mijloc să nu mai fie oamenii ăia din mijloc, din interiorul clasei de mijloc. 

Adică să se ducă către limite din ce în ce mai mult - nu zic că o să dispară clasa de mijloc sau 

altceva, dar cert e că o să apare diferențe din ce în ce mai mari, cred, nu sunt convinsă de 

chestia asta. Mă gândesc pe de-o parte la câți sunt în șomaj și câți nu-și găsesc locuri de 
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muncă, și pe de altă parte și la salariile artificiale pe care le au unii cum suntem noi în 

corporațiile super mari străine. De exemplu, am un coleg care a plecat de la noi, are salariul 

6000 de lei și munca pe care o face, a zis și el și știe oricine, nu e de 6000 de lei. Atât câștigă 

unul din manageri la noi. Adică sunt niște chestii umflate ce par artificiale. 

A: Cine face parte din clasa de mijloc? 

C: în afară de noi toți? 

A: Un profil general așa. 

C: Păi poți să faci profilul meu. Am un job relativ stabil, am un cerc de prieteni evident 

asemănători mie ca stil de viață, preocupări și tot, mă duc să zicem într-o vacanță pe an 

A: În țară sau afară? 

C: În țară sau afară...aș mai putea să mă duc într-un city-break așa să zicem. Pot să-mi fac 

viața destul de confortabilă la modul că pot să-mi plătesc o chirie un pot să stau confortabil, 

nu într-un apartament unde e foarte înghesuit și foarte...să am condițiile de trai ok. mă refer la 

d-astea cu o casă, alimentele pe care le iau, cosmeticele și produsele pe care le folosești în 

general - adică chestiile de curățat din baie...bunuri de larg consum. Folosesc cam media, de 

fapt cam media spre...dacă mă gândesc așa per total la toate chestiile pe care le cumpăr, ca 

medie de preț, sunt undeva peste medie, asta făcând calculul la cosmetice, cu alimente, cu 

toate prostiile pe care le mai cumpărăm prin casă și haine, în general cumpărături. Cred că 

sunt în general peste medie. Ies în locuri din alea gen centrul vechi, adică nimic foarte 

extravagant, dar nici foarte ieftine în care e berea 4 lei, unde merg studenții, de exemplu. 

A: Unde ar locui o persoană din clasa de mijloc? 

C: Cam peste tot în București, prin cartiere rezidențiale pe la marginea Bucureștiului - 

Otopeni, Balotești, d-astea, dar acolo cred că stau ăștia care sunt peste medie, dar nu neapărat 

în clasa de sus, ci mai degrabă în partea de sus a clasei de mijloc. Nu-i văd ca stil de viață în 

clasa de sus pentru că sunt niște oameni care-și iau veniturile astea în continuare din jobul 8 

ore care de fapt devine de 12 ore de multe ori.Adică sunt tot niște sclavi la fel ca mine, nu fac 

multe chestii, nu ies nu știu când, sunt doar niște oameni din clasa mijlocie cu mai mulți bani 

și care din când în când fac un grătar cu prietenii lor și au niște vacanțe mai lungi sau mai nu 

știu cum, dar nu e așa peste clasa mijlocie, nu e în high class clar. 

Cel mai reprezentativ pentru zona mijlocie...aș exclude centrul centru pentru că sunt chiriile 

mari. Deși, mi se pare că diferențierea se face mai mult pe condițiile pe care le ai, decât pe 

zonă. Poți să găsești în buricul târgului la Universitate niște apartamente din alea vechi care 

nu sunt îmbunătățite, care nu au condiții și în care poți să stai lejer cu o chirie....noi am putea 
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să stăm acolo. Diferența se face dacă stai la casă sau stai la apartament, dacă ai o curte sau 

condiții, cum este mobilat, cum este utilat apartamentul. 

A: Cum ar arăta casa, cum e mobilată, decorată? 

C: În principiu cu chestii gen IKEA, dar nu numai. Adică nu e strict IKEA, dar probabil că 

average-ul ăsta ar fi, cu chestii...nu știu, ar fi chestia aia pe care noi o numim decent spre 

drăguț - cam cum este la noi, cum este la voi. Aveți chestii drăguțe, se vede că e o casă unde 

se vrea să arate bine, dar nu pot să-și cumpere mobilă de mobexpert de exemplu și să te uiți la 

o masă din aia cu piciorușe ondulate și să zici, vai ce piesă de mobilier superbă! Este o operă 

de artă, am cumpărat-o la nu știu ce licitație! Ăia mi se par din clasa superioară. La noi sunt 

prin tot ce înseamnă bunuri de larg consum de la mobilă până la aparatură 

electrocasnică...cam tot ce înseamnă bunuri de larg consum e clasă mijlocie. 

A: La capitolul vestimentație, alimentație, cum crezi că ar arăta? 

C: Vestimentație - în clasa de mijloc, cred că se îmbracă cam cu ce se găsește în mall. Toate 

chestiile ăstea de la magazinele din mall, alea sunt pentru clasa de mijloc clar, nu găsești tu 

designer pe acolo sau casă de modă sau mai știu eu ce, dar nu te îmbraci nici întotdeauna de 

la SH (râde.) 

A: râd și eu 

C: doar câteodată 

A: râd din nou. 

C: Da, vorbesc serios, doar câteodată, pe bune. Și în primul rând nu te îmbraci doar când ai 

nevoie neapărat de ceva, adică nu mai ai geacă de iarnă, s-a rupt, s-a stricat, nu mai poate fi 

purtată și atunci trebuie să-ți găsești și te duci într-un sh și găsești o geacă de toamnă veche 

sau o primești de la vecinii care știu că ești mai amărât sau na, ăstea mi se par din clasa de 

jos. În momentul în care poți să-ți cumperi haine în care nu ai nevoie, nu că nu ai neapărat 

nevoie, chiar dacă nu ai nevoie, le cumperi și pentru că îți plac, le cumperi și pentru că te 

respecți, atunci ești clasa de mijloc. În general oamenii care nu au mașină se încalță mult mai 

confortabil decât ceilalți, se îmbracă mult mai confortabil decât ceilalți, se îmbracă mult mai 

adecvat cu vremea de afară și astea sunt diferențele de vestimentație. 

A: Sunt mai eleganți, mai sportivi? E vreo tendință generală sau depinde de stilul personal? 

C: Evident că sunt variații foarte mari în interiorul clasei sociale, dar cred că e mai degrabă 

vorba de o combinație între confort și modă, nu știu, stil, gust, gustul fiecăruia, între partea 

estetică și partea practică este o combinație mult mai accentuată. La clasa de jos este clar 

partea practică - își cumpără haine care le trebuie, dacă le trebuie, să fie bune în primul rând, 

să le țină de cald, să fie...eu știu, ce e o haină, să fie ușor de purtat, de încheiat, de descheiat, 
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de ce se face cu ea, să nu se murdărească, apropo de culori, știi. Cineva din pătura de mijloc o 

să-și cumpere haine care se potrivesc la mai multe chestii pe care le au în garderobă pentru că 

trebuie să asocieze cu mult mai puține lucruri - adică au mai puține lucruri și trebuie să 

meargă în cât mai multe combinații, au culori mult mai neutre, culori mai terne probabil, față 

de altcineva care probabil ăștia din clasa de sus, cu venituri foarte mari, probabil că își permit 

să-și cumpere un palton turcoaz pentru că nu este paltonul pe care îl poartă în fiecare zi.  

Iar ca vestimentație cu siguranță sunt...atenți să arate bine, ok, decent, în sensul că să arate 

bine, dar nu este primul lucru la care te gândești atunci când te îmbraci. Trebuie să 

îndeplinească și niște criterii practice, mai degrabă decât...cineva din clasa superioară dacă 

acum s-ar duce la o petrecere ar putea să se îmbrace o femeie cu sandale, cu o rochie de seară 

cu spatele gol și cu o haină de blană o chestie care e nepractică pentru una dintre noi, dar ea 

ar avea o limuzină care ar lua-o din scară și ar duce-o pe covorul roșu. 

A: Cu mâncarea cum e în clasa mijlocie? 

C: Păi, făcând o paralelă cu vestimentația, cred că oamenii din clasa de mijloc caută să 

mănânce și să facă o combinație între ce este bun, gustos, la modul ăsta, ce-și permit să-și 

cumpere și ce este sănătos față de cei din clasa de jos care mănâncă ce-și permit, fie că e 

sănătos sau nu, asta e. Și față de cei din clasa de sus care au mult mai mult posibilitatea să-și 

aleagă dacă mănâncă ceea ce le place foarte mult, chestii scumpe de exemplu, nu știu dacă 

vor să mănânce caviar în fiecare seară, mănâncă caviar fără nicio problemă și merg la eu știu 

ce restaurante, sau îi interesează foarte mult partea asta de sănătate și mănâncă raw-vegan. 

Astea costă și foarte mulți bani. Cei din clasa de mijloc încearcă să le împace pe toate. 

Probabil că ies și mănâncă și în oraș, dar mănâncă și acasă, ceilalți mănâncă acasă sau de pe 

stradă, pe unde or găsi, iar cei din clasa de sus, dacă mănâncă acasă, cu siguranță nu își 

pregătesc ei mâncarea. 

A: Cum ai recunoaște un copil care face parte dintr-o familie din clasa de mijloc? 

C: Păi ar fi un copil care se îmbracă îngrijit, poate chiar drăguț, ar fi un copil care ar avea 

telefon, ar avea calculator, s-ar duce la școală, la o școală de stat, l-ar duce și l-ar lua de la 

școală niște părinți, bunici, bonă, cineva și probabil că ar merge după aia la after-school sau 

ar sta acasă cu again părinți, bunici, bonă, frați mai mari, mai mici, pe cine au....Ar face 

chestii d-astea, ieșit prin parc, stat cu prietenii pe FB și jucat nu știu ce. În WE ar face ce vor 

părinții, or s-ar duce la bunici or prin jurul bucureștiului, gen Mogoșoaia să se plimbe sau să 

iasă cu bicicletele. În rest ar sta în casă la Tv, desene, filme, și-ar face temele. 

A: Crezi că sunt implicați civic cei din clasa de mijloc? Participă la acțiuni de caritate? 
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C: La acțiuni caritabile mai puțin decât cei din clasa superioară, în schimb cred că dacă vine 

vorba de o manifestare, gen protest...nu îi văd atât de implicați, majoritatea, în chestii 

caritabile sau...cred că o să se ridice din ce în ce mai mult în sensul ăsta probabil - mă 

gândesc în principal la tinerii de vârsta noastră care acces la internet și vor să mai facă una 

alta. Oamenii mai în vârstă cum ar fi colegii mei mai în vârstă sau părinții noștri mai puțin. 

A: Dar din punct de vedere politic crezi că sunt interesați, implicați? Votează? Merg la 

proteste? 

C: M-a surprins acum un an că a fost toată lumea la vot, că s-au implicat la fel foarte mulți 

tineri, să mergem la vot, să ne spunem părerea. Mi se pare că se mai schimbă lucrurile în 

sensul ăsta, iar la proteste mi se pare că nu mai protestăm chiar așa a proști - ne strângem în 

fața teatrului și protestăm pe FB la orice chestie. Mi se pare că începem să facem lucrurile 

mai organizat, mai cu cap, mai smart așa și poate chiar iese ceva. Bine, vorbesc la persoana 

întâi degeaba pentru că eu n-am fost niciodată la protest. 

A: Deci tu ești în clasa de mijloc dar n-ai fost la protest? 

C: Da, m-am autocatalogat ca fiind neutră (râde) - asta explică și că sunt în clasa de mijloc. Și 

da, m-am catalogat și ca fiind în clasa de mijloc și m-am și ofticat că nu pot să trec pragul ăla 

ca să ajung în clasa de sus, că tot facem terapie. 

A: De ce? 

C: Nu mai țin minte, dar cel mai probabil m-am ofticat într-un moment că de ce nu pot să fac 

și eu nu știu ce, de ce nu pot să am și eu, de ce nu pot să mă duc și eu nu știu unde și să ajung 

la concluzia că unul din clasa de mijloc, de-asta ca mine, trebuie să meargă la muncă, să ne 

mulțumim cu un salariu care nu ne permite să facem ce vrem noi cu viața noastră cum or fi 

unii săracii - și gândindu-mă la toate chestiile astea, mi-a venit în minte asta. 

A: Ai prieteni/cunoștințe/rude care nu fac parte din clasa de mijloc? 

C: Nu, dar aș fi curioasă să am din oricare dintre cele două clase și de sus și de jos, chiar aș fi 

curioasă să am cunoștințe măcar, dacă nu chiar prieteni. 

A: Se poate ajunge în clasa de mijloc? 

C: De cele mai multe ori, te naști acolo și rămâi acolo, dar se poate ajunge cu siguranță în 

clasa de mijloc. 

A: Cum? Ce trebuie/ai putea să faci? 

C: Să găsești traseul depinde de unde pleci. Nu știu, la oamenii din clasa de jos, probabil că 

trebuie să studiezi și trebuie să muncești. La cei din clasa superioară cred că ar ajunge la clasa 

de mijloc dacă nu s-ar adapta vremurilor, la ce vorbeam mai devreme de comuniști și ce a 

fost după 89. 



 209 

A: Cum te vezi în următorii 5 ani? 

C: În continuare în clasa mijlocie, cu un grad mai mare de confort, dar cu alte preocupări – 

mă gândesc că poate vreau să fac un copil. Există două variante – ori o să îmi trăiesc viața 

pentru mine și atunci o să-mi petrec mai mult timp și energie și bani pentru plăcerea mea, să 

mă duc în vacanțe, să-mi cumpăr chestii pentru confortul meu, să văd locuri prin lume. Sau o 

să am mai multe chestii de-astea cu familia. 

A: Ce ai păstra și ce ai schimba la viața ta ?  

C: Aș păstra prioritățile – să rămână în continuare foarte important pentru mine să fac ce-mi 

place, să nu fac foarte multe lucruri care trebuie. Să am spiritul liber. 

Ce aș schimba? Aș face ceva să mă implic mai mult, să îmi permită să-mi trăiesc viața așa 

cum îmi place mie. Mobilizare. 
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I. R., femeie, 27 de ani, arhitectă debutantă, venituri lunare in jur de 1600 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

 

A: Ce înseamnă pentru tine clasa socială? Cum ai defini tu noțiunea asta? 

I: Pătura! (râde) Cred că e mai mult o chestie economică, legată de baza financiară. Cred că 

așa ar trebui să se numească, nici să nu vorbim de clasă socială. Deci, e o categorie...oamenii 

sunt împărțiți așa în funcție de baza asta financiară, de câți bani au...sau cât cheltuiesc. 

A: Păi nu e același lucru? 

I: Nu e. Unii au mai puțin și cheltuiesc tot că le trebuie, alții au mai mult, dar sunt mai 

zgârciți, alții fac credite. Adică, cred că e mai relevant cât cheltuiești decât cât ai, că acolo îți 

dai seama... în baza asta ești dintr-o clasă sau alta. 

A: Ok, hai să ne apropiem mai concret de subiectul principal. Ce înseamnă pentru tine clasa 

de mijloc?  

I: Cred că în primul rând confort, adică o situație economică bună, ceva mai mult decât 

suficient, adică, dacă stai să te gândești la ce pui mâine pe masă, deja e clar, ești pe jos. Deci 

în primul rând bani, apoi educație, deschidere, acces la educație și dorință de îmbunătățire – 

să vrei să înveți mai mult, să te depășești, să-ți depășești condiția, cum se zice. Și cred că mai 

e vorba și de accesorizarea vieții, adică să pui acolo ceva în plus care nu e neapărat necesar, 

să vezi o țară nouă, să încerci ceva nou, să ai posibilitatea asta constant, nu din joi în paști sau 

să te împrumuți de la prieteni să pleci la Sinaia un week-end (râde). 

A: Bun, deci ai zis bani, educație, să fii mai tot mai bun, confort, deschidere, 

accesorizare...Care dintre aspectele astea le-ai considera definitorii? Cu ce asociezi cel mai 

mult clasa de mijloc?  

I: Pe scurt, clasa de mijloc e în bani, educație și puțin bling. 

A: În contextul românesc, e clasa de mijloc o categorie socială omogenă?  

I: Nu cred că e omogenă. Păi împarți toți oamenii în trei categorii și te aștepți să fie toți la fel? 

Nu, normal că nu, e destul de pestriță, dar ce am zis mai devreme, confortul, banii, educația 

astea mi se par esențiale. Accesorizarea poate mai puțin... – mă contrazic puțin, nu? (Râde) 

Îmi dau seama că poți să îți permiți să faci asta, dar să alegi să nu și, dacă stau să mă gândesc 

mai bine, mi se pare mai degrabă că cei din clasa de jos încearcă mai mult să accesorizeze, să 

se evidențieze, să arate cât cheltuie, cum ziceam la început. 

 A: Dacă te-ai hotărât la caracteristicile esențiale, care sunt cele care nu sunt neapărat 

definitorii pentru middle-classul românesc? 
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I: Păi...restul. M-ai băgat în ceață. Deci ce nu e definitoriu...cred că chestia asta de care am 

vorbit adineauri – blingul, adică...să îți permiți în plus cred că e gen middle-class, dar nu 

excesiv, adică să nu fie ca să arăți celorlalți, ci doar ceva în plus ce vrei tu, că vrei pentru tine. 

A: Bun, hai să ne întoarcem în trecut: exista clasă de mijloc în România înainte de 89? 

Daca da, ce relatie exista intre aceasta si clasa de mijloc din zilele noastre? 

I: N-am trăit atunci, dar da, exista, sigur exista. Cel puțin din ce îmi povesteau ai mei, de 

exemplu, lor le intrau banii destul de mulți și ușor atunci. Până și bunicii mei care erau 

agricultori, adică nu aveau cine știe ce profesie, tot aveau foarte mulți bani atunci. Da, erau 

probabil alte posibilități, în sensul că nu puteai să faci cu banii ăia tot ce faci azi, dar îți 

permiteai un trai mai mult decât strictul necesar. 

A: Ai menționat de profesie – crezi că și ăsta e un aspect care te pune sau nu în clasa de 

mijloc? 

I: Hmm...da. Adică numai dacă te gândești la venit, la faptul că unele joburi sunt plătite mai 

bine, deja vorbim de alt statut. Și cred că mai e și de cum te privește lumea – vezi de exemplu 

că se plâng profesorii că nu sunt respectați. Dar arhitecții sunt (râde). 

A: Interesant. Legat de comunism. Ai zis că exista o clasă mijlocie. Crezi că are vreo legătură 

cu cea de azi? 

I: Acum, nu știu ce să zic cu legătura asta. După 89 au fost unii din clasa de jos care au reușit 

să câștige și să se ridice mult, dar și invers. 

A: A fost continuitate între cele două clase de atunci și de acum ca s-o pun mai direct? 

I: Teoretic da. Adică îți dă un oarecare confort ca părinții tăi să aibă bani și o situație bună. 

De exemplu noi, eu și soră-mea, când eram mici, nici nu ne gândeam că n-o mergem la 

facultate. Era ceva normal ca și cum...te căsătorești, faci copii, etc. (râde). 

Oricum, s-au schimbat multe față de atunci. Mama îmi povestea că la facultate ea avea 

geamantane de haine, pantofi și zicea că le-a luat de pe Calea Victoriei. Când am venit eu la 

facultate și m-am dus și eu acolo, pe Calea Victoriei, și am văzut prețurile am zis...oau! de pe 

ce lume ești? 

A: Apropo de schimbări, s-a schimbat ceva important la clasa de mijloc in ultimii ani? 

I: Cred că s-a schimbat modul în care mă raportez eu la chestia asta. Pentru că la țară sau într-

un oraș mic, e în clasele superioare cel care are mulți bani. 

A: Păi și nu așa ai definit și tu clasa, în funcție de bani? 

I: Ba da, dar e mai mult. E exact acest „mai mult” care face diferența, pentru că nu e vorba 

doar de banii în plus pe care îi ai. E vorba și de ce faci cu ei, de cheltuit, cum ți-am mai spus. 
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Și la București, de exemplu, clasa de mijloc e etalonul, adică standardele sunt deja mai 

ridicate.  

A: Adică majoritatea bucureștenilor sunt din clasa de mijloc? 

I: Ca număr nu, dar ca importanță da. Ei sunt etalonul, pe ceilalți nu îi vezi. 

A: Cum adică, nu îi vezi? 

I: Adică nu au vreo putere să decidă ceva. Muncesc pe rupte pe bani puțini și se mulțumesc 

că au banii ăia, că altfel patronul le zice că sunt 100 la poartă. Mi se pare că oamenii ăștia nu 

sunt așa vocali despre ce vor ei și nici nu au timp să se implice să le fie mai bine. Cei din 

clasa de mijloc mai fac câte ceva – măcar și pe Facebook (râde). 

A: Ok, hai să venim puțin în concret. Cine face parte din clasa de mijloc?  

I: Ți-am zis, cei cu studii și bani... 

A: Ai mai zis și de acces la educație. Cum vine asta? Adică ei deja sunt educați. 

I: Au o deschidere la lume, la oportunități, în timpul liber se duc la cursuri de dezvoltare 

personală sau stau pe Facebook și încearcă de acolo să schimbe lumea, să schimbe opinii, să 

spună ce gândesc, cum e lumea în ochii lor. Au și dorința de a face mai mult, de a progresa, 

simt cumva că locul lor nu e acolo, că pot mai mult și că trebuie să muncească pentru asta, să 

depună efort. De exemplu, eu aveam printre colegi pe la facultate și persoane care veneau cu 

mașina personală la școală și ziceau că le face mama curat că ele nu vor, că nu știu să 

pornească o mașină de spălat că nu au avut niciodată nevoie sau că s-au întors din vacanță de 

la Viena, Veneția și mai știu eu unde. Dar, pe de altă parte erau foarte...întreprinzătoare, cred 

că ăsta e cuvântul. Erau încurajate să își deschidă propria afacere, să aibă inițiativă, să caute 

ceva mai bun. 

A: Ok, să lăsăm puțin criteriile. Să vorbim despre oamenii din clasa de mijloc. Cum sunt ei? 

I: Dimineața se duc job. Jobul e foarte important pentru ei – sau îl consideră a fi foarte 

important, și îi acordă multă energie, vor să fie bine văzuți. De-asta cred că s-ar duce foarte 

scrobiți așa la job. Cred că au și o viziune așa mai elitistă despre ei – vor să stea numai cu 

oameni la fel ca ei, să fie văzuți în astfel de grupuri, să-și construiască o imagine. Apoi cred 

că în week-enduri s-ar duce la cursuri din astea de dezvoltare personală, de autocunoaștere și 

în vacanțe pleacă prin diferite locuri în lume, vizitează, descoperă. 

A: Unde locuiește o persoană din clasa de mijloc? 

I: Nu, știu. Cred că poate să locuiască și într-un apartament obișnuit și într-o casă din Pipera. 

Dar cred că ar fi mai degrabă genul de oameni care modifică, îmbunătățesc apartamentul, sau 

iau o casă mai veche și o restaurează. 

A: Cum își mobilează și decorează casa? 
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I: Păi cred că ar păstra din elementele astea mai vechi, lemnul sau marmura, elemente care 

dau demnitate la fel ca și decorațiile mai clasice. Ar fi un fel de încurajare a propriului ego. 

Pe de altă parte, cred că ar adăuga și elemente moderne și gadgeturi care să facă viața mai 

ușoară. Deci cred că ar fi o combinație între demnitatea asta a clasicului și inovația 

modernului. 

A: Cum se îmbracă?  

I: Ți-am zis, scrobit așa, ca din revistă. Sunt atenți la vestimentație, să fie aranjați, pentru că 

vor să fie bine văzuți și... cred că mai e vorba și de timpul pe care îl acorzi detaliilor. Dacă 

muncești de la răsărit până la apus și tot ai grija zilei de mâine, nu prea te gândești la cum îți 

stă sacoul... dacă-l ai. Deci e și despre cum îți aranjezi prioritățile și cum îți permite condiția 

ta să ți le aranjezi. 

A: Ce mănâncă? 

I: Cred că mănâncă orice, de la sarmale la sushi, dar ideea e că orice ar mânca o fac conștient, 

pentru că vor. Ei sunt din ăia care citesc etichetele, sunt atenți la detalii și chiar dacă intră de 

exemplu într-un McDonalds nu o fac că e mai ieftin acolo, ci pentru că vor să se simtă „in the 

hood” (râde). Cumva mâncarea e un manifest mic, pentru ei înșiși, adică, cei din clasa de 

mijloc nu sunt d-ăștia să-i bată vântul pe stradă, se duc unde se duc pentru că vor. 

A: Mănâncă acasă? Își fac ei mâncarea? Sau la restaurant? 

I: Toate variantele. Nu stau în restaurant mereu, nici nu își gătesc tot timpul chiar dacă mai 

comandă acasă un chinezesc, o pizza. Își permit și un restaurant când vor, dacă la asta te 

referi, dar nu cred că acolo mănâncă de obicei. 

A: Cum îți dai seama daca un copil provine dintr-o familie de clasa de mijloc? 

I: Păi cred că se vede după îmbrăcăminte, după maniere, după cum vorbește. Un copil dintr-o 

familie de-asta cred că ar vorbi cu un adult la pertu că așa e la școlile private, îl învață pe 

copil nu cu „doamna”. Cred că ar fi mai matur puțin și ar avea și o viziune despre lume, adică 

ai putea să vorbești cu el ceva mai mult decât momentul ăsta – „ce faci? Bine, tu?”. 

A: Sunt cei din clasa de mijloc implicați civic? Participa la acțiuni de caritate? Donează? 

I: Da, pentru că ziceam că sunt oamenii ăia care se duc la dezvoltare personală și care stau pe 

Facebook și încearcă să schimbe păreri, să vorbească despre lucruri, deci cred că ar participa 

și la acțiuni de caritate si probabil ar face din asta un eveniment, un grup o comunitate ca să 

discute mai departe. De donat, nu știu ce să zic. Am văzut că mai apar pe Facebook campanii 

din astea să donăm pentru copii sau homeleși, dar nu știu să zic cine donează. Eu n-am crezut 

în astea. Știi că erau ăia pe la sfârșitul anilor 90, prin 2000 care veneau cu legitimații false pe 

la ușă și cereau bani de la oameni pentru eu știu ce copil, dar erau niște hoți ordinari. Acum 
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nu zic că ei sunt așa, doar că pentru mine s-au cam pierdut sentimentalismele astea – nu mai 

zic de câți cerșetori sunt prin București, peste tot. 

A: Sunt interesați de viata politică? Votează? Participă la proteste? 

I: Da, cred că se aplică aproape același răspuns. Vor să schimbe chestii. Dar cred că unii din 

ei sunt și deziluzionați. Adică au încercat și cu votul și cu protestul și nu se vede mare lucru. 

Pentru viteza cu care se întâmplă celelalte lucruri din jur...nu prea mai au răbdare cu politica 

să se schimbe. D-aia și vezi pe Facebook „neam săturat” și alte alea. 

A: Au existat momente sau situatii in care v-ati definit ca apartinand unei anumite clase 

sociale? 

I: Da, dar mai degrabă în capul meu că mă uitam la alții și îmi ziceam, uite ăla e așa eu sunt 

așa, suntem diferiți pentru că venim din pături diferite. Dar nu cred să fi avut vreodată o 

conversație cu cineva în termenii ăștia. 

A: De ce crezi că n-ai avut o conversație așa? 

I: Nu știu. Nu vorbesc așa...nici eu, nici prietenii mei. Adică, diferențe sunt și le vede toată 

lumea că d-aia avem și discriminare și rasism și etc, nu? Dar cred că nu mai e la modă să zici 

de clasă. Nu înseamnă nimic acum. Zic și eu...care nu folosesc limbajul (râde). 

A: Hai să-l folosim acum. Tu unde te-ai situa? În ce clasă? 

I: Dacă mă gândesc la ai mei și la familie, cumva aș fi din clasa de mijloc, dar dacă mă 

gândesc individual...nu sunt, ce naiba, abia am reușit să-mi iau și eu un smartphone de 

curând. (râde). Deci, nu sunt în clasa de mijloc. 

A: Înțeleg că părinții, rudele apropiate le vezi în clasa de mijloc? 

I: Da, oarecum. Adică, au studii superioare, ne au pe noi, două fete și noi tot așa, cu studii 

superioare. Ne-au întreținut până de curând și au mai făcut chestii și pe lângă casă.  

A: Alți prieteni sau cunoștințe pe care i-ai vedea în clasa de mijloc mai ai? 

I: Hmm...da, sigur da. Și mai sus – îți ziceam de colegele de la facultate, dar mai sunt și alții. 

A: Și ce crezi că îi diferențiază de tine dacă ei sunt în clasa de mijloc și tu nu? 

I: Păi cred că e venitul în momentul de față cel care face diferența. Ți-am zis, eu abia mi-am 

luat un smartphone de curând. În rest, educație avem cu toții, planuri, imaginație, nu ne 

lipsesc. Deocamdată mijloacele materiale spre planurile alea fac diferența...așa cred. Dar cred 

că mai e și de familie – adică, ai mei m-au ajutat cât au putut, acum îi depășește și nici nu pot 

să spun că am moștenit de la ei vreo afacere sau vreun plan sigur pentru mai încolo, pe când o 

parte din cei...cele de care îți spuneam, tocmai aici au un avantaj și pe ăsta îl treceam cu...îl 

includeam tot la venit, dar nu e.  

A: Se poate să treci dintr-o clasă în alta? Tu crezi că o să ajungi în clasa de mijloc? 
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I: Cred că da... 

A: Cum? 

I: Prin muncă, educație, inițiativă...să te educi tot timpul, să te depășești, să vrei mai mult. 

Dacă te mulțumești cu ce ai, rămâi unde ești...nu te mișcă nimic. Poate doar să câștigi la loto 

(râde). 

A:  Da, dar cum rămâne cu accesul la educație de care ziceai? 

I: Cred că e un proces gradual, greu, trebuie să te zbați, să încerci mai multe opținui când 

pleci de jos. Și cred că e o chestie și de atitudine – dacă tot zici că nu se poate, că nu reușești, 

că nu ai pe unde...e clar, nu aparții acolo. Trebuie să și crezi că faci parte din clasa de mijloc 

ca să poți să ajungi să fii. 

A: Gata! Cam atât a fost! Mulțumesc că ți-ai rupt din timp să stai de vorbă cu mine! 

I: Și eu îți mulțumesc!  
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M. M., femeie, 39 de ani, studii superioare, lector universitar, dramaturg, venituri 

lunare între 2000-4000 de lei (ocazional 6000 de lei) 

Interviu realizat de Alin Savu 

 

A: Să-ți explic puțin mai detaliat despre ce e vorba - facem un proiect despre cultura 

materială a clasei de mijloc din România și fiecare din noi are o bucățică din proiect - 

alimentație, vestimentație, compasiune și moralitate, locuire și copii. Și încercăm în primă 

fază să facem un portret social al clasei de mijloc, după care să pornim cu niște interviuri în 

adâncime. Acum e vorba de un interviu mai degrabă general, dar puțin focalizat și pe tema 

copiilor, fiindcă eu mă ocup de partea asta. O să dureze în jur de o oră, depinzând și de cât de 

mult vrei/poți tu să stai. 

M: Ok! 

A: Bun. Să începem atunci cu cea mai evidentă întrebare - ce înseamnă pentru tine clasa de 

mijloc în România? 

M: Pentru mine clasa de mijloc e...nu știu, acea clasă, acel compartiment social care reușește 

să supraviețuiască în condițiile să zicem nu cele mai bune, dar reușește să supraviețuiască să 

zicem, cât de cât decent, care are niște joburi cât de cât decente, care asigură, ca să zic așa, un 

trai ok, dar care de foarte multe ori nu e conștientă de toate contextele și condițiile de 

exploatare în care funcționează. Adică, de multe ori, tinde să nu exploreze în adâncime 

condiții de exploatare și situații în care de fapt e foarte exploatată și paradoxal, zona asta de 

confort, de fapt e o zonă extrem subminată de contexte de exploatare și diverse alte structuri. 

Deci în mare sunt oamenii care trăiesc, hai să zicem, cât de cât ok, dar care tind să nu 

conștientizeze tot arealul ăsta de exploatare din care sunt parte. 

A: Și numai la categoria asta socială se prezintă exploatarea asta de care vorbești sau 

inconștiența asta? 

M: Nu, nu, nu, nu, e clar că nu! E clar că nu! Dar cumva, știi cum e, în condițiile în care 

vorbim de clasă socială și de, cum să zic, zone în care sărăcia e foarte mare, conștientizarea 

sărăciei, chiar dacă mijloacele de combatere și mijloacele de cum să zic...rezistență 

sunt...cum să zic...foarte mici, mi se pare că e totuși o conștientizare mai mare a statutului pe 

când aici, pentru că există acest confort cât de cât mai accentuat, o zonă de rezistență care ar 

putea să fie mult mai accentuată nu prea e. 

A: Înțeleg. Ți se pare că e o categorie socială omogenă? 

M: Nu mi se pare că e o categorie socială atât de omogenă. Mi se pare că sunt, cum să zic, 

oameni care sunt mai bine poziționați, oameni care sunt mai puțin...bine poziționați, deci da, 
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adică mi se pare că nu poți să vorbești de omogenitate perfectă. Poți să vorbești de niște 

decalaje evidente și nișe cum să zic, diferențe și de...Dar cred că ceea ce totuși cât de cât 

apropie e tipul ăsta de...cum ziceam...confort și de faptul că îți permiți cât de cât niște lucruri. 

A: Și diferențele unde s-ar face? În ce aspecte? 

M: Păi, nu știu, diferențe la nivel de salarii, la nivel de posibilitate de a-ți face niște credite 

mai mici sau mai mari, la nivel de a-ți gândi într-un fel timpul liber, de a-ți aloca mai mult 

timp liber pentru mai multe activități, de a face un anumit tip de turism, deci...în zona asta în 

care unii au anumite posibilități mai clar codate, alții mai puțin evidente. 

A: Dacă ar fi - că ai menționat mai multe aspecte: venit, statut, acces la diferite resurse - dacă 

ar fi să izolăm anumite caracteristici de bază, definitorii, ale clasei de mijloc, care ar fi? 

M: Păi, cred că ar fi capacitatea asta, posibilitatea să zicem de a-ți face anumite credite cu 

care să supraviețuiești, ca să spun așa, mai bine, de a avea cumva privilegiul (în ghilimele) de 

a petrece o vacanță, nu știu..., în altă țară care să fie cât de cât ok, de a avea un statut 

economic care să nu te plaseze într-o zonă de sărăcie, dar care în același timp să-ți aprindă 

niște beculețe de posibilă precaritate, de a fi cumva, cât de cât protejat, dar în același timp și 

supus unor posibile transformări care nu știi în ce barcă te plasează, de a avea cât de cât un 

statut, hai să nu zic confortabil, dar un statut de minimă protecție, totuși, care îți conferă mai 

mare stabilitate - și economică și socială - îți garantează cuvma o anumită...un anumit...cât de 

cât un anumit confort. 

A: Și dintre chestiile pe care le-ai enumerat până acum e ceva ce poate lipsi din profilul clasei 

de mijloc?  

M: Hmmm...să poată lipsi. 

A: De exemplu, dacă sunt din clasa de mijloc, pot să nu am bani, să nu fiu educat? 

M: Acuma e interesant cumva, că mi se pare că profilul ăsta, clasa de mijloc se 

autoportretizează ca fiind clasa educată, clasa care cât de cât are un anumit statut, clasa cool, 

clasa care, mă rog, e dincolo de zona asta de oameni needucați, primitivi, nu?, care votează 

aiurea, care nu știu pe ce lume sunt. Deci, cumva, mi se pare că autoportretizarea e una în 

beneficiul situării în zona educației și în zona...cum să zic...garanției unui anumit statut, care 

îți conferă și o anumită aroganță, care îți conferă și o anumită privire distanțată, care te face 

uneori să-i învinuiești pe săraci că sunt săraci, pe leneși că sunt leneși că nu vor să 

muncească, adică care dau cumva un pic de atitudine ușor arogantă și distantă față de niște 

probleme care cumva - aici mi se pare mie paradoxul - cel puțin în structura socială și politică 

în care trăim, te pot amenința oricând. Deci, aici, mi se pare mie limita cea mai problematică 

- cât de conștient ești că toate lucrurile astea care țin de precaritate și cu care tu te confrunți 
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pot deveni oricând mult mai accentuate, știi și ideea asta că te situezi deasupra, uneori e o 

capcană pentru că ești permanent amenințat de ea. Dar mie mi se pare că situarea e într-o 

zonă din asta a celor care se consideră clasa educată, clasa care transgresează sărăcia și 

intelectuală și economică, adică sunt...sunt oameni cu floricele în cap. 

A: Înainte de 89 exista clasă de mijloc în România? 

M: Înainte de 89...mmmm...da, cred că exista și înainte de 89 o clasă de mijloc în România. 

Adică existau oameni care erau situați într-o anumită categorie, oameni care-și permiteau 

anumite lucruri, oameni care aveau anumite...anumite privilegii. Ce mi se pare e că nu existau 

atât de ...cum să zic...nivelul...cum să spun...decalajele e clar că nu erau atât de mari - mi se 

pare asta un lucru evident - și felul în care se raporta o clasă la cealaltă nu mi se pare că era 

atât de mare. Adică aroganța asta pseudo-intelectuală și pseudo cool nu exista și nu era 

prezentă. Mi se pare cumva că erau mult mai apropiate clasele și mult mai apropiate 

discursurile acestor clase. Adică, chiar dacă erai intelectual, totuși, nivelul de viață, nivelul 

tău financiar, economic, nu îți permitea să te situezi într-un tip din ăsta de distanțare și de 

aroganță și de...săracul e sărac pentru că așa vrea el să fie. 

A: Și crezi că între clasa de mijloc de atunci și cea de acum e vreo legătură? 

M: Mi se pare cumva că s-au păstrat...adică, clasa care cât de cât avea un anumit statut sau 

avea anumite privilegii, cumva, imediat după 89 a rămas într-un fel conectată la un tip de 

privilegiu sistemic și privilegiu de fond, dar, după care, mi se pare că ceea ce a rupt de fapt 

este tocmai accentuarea decalajelor foarte mari și adică asta mi se pare că...Adică chiar dacă 

să zicem că imediat după puteai să vezi niște continuități cât de cât, după aceea mi se pare că 

decalajele cumva au marcat foarte puternic discrepanțele de fapt și ascensiunea unor categorii 

și repet, tipul ăsta de discurs și de raportare foarte dăunătoare până la urmă, pentru orice tip 

de coeziune socială și pentru orice tip de...solidaritate și de înțelegere foarte profundă a 

lucrurilor și pentru care milităm și pentru care ne adunăm în stradă. Adică, mi se pare că toate 

devierile astea spre naționalism care au amprentat multe dintre proteste - și Roșia Montană, 

știi - mi se pare că și astea au pornit de la o clasă de mijloc cool care a ieșit ca să apere, cum 

să zic, confiscarea și...până la urmă ”nu corporația face legislația!”, da, deci, un anumit 

accent foarte mare pe beneficiile unei corporații care distruge toată coeziunea socială, cumva 

mi se pare că au deviat foarte foarte ușor spre altceva și asta tocmai pentru că lucrurile grave 

și lucrurile pentru care cred eu că trebuia să se pună...lucrurile pe care trebuia să se pună 

accentul - vezi austeritate, vezi politici sociale discriminatorii, s-au pierdut într-un fel și au 

fost preluate de fapt de alte discursuri. Știi, adică, discursul ăsta al clasei de mijloc care iese 

pentru „nu corporația face legislația”, cumva s-a disipat și s-a diminuat pentru că protestul 
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pentru altceva, adică anti-austeritate, politici, cum spuneam, sociale haotice, de fapt lipsa 

unor politici sociale, educație, sănătate, știm ce, n-au mai...adică evident că n-au avut o 

relevanță și te poți întreba de ce. Adică, cum de un discurs naționalist sau cum de alte forme 

de discurs cotropesc sau anulează fundamental lucruri esențiale care erau, dar care e clar că 

nu au fundamentele necesare și e clar că oamenii cumva nu credeau destul de mult în ele ca 

să le susțină până la capăt, de-asta mi se pare că au fost total înăbușite și deviate spre altceva.  

A: Apropo de asta - o întrebare pe care ți-aș fi pus-o mai târziu - crezi că sunt implicați civic 

cei din clasa de mijloc? Îi vezi participând la acțiuni de caritate. 

M: Mie mi se pare că e un tip de implicare care după mine nu are niște fundamente foarte 

puternice și foarte ancorate de fapt în probleme politice grave, știi cum e austeritatea, cum 

sunt politicile sociale, cum sunt toate problemele din educație, din sănătate. Adică totul e 

învelit într-un discurs din ăsta în care clasa de mijloc tot proliferează anticorupție, știi, toți 

suntem anticorupție pentru că mi se pare că de fapt e mult mai simplu decât să protestezi 

pentru lucrurile foarte, foarte grave și foarte puternice care îți macină în fiecare zi existența. 

Adică sănătatea, educația nu merge bine pentru că profesorii sunt proști, pentru că e corupție, 

pentru că se ia mită, pentru că...NU! Dar, nu pentru că ai un sistem care e praf, ai un sistem 

care e subfinanțat, ai un sistem care merge pe această subfinanțare continuă - vezi la fel și 

sănătate. Adică mi se pare cumva că protestele sunt foarte mult...foarte mult...cum să zic 

confiscate de niște idei și de niște priorități neoliberale care sună foarte frumos, știi, toți 

suntem anticorupți, dar care, repet, fac apel tot la mintea asta cu floricele care nu de vede de 

fapt...sau nu vrea, sau i se pare că nu are nici nu rost să...dă mult mai bine să fii anticorupt, 

decât să fii antiausteritate, pro politici sociale, pro politici pentru locuire, pro lucruri care 

realmente în momentul ăsta apasă. Deci, cred că e o clasă care vede protestul mai degrabă la 

nivelul ăsta de idei liberale cool și proliferare a zonei cool decât la nivelul unor...cum să 

zic...fundamente politice foarte puternic ancorate în realitățile care sunt. Adică, sunt super 

curioasă dacă...(sună telefonul) O secundă doar 

A: Nicio problemă! 

M: Da, adică, mi se pare cumva că la protestele uite, îți dau un singur exemplu, la protestele 

pentru politici de locuire, la protestele pentru zonele afectate de toată această demență a 

evacuărilor au ieșit extrem de puțini oameni. Adică toată zona asta cool de middle-class care 

iese la alte proteste, la protestele astea cum să spun, la protestele astea politice pentru cauze 

care merg în austeritate, egalitatea drepturilor, adică drepturi din astea fundamentale cum e 

dreptul la locuință, lucrurile astea nu mai par atât de relevante, adică lumea nu iese la protest 

și la un marș pe politici de locuire. Adică nu se iese. La protestele împotriva evacuărilor sunt 
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în continuare foarte puțini oameni, extrem de puțini oameni. Și te întrebi de ce, că pare că...că 

nu e o problemă. Că nu e la fel de grav ca ceva care ne strânge și ne adună mult mai cool 

până la urmă decât ăia care sunt și rromi, pff, stau în case care nici nu sunt ale lor. Știi, adică 

întotdeauna se găsește...adică întotdeauna discursul deviază spre altceva decât spre...Nu, 

frate, dreptul la locuire e un drept fundamental și până la urmă angrenează multe alte drepturi 

și încălcarea multor altor drepturi. Dar nu sunt văzute așa. Sunt văzute ca niște chestii 

minore, știi și chestia asta asta de ierarhizare a cauzelor pentru care luptăm mi se pare foarte 

interesantă. Adică cum unele cauze par mult mai cool și mult mai posibil de luptat și de 

coalizat decât altele care poate nu ne afectează în mod direct, pe care poate nu le vedem în 

mod atât de pregnante. Știi, mi se pare interesantă ierarhizarea asta a cauzelor pentru care 

luptăm. 

A: Da, e foarte interesată chestia asta, ierarhizarea valorilor, prioritizarea lor și a principiilor 

morale în baza cărora iei acțiune, faci ceva. 

M: Da, și cum tot middle-classul ăsta, repet, ar trebui să fie conștient că ierarhizarea asta a 

drepturilor și ierarhizarea asta a priorităților de fapt anulează valoarea unor acțiuni civice și te 

anulează și pe tine în momentul în care ești conștient doar de unele și de altele nu. Și atunci e 

o întreagă discuție de ce și cum te raportezi și ce mai înseamnă o poziției civică, o poziție 

politică asumată, dacă unele ți se par ok și altele nu, știi. 

A: Dar crezi că oamenii ăștia care participă la proteste sunt și cei care votează și sunt 

implicați și politic, nu doar din stradă, ca să zic așa? 

M: Nu știu ce să zic. Mi se pare că e zona asta care a luat-o razna cu Nicușor Dan. Știi, e zona 

asta care tot caută cârlige de salvare, știi, și care tot își caută ...nu știu cum să zic...fântâni 

salvatoare, știi. Care sunt...nu știu cum să spun...care sunt țâșnitoarele astea care ne...și din 

când în când apare un chip din ăsta țâșnitoare pe care ne proiectăm toate frustrările și toate 

devierile și avem senzația că mamă, ăsta este! Și dacă te uiți de fapt în adâncimea 

programului politic, și dacă te uiți de fapt ce susține și dacă te uiți de fapt spre ce duce, vezi 

cam cum stau lucrurile și revenim la aceleași discuții, știi. Mitul civilizator, colonizator - noi 

cei care suntem înapoiați, primitivi, tâmpiți, că asta e, asta suntem, mici și proști și care ne 

civilizează și care ne aduc de fapt lumina apei salvatoare. Știi, aici mi se pare cumva...Da, 

cred că merg pe un vot, cum să spun...pe...votul de păcăleală civilizatoare știi și votul de 

anticorupție care vine la pachet cu civilizația, cu promotorii unui alt mod de existență, al unor 

alte idealuri, dezirabilitate, adică merg pe o zonă din asta aspirațională care, până la urmă, 

după părerea mea e super-colonizatoare și care nu face decât să te plaseze în același cerc al 

celui care e permanent...care are nevoie de o intervenție ca să fie civilizat și ca să aspire. Ai 



 221 

tot timpul nevoie să fii tractat. Adică tu nu poți să fii, să mergi singur. Tu ai nevoie de cineva 

care să te...să-ți tracteze aspirațiile, știi, să-ți tracteze drumul spre ascensiunea vestică și așa. 

Și atunci ai nevoie de un președinte care vine dintr-un oraș civilizat care-ți aduce soarele și-ți 

arată cam pe unde stă luna, ai nevoie de salvatori care au salvat Bucureștiul, deci sigur îți vor 

salva și ție viața și țara și lumea. Deci, mi se pare că e o proliferare din asta a unor figuri, de 

fapt, foarte stereotipizate social și foarte clișeizate politic, pentru că dacă stai să te gândești 

sunt niște clișee, dar care sunt îmbrăcate în...nu știu cum să spun, în structura asta 

foarte...foarte cool, civilizațională care prinde foarte bine. Adică, uită-te și tu - permanent e 

despre civilizație, despre cât de înapoiați suntem și cât de civilizați am putea fi dacă - știi, aici 

mi se pare că...Și apar din când în când pionii ăștia care-ți livrează posibilitățile, știi 

potențialitățile civilizaționale și par foarte așa...adică mi se pare că...lumea și cel puțin 

middle-classul, e foarte atașat. Adică e un univers de atașament foarte mare și paradoxal, 

empatizezi cu potențialul aspirațional și nu empatizezi cu oamenii de lângă tine care trăiesc 

cum trăiesc și care se confruntă cu ce se confruntă, pentru că, până la urmă, asta e..ghinionul 

lor. 

A: Ți se pare că s-a schimbat ceva important în ultimii ani la clasa de mijloc? 

M: Într-un fel mi se pare că a devenit mai activă, e nu știu cum să zic...răspunde mai repede 

unor lucruri, știi, dacă e o chestie se adună. Adică, puterea de coagulare e mai mare și e mai 

rapidă. Adică mi se pare că se adună mult mai repede pentru ceva. Acuma...rămâne de 

discutat pentru ce, din punctul meu de vedere și cum sunt ambalate lucrurile, adică cum sunt 

duse mai departe. Adică e evident că sunt oameni care uneori, mă rog, unii dintre ei, au 

autoritate, au vizibilitate, au...cum să zic, putere de a impune niște lucruri și atunci e clar 

că...Da, deci dacă s-a schimbat ceva, e clar că reactivitatea e mult mai mare și e mai promptă, 

dar întotdeauna rămâne după mine, întrebarea asta, pentru ce e mobilizarea. Adică, ne 

grăbim, dar spre ce? 

A: Și în viitor cum crezi că o să arate. 

M: Măi, în viitor...nu știu cum o să arate. Eu mi-aș dori în viitor să fie cât mai mulți oameni 

din această clasă de mijloc conștienți de problemele reale cu care se confruntă, știi. De 

discriminări, abuzuri la locul de muncă și în alte zone, de precaritatea cu care se confruntă, de 

posibilitatea de...ca să zic așa, de a pica oricând barca celor pe care îi blamezi că așa sunt 

pentru că așa vor, știi. Adică mi se pare că o conștiință din asta a precarității și a instabilității 

mi se pare mie că ar fi. Și dacă până la urmă te solidarizezi cu alte categorii, pentru că vezi de 

fapt cu adevărat ce se întâmplă acolo. Adică mi se pare că o conștiință structurală ar fi cumva 

soluția de a ieși din propria ta nișă și din cât de cât propriul tău confort - ceea ce e super greu, 
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îmi dau seama, pentru că intri în niște chestii și cu toții intrăm în niște zone de confort și de 

liniște și atunci până la urmă stai să te gândești că nu poți să te solidarizezi pentru tot pe 

lumea asta și selectezi solidarizarea. E și ăsta un mod de a fi. 

A: Hai să o luăm puțin mai concret. Gândește-te așa...poate la prieteni sau cunoscuți, la un 

portret virtual al unei persoane din clasa de mijloc. Cine face parte din clasa de mijloc? Cum 

e omul ăsta? 

M: Păi, îți spuneam, cred că e un om care are un salariu sau are niște activități care îi permit 

să trăiască cât de cât decent, își permite să facă cât de cât - râde - zic mereu cât de câtul ăsta - 

un credit la locuință. Își permite să își mobileze decent locuința, nu știu...își permite să 

meargă într-o vacanță... 

A: Unde locuiește o persoană din clasa de mijloc? 

M: Acum, cum să zic, nu știu dacă...adică eu am prieteni în clasa de mijloc care locuiesc și în 

centru, dar care locuiesc și în cartiere, deci nu neapărat centru, dar care își permit...da care, de 

cele mai multe ori își permit să plătească o chirie, sau, repet, și-au permis să-și facă un credit 

și încă își permit să și-l plătească, care-și permit să-și facă și o vacanță din când în când în 

străinătate... 

A: Stau la bloc sau la casă? 

M: Măi, eu am destul de puțin prieteni care stau la casă - râde. 

A: Nu neapărat doar prieteni - am zis așa că asta ți-ar putea fi mai la îndemână 

M: Cred că, nu știu...pentru mine la bloc. 

A: Pentru că tu stai la bloc, deci. 

M: Da, de-aia! râde zgomotos. Da, mai mult la bloc. Acum sigur, cu siguranță stau și la casă, 

dar mai mult îi asociez în zona asta urbană, semi-centrală, cumva nu periferică total, de bloc. 

A: Ai pomenit de mobilare decentă. Ce înseamnă decent? Cum își decorează, mobilează 

casa?  

M: Da, adică, nu știu, își permit să aibă un apartament în primul rând cam de două camere, își 

permit să aibă nu știu, televizor, bibliotecă, birou, dacă sunt doi, două laptopuri, nu știu, 

canapele, fotolii, adică își permit să-și mobileze într-un cât de cât, hai să zicem, un confort și 

își permit, repet să plătească credit, își permit să își facă vacanță, își permit să iasă la munte, 

își permit să iasă în week-enduri din București, afară din București, își permit să se 

întâlnească cu prietenii în week-enduri. 

A: Cum se îmbracă? 

M: Mamă, cum se îmbracă? Nu știu cum se îmbracă. Nu cred că...e clar că nu e un tip de 

ostentativitate, se îmbracă cred că mai degrabă fancy-cool, așa, adică, nu știu...se îmbracă în 
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jeanși, în fuste mai fancy, bluze mai fancy, adică într-o zonă din asta pe care nu o asociezi 

neapărat cu opulența, nu o asociezi neapărat cu exhibarea banilor, dar în același timp e fancy, 

nu știu cum să zic, adică, e un stil îngrijit și preocupat cumva. Ești preocupat cumva de cum 

arăți dacă ieși din casă și te duci în diverse locuri, ești preocupat de cum arăți și de cum ești 

privit și de ce pui pe tine și îți dorești să fie mai fancy așa, mai haios, mai...culori mai multe 

sau negru, mai asortate sau intenționat așa mai neasortate, adică mai...da, fancy, cred, ăsta e 

cuvântul. 

A: Ce mănâncă? 

M: Aoleu, Alin....Paste! Mănâncă paste cu somon! râde. Băi, nu știu, cred că e o preocupare 

din asta să mănânci sănătos, știi, să nu mănânci mult, să ai cumva grijă de ce mănânci, adică, 

e preocupare asta, mi se pare. Discuțiile sunt foarte multe în zona asta. Nu? Să mănânci, 

poate să încerci din când în când să mănânci bio, să ai grijă. Adică, conștiința ingredientelor 

există, mi se pare, tot timpul, și e pusă destul de clar pe tapet. Adică, nu mănânci așa...chiar 

dacă mai scapi, mai scapi și evident că mai scapi. Dar mi se pare că te gândești și de fiecare 

dată apare în discurs să nu mănânci orice, să încerci să mănânci sănătos, să încerci să reduci 

cât mai mult și poate să nu mănânci deloc carne, știi? Adică e o preocupare pentru acel stil de 

viață sănătos, cu salate, cu lucruri ușoare, cu combinații care să nu...conțină foarte multe 

lucruri nocive pentru sănătate. Adică e, cred că e și asta e o diferență clară față de...adică. 

Când am lucrat în zone în care am lucrat cu copiii foarte săraci, sau așa, mi se pare că 

alimentația e așa, unul dintre lucrurile despre care oamenii vorbesc în termenii ăștia, știi, ce 

înseamnă să mănânci sănătos, cum se discută în mediile middle-class așa, știi, și cum au 

apărut tot felul de restaurante care îți permit să mănânci altfel și te gândești „hai să mergem 

acolo că mâncăm o supă de linte!” . Adică e un meniu, cumva, la care reflectezi. 

A: Ai vorbit de copii, asta era următoarea întrebare - cum îți dai seama sau cum recunoști 

dacă un copil face parte dintr-o familie din clasa de mijloc. 

M: Păi, cred că îl cunoști...na, sunt în primul rând anumite preocupări - aici mi se pare că 

discuția este interesantă - pe de-o parte ești preocupat să-i umpli mult timpul, să aibă cât mai 

multe activități, ceea ce, să zicem, în zonele sărace nu prea - eu, cel puțin, vorbesc și din 

experiență, nu prea am întâlnit. Adică părinții aceia chiar nu-și pun problemele astea. Sigur, 

sunt mega-interesați să învețe, să ducă copiii la școală. Deci e un interes pentru umplerea asta 

de timp știi, și aici mi se pare că e foarte interesant și s-ar putea vorbi foarte mult despre ce a 

însemnat după 90 și după 2000, umplerea timpului copilului. Adică mi se pare că e o discuție 

foarte mișto care s-ar putea purta și discuta, pentru că da, ești interesat să-i umpli timpul, ești 

interesat să-l dai la cursuri, ești interesat să facă engleză, ești interesat să facă limbi străine. 
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Nu știu, ești interesat să facă și sport, ești interesat să facă și un instrument, adică, repet, e un 

interes pentru, cum să spun, permanenta negociere a timpului liber. Și ești interesat 

alternativ-e-le care apar, știi. De obicei sistemul e insuficient, de obicei sistemul e foarte prost 

- ăsta e discursul, e foarte blamat. Nu e analizat de ce și cum, de unde, de ce e atât de prost, 

de ce, știi? Dar, da, vrei să-i ocupi timpul, vrei să i-l ocupi bine și cum să spun, vrei să-i 

creezi așa un fel de... 

întrerupere - sună la ușă – intră bunicii cu copilul de afară. 

Scuze! Da, deci ești cumva interesat de...alternativele pe care i le poți oferi. 

A: Dar de unde crezi că vine interesul ăsta - și pentru a-i umple timpul și pentru divese 

alternative? 

M: Eu cred că aici e mult de discutat. Eu cred că pe de-o parte vine și dintr-o senzație din asta 

că copilul va fi expus unor lucruri cât mai diferite, unor situații cât mai competiționale, cât 

mai performante - iarăși, mi se pare că sunt niște termeni cheie care tot revin în tot discursul 

ăsta și despre educație și despre copil și e și teama asta că poate copilul meu, dacă nu-l dau 

sau dacă nu-l expun, hai să zicem mai frumos, atâtor experiențe creative, poate că nu va face 

față și poate că se va simți prost și poate că va ajunge și nu va avea...și atunci cum să...Adică, 

mi se pare, în momentul ăsta, foarte greu să fii și părinte, știi, pentru că te gândești, băi, dacă 

nu-l expun, poate-i nasol pentru devenirea lui, pentru că va fi în contexte în care alți copii au 

fost expuși. Pe de altă parte zici, băi, dar ce se întâmplă cu timpul lui că nu mai are deloc 

timp și uite că face și aia și aia și aia. Adică, cred că vine din mai multe - dintr-o teamă, dintr-

o...evident dintr-o teamă, vine și dintr-o frustrare din asta - ce n-am avut eu să aibă el, ce n-

am putut eu să-mi permit, e bine să-și permită el și uite dacă am cât de cât un salariu și am un 

nivel, atunci hai să-și permită că e important pentru el. Deci, mi se pare cumva că sunt mai 

multe lucruri care merg împreună știi, și mi se pare că e un copil destul de...destul de solicitat 

așa. Adică e un copil care face față mai multor contexte și care trebuie să știe și aia, trebuie să 

știe și aia, trebuie să știe și aia. De multe ori, știi, e și competiția asta între părinți, care mi se 

pare foarte...un alt fenomen de analizat și e și teama asta că, repet, poate copilul tău rămâne 

pe dinafară dacă nu-l faci...dacă nu-l dai la atâtea. Dacă în parc ăla e dat și al tău n-a fost dat 

și dacă în viitor...știi, adică, cred că vrei să-i dai și-aia, și-aia, și-aia, și-aia, și-aia. 

A: Din punct de vedere material vorbim de aceeași experiență? Adică educația vine mai 

degrabă pe o filieră abstractă că-l trimiți și acolo și acolo, dar în ce privește obiectele sau 

vestimentația...e aceeași dorință de a-i oferi mai mult? 

M: Băi, da, cred că vrei. Adică, mi se pare că ești atent cu ce se îmbracă copilul, vrei cât de 

cât. Acuma nu știu că și middle-classul e mai multe...știi, depinde și de școala la care e, 
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depinde și de mediul în care este, dar da, cred că vrei cumva să aibă un stilou de anumite 

calitate, să aibă rechizite de o anumită...Adică, știi, e chestia asta, iarăși, apropo că se tot 

discută - timpul de calitate pe care-l petreci cu copilul tău, să fie un timp de calitate, să aibă 

lucruri de calitate, să fie înconjurat de prieteni de calitate, să fie la o școală de calitate, să fie 

într-un mediu, știi. Adică e toată discuția asta, chiar îmi spunea cineva că e foarte fericită că 

s-a mutat de unde stătea și că acuma stă într-o zonă închisă, într-o zonă în care e protejată 

cumva și copilul se poate juca împreună cu alți copii la fel ca el, într-un fel de părculeț din 

ăsta care e păzit de un bodyguard, adică e o zonă protejată cumva. Cumva mi se pare 

interesantă toată nevoia asta, știi, pe de o parte de a oferi totul de calitate, și de a construi 

protecție și de a construi - asta mi se pare că asta e în momentul ăsta nebunia, să îi 

construiești copilului tău cât mai multe cercuri de protecție, știi. Pentru că într-un fel și dacă 

îl dai la foarte multe, e adevărat că e o supraexpunere, dar în același timp îl și protejezi în 

sensul că îi oferi foarte multe și cu ce are, cu siguranță că te gândești că va putea să facă față. 

Mi se pare că întotdeauna este discursul ăsta despre viitor și despre potențialul viitorului. 

Adică se discută foarte puțin despre ...băi, copilul meu, aici, acum, știi, ăsta e, e în clasa a2 -a, 

3-a, 4-a, hai să vedem, e clasa a 3-a, hai să vedem ce poate să facă copilul ăsta în clasa a 3-a? 

Nu! Mi se pare că e permanent asta în discuție - despre lansarea ...adică copilul e trambulina 

spre viitor și că tot ce-i oferi tu e de fapt un amalgam de lucruri de oferte, de all inclusive, știi 

- all inclusive child pentru viitor  să aibă și-aia, să aibă și aia, și-aia, ca să poată să facă față. 

Mi se pare că despre prezent e mai puțin. Este mai mult despre cum să dăm, cum să facem 

viitorul? Ăsta, Ken Robinson are chestia asta foarte tare, știi că zice că mereu încercăm să le 

spunem copiilor să învețe cutare ca să le facă...că le va folosi în viitor, c-o să îi ajute în viitor, 

așa pentru viitor, dar că de fapt noi habar nu avem ce-o să fie în viitor și cumva îi învățăm 

lucruri pentru ceva ce nici măcar noi nu știm cum va fi. Și de-asta poate zice el că singurul 

lucru care ar trebui învățat este creativitatea, dacă poate fi cumva învățată. Dar iarăși, toată 

chestia asta de creativitate, mi se pare că....e super-așa...a devenit unul dintre cele mai erodate 

cuvinte în sistemul ăsta alternative. Știi, îl dăm la chestii creative, îi oferim contexte creative 

copilului. Cred că ce caracterizează foarte mult e dorința asta de a oferi cât mai mult și de a-l 

expune unor experiențe cât mai...cât mai diverse, știi. 

A: Dar dacă ai vedea un copil pe stradă ai putea să-ți dai seama dacă e middle-class sau nu? 

M: Băi, sunt așa niște amprente, cred și în felul în care se poartă și în felul care e îmbrăcat și 

felul în care uneori vorbește și felul în care se adresează. Știi, adică are așa un pic mai mare 

de relaxare, problemele sunt exclusiv astea care țin de teme, de suprasolicitare, de...știi, adică, 

pare că sunt așa, chestiile astea de fericirea copilului...copilul trebuie să aibă, adică să nu 
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fie...să n-aibă foarte multe teme, da, cred că sunt niște mărci așa de...mai ales de relaționare 

cu lumea, știi. Sunt copii mișto, copii drăguți pe care îi vezi cumva că preiau multe din 

mediul, din discursul ăsta antisistem pe care îl au părinții, școala e foarte proastă, sistemul e 

foarte prost, noi suntem asaltați, știi, adică...da, cred că sunt niște lucruri pe care le putem 

identifica. 

A: În ce te privește pe tine, au existat vreodată situații în care te-ai definit ca aparținând unei 

anumite clase sociale în termenii ăștia de clasă socială? 

M: Mmmmm....mda, băi, cred că da, sunt anumite contexte în care ești și în care, da, te 

plasezi într-o numită zonă. Și contexte în care ești angajat și la facultate până la urmă, și la 

anumite contexte de lucru în care îți dai seama cumva că ai anumite privilegii, că te situezi 

într-o zonă în care sunt niște privilegii pe care nici nu poți să zici „băi, nu, nu le am, nu 

există”. Adică, da, mi se pare că sunt. 

A: Dar, e folosit limbajul ăsta, că eu sunt din clasa de mijloc, din clasa de jos, explicit? Sau se 

fac mai degrabă doar anumite referințe? 

M: Mie mi se pare că se fac mai degrabă anumite referințe la anumite mărci, adică mai puțin 

efectiv la o anumită apartenență și conștiință a apartenenței de clasă, cât mai mult, da, la 

problematici economice, la vestimentație, la un tip de educație, mai puțin la conștiința 

apartenenței la o clasă. Deci nu mi se pare foarte mult că se folosește. Mai mult în studii, în 

analiză, mai puțin în discursul ăsta de...știi. 

A: Ție unde ți se pare că te-ai plasa pe scara asta socială? Sus, jos, mijloc? 

M: Mie mi se pare că...cât de cât într-o zonă de mijloc, în sensul în care...na, am cumva cât de 

cât o zonă de confort și o zonă de trai decent, dar cu destul de multe sacrificii și cu o zonă din 

asta de auto-exploatare - și aici iarăși mi se pare perversitatea - de care de multe ori, ajungi să 

nu mai fi conștient, știi, și în zona asta mai creative așa, mi se pare că e una din problemele 

foarte mari, adică faptul că ajungi să muncești permanent știi și că odată ajuns acasă, mintea 

ta e tot la proiecte, mintea ta e tot la...știi. Oricum, ce mi se pare mie e că în momentul ăsta de 

exemplu, un universitar, mă refer la zona mea, în București, nu poate supraviețui dintr-un 

salariu de lector de exemplu. Nu ai cum să supraviețuiești. Și-atunci, cumva, trebuie să faci, 

să mai faci proiecte, să faci mult mai multe chestii care țin de o anumită exploatare și de o 

...cum să spun...revenire în buclă la timp pe care îl aloci muncii, știi. Mi se pare că ajunge să 

fie așa, într-un fel, non-stop. Și aici, iarăși mi se pare că e marea perversitate, repet, că de fapt 

ajungi să muncești permanent și să ți se pară că așa trebuie să fie. 

A: AI prieteni, rude sau cunoscuți care nu sunt în clasa de mijloc? 

M: Ăăăăăăă, mmda, da, da. 
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A: Și ce crezi că îi diferențiază de tine? 

M: În primul rând cred că e lupta asta mai mare pentru supraviețuire și poate lipsa asta 

de...adică nu știu...cât de cât, neputința asta de a vorbi de un oarecare confort și de...oarecare, 

repet. OARECARE și CÂT DE CÂT, știi. Oarecare și cât de cât o minimă decență. Mi se 

pare că lupta e mult mai mare și problemele cu care se confruntă sunt mult mai dure decât, să 

zicem, problemele cu care mă confrunt eu, știi, din punctul meu de vedere. 

A: Ultima întrebare. Cum te vezi peste 5 ani? 

M: Aoleu, Alin! Ăăăăm, hmmm, Nu, știu, habar n-am. Mi-e foarte greu să răspund... 

A: Hai să zic altfel - ce-ți dorești să se schimbe în viața ta și ce-ți dorești să rămână la fel? 

M: La asta mă gândeam. Cumva, mai ales că, mă rog, eu funcționez în zona asta mai degrabă 

independentă, mi-aș dori să fie mai multă stabilitate în zona asta și puțin mai multă...adică ai 

senzația că tot timpul o luăm mereu de la început cu unele lucruri și că supraviețuiești așa, 

repet, de la un proiect la altul și cumva în zona asta mi-aș dori să fie puțin mai multă 

stabilitate și puțin mai multă...să nu fii mereu obișnuit să o iei de la capăt, că aici cumva mi se 

pare...și așa e...la un moment dat, adică e așa, puțin...ăăă, deci asta mi-aș dori să se schimbe. 

Și odată ce ai făcut niște lucruri și lucrurile astea sunt mai clare să nu...știi să tot dovedești, să 

tot raportezi la asta. Și, nu știu, să continuu să fac ce am început în zona asta educațională 

care cumva mă preocupă foarte mult și mi se pare foarte tare și să continuu ce fac, cu proiecte 

teatrale și cu scrisul, adică, astea-s lucruri pe care îmi doresc să le continui, dar na, aici e o 

banalitate că cred că îmi doresc să fiu într-o zonă de mai mare stabilitate pe care până la urmă 

cred că fiecare...într-un fel sau altul și-o dorește.  

Și noi având acum și un spațiu e mai complicat pentru că mult din ce facem se duce acolo și 

și-asta e o întreagă discuție și na....sunt multe probleme din punctul ăsta de vedere. Deci, 

chestia asta, să n-o iei mereu de la capăt și să nu zici „mamă, dacă nu e proiectul ăsta, oare 

mai supraviețuiesc sau nu. Dacă nu e proiectul ăsta, continuu sau nu? Sau ce fac dacă nu-l 

iau?” Asta. 

A: Te-am păcălit. Mai am 3 întrebări scurte. 

M: râde. 

A: Un venit aproximativ lunar? 

M: Mmmm, e destul de complicat pentru că fiind chestia asta cu proiectele sunt unele luni în 

care pot fi mai mult și altele în care pot fi....nu știu, cam 2000, 2000 și ceva. 

A: Lei? 

M: Da, lei, 2000 și ceva 

A: Ocupație? Ocupații? Că înțeleg că sunt mai multe. 
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M: Păi, da, lector la UNATC și după aceea, dramaturg în diverse proiecte. 

A: Și nivelul de studii? Superioare? 

M: Da., Doctorat la UNATC, Masterat în Antropologie la SNSPA. Deci da, 2000 și ceva, dar 

sunt luni în care poate să fie și 3000 și ceva, 4000, și mai mult, dar ți-am zis, depinde de 

proiecte și de cum merg. Sau poate să fie uneori 6000 și ceva, și după-aia...iarăși 1500, deci 

de-asta. Dar avantajul meu e că nu sunt obligată să plătesc o chirie, ceea ce mi se pare enorm. 

E super-important, pentru că dacă probabil ar trebui să plătesc o chirie, ar fi mult mai 

complicat, dar faptul că nu sunt obligată să plătesc o chirie, mi se pare un super-avantaj, un 

mare.privilegiu totuși. 

A: Păi cam atât a fost. Mulțumesc! 
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M. S., femeie, 26 de ani, doctorandă arhitectă, asistentă universitară, venituri lunare 

sub 1000 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

A: Ok, prima întrebare, ca să spargem gheața! Ce crezi tu că înseamnă clasa de mijloc în 

România? 

M: Asta fiind și cea mai grea întrebare? (râde) 

A: Cred că da, e cea mai grea, pentru că după ce ne dăm seama despre ce vorbim cu adevărat, 

vorbim fără probleme. 

M: Ar fi..., așa, cel mai simplu spus, acea categorie de oameni care nu e nici săracă, nici 

bogată, dar, așa cu nuanțeeee, hmmm, o clasă socială care, nu știu...se referă oricum în primul 

rând la venitul lunar, la ce câștigă o persoană ca să fie...mă rog, pusă într-o anumită categorie. 

Clasă de mijloc...probabil că sunt acele persoane care câștigă încât să simtă că pot să trăiască, 

dar nu să trăiască bine, ci să supraviețuiască într-un fel și să mai aibă și câteodată în vacanță 

sau să-și mai cumpere câteodată de la mall ceva. Adică, cumva, să nu simți că n-ai cu ce să-ți 

plătești întreținerea și să n-ai ce să mănânci. Puțin mai mult de atât. 

A: Am înțeles. Interesant...Bun, deci... 

M: Eu nu...eu nu simt că sunt în clasa de mijloc, pentru că în momentul actual salariul meu 

este de...adică nici măcar nu e miminul pe economie și atunci...eu ca să-mi iau...fără părinți, 

n-aș putea să-mi iau nimic. Deci, nu știu ce să zic, poate are legătură cumva și cu nivelul de 

educație. Bine, când mă gândesc într-adevăr la clasa de mijloc, mă gândesc la un nivel de 

educație așa...mediu mai spre jos. Dar, în România, fac o facultate de 6 ani și simt că nici 

măcar nu sunt în clasa de mijloc... (pauză 2-3 sec) din punct de vedere economic. 

A: Dar din alt punct de vedere cum te simți? 

M: Păi, îți dai seama, am studiat, simt că... cu studiile pe care le am și cu ceea ce simt că sunt 

și pot, ar trebui să câștig mai mult, ar trebui să fiu...chiar ar trebui să îmi permit că trăiesc și 

eu bine, să simt mă bucur de viața asta, dar nu se poate. Da. Și atunci clasa de mijloc, nu sunt 

doar persoane care au educație. În România a ajuns să...nu știu...în România parcă toate 

lucrurile sunt pe dos. Oamenii cu bani din clasa superioară care câștigă foarte bine se 

întâmplă să fie și needucați...Știi că atunci când ai bani, de fapt, îți permiți și o educație mai 

bună, că poți să faci mai multe lucruri în viață. Când n-ai bani...hai că oricum, am deviat. 

A: Nu, că e interesantă discuția. Dar, cum faci să ai bani sau...de fapt, care vine prima - 

educația sau banii? 

M: Cred că întâi educația stă la baza...a tot ce înseamnă câștig financiar, dar e cumva un cerc 

vicios, pentru că dacă...dacă n-ai bani și nu-ți permiți o educație, dacă nu-ți permiți să 
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studiezi știu eu la ce universități, nici nu poți să avansezi, să te dezvolți ca om și atunci nici 

nu poți să câștigi mai mulți bani. E cumva un cerc vicios. 

A: Tocmai d-aia te întrebam, că eram curios să înțeleg cum se întâmplă din perspectiva ta. 

M: De exemplu oamenii care n-au bani și ajung să aibă o educație mai aparte, ajung...prin 

niște șanse, eu știu, printr-o conjunctură anume, pur și simplu, se întâmplă. Au noroc! 

A: Ok, hai să vedem. Deci ai zis de clasa mijlocie că ar fi oamenii care nu-s săraci, nici 

bogați, că ar avea ceva bani, deci de venit ar ține în primul rând și de educație, ai mai zis. 

M: Da, da, exact. 

A: Mai e altceva ce consideri că ar fi definitoriu pentru clasa de mijloc? 

M: Mmmnu, nu cred. 

A: Dar...clasa asta mijlocie, e o categorie socială omogenă? 

M: Nu, de-asta spuneam, că din punct de vedere al educației, nu sunt omogeni. Din punct de 

vedere financiar, cam sunt omogeni, că sunt foarte mulți cu venit minim pe economie. 

A: Asta înseamnă că unii au o parte din calitățile astea, alții nu le au? Ce ar putea să lipsească 

din calitățile astea și totuși să fie în clasa de mijloc? 

M: Nu prea înțeleg. 

A: Păi eu, domnul x, fac parte din clasa de mijloc. Pot să fiu needucat și să fac parte din clasa 

de mijloc? Pot să nu am bani și să fiu în clasa de mijloc? Ce poate să-mi lipsească din 

calitățile astea și totuși să fiu în clasa de mijloc? 

M: Dacă nu ai bani nici să supraviețuiești, nu ești în clasa de mijloc! Dar dacă nu ești 

educat...da. sunt foarte mulți așa. 

A: Din ce știi tu, chiar dacă te-ai născut după, exista înainte de 89 clasă mijlocie în România? 

M: Din poveștile părinților parcă toată lumea era cam pe același nivel așa. Sau, mă rog, erau 

ăia de sus...sau nu știu. Tatăl meu zicea că toată lumea avea de muncă și toată lumea primește 

cam la fel și trăiește cam la fel. Cumva era o chestie omogenă așa...peste tot poporul, dar nu 

știu foarte multe...din păcate. 

A: Stai liniștită că e neclar la nivel general, de-asta punem întrebările astea.  

Așa, vorbeai de nivelul ăsta omogen, era mai degrabă unul de mijloc sau unul de jos? Erau 

toți la fel de săraci sau o duceau toți destul de bine? 

M: Cred că era de mijloc, pentru că era...da, sunt mulți care se plâng că aveau mâncarea cu 

porția, că nu puteau să-și cumpere nu știu ce haine, dar sunt alții care pe de altă parte spun că 

trăiau bine. Nu știu ce înseamnă acest „a trăi bine”, dar au fost mai multe persoane care s-au 

exprimat în felul ăsta și atunci...cred că era ceva de mijloc. 
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A: Ok, să revenim la trecutul recent, în care totuși am trăit. În ultimii ani, crezi că s-a 

schimbat ceva important la clasa de mijloc din România? 

M: hmmm (pauză lungă 15-20 secunde) Cred că s-au înmulțit persoanele din clasa de mijloc. 

Mă gândesc la noi, la persoanele tinere care termină o facultate și intră într-un birou, eu știu, 

la un loc de muncă, care n-au șansa să avanseze destul de repede și să primească, sau chiar 

din start să primească un salariu minimul pe economie. Și din ce știu eu, când eram mică, nu 

era...nu se punea problema așa că poți să rămâi la un salariu de minim pe economie cu o 

educație...cu educație, punct. Nu părea că o să rămâi așa nu știu câți ani la rând fără să te poți 

întreține. Un tânăr avea șansa pur și simplu să se împlinească în câțiva ani. Acum nu mi se 

pare că se mai poate face asta, decât prin...prin sfori trase. 

A: Înțeleg, dar aș vrea să clarificăm ceva. Ai zis că ține totul foarte mult de venit. Ai putea să 

aproximezi cam care e venitul pe care l-ar avea o persoană din clasa de mijloc. 

M: Cred că e minimul pe economie - nici nu știu cât e exact, bănuiesc că e în jur de 1200, 

1300 de lei. 

A: Întrebam ca să știu despre ce oameni vorbim propriu-zis. 

M: Da, ăla minim pentru că...sau oameni...mai există pentru categoria de jos, tot felul de 

posibilități de salariere, sub minimul pe economie - adică plătit la negru, plătit cum suntem 

noi la facultate, cu ora, că sunt destui care merg acolo. 

A: Și tu zici că s-au înmulțit oamenii din clasa de mijloc în ultimul timp? 

M: Da, parcă sunt din ce în ce mai mulți. 

A: Și cum crezi că o să fie în viitor clasa asta mijlocie din România. 

M: O să fie din ce în ce mai superficială și plătită la fel. Pentru că superficialitatea aduce cu 

sine și...un venit mai mic. Mi se pare că generațiile astea mai noi decât mine sunt din ce în ce 

mai ...pe altă lume, ca să zic așa. 

A: Cum adică? 

M: Mai superficiale și mai neimplicate în tot. Adică vor să producă bani din nimic, făcând 

nimic, că interesul e în altă parte, nu să te dezvolți așa - așa simt eu că tinerii nu mai...La 

facultate doi ani am fost. Anul trecut studenții erau mai implicați decât studenții de anul ăsta 

și când i-am avut în primul an pe studenții respectivi, simțeam că ei sunt mai implicați decât 

am fost noi atunci. Chiar am simțit asta. Și apoi mai sunt prietenii pe care îi văd, mai mici 

decât mine. Adică și eu eram pe altă lume, dar ei sunt și mai rău. 

A: Hai să vorbim puțin mai concret. Cine face parte din clasa de mijloc? 

M: Să zicem că e un funcționar public. Lucrează la...un funcționar public în general, cred că e 

exemplul cel mai potrivit. 
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A: Unde locuiește? 

M: Stă într-un apartament...într-un apartament cu două camere, undeva...pe aici pe la 

Iancului. 

A: Deci, nu neapărat în centru, dar nici departe de... 

M: Da, da, da. Cam asta e ideea. 

A: Așa, deci acolo locuiește. Cum își mobilează, decorează casa? 

M: Cred că multe lucruri le are deja moștenite, adică mobilă - nu se apucă să cumpere ceva 

nou, pentru că nu prea are bani și încearcă să folosească banii pe care îi câștigă și care îi mai 

rămân după ce se hrănește și plătește întreținerea pentru el, nu pentru casă. Și atunci, 

investește foarte puțin în ceea ce înseamnă mobilă, design, de-ale casei, de-astea. 

A: De îmbrăcat, de vestimentație ce crezi? Cum se îmbracă un om din middle-class? 

M: Păi, din când în când se mai îmbracă de la mall, dar de cele mai multe ori se îmbracă de la 

Obor sau de la second. 

A: Tare, ce culori? 

M: Ce culori? Cred că niște culori așa clasice, ceva cuminte pentru clasa de mijloc - un negru, 

că negru, na...un maro, crem, ceva...nimic țipător. Pur și simplu să ai. 

A: Și materialele cum sunt? 

M: Sigur că nu sunt de calitate. N-o să vezi niciodată cașmir sau...Ba o să vezi, dar mai rar, 

dacă-l găsește cașmirul în second (râde), mult poliester...cam așa. 

A: Și de mâncare? 

M: De mâncare, cartoful e de bază. Își mai face câte o poftă din când în când, ceva special, nu 

știu exact ce. 

A: Și mănâncă în oraș sau mănâncă acasă. 

M: Mănâncă și în oraș, dar de cele mai multe ori acasă. 

A: Dacă ne uităm la o familie, chiar, câți copii ar avea o familie din middle-class? 

M: Doi. 

A: Și ți-ai putea da seama dacă un copil provine dintr-o familie din clasa de mijloc? 

M: Da, pentru că un copil care provine din clasa superioară și clasa de jos se pot identifica de 

departe foarte ușor. Și atunci, cel neidentificat ca un copil educat și bogat sau foarte bogat, e 

ușor de pus în această clasă de mijloc. 

A: Și cum îți dai seama? La ce te uiți, dacă ai vedea un copil pe stradă, de exemplu? 

M: Te uiți...cred că se vede în primul rând din privire, cum arată, mâini, față, privire, 

atitudine, apoi haine - cred că astea vin împreună, imaginea exterioară și atitudinea și 



 233 

îmbrăcămintea. Și apoi, comportamentul, mai în detaliu. Dar când îl vezi pe stradă, vezi 

atitudinea și îmbrăcămintea și dacă e curat, îngrijit, și asta. 

A: Ok. Ți se pare că persoanele din clasa de mijloc sunt implicate civic? Participă la acțiuni 

de caritate? Donează? 

Pauză lungă (15-20 sec) 

M: Nu prea îi văd. Îi văd implicați de exemplu la vot, dar la activități de caritate, nu. Să 

doneze, să...nu. Poate sânge. Da, asta da. Dar nu bani, efectiv. Bani, mult mai greu. Sau...nu, 

nu,nu. Acum că m-am gândit mai bine, poate ei donează mai mult decât cei cu bani. Nu știu, 

nu sunt absolut sigură.  

A: Ai zis că îi vezi mai mult la vot. Crezi că sunt interesați de viața politică? Participă la 

proteste? 

M: Da, da. Sunt. Din clasa superioară mai greu ies pe stradă și așa, dar în clasa de mijloc...hai 

că mi-e rușine deja cu mine, că nu știu exact. 

A: Dar nimeni nu știe exact ce și cum, că altfel nu ne mai apucam să întrebăm oameni. Nici 

nouă nu ne sunt foarte clare lucrurile. Și răspunsurile deocamdată sunt foarte diferite de la om 

la om și na, e părerea ta. 

M: Da, ce ziceam? Clasa superioară nu ies așa mult, nu cred că își pun așa numele în față așa 

simplu, sau la vedere. Poate din umbră își spun părerea, dar ies în față oameni din clasa de 

mijloc care nu pierd nimic. Cei din clasele superioare, au anumite legături, e o comunitate 

omogenă, se susțin unii pe alții și atunci mai greu...mai greu ești vulnerabil cu ceea ce crezi 

din punct de vedere politic. Sau poate sunt pe aceeași lungime de undă din punct de vedere 

politic. Da, cred că așa ar fi. Dar oricum, pe cei din clasa de mijloc îi văd mai implicați și mai 

vocali și mai prezenți și mai pe față, mai...na. 

A: Au existat momente sau situații când tu te-ai definit în termenii ăștia, ca aparținând unei 

clase sociale? 

M: Da, da, da, când eram mică de multe ori ziceam că eu nu sunt săracă, nu sunt nici bogată. 

Simțeam nevoia să spun, să dovedesc că nu sunt săracă. Probabil pentru că simțeam că sunt 

săracă (râde) și atunci, încercam eu să mă văd că nu, eu sunt de mijloc. 

A: Și asta discutai cu prieteni? 

M: În primul rând cu mine și apoi cu prietenii da. 

A: Și acum? 

M: Nu se mai folosește așa...nu mai e o chestie. Noi vorbim acum mai degrabă o chestie de 

bogați-săraci, intelectuali-proști și ăia proști sunt de obicei săraci. Nu e chiar egal între bogați 

și intelectuali. Dar clasele așa ca idee nu mai intră în discursul ăsta al tinerilor. Dar la mine, 
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nu știu, când eram mică...nu știu de unde, era normal, simțeam nevoia să mă definesc în felul 

ăsta. 

A: Bun și acum, am înțeles că nu de definești ca fiind în clasa de mijloc.. 

M: Eeeeh, într-un fel simt că sunt în clasa de mijloc, într-un alt fel...după salariul ăsta...nu mă 

poți băga acum nici acolo (râde)...ce să zic. 

A: Deci dacă ar fi după bani, nu ești. 

M: După bani, nu. Dar, totuși îmi permit, am unde să stau, am căldură, am mâncare tot timpul 

pe masă, mă duc să-mi cumpăr. Adică, fac tot ce spun de fapt că...tot ce am spus de fapt că 

fac oamenii din clasa de mijloc și atunci, practic sunt. Da. 

A: Dar ai rude sau prieteni care nu crezi că sunt în clasa de mijloc? Sau cunoscuți? 

M: Da, da. Am cunoscuți și chiar prieteni care nu sunt în clasa de mijloc, clar. Adică, pentru 

ei viața e altfel. 

A: Sunt mai sus sau mai jos? 

M: Mai sus, mai sus. 

A: Și ce-i diferențiază de tine? 

M: Șansele pe care banii îi oferă. Șansele de a călători, de a se dezvolta, că toate călătoriile 

astea nu sunt doar niște mofturi. Pur și simplu te dezvoltă cultural, intelectual, apoi chiar și 

economic, pentru că dintr-o călătorie poate îți faci legături, te stabilești acolo, faci o altă 

facultate acolo sau îți continui studiile. Mă diferențiază fix aceste șanse, aceste posibilități de 

care foarte mulți dintre ei chiar profită. Mă diferențiază liniștea cu care ei văd totul. Da, se 

stresează și ei că nu pot să se ducă...nu știu....nu, se stresează și ei că nu au și mai mulți bani, 

dar nu au stresurile astea pe care le au cei care nu au bani, pentru că sunt la alt nivel. Așa, în 

mare, sunt mai relaxați. 

A: Dar ei se definesc ca aparținând clasei de mijloc sau doar tu îi consideri așa? 

M: Unii se definesc, nu știu , spun că sunt în clasa de mijloc, pentru că vor și mai mult, că 

văd că se poate și mai mult sau și mai bine. Alții știu că locul lor e ăla, știu unde sunt. 

A: Și crezi că se poate trece dintr-o clasă în alta, de jos în mijloc sau mai sus, sau invers? 

M: Da, se poate. 

A: Cum? 

M: Prin muncă... șanse ca să avansezi și să câștigi mai bine, gen căsătorie...și cam atât. Sau 

prin furt (râde). 

A: Păi mai ești în clasa de mijloc dacă ai furat? Se poate și așa? 

M: Mmm... nu știu. 

A: OK, ne apropiem de final. Asta-i o întrebare mai de introspecție. Cum te vezi în 5 ani? 
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M: Tot așa. Tot în clasa de mijloc, cu câteva milioane în plus, dar tot cu prea puțin pentru a 

trăi normal. Nu spun bine, normal.  

A: Ce ți-ai dori să se schimbe în viața ta? 

M: Mi-aș dori ca eforturile pe care le fac să fie răsplătite, simplu. Pentru că....chiar pun suflet 

în ce fac și...că, spre exemplu, fac un doctorat pe care mi-l plătesc pentru că locurile la buget 

au fost...date la oameni cu pile. Lucrez la facultate și în regulament scrie că dacă lucrezi în 

facultate îți poți înjumătăți taxa pe care o plătești pentru doctorat, dar în practică nu se poate, 

pentru că rectorul nu are chef să îți aprobe. Mergi să faci modul psiho-pedagogic pentru că ai 

nevoie pentru postul de asistent, dar nu contează că ei te plătesc tot atât și o să te plătească un 

pic mai bine, adică cu minimul pe economie după 6 ani sau 5 ani, sau 10 ani, când au ei chef, 

că nu se simte...faci eforturile astea și din punct de vedere economic nu se simte nimic și nici 

chiar așa ca...ce să zic, că oamenii chiar apreciază că faci ceva în facultatea aia. 

Mi-am spus frustrarea acum. 

A: Ok, hai să rămânem la ceva mai optimist atunci. Ce ți-ai dori să rămână la fel? 

M: (pauză mai lungă 10 sec, oftat) Oamenii curați din jurul meu...care... nu știu. Să am 

șansele astea oneste...date. Nu știu, chiar nu știu. Eu nu prea sunt optimistă de fel. 

A: Ok, doar 2-3 întrebări scurte legate de vârstă? 

M: 26 de ani. 

A: Și lucrezi ca asistent universitar la Mincu, nu? 

M: Da, la UAUIM. 

A: Și salariul cât îți plătesc acolo? 

M: Păi lucrez 4 ore pe săptămână, deci în total 4 milioane. 

A: Și mai câștigi bani din altceva? 

M: Din ce fac pe acasă - mai pictez, grafică...și cam atât. Dar mai rar, pentru că nu mai 

reușesc să fac ceva pe acasă pentru că mă implic foarte mult în ce am de făcut pentru a 

rămâne în facultate...că nu poți să rămâi oricum în facultate. 

A: Păi pe banii ăștia cred și eu că nu poți să rămâi. 

M: râde zgomotos 

A: Bine, păi cam atât a fost, să știi. 

M: Haaa! Hai că n-a fost foarte greu! 

A: Uite, vezi un lucru pentru care poți să fii optimistă. Mulțumesc mult de ajutor! 

M: Cu drag! 
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O. R., femeie, 38 de ani, asistentă medicală la o grădiniță privată în București (soțul 

doctor la Spitalul Militar din Focșani), venituri lunare de aproximativ 2000 de lei 

Interviu realizat de Alin Savu 

 

A: Discuția e despre clasa de mijloc și vrem să aflăm ce înseamnă asta în România, cu 

precădere în București. Sunt vreo 10 întrebări, prima fiind ce înseamnă pentru tine clasa de 

mijloc în România. 

O.R.: Eu simt că fac parte din clasa de mijloc...înseamnă partea populației care nu este nici 

foarte înstărită, dar care are un loc de muncă și reușește să facă ce își propune, adică nici... 

A: Cu ce o asociezi? Sunt ceva caracteristici definitorii? De exemplu, ai zis de muncă, asta 

înseamnă un oarecare venit. 

O.R.: Da, un oarecare venit, asta zic, adică, un venit care să-ți permită să îți desfășori 

lucrurile pe care ți le propui, nici să nu fie foarte...adică nici să ai datorii, nici să tânjești după 

anumite lucruri. Să o duci relativ bine. 

A: În afară de venit mai e ceva care ar putea să definească clasa de mijloc? 

O.R.: Probabil că și studiile au o anumită importanță în asta. Atât timp cât ai o anumită 

pregătire îți poți găsi acel loc de muncă care să fie plătit corespunzător, să poți să faci față și 

cerințelor. 

A: Și dacă te gândești așa la grupul ăsta de oameni care să zicem că formează clasa de mijloc 

din București, ți se pare că e ceva omogen sau mai degrabă diferiți? 

O.R.: Cred că în clasa de mijloc da. Diferențele mari sunt la cei care trec peste, care sunt 

superiori? 

A: Aici te referi la venituri sau? 

O.R.: Și la venituri, și la studii și la percepțiile pe care le au despre viață și despre orice. Deci 

acolo sunt diferențele. Clasa de mijloc mie mi se pare că e formată din niște oameni modești 

dar care reușesc să facă ce și-au propus fără prea mari eforturi, dar nici...cum să zic...nu se 

aruncă...nu știu, se limitează la ceea ce au, dar știu în felul ăsta să rămână...Adică nu-și 

propun idealuri mărețe pe care nu le pot atinge. Cam asta văd eu la ei. Știu să se întindă până 

unde le e plapuma. 

A: Crezi că înainte de 89 avem o clasă de mijloc în România. 

O.R.: Păi cred că...cam toți eram în clasa de mijloc, nu cred că erau persoane care erau prea 

diferite. Nu știu, eu așa văd lucrurile. Era o anumită egalitate ca să zic așa sau, cel puțin în 

cercul din care am făcut eu parte, copil fiind, cam toți eram la fel. Toți aveam aceleași lucruri, 

toți...na școlile erau aceleași, nu erau diferențe foarte mari. Vacanțele erau la fel. Nu auzeam 
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că s-a dus cine știe unde și...era o normalitate, egalitate. Pe când, acum diferențele sunt foarte 

mari între clasa de mijloc și cei peste. 

A: Dar între clasa de mijloc și ce e dedesubt? 

O.R.: Mmmm, da, nu știu, nu pot să zic că am contact sau știu eu ce. Sunt oameni, evident că 

sunt, dar...mai am și părerea că unii și-o fac cu mâna lor. Adică... 

A: Păi, cumva la toate nivelele, cred că e implicată chestia asta - ce face singur omul - dar mă 

refer în general la diferențe așa cum vorbești de ele că sunt între clasa de mijloc și cea 

superioară. 

O.R.: Nu, diferențele sunt mai mici, dar mă gândesc că oamenii sunt diferiți și prin stilul ăsta 

de a fi diferit și a nu știi ceea ce să faci cu banii, atunci ai de pierdut și de-asta mi se pare mie 

că sunt diferențe. Că nu există oameni proști, să zic așa, știi, există oameni care nu au știut ce 

să facă într-un anumit moment al vieții sau care... 

A: Crezi că e vreo relație între ce a existat înainte de 89 și clasa de mijloc de acum? 

O.R.: Atunci nu trebuia să te chinui prea mult, nu știu, aveai...ți se dădeau anumite lucruri, pe 

când acum trebuie să știi să dai un pic din coate și să te bagi, să reușești, de-asta zic că până 

la urmă și pregătirea contează. 

Cred că oamenii din clasa de mijloc de atunci acum sunt undeva mai jos, pentru că, evident e 

îmbătrânirea care...așa, și atunci, fiind pensionari, nu mai sunt lucrurile așa cum erau. Cumva 

au involuat. S-au schimbat multe lucruri de-atunci până acum. 

A: Sunt și din ăștia care ar fi putut urca? 

O.R.: Cine a avut atunci curaj, pentru că a apărut privatul și știi cu SRL-ul și toate alea, cine a 

avut curaj să renunțe la serviciul pe care îl avea și era un serviciu stabil, ca să-și facă o 

afacere, bineînțeles că sunt mai sus acum. 

A: Crezi că s-a schimbat ceva la clasa de mijloc în ultimii ani, să zic ultimii 10, 15 ani? 

O.R.: La ce te referi? 

A: Dacă ți s-a părut că a evoluat cumva, dacă e mai vizibilă, dacă e mai puțin vizibilă, dacă 

sunt mai mulți/puțini oameni comportament, obiceiuri, etc. 

O.R.: Nu știu, ți-am zis eu mă văd făcând parte din clasa de mijloc și nu văd așa că am fi în 

schimbare. Adică, ne propunem chestii realiste... 

A: Păi, uite, de exemplu și aspirațiile astea, visele astea, s-au schimbat cumva de acum 10, 15 

ani. Atunci te gândeai la altceva decât la ce te gândești acum? 

O.R.: Nu, nu chiar. Doar să trăiesc confortabil, la asta mă gândeam și mă gândesc. Să nu duci 

grija zilei de mâine, dar nici să nu faci nimic pentru asta. Adică nici să stai să pice din cer, dar 

nici să...ți-am spus, ideea e că dacă ai un loc de muncă și o casă - asta e cel mai important - 
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este...te descurci. Deci n-ai cum să nu te descurci. Cine vrea să muncească, muncește. Cine 

vrea să-și găsească un loc de muncă își găsește, indiferent, indiferent. Eu am vândut și ziare. 

Deci am făcut toate lucrurile din lume și nu mi-a fost rușine cu nimic. Ideea e să știi pentru ce 

te zbați. Dacă nu faci și nu vrei, nu-ți dă nimeni. 

A: Și cum aflii? 

O.R.: Cum aflii? Prin voința pe care o ai, prin... 

A: Cum crezi că o să fie în viitor clasa de mijloc din România? 

O.R.: Nu știu, viitorul ăsta e cam sumbru din ce se mai anunță. Da, nu știu ce să zic, dacă o să 

se schimbe. Oamenii sunt din ce în ce mai slab pregătiți din câte văd eu. Facultățile astea 

particulare sunt..abundă de studenți care nu știu dacă au trecut un semestru pe acolo și 

...nefiind oameni bine pregătiți, specialiști pe meseria pe care și-o aleg, da cred că o să fie 

sumbru, greu. 

A: Să sperăm că nu. 

O.R.: Nu știu, așa o văd. Nu găsești un om la locul lui. Degeaba are studii că nu înțelege, nu 

are calificarea necesară. Uite, am preferat să îl chem pe Mihai, deși nu e un om calificat decât 

să chem unul de la Romstal care îmi ia cât îmi ia și nu rezolvă nimic, știi. Na, o chestie din 

asta. Ca să nu zic că tragi de ei până vin de zici că vin pe degeaba sau că te plătesc ei pe tine.  

Eu văd că lumea nu-și dă interesul pentru a face ce...nu vor să muncească, e o lene cronică 

așa, în societatea asta de ceva timp. Așa o văd eu. 

A: Să ne gândim la grupul ăsta de oameni despre care vorbim - cine face parte din clasa de 

mijloc? Cum ar arăta o persoană sau o familie din clasa de mijloc? 

O.R.: Ambii salariați, locuință proprie - asta e...- fără chirii, fără...care să-și permită cel puțin 

o dată pe an o vacanță, în străinătate dacă..., așa și, dacă are copii, să reușească să-i întrețină 

și să le ofere ceea ce le trebuie. 

A: Chiar, cum recunoști un copil care face parte din clasa de mijloc? 

O.R.: Merge la școala tradițională, la școala de stat și are preocupări...cursuri din astea nu 

care...cursuri extrașcolare, dar cursuri care îi folosesc în viață. 

A: Practice 

O.R.: Da, practice, nu...nu știu, dans...nu, nu știu, niște cursuri din astea care nu văd că au 

rostul pentru mai departe. 

A: Deci, copilul din clasa de mijloc ar face ceva ce i-ar folosi pentru viitor 

O.R.: Exact, da, da și pentru dezvoltarea lui și pentru viitor. 

A: Ok, să ne întoarcem puțin la familie. Ai zis că ar avea casa lor. Unde ar locui și cum ar 

arăta casa lor? 
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O.R.: Bănuiesc că există și în București percepția asta pe cartiere, dacă stai mai spre nord sau 

mai spre sud. Că dacă stai în Ferentari, automat nu te califici. Și cu mașina, deși acum nu mai 

e chiar așa, dar e că degeaba ai tu audi dacă e la mâna a doua de acum 20 de ani. Totuși eu îi 

văd ca pe niște oameni modești, că dacă e să fac comparație între unul din clasa de mijloc și 

unul net superior, ăla din clasa superioară va avea nu știu canapele de piele și așa...și mobilă 

de stejar, de fag, de ce-o mai fi ea, comandată de...așa, iar celălalt va avea, va fi simplă și care 

este utilă, deci să se poată folosi de ea fără să fie un obiect de muzeu. Va avea mobilă de 

pal...nu știu. Adică sunt aceleași, eu văd aceeași mobilitate la un dulap care e de pal și pot să-

mi depozitez în el ceva față de un dulap de lemn de accacia sau eu mai știu ce, care mi se 

pare, nu știu, o piesă de...arată bine, într-adevăr, îmi place, dar m-aș simți ca la muzeu, știi, să 

nu cumva să stau pe canapea, să n-o deranjez, să nu pătez, să nu...Nu! Să fie folosibil, util. 

Tot ce ai să fie util. 

A: La capitolul alimentație, îmbrăcăminte, cum crezi că ar arăta? 

O.R.: Evident, același lucru. Să mănânci ceea ce...ceea ce se găsește, nu să stai să citești 

fiecare etichetă, să fii fals în a spune că ai o alimentație echilibrată și să consumi numai bio 

și...nu, astea mi se par așa un pic trase de păr. Așa mi se par mie. 

A: Dar unul din CM ar consuma bio, asta vrei să spui? 

O.R.: Nu, unul din clasa superioară ar fi...ar veni cu fel și fel de idei, eu știu, consum bio... 

A: Și îmbrăcămintea? 

O.R.: Îmbrăcămintea să fie la fel, ceva util, ceva în care să te simți confortabil, ceva care să 

țină de cald și atât. Nu briz-brizuri, nu... 

A: În plan civic crezi că ar fi implicați cei din clasa de mijloc? Ar participa de exemplu la un 

eveniment caritabil? 

O.R.: Da, mult mai implicați mi se par oamenii din clasa mijlocie și cei de mai jos decât 

ceilalți. Adică, ceilalți, mi se pare că ar participa doar pentru renumele lui sau în fine ca să 

dea bine, pe când celălalt poate știe și el de unde a pornit și ce a făcut și vrea să ajute și mi se 

pare că e mult mai corect, mult mai... 

A: Crezi că în plan politic se implică? Votează? Ies la proteste? 

O.R.: Da, pentru că sunt vizați direct și ei. Votează, chiar dacă n-au cu cine, dar tot trebuie să 

te duci, că dacă nu se duce ăla, nu se duce ăla...știi, atunci cred ar fi o răsturnare și mai...adică 

din două rele îl alegi pe cel mai puțin rău. 

A: momente/situații în care te-ai definit în termeni din ăștia de clasă? 

O.R.: Nu, niciodată, asta vroiam să zic că nu m-am gândit niciodată. Acum că mi-ai spus, că 

m-ai întrebat, dar nu m-am gândit niciodată. Nu mi-am pus niciodată problema asta. Adică, 
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vorba aia, când am fost studentă nu aveam bani nici de o eugenie că asta era, dacă nu lucram 

și nu...dar după-aia, toate au venit de la sine. 

A: Dar de ce crezi că nu folosești termenii ăștia de clasă? 

O.R.: Nu mi se pare relevant. Adică, de ce aș vrea eu să știu, de exemplu, nu un prieten, mă 

refer, na, uite, ca tine, de ce aș vrea să știu eu ce ai tu? Nu, atât timp cât mie îmi place de tine 

ca și persoană așa, nu mă interesează ce ai în casă, ce pui pe masă, ce...Nu, asta zic, nu mi se 

pare relevant așa. Prietenii ți-i alegi nu după clasa din care fac parte. Adică noi avem prieteni 

și din clasa de jos să zic, dar nu facem diferența asta. Într-adevăr, când plecăm în vacanță nu 

le zicem, „băi, mergem în Turcia, mergeți și voi?” Nu, pentru că ar fi jenant, știi. Dar dacă 

mergem la munte, îi sunăm și „hai că am închiriat, veniți și voi”. Adică, un milion au, dar n-

au 10, știi. 

A: Ai rude, prieteni care nu fac parte din clasa de mijloc? 

O.R.: Da. 

A: Ai vrea ca ei să facă parte din clasa de mijloc? 

O.R.: Nu, ce treabă am eu cu ei. Nu, fiecare își așterne așa cum vrea să doarmă. Suntem 

prieteni, ne înțelegem ok, dar până la o anumită măsură. Adică, de ce să schimb un om? Dacă 

el se simte confortabil așa, de ce ai vrea să-l schimbi? Dacă și-ar dori, da, l-aș ajuta. 

A: Se poate ajunge în clasa de mijloc? 

O.R.: Da, se poate ajunge că de-asta zic. Dacă îți dorești într-adevăr să... De-asta zic, ideea e 

să-ți propui ceva și să muncești că dacă stai să-ți pice din cer, nu, n-o să faci niciodată nimic, 

dar eu zic că cu puțin efort da, se poate. 

A: Deci, în principal prin muncă? 

O.R.: Da, prin muncă și evident, să ai pregătirea necesară, că, na, prin asta devii. Degeaba îți 

dorești și așa dacă nu ai mijlocul necesar să poți să ai o funcție. 

A: Tu cum te vezi în 5 ani? 

O.R.: Mai bătrână (râde). Cum mă văd...mă văd mai bine. Încerc să mă văd mai bine deși 

situația noastră nu prea e așa, dar pentru că grijile o să mai dispară, adică copiii vor crește și 

nu vor mai fi așa. O să îmi fie mai bine. O să plecăm în mai multe vacanțe...(chicotește) nu 

știu. În rest, nu știu dacă aș schimba ceva. 

A: Asta vroiam să te întreb - dacă e ceva ce ai schimba și dacă e ceva ce ai păstra. 

O.R.: Nu, pentru că nu mă limitez la bunurile materiale. Adică, ideea e că nu rămân cu ele, 

adică cu ce e material și-așa. În rest îmi place asta să ne plimbăm, să te simți bine să...astea 

rămân, astea sunt amintirile și nu... 
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A.D., femeie, 29 de ani, studii superioare, fotograf 

Interviu realizat de Monica Stroe 

 

M: O să sparg gheața în poate cu cea mai provocatoare întrebare: ce înseamnă pentru tine 

clasa de mijloc? 

A: Cred că...  clasa de mijloc ... pentru noi, când am stat să ne gândim noi unde stăm, pe acest 

grafic, am zis: ok. Middle class. Dar de ce middle class? Păi pentru că nu suntem nici foarte 

săraci, adică nu suntem săraci, suntem niște oameni caren reușesc să acceseze niște resurse 

care ar putea să fie inaccesibile altora, în aceșlași timp noi pozăm în oameni din upper middle 

class spre high class. Și stim sigur că nu suntem ca ăia, adică casele noastre nu arată precum 

casele lor, mașinile noastre nu arată ca mașinile lor, și atunci am zis că prin excludere, clasa 

de mijloc este zona asta în care sunt oameni care își fac bani cinstit și suficienți bani, încât să 

ajungă la o, la un nivel de confort, ăăăă, nu știu, care să le permită din când în când să mai 

iasă și din centrifuga asta, știi, de șoricel care aleargă și atât. 

M: Ce ar însemna ieșitul din centrifugă? 

A: Ăăă păi cred că pentru unii s-ar concretiza într-o vacanță, pentru alții poate s-ar concretiza 

într-un hobby, care poate să fie făcut prăjituri, sau poate să fie fotografie, sau așa, ăăă,poate o 

școală în plus, sau niște cursuri în plus, sau... știi, niște capital cultural, mă gândesc. 

M: Ce ar avea în comun toate chestiile astea pe care le-ai enumerat: ieșirile din rotiță? 

Centrifugă. 

A: Nu știu. Timp. Cred că clasa de mijloc este o clasă care își permite să aibă timp. Pentru ei. 

Adică, în afară de timpul pe care îl sacrifici ca să produci, îți rămâne și niște timp pe care ..., 

adică îți rămân niște alegeri. Știi? Ai timp pe care alegi să îl petreci într-un anumit fel. Nu 

știu. Apropos de conștienți. Nu știu cât de conștienți sunt oamenii de lucrul ăsta, și poate că 

na, pentru unii, timp liber înseamnă doar să stai pe canapea, să te uiți la tv. 

M: Timpul conștient sau inconștient, folosit pentru sine, în activități neproductive, nu 

neapărat..., ai mai zis o chestie, incercând să definești clasa de mijloc, ăăă care mi-a atras 

atenția, faptul că fac bani cinstit. Adăugat la un moment dat. Ce înseamnă asta? 

A: Da. Fac bani cinstit, adică, știi, eu pozez în casele unor oameni, și când plec de acolo mă 

gândesc că nu există nici o posibilitate ca oamenii ăia să fi câștigat banii ăia cinstit. Adică pur 

și simplu există atât de multă opulență, pe care o simți, nu știu, de la finisajele caselor, până 

la felul în care se îmbracă, făcând.., adică făcând așa, un calcul rapid în minte, nu poți să nu 

te întrebi, știi, dacă oamenii ăia chiar au făcut banii cinstit sau nu.  

M: Dar de unde (03:53:4) între ce pare că au realizat și ei înșiși? Capacitățile lor ? 
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A: Capitalul cultural. Adică nu știu dacă... Vezi tu!? Pentru mine, oamenii ăștia foarte bogați 

sunt de două feluri: sunt ăia pe care nu-i vezi, pentru că muncesc pe rupte, avem părinți la 

grădi, care sunt niște oameni de afaceri foarte buni și competenți, care au acasă, nu știu, bonă 

filipineză și o menajeră, și copii în școli private, și așa, dar pe oamenii ăia nu îi vezi, pentru 

că ei sunt tot timpul plecați, sunt oameni care muncesc foarte mult, ori ăștilalții, sunt oameni 

care nu..., de exemplu sunt oameni care ne aleg doar pentru că știu că e bine să lucrezi cu un 

fotograf bun. Dar pentru ei, un fotograf bun, se traduce doar în faptul că i l-a recomandat 

cineva. Nu este că ei înțeleg să citească o imagine. știi? Nu există cultură vizuală acolo. Se 

vede după tablourile pe care le au pe pereți, care sunt niște prostii, care au costat probabil o 

căruță de bani, dar sunt tot femei goale, într-un fel sau altul. Știi? Adică, sunt oameni care au 

ajuns în postura asta, care se îmbracă în haine foarte scumpe, care de exemplu, că există acest 

trend acuma, toată lumea se îmbracă cu haine care nu există încă in mall la noi. Am un client 

în minte, care are un câine pe care îl cheamă Etro. Și mi-a zis că îl cheamă Etro, după brandul 

lui de haine preferat, care se numește Etro, dar eu habar n-aveam, dar eram: ok. Ok. ȘI, 

întâmplător, când am fost în ..., unde am fost?! Când am fost în Italia, la masterclass, am 

văzut în duty free. Și mi-a rămas în minte. Așa că: ok, uite acest brand. Sau oameni care au, 

la fel, copii, cărora le cumpără haine care nici nu există încă în România, de la branduri care 

nu există încă în România. Știi? Adică există clar această nevoie de a fi diferit, care probabil 

că se traduce pentru ei prin haine, sau prin case, sau așa, dar ...ăăăă. nu știu, nu știu cum fac 

oamenii ăștia bani!? Pe bune! Că dacă aș ști, adică nu știu dacă vreau să știu. Am un alt client 

care câștigă foarte mulți bani din agricultură. E un tip foarte drăguț, care a speculat la 

momentul potrivit, și a cumpărat niște terenuri, le-a vândut mai scump, mă rog. Omul s-a 

descurcat. Acum de exemplu, câștigă o căruță de bani din două abatoare pe care le are, de 

unde s-a prins el, că daăc sacrifică vițeii în primele săptămâni de viată, carnea este mult mai 

fragedă, și o cumpără ăia din Franța. Și el face aceste bussinesuri cu ăștia din Franța, și i-am 

zis lui Bogdan: frate, poate să fie câți bani or fi. Eu să sacrific viței, să știu că prin mâna mea, 

și prin semnătura mea, mor zeci de viței, luați de la mama lor, că după aia, evident, și vacile 

dau mai mult lapte, pentru că le exploatează, că ele au născut, și am zis: cum aș putea? Adică, 

pe bune, ar fi bani murdari. Adică la modul ăsta de puristă sunt, și Bogdan a zis: păi de aia 

suntem noi aicea, și ei acolo. Că nu putem să semnăm nici unul o astfel de decizie. Și .. no! 

M: Ți se pare că..., apropos de observația asta pe care ai fîcut-o, ți se pare că există un..., niște 

valori pe care middle classul le semnalizează și le folosește ca guidelines? 

A: Nu știu dacă, dacă... aicea e posibil să fac o confuzie, pentru că, nu știu dacă e neapărat 

middle classul, cât este generația mea, știi? Noi glumim tot timplu cu foști colegi, colegi de 
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liceu, chair și mai mari și mai mici, dar pe acolo, că noi suntem generația Captain Planet. 

Știi? Pentru că ne uitam la Captain Planet când eram mici, și apoi, uite, nu a fost protest pe 

care să nu-l fi bifat. Adică nici noi, nici ei. Adică și noi și ei. Adică am ieșit în stradă, există 

un..., cred, un spirit civic. Știi? Care le leagă. Și cred că există mai mult o curiozitate, nu știu 

dacă în middle class sau în generația mea, dar există dorința asta de a încerca chestii. Știi? 

Faptul că te aliniezi unui trend e una, că na, toată lumea într-o vreme era Paleo, de exemplu. 

Toată lumea, toți blogerii, toată lumea era Paleo, frate! Și, e una să te duci după val, și să 

începi să mănânci Paleo, că toată lumea mănâncă Paleo, dar și ca să ajungi să faci asta, îți 

trebuie o oarecare ..., adică poți s-o faci mergând după val, sau poți s-o faci din curiozitate, să 

vezi despre ce e vorba, Uite, eu știu să-ți zic, care e diferența dintre paleo și o dietă 

hipocalorică, sau no carbs, dintre no carbs și paleo, și așa. Adică știu să ți le descriu, pentru 

că am avut curiozitatea să citesc despre asta. Adică, mă, despre ce e vorba aici? Sau, uite, 

oamenii care au tot felul de ONG-uri de astea, de la Funky Citizens, de la Cere (9:15:7), de 

la... chiar și grupul ăsta tânăr, adică sunt multe grupuri de inițiativă. Și cred că oamenii își 

doresc să, adică cred că există un spirit de ăsta civic, o bucățică de activism și un pic de 

curiozitate acolo, amestecate. Și când faci copii, cred că se și amplifică, pentru că îți dai 

seama, adică dincolo de tine, ai așa, presiunea asta a faptului că: bă, copii tăi trebuie să 

crească, știi, și uite, ei văd lucrurile astea, și poa să te vadă pe tine cum renunți, și cum zici că 

merge și așa, sau poa să te vadă cum te lupți pentru o chestie, știi? 

M: Deci e și raportatrea la cumva la ce vrei să lași în urmă. 

A: La ce vrei să lași în urmă. Da.  

M: (10:01) copiilor. (râde). M-a... 

A: Nu-mi dau seama dacă..., știi, dacă e chestia middle classului, că de exemplu, pentru 

părinții mei, o valoare foarte importantă, a fost să nu deranjezi. Deci noi nu trebuie să 

deranjăm. Lucru din care derivă foarte multe chestii. De la copilul care, atunci când este 

certat în magazin, mama zice: ți-am zis eu să nu mai faci gălăgie, că uite, superi toți oamenii 

ăștia, și de unde copilul învață că bă, părerea ăstorlalți este mai importantă decât nevoia mea, 

și atunci, întotdeauna știu că nevoile celorlalți vor fi mai importante decât nevoia mea. Și 

repetându-se procesul ăsta de 1 milion de ori, se bate acolo, o cărare în creier, între sinapse, și 

vezi că de fapt, la fel cum copiii care sunt lăsați să plângă toată noaptea, învață că degeaba 

mă zbat eu și îmi cer ajutor, pentru că niciodată nu vine nimeni. Și atunci nu mai cer ajutor, 

pentru că oricum nu îi pasă nimănui. Și după aia, ne naștem cu atașament de touch & teach,  

și așa. Ori, acest ”să nu deranjezi”, s-a tradus foarte mulți ani și în raport cu autoritățile. Bine, 

că na, erau alte condiții, era alt mediu, dar cumva și acuma de exemplu, o văd pe mama că îi 
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este teamă să-i spună unui funcționar public: uite, știți că de fapt nu e chiar așa, pentru că, 

uitați, eu am aicea hârtiile astea, și o văd cum îi este realmente frică să se ducă și să spună, 

deși este dreptul ei, și are toate chestiile, de parcă e nenorocitul ăla de timbru fiscal. Știi? 

M: Își prioectează un anumit raport de putere... 

A: Da. Exact. Din start pleacă de la premiza că ăla este undeva câteva trepte peste tine, ori, 

din contră, și ăia îs oameni la fel ca noi. Mă uit la profesori, de exemplu, se pune așa și se fac 

două tabere: părinți, profesori, profesori care nu știu ce fac. Ori ei trăiesc într-o atitudine 

foarte toxică în cancelarie, i-ar ajuta foarte tare să știe că vin niște părinți cărora le pasă, și că 

de fapt, știi, noi ne batem aicea, dar scopul era același, sau niște copii pe care îi creștem 

frumos, și așa, deci nici în extrema asta cu război, și așa, dar frățică, știi, mai..., ca să faci o 

omletă bună, mai trebuie să spargi și niște ouă, trebuie să mai și deranjezi pe cineva din când 

în când, știi? Pentru că altfel, na, nu știu. Deci asta era la ei cu deranjatul. La noi cred că nu 

se mai aplică chestia asta, că știu că din contră, că foarte mult timp am mers pe ”să nu 

deranjăm”, ” să nu se știe ce avem noi..”, aaaaa, și asta ”să nu se știe ce avem noi în casă”. Ce 

te apuci tu să spui la școală, ce avem noi în casă? Ori, ăăă, și acum, apropos de (12:42:2) între 

generații: uite, na, nu știu dacă ai mei erau în middle class, nu cred că erau, pentru că erau 

niște oameni simpli, un electrician și un sudor, care produceau așa, la limita subsistenței, 

aveau o casă moștenită de la părinți, deci nu aveau bunuri cumpărate de ei. 

M: Dar cine era oare middle class înainte de 89? 

A: Măi, noi, de exemplu aveam o doctoriță. Aia era sigur singura de pe stradă care era middle 

class. Pentru că restul erau 3 case de țigani, care erau așa, tolerați. Aveai nevoie de ei, că 

făceau chestii, mai un tuci din ăla de nu știu ce, mai umblau și mai strângeau, nu știu, adică ei 

erau așa tolerați, erau ăștia care dimineața plecau pe bicicletă la șantier, și lucrau la șantierul 

naval, și cred că tot ce erau profesori, care să mai facă niște bani și din meditații, să fi avut, 

cum era doctorița asta, acuma nu-mi dau seama dacă ea primea șpagă la muncă, sau dacă 

avea foarte mare noroc că părinții ei erau nu știu ce din ăștia prin CAP. Și atunci, fiind și prin 

CAP, ea tot timpul avea, știi, mirosea tot timpul a grătar de la ea din curte, sau chestii din 

astea, știi!? Ăăăă, cred că da, cred că middle class, cred că în trecut exista o legătură mai 

puternică între studii și clasa de mijloc, decât există acum. Adică cred că acuma nu mai  e 

chiar așa o mare șmecherie să fii medic, știi? Sau să ai un doctorat în ceva. Mă gândesc că 

atunci, poate exista..., conta mai mult. Bine, asta pentru că în ziua de azi, nu mai e aceeași 

șmecherie să fii student. Pentru că atunci era mai dificil să fii student, față de acum. Maică-

mea și-a dorit toată viața să fie porfă de română, și a intrat la liceul pedagogic, a făcut doi ani 

de liceu pedagogic, după care s-a zis că desființează liceul pedagogic din Tulcea, și îl 
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transformă în liceu naval, pentru că lor le trebuie electricieni și din ăștia de la tubulatură. Și 

uite așa a ajuns mama electrician, fără să-și dorească. Știi? Ea toată viața a fost pasionată de 

poezie și cărți. Ea și acuma citește foarte mult. Dar a muncit 18 ani la șantierul naval, ca 

electrician de nave, știi? Adică, nu știu?! Știi? Ori din punctul ăsta de vedere, na, nu mai e 

chiar așa, nu simți ca (15:10:6). Acum, bine, avem egalitate de șanse, nu suntem chiar în NY, 

să zici că sau nici măcar, dar totuși, dacă vrei, poți să faci chestii. Știi? Adică cumva simt că 

nu există niște granițe atât de ... , știi, rigide, și că poți să sari așa, dintr-un statut în altul, mai 

ușor decât... Na, noi am plecat amândoi din corporații, și până să ajungem în corporațiile alea, 

a plecat fiecare dintr-un oraș foarte mic, cu părinți cu studii, adică nu știu, că cel mult..., da, 

liceul, și am plecat de acolo, și am muncit, cinstit. Și uite că se poate, am ajuns să putem să 

avem un stil de viață pe care ni-l dorim, știi? 

M: Ce crezi că îi mai poate lipsi acum clasei de mijloc, în afară de, nu știu, un background 

solid, familial? 

A: Păi cred că conștiința. Că așa, o conștiință a existenței, știi? Pentru că eu cred că oamenii 

acum funcționează în grupulețe foarte mici, dar cred că nu suntem așa conștienți de faptul că: 

păi, uite, noi suntem clasa de mijloc. Țtii? Și împreună putem să facem lucruri. Sau... adică 

cred că oricum ne lipsește ca țară, chestia asta de comunitate, știi? Eu stau într-un sat, și ăia, 

nu știu, vorbesc între ei, știi? Când ar putea, de exemplu, uite, singura care a avut ..., singurii 

care s-au mobilizat, au fost, uite, veterinarul a dat un mesaj pe un grup de facebook din 

Tunari, și apoi oamenii care au putut să vină, care au facebook, care au posibilitatea de a 

contribui cu orice, s-au mobilizat. Și am cunoscut niște oameni foarte faini din Tunari, care 

au venit și au donat chestii pentru copii și pentru oamenii străzii, și așa. La inițiativa 

veterinarului. Adică nu știu câți oameni consideră că fac parte din middle class. Știi? Nu știu 

câți oameni au conștiența acestui lucru, pentru că până la urmă, mi se pare fain fiind în 

middle class, pentru că îți dai seama că ar trebui să fii recunoscător, pentru că poți să accesezi 

niște lucruri pe care alții nu le pot accesa, ăăăă, chestii foarte basic, gen haine curate și, nu 

știu, faptul că ai internet, faptul că mănânci, poți să mănânci două lucruri diferite în aceeași 

zi, ceea c, după terenul de la Vaslui, și terenul de la Apața, din vara asta, nu știu ce să zic. 

M: Pari privilegiată. 

A: Da. Pare un privilegiu, și ... cumva, faptul că alegi să te uiți la lucruri așa, nu știu, și 

inclusiv așa, ți-am zis, asta te .., asta cu timpul... Cred că oamenii nu sunt foarte conștienți de 

faptul că au ..., adică au multe privilegii. Știi? Poți să alegi să te duci, să-ți trimiți copilul în 

tabără, sau poți să alegi să-ți faci vacanța ..., îmi vine în minte, la all inclusive, nu știu dacă 

middle class se duce la all inclusive. Cred că hipsterii nu, dar... așa, ca oameni cu copii, te 
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duci... adică faptul că poți să ai o vacanță, faptul că ai niște privilegii, știi? Asta cred că e 

clasa de mijloc. Faptul că nu e conștientă că are niște privilegii, și că se merge foarte mult pe 

obligații, dar nu și pe drepturi. Cred că oamenii au nevoie să se prindă că, băi, avem mai 

multe drepturi, și faptul că avem mai multe drepturi, combinate cu privilegiul că am un acces 

la resurse, care poate să însemne, nu știu, că beau o bere cu un avocat, sau cu un fost coleg de 

liceu, care acum e consilier juridic, și uite, face asta, deci aceste drepturi combinate cu 

privilegiile pe care le ai, ca făcând parte din clasa de mijloc, cred că îți dă o forță, știi? Adică 

îți dă o forță să poți să schimbi lucruri, știi? Pentru a ajunge acolo foarte jos, e un pic mai 

greu, pentru că na, vezi pe piramida trebuințelor, și îți dai seama că totuși tu n-ai bifat încă 

niște nevoi la bază, adică eu, dacă n-aș ști ce să le dau copiilor mâine de mâncare, nu m-aș 

gândi cum vreau să schimb lumea, că, știi, dragostea trece prin stomac, și eu trebuie să fac și 

o tocăniță astăzi. Ori când ești sus acolo, și pentru mine, această clasă de sus, în România, 

adică oamenii foarte bogați, eu nu cred că oamenii ăștia sunt cinstiți. Nu cred din tot sufletul, 

pentru că i-am pozat pe mulți dintre ei (râde), înțelegi? Și nu cred. Și atunci, pentru ăia e mai 

greu să producă o schimbare, pentru că ăia sunt în lanțuri până la genunchi. Adică ei au foarte 

multe obligații, există niște rețele și se știu toți între ei, și acolo nu poți să scuturi nimica, 

pentru că sunt toate atât de bine interconectate, și corupția este atât de mare, încât oamenii ăia 

nu se gândesc la schimbare. Și nici ăștilalți nu se gândesc la schimbare. Și atunci, poate ăștia 

din mijloc ar fi cel mai likely să producă o schimbare, știi? O schimbare în bine, adică, știi, 

pe de astea, pe activism civic, pe informat oameni care nu-și cunosc drepturile încă, nu știu că 

au dreptul să facă, uite, cum era în sala de sport, cum ziceau părinții: avem sală de sport, dar 

nu cred că avem voie s-o folosim. M-am dus în sala de sport, erau toate în țiplă. Și capra aia 

peste care se sare, dar totul era în țiplă. ”Ni le-au adus de la București!” era frumos! Realy 

erau. adică, la modul ăsta, că să nu deranjăm, să nu deranjăm. Dar uite că tre să deranjăm, 

știi? Oamenii, de exemplu ăștia care sunt, cum sunt și ăștia aici în Tunari, le este teamă de 

niște chestii foarte basic, că uite, că primarul, dacă nu iese tot ăsta, cine știe ce?! Adică cine 

nu e cinstit, se teme întotdeauna de ceva. Ori eu cred că oamenii ăștia care lucrează în 

corporații, se cam pișă pe chestia asta. pentru mine, majoritatea oamenilor din middle class 

sunt corporatiști. Că mai sunt freelancer, că mai sunt antreprenori, că mai sunt printre ei și 

hipsteri, și așa, dar cred că baza este cea a oamenilor care lucrează în corporații. Și pentru că 

lucrează în corporații, și pentru că sursele lor de finanțare nu depind de combinații, nu depind 

de lucrul cu statul român, nu prea le pasă de chestia asta. adică da, pentru mine, de acolo îmi 

vin banii, și eu aleg să-i cheltuiesc, într-un fel sau altul. Și apoi, și felul ăsta în care aleg să-i 

cheltui, știi? Adică, cred că lucrul la o corporație te face să fii mai independent ddin punct de 
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vedere al deciziilor pe care le iei, știi? Pentru că ăștilalți, de aici, care trăiesc pe ajutor social, 

de exemplu, ăstora le e foarte teamă să nu facă ceva care să supere, ca să nu-și piardă ajutorul 

social. 

M: Sursa de finanțare. 

A: Exact. Ori ăștilalți de aici, tot dintr-un ajutor social sunt și ăia, știi? Pentru că combinațiile 

clasei de sus, sunt la fel, atât de fragil construite,  

M: Îi țin blocați în.. 

A: Exact. Îi țin acolo. Ori ăștia au mobilitatea cea mai mare. Și, nu știu, și când vine vorba de 

consum, și de de astea. Probabil că lumea targetează reclame în direcția lor, știi? Adică... 

M: Tu când ți-ai dat seama că ai putea să faci parte din middle class? Te-ai gândit la tine ca la 

o reprezentantă middle class? Odată când te-am contactat pentru interviu (râde),  

A: Da. Odată când m-ai contactat, și mai târziu mi-am pus întrebarea: băi, clasa de mijloc? 

Dar ce e clasa de mijloc? Știi? Și după aia m-am tot gândit așa: clasa de mijloc. Pentru mine, 

clasa de mijloc sunt oameni tineri, știi? Și de asta ți-am zis că îmi era teamă să nu fie o 

confuzie pentru mine, în capul meu, între generația asta în care sunt, și clasa de mijloc. Și 

apoi m-am întrebat: dar există oare bătrâni în clasa de mijloc? Știi? Adică alții decât ăștia cu 

pensii de securiști, știi? Că ăia poate așa după venituri, poate ar fi în clasa de mijloc. Știi? 

M: Deci n-ar fi... nu poți să zici că.. 

A: Deci nu pot să zic dacă ... 

M: Nu s-a aprins beculețul. 

A: Nu. 

M: Uitându-te în jur, pare că s-a schimbat ceva la clasa de mijloc în ultimii ani, cu clasa de 

mijloc, față de poate, nu știu, anii 90, anii 2000? 

A: Mmmmm, da. Adică ... 

M: Adică e o dinamică, nu știu, bucata asta pe care să zicem că am putea s-o decupăm, 

numită clasa de mijloc, își modifică granițele în ultimii ani? 

A: Da. Cred că după 90 a fost așa, un mare haos, din care, eu știu, oamenii s-au folosit de 

haosul ăla ca de o scară, și cine a avut așa un pic de spirit antreprenorial, și a fost, a plecat 

atunci, poate dintr-o clasa de mijloc, și acum este undeva mai sus, ăăă, au fost ăștia care au 

speculat. Adică cred că clasa de mijloc de atunci a speculat foarte tare, dacă au avut cât de cât 

niște resurse ca să investească, au investit, și acum sunt peste noi, adică peste clasa de mijloc 

de acum, adică eu cred că ei au trecut pârleazul, (râde), vorba poetului, în timp ce, nu știu, 

cred că pentru unii clasa de mijloc are legătură cu, mai degrabă cu perioada asta recentă. Uite, 

de exemplu, protestele, apropos de întrebarea de mai devreme, peste creierul meu, procesează 
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un pic mai greu, (râde), cred că asta când am fost la proteste, a fost pentru prima oară când 

m-am gândit: băi, mai sunt și alții ca noi, știi? Și a fost prima dată când mi-a făcut plăcere să 

fiu într-un grup, pentru că toți ne doream același lucru, și a fost pentru prima dată când, știi, 

tot citesc de puterea grupului. Știi? În varii contexte, și apoi, e prima dată când o și simți, că e 

un (25:39:8) așa bun, și ăăăăă... 

M: Deci protestele... 

A: Cred că a fost primul moment când am avut așa un, feeling mai pe long. Și apoi și pe 

facebook, adică pe facebook vezi, ai tot..., toți prietenii tăi sunt din middle class, știi, pentru 

că facebook este al middle class-ului. 

M: De ce? 

A: Păi pentru că, oamenii care sunt..., adică, de exemplu nu știu dacă Gabriel Oprea are cont 

pe facebook și-și pune poze cu cafeaua când o bea, acolo la minister, de exemplu. 

M: Instagramate. (râde) 

A: Instagramate. Cu 10 filtre peste. Și la fel, bine, poate doamna Grapini, dar... (râde) 

M: (Râde) dar se vede că le folosește inadecvat. 

A: Exact. Da. Dar cred că, și când te uiți la ăsta, la Mark Zuckerberg, am văzut o poză pe care 

a postat-o el pe facebook, cu ce să se îmbrace el, că abia se întorsese din concediu de creștere 

a copilului, și a pus o poză în care avea 4-5 tricouri, toate gri, o știi? ȘI aia cu hanoracele tot 

gri, și cred că ăsta este exact statementul al middle class-ului, adică: uite, pentru mine nu este 

o prioritate felul în care mă îmbrac, și așa, tre să iau o grămadă de decizii, de ce să mai aleg 

ăs dau o decizie în plus, și ăsta e..., adică știi, ăsta e middle class, adică oamenii se identifică 

cu el, știi? 

M: Și de ce ți se pare că facebook e mediul cumva, specific middle class? Mediu de 

comunicare? 

A: Păi o dată ăia care sunt foarte săraci nu au acces la internet, în România, iar ăia care au 

acces lainternet, ăăă, dar nu sunt din middle class, aleg să-l folosească într-un mod foarte 

diferit. Adică pentru că dacă te uiți, eu am tot ..., terenurile pe care le-am mai făcut, și 

articolele la care am tot lucrat, m-am tot împrietenit pe facebook cu copii de liceu din 

Negrești, jud Vaslui, cu niște de ăștia, părinți, cu care am vorbit prin niște sate pe lângă 

Brașov, și ei au altă ..., alt mod de a folosi facebook. Nu știu, cam ca d-na Grapini, de 

exemplu. Adică ne punem o poză cu noi, și scriem acolo un citat foarte profund dedesupt, 

gen, nu știu, ”cine te iubește, te iubește așa cum ești, și nu te judecă” și nu știu ce. Adică cred 

că facebook la potențialul lui maxim, și așa cum a fost el creat ca o rețea de socializare, este 

cel mai bine folosit de către clasa de mijloc. Pentru că ea de fapt are și interesul cel mai mare 
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să folosească așa o rețea de socializare, știi? Și pe noi, de exemplu, cred că ți-am povestit, de 

grupurile de mame, știi? Exact așa și este. Pentru că apuci să împărtășești niște valori cu alții, 

să arunci niște idei într-o arenă, idei pe care să le negociezi împreună cu ceilalți, și ajungi la 

niște bune practici. Știi? Pe care după aia le împărtășesc și ceilalți, și cumva asta e clasa de 

mijloc. (râde) O adunătură de bune practici, care...au fost negociate împreună. Dar tot nu ți-

am răspuns la întrebare, că nu știu. 

M: E suficient. Aș continua pe firul ăsta, pornind de la consumul de facebook, pe firul 

consumului, și al practicilor de consum. Ce priorități de cheltuieli crezi că are bugetul unui 

om din clasa de mijloc? 

A: Cred că sunt foarte mulți oameni care au rate, și credite, cred că, dacă ar trebui să împarți 

salariul, într-o plăcintă de aia (29:38) sau de nu știu de ce este, cred că o mare parte din 

plăcintă ar fi a ratelor și a creditelor, care, mă rog, pentru alții cum suntem noi, se traduc în 

chirie, de exemplu, sau chirii. Doar că noi nu suntem proprietari, că am ales să nu fim datori 

30 de ani la stat. Bine, nici nu cred că ne dădea nimeni credit la început, pentru că firma avea 

o activitate, dar noi neavând contracte pe termen lung, nu prezentam garanții. Și atunci 

puteam accesa credite mai mici. Dar în momentul de față, de exemplu, noi nu avem nici o 

datorie. Către nimeni. Poate la tine, dacă mă împrumuți de bani de prânz, dar în rest nu. 

(râde). Și mie îmi dă foarte mult confort chestia asta. pentru că simt că nu..., adică știi? Ok, e 

suficient că abia uneori sunt luni în care merge mai prost, și nu mă descurc cu plățile, dacă aș 

ști că îmi iau ăia casa, sau  mașina, sau așa, cred că aș locui cu drobul de sare deasupra 

capului. Deci cred, în primul rând, o mare parte din bani se duce pe rate, credite, și așa, și 

investiții de astea mari, nu știu, imobiliare, mașini, poate, nu știu, după care, na, nu-mi dau 

seama, mie mi se pare, de exemplu,  oi suntem foarte minimaliști cu mâncarea, și cheștuim 

foarte puțini bani pe mâncare, pentru că am dezvoltat de-a lungul timpului, după enșpe mii de 

zbateri, am dezvoltat așa, niște practici, știu exact ce să cumpăr din fiecare loc, încerc să..., 

am niște surse sigure de unde să cumpăr, și în afară de asta, nu cumpăr altceva, adicî nu pot 

să zic, adică da, încercăm lucruri noi, că uite, ieri am cumpărat un fruct care se chema Kaki. 

Și l-am cumpărat pentru că li se părea copiilor foarte amuzant. Aaaa, ha, ha, se cheamă kaki. 

Mama, hai să mâncăm kaki. Și le-am cumpărat, deși n-aveam așa o..., dar a rămas în 

continuare curiozitatea de a încerca lucruri noi, atât timp cât nu este pe lista lucrurilor nașpa, 

pe care se află în general, tot ce ține  de semipreparate, orice chestie pe care scrie light, orice 

chestie care are zahăr în primele 3 ingrediente, pentru că ei le scriu în ordinea cantităților, sau 

teoretic ar trebui să le scrie, ăăăă, și atât timp cât respectă, să zice, niște de astea, le încercăm. 

știi? Da, hai să încercăm. Cu hainele, păi nu, pe haine,  nu știu, depinde, că mă gândesc că 
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oamenii care lucrează în corporații, au și un dress coat, care îi obligă să investească în haine, 

știi? Și mai cred că beau de sting foarte mulți. 

M: (râde) Serios!?  

A: Oamenii, adică dacă, știi, facem ca la logică, în clasa a IX-a, dacă middle class = copil, 

dacă corporatiștii sunt middle class, nu, dacă middle class înseamnă și corporații, aproape toți 

corporatiștii pe care îi știu eu, ăștia care n-au copii, și care produc mulți bani, toți ies în 

weekend-uri, toți ies în baruri, își fac revervări în locuri faine, unde se duc, fie că e vorba de 

un club, fie că e vorba de centrul vechi, se duc, știi? 

M: Ai putea să numești tu două locuri faine, de genul ăsta, care merită rezervare? 

A: Ăăă, uite, de exemplu la ”Colectiv” era tot timpul foarte aglomerat, dar ” Colectivul” 

poate nu e cel mai bun exemplu, că ... uite, cum e terasa aia de deasupra de la ”Colectiv”, 

toate pe lângă colectiv, pe acolo, cum se cheamă?  

M: Mmm, nu știu, sunt de astea industriale, ”Atelierul...” 

A: Da, lângă ”Atelierul de producție”, deasupra e o terasa unde, de exemplu, nu puteai 

niciodată să găsești locuri libere vineri seara, sâmbătă seara, erau toate mesele rezervate. 

Ăăăă, sau cum era în (33:34), acolo sunt tot așa, mesele sunt rezervate destul de din timp, așa, 

trebuie să te prinzi ca să poți să rezervi o masă.  

M: Deci asta cu ieșitul în oraș, mai elaborat, așa, cu rezervare, cu... 

A; Da. Uite, așa e și la teatru, cu rezervările. Deci oamenii cred că au o viață culturală mult 

mai bogată. Uite, de exemplu, la teatrul Național, mâine e premiera unei piese la care am vrut 

noi să mergem. Și biletele porneau de la 50 de lei. Adică porneau de la 50 de lei, cel mai 

puțin. Cele mai ieftine erau 50 de lei. Totuși trebuie să ai niște bani, ca să poți să mergi, știi? 

Adică, dacă ești un student, așa, venit din provincie, nu prea poți să dai un milion pe două 

bilete, ca să scoți o fată la teatru. Bine, poate în alte de astea, dar nu acolo, știi? Nu la TNB, 

da. Și cu toate astea, biletele erau sold out, a doua zi de când s-au pus în vânzare, știi? Că aici 

vroiam de fapt să ajung, că știi? Uite, totuși sunt destul de scumpe, dar ele erau sold out, și... 

așa se întâmplă și la Godeau, de exemplu, la Godeau tre să-ți faci rezervări de dinainte, cu 

multă vreme, ca să fii sigur că te duci, ăăăăă, și chiar și locurile astea pitorești, care nu-mi 

plac mie, gen M60, știi, unde toată lumea discută proiecte, (râde), toată lumea face proiecte și 

instalații, acolo e întotdeauna cineva. Și știi, nu sunt prețuri de astea de ..., nu știu, de ... 

vroiam să zic McDonalds, dar ..., nu sunt niște prețuri foarte joase, de băruleț de provincie. 

Sunt niște prețuri destul de mari, ca la Starbox aproape, știi, sau cam pe acolo. Multe. Și 

Starbox-ul este plin de dimineață. Eu când mă duc la Starbox să lucrez, și mă duc acolo 
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pentru că mi-este între școlile copiilor, e plin întotdeauna de oameni care se întlnesc, de 

oameni care vin să-și ia cafea, care sunt ori în tranzit, ori se opresc, știi, să-și pună întâlniri. 

M: Dar tu de ce preferi (35:51)..? 

A: Eu fiind fumătoare, dar mă enervează mirosul ăla îmbâcsit așa, deci știi, uneori și mobila 

miroase urât așa. 

M: Parcă un pic sleit, mai ales în zilele când nu se fumează. 

A: Exact. Nu pot. Și atunci mă duc acolo și lucrez, și acolo fumez o țigară, fumez acasă, sau 

în drum spre casă. De exemplu, decizia asta cu fumatul mi se pare una foarte bună. Oare nu e 

ipocrit din partea noastră, să zicem asta, că uite, noi suntem fumători? Dar poți să te duci 

bine-merci, să te bucuri de o experiență fără fumat, și să alegi să fumezi acasă, în fața casei, 

știi? Ca să nu afumi nici copii, sau când ești la job, sau... 

M: Apropos de casă, cum arată o casă de membru al clasei de mijloc? Există câteva repere de 

astea,  

A: Toți au televizoare foarte mari, chiar și ăia care sunt..., de fapt nu toți, dar, eu văzând în 

foarte multe case din middle class, văd că există și acest standard, e canapeaua pusă aici, în 

fața canapelei ai tv cu un corp din ăsta de mobilă, care să susțină niște cărți sau un sistem 

home cinema, și spațiu de depozitare pentru DVD, whatever, genul ăsta, jos, întotdeauna cu 

canapeaua dă în față, și o măsuță de ..., acuma, toate ședințele foto din ultimii 5 ani, în care 

am intrat în casele oamenilor, exact, există dormitorul lor, adică al părinților, și dormitorul 

copiilor, sau camera copiilor, sau camerele, în funcție de câte camere sunt, ăăăăă, există un 

holișor mic, care în casele oamenilor care nu și-au făcut din inerție, sau n-au luat gata făcut, 

au avut inspirația de a-și cumpăra un dressing, care se ascunde, de a construi un dressing care 

se ascunde, cu uși din alea glisante, veșnicile uși glisante, care să mascheze, și cred că, da, 

cred că și aicea, ca și la mâncare, cred că și aicea există un minimalism de ăsta, știi, în 

amenajare. Cred că oamenii își doresc să nu aibă spații foarte încărcate, la fel cum își doresc 

să aibe, nu știu, frigidere foarte îmbâcsite știi? Dar și asta cred că tot de la asta mi se trage, 

dar mă uit cum arată casa bunică-mi, de exemplu, care e plină ochi de te miri ce, zici că le 

strânge așa, știi? Mă uit, de exemplu la tablouri, cum erau tablourile. Doctorița asta de care îți 

ziceam eu, de la noi de pe stradă, avea foarte multe tablouri, pentru că era un semn de 

bunăstare pentru ei, și de bun augur, să ai pe u perete, de exemplu, plin întreg de tablouri. Ori 

acum, nu cred că middle class mai ia chestia asta ca pe o valoare. Că nu văd tablouri în casele 

oamenilor. Cel mult văd acel odios aer condiționat, care are un Klimt aplicat peste, îl știi? 

Este în foarte multe case. Aer condiționat, un dispozitiv de aer condiționat, dar făcut plat, în 

loc de așa, știi cum e aerul condiționat așa, astea sunt făcute plate, și deasupra este aplicat pe 
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sticlă, sau plexig, sau nu știu pe ce e, ăla cu sărutul lui Klimt. Ăla este peste tot, îl detest with 

all my heart. Nu știu, a fost o promoție undeva, nu-mi dau seama, dar de exemplu, tot 

complexul Greenfield, cred că are numai de alea. Cred că n-a fost casă din Greenfield, care să 

nu îl văd. Ăăăă, și cred că da, cred că se merge pe chestia asta de minimalism, de dressinguri, 

de exemplu, care să mascheze, de ăăăă, la fel covoare foarte simple, de o singură culoare, nu 

vezi, știi, covoarele astea persane, sau cu foarte multe imprimeuri, ăăă, îmi vine sp zic IKEA, 

dar nu chiar, pentru că sunt unii care investesc mai mult în mobilă decât mobila de la IKEA, 

sau își cumpără camere (39:55) de la IKEA, ăăăă, nu știu, mai toți pereții sunt albi, probabil 

că nevoia asta de lumină și spațiu, și așa, chiar și în casele foarte mici, ăăă, nevoia asta de a 

ascunde și de a masca, de exemplu mă gândeam că la maică-mea erau tot timpul cabluri și 

prize la vedere, și nu conta, știi? Acuma e foarte multă grijă pentru chestia asta de a integra, 

știi, de a integra țevile, de a pune mască acolo, adică cumva o nevoie din asta de ordine. 

M: (râde) Ascumdem măruntaiele casei. 

A: Exact. Firele intră pe nu știu unde, țevile intră pe nu știu unde. Asta nu-mi dau seama însă 

cum se traduce în zone cum e Militari, pentru că nu știu dacă oamenii..., adică sunt oameni 

din middle class care locuiesc și în cartiere foarte înghesuite, dar cred, nu foarte mulți. De 

exemplu, nu știu dacă un taximetrist se consideră pe el însuși parte din clasa de mijloc. Nu-mi 

dau seama. 

M: Tu l-ai include în clasa de mijloc?  

A: Păi nu. Pentru că nu a citit atâtea cărți câte am citit eu, știi? Adică la modul ăsta. Dar pe de 

altă parte, nici mulți oameni foarte bogați pe care îi cunosc, n-au citit atâtea cărți. Și atunci nu 

știu dacă numărul de cărți ... 

M: (râde) Este un indicator. 

A: Valabil pentru middle class. Sunt sigură că sunt luni în care poate mie îmi merge foarte 

prost cu banii ca (41:20), și mă face ăla și la venituri, știi? Pac! (râde) Și merită să fie mai 

degrabă el, decât eu acolo. În middle class.  

M: Dar există totuși... 

A: Stai așa, că e a 3-a oară când mă sună. 

M: Da. Vroiam să te întreb dacă există zone unde traiește clasa de mijloc în București. Dacă 

se poate face o hartă a middle class? 

A: Da. În primul rând cred că ar fi în nord, foarte mulți oameni care se duc înspre nord. Și 

nord înseamnă Bucureștii Noi, înseamnă chiar și zona aia, Pajura, Sisești, chiar spre Doi 

cocoși încolo, cât și în partea asta, Băneasa, Aviației. Practic, de fapt ce să mai, tot ce trece de 

la Piața Victoriei în sus, mi se pare așa, că e zona, știi? Poate doar să fie unii acolo, rămași de 
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foarte mult timp, cum sunt prin Aviației, foștii securiști, sau așa, care, na, sunt cu rădăcini 

adânci acolo, și mai e tot ce înseamnă zona asta de..., știi, cum vine centura Bucureștiului, și 

pe lângă. Sunt... și în nord, de exemplu, uite, în Mogoșoaia, terenurile sunt foarte scumpe, dar 

în Mogoșoaia, cine și-a construit în primă fază casă, gen pe malul lacului, și așa, sunt ăia 

primii, care erau middle class în anii 90, care acuma nu mai sunt chiar middle class.  

M: Și care, sperăm noi (01:19 2din2) 

A: Dar acum, exceptându-i pe ei, pe ăștia cu case pe malul lacului, în Snagov, Izvorani, 

Mogoșoaia, chiar și Balotești, la dl. Negoiță acolo în cartier, tot pe malul lacului sunt așa 

niște vile..., așa, dar în afară de ăștia, mai sunt oamenii, care fie vin într-un complex 

rezidențial, construit acolo, care poate să fie și în Mogoșoaia, și în Tunari, și în ..., chiar și în 

zona asta de sud, care a crscut foarte mult, spre Popești-Leordeni încolo, ăăăă, deși că zonele 

astea de lângă, tot ce ce învârte așa în zona centurii Bucureștiului, deci mai ușor accesibile, 

nu atât de departe, încât să trebuiască să mai treci două sate, ca să ajungi de la muncă acasă, 

și tot ce înseamnă zona de nord. Pentru că, nu știu, cred că tot ce e prin centru, sunt foarte 

multe, pentru mine, centrul, zona asta de gară, centru, Drumul Taberei, Militari, sunt fie 

apartamente unde stau studenți, deci sunt proprietari mai în vârstă, deci care închiriază, ăă, fie 

spații comerciale, cum e efervescența asta a spațiului comercial în centru, fie oameni care 

sunt..., că îmi venea să zic clasa muncitoare, cumva m-am gândit: clasa muncitoare nu e tot 

una cu middle class? Că și  

M: A rămas clișeul ăsta. 

A: Da, al clasei muncitoare. Da. Cred că ăștia care lucrează în producție nu prea sunt middle 

class, sau nu știu. Ăștia care lucrează în fabrici, inginerii, și așa?! Adică nu pot să-mi dau 

seama câți bani câștigă. Dar în același timp ei n-au nici o preocupare, știi? Adică n-au 

preocupări..., au preocupări, că și că aleg să stea la tv, sau să se ducă la all inclusiv în 

Bulgaria, tot preocupări se cheamă. Dar, oare ei, ... nu-mi dau seama, uite, chiar...  

M: Ce le place? 

A: Da. Chiar. Ce le place lor? Ce mănâncă ei? 

M: Dar cam ce profiluri profesionale ai băga în middle class? Sau domenii de..., dacă 

producția e cu semnul întrebării? 

A: Da, e cu semnul întrebării. Da, uite, o dată tot ce înseamnă corporație, și corporațiile au în 

fișa postului, sau denumiri din astea pe care eu le citesc greu. De la junnior account manager, 

pe nu știu ce, până la expert financiar pe ni știu ce, PR și comunicare, și... așa, ăăăă, deci cred 

că oamenii care lucrează în corporații, sunt oamenii care sunt parte din clasa de mijloc, sau 
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oricum, almost there, să zicem, dacă (4:31:5) și oamenii care sunt secretari, sau ...secretare, 

sau chestii de astea, care cumva au intrat deja.. 

M: Deci e cumva o aură. 

A: Nu îi ajută încă banii să țină pasul, știi? Ăăăăă, cred că medicii sunt în middle class, și tot 

ce înseamnă bucata asta de..., pentru că vezi, uite, și la medici e la fel. Uite, medicii sunt încă 

în middle class, ca și în trecut, și acuma, faptul că s-a și dezvoltat o alternativă privată la 

sistemul de stat, care poate era disfuncțional, și căzuse într-o oarecare mizerie, pentru medici, 

dezvoltarea sistemului privat, cred că a însemnat foarte mult, cel puțin la capitolul venituri, la 

capitolul calitatea, nu știu, experiența de lucru, știi, până șa urmă, pentru că, uite, prietena 

mea care e medic pediatru, tot timpul zice că: băi, noi în Grigore, nu aveam de niciunele, 

înțelegi? Deci îmi venea copilul cu capul spart, și noi nu aveam cu ce să-l bandajăm, până nu 

făceam o cerere, până nu venea nu știu care, de nu știu unde, că te duceai până atunci la 

farmacie, și luai. Și așa că, hai că la asta era de la sine înțeles, că dacă te internezi pe secție, 

tre să vii tu cu tot, dar așa, la urgență nu puteam să facem față, și pentru un medic care și-a 

făcut rezidențiatul doar la stat, să trec la privat și să găsesc acolo tot ce-mi trebuie, sau niște 

chestii în plus, și să-mi zică pacientul că el, prin abonamentul pe care îl are, poate să facă și 

un RMN, dar acolo, când îmi zicea:  păi, eu nu pot să fac un RMN?! Păi, și eu, dacă pun un 

diagnostic greșit? Dacă nu am o investigație suplimentară. Și tot timpul trăia așa cu povara 

că: bă, am făcut bine? Sau... Na, deci cred că medicii sunt în clasa de mijloc, și cred că pe ei 

îi validează și numărul de ani de studii din spate, știi, cred că îi face să fie niște .. 

M: (râde) Din oficiu. 

A: Din oficiu merită să fii în middle class, că uite cât ai muncit. Da, mă tot gândeam la ăștia 

care, într-un fel sau altul au legătură cu statul, știi: poliția, pompierii, ăștia de aici. Că ăștia 

care sunt chiar la tunul cu apă, de exemplu, nu cred că sunt. Deși poate au salarii foarte mari, 

că au sporuri de risc, și chestii de genul ăsta,  

M: Și ce le-ar lipsi, dacă la venituri s-ar încadra în clasa de mijloc?  

A: Studiile. Adică n-au capital cultural, că (07:03) neapărat studiile, n-au o deschidere spre 

chestia asta, știi, spre... Nu cred că se duc, nu cred că citesc cărți sau se duc la teatru, sau ... 

Poate se duc la cinema, la mall, în weekend, știi? Și ăla e un fel de a consuma niște...,  nu știu 

dacă cultură, dar e..., e foarte mainstream, așa, dar este un mijloc de petrecere a timpului, care 

să implice, nu știu, poate să vezi un film de Oskar, dar nu știu dacă asta se califică drept 

cultură, sau nu, știi? Dar, poate și la medici e la fel, adică poate și ei se duc la mall în 

weekend, să se uite la un film. Nu cred că se duce toată lumea să vadă (07:44). 

M: Sunt hipsteri care nu fac parte din clasa de mijloc, după părerea ta? 
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A: Dacă zic da, asta ar însemna..., adică nu știu, mie de exemplu, ce îmi place la hipsteri, că 

noi le zicem așa, știi, dar eu cred că ei sunt..., adică dincolo de stigma asta că: vai, hipstere!, 

mie mi se pare că oamenii ăștia totuși au niște interese în sfera asta, nu știu, activism, cultură, 

proiecte care să implice..., cred că asta le dă așa, oarecum, senzația asta de clasă de mijloc, 

dar în același timp..., na, am prieteni fotografi, de exemplu, pe care nu pot să-i bag în clasa 

asta, în middle class, pentru că sunt niște oameni care stau în niște garsoniere, și sunt 

deprimați, și mai câștigă bani când au proiecte mișto, dar când n-au proiecte mișto, nu câștigă 

bani, și stau pe tușă, așa, foarte mult timp, dar și când fac chestii, fac chestii foarte faine, nu 

știu, colaborări cu ONG-uri, piese de teatru, lucruri de care..., de fapt ei produc cred pentru 

clasa de mijloc, știi? Ca și niște bloggeri ..., dacă, de exemplu, sunt niște bloggeri foarte tari, 

ăia produc conținut pe care îl consumă clasa de mijloc, dar nu-mi dau seama dacă ei înșiși 

sunt în clasa de mijloc. Uite, mă gândeam acum la Vlad, la prietenul ăsta al meu, a lucrat o 

vreme ca art-director, project based,.., uite, project based, știi? Adică pentru mine, ideea asta 

de hipster e asociată cu ideea asta de project based, adică, uite,  

M: Freelancing, sau.. 

A: Freelancing, da. Dar, pe de altă parte, și noi suntem tot un fel de freelanceri, știi? Pentru că 

nu suntem antreprenori, nu avem angajați, suntem doar noi, dar pe de altă parte, freelancingul 

cu copii, cred că e un pic mai serios, așa. Cred că te obligă să fii mai organizat, și mai riguros 

cu tine, să răspunzi la telefon când te sună clientul, chiar dacă poate tu n-ai chef în clipa aia, 

că nu știu, poate te gândești la cai verzi pe pereți, dar răspunzi, și îți adaptezi nevoile, ceea ce 

poate un regizor sau un actor, nu este dispus să facă întotdeauna, și poate că proiectele lor nu 

se concretizează, tocmai pentru că țin foarte mult la o nișă a lor. Și atunci, lucrul ăsta îi face 

să mai piardă niște bani.  

M: Deci, într-un fel, ce aș numi poate boemă, patinează pe la granița middle class-ului. 

A: Da. Sau uite, cum era ..., erau niște tipe care au făcut niște ateliere de sticlărie pentru copii. 

Noi ne-am dus acolo, Grădina sticlarilor, s-a numit proiectul. Am fost foarte curioasă să văd 

cum e acolo. Acestea stau într-o casă părăsită, pe Vasile Lascăr, iarna acuma, s-au mutat toți, 

nu știu câți, în apartamentul unuia, care i-a ținut pe toți, ei sunt foarte mișto, sunt absolvenți 

de artă toți, fie că sunt de la sticlărie, fie că de la tapiserie, fie că știu să facă varii lucruri, dar 

nu au..., cum să zic, sunt foarte talentați și atât. Pentru că nu pot să trăiască din asta. Nu există 

nici un din ăsta de self-management, nici o pornire de organizare, sau așa, știi? Probabil că 

dacă i-ar lua cineva, un Business-angel, sub aripa lui, cineva de mai sus, care vrea să facă o 

faptă bună, atunci poate că ei ar trăi bine-merci, și ar produce chestii pe care le consumă clasa 
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de mijloc. Cum ar fi un atelier de sticlărie pentru copii. Sau la un târg de handmade, sau la o 

licitație de nu știu ce, un produs mișto, știi. Dar ei nu cred că... 

M: O să aproape închei. Mă apropii de ultima chestie, ăăă, încerc să formulez mai puțin 

(12:01), ăăăăă, cum îți proiectezi tu viitorul apropiat? Unde te vezi peste 5 ani? (râde) Tu, și 

cu familia ta. 

A: Ăăăă, Noi, acum, de exemplu, ne-am deschis această organizație, pe care vrem s-o 

creștem organic, dar în timp vrem să ajungem ca ea, poate nu știu, peste câțiva ani, să 

reușească să se autosusțină, și să ne plătească niște salarii, în așa fel încât, noi, de exemplu, să 

renunțăm la mai mult pozat, de exemplu, de botezuri, care poate nu sunt lucruri preferate, dar 

în momentul ăsta nici nu pot să renunț la el, pentru că mă ajută foarte tare banii care vin de 

acolo, ăăă, special pentru ca să pot să mă concentrez mai mult pe fotografie documentară, și 

pe genul de fotografie care îmi place, pentru că, știi, asta e capcana: când te apuci să faci un 

business din ceva ce iubești, să-ți vină să te uiți la (13:03) ăla fără prea mult drag, după niște 

ani. Și zic: Bă, dar nu așa. Știi? N-ar trebui să mă uit cu sila asta la aparat, pentru că eu de 

asta m-am apucat de fotografie. Și probabil că nu o să ne luăm o casă, în continuare, acum 

noi strângem bani să ne luăm o rulotă, ne dorim foarte tare să ne luăm o rulotă, pentru că asta 

ne-ar ajuta să călătorim un pic mai diferit față de până acum. De exemplu, noi acum.., acum 

eu plănuiesc o călătorie pe biciclete, în vară, prin deltă. Adică pe marginea digului, cu cortul, 

pe Liuța o s-o punem într-un scaun, că ea nu poate să pedaleze atâta. Pedalează foarte mult, 

am făcut niște teste, așa, pe acolo prin Tunari, pe la noi, și nu obosește atât de ușor. 

A: Adică mi-aș dori să călătorim mai mult decât o facem în prezent, și atunci, anul trecut a 

fost primul an în care ne-am hotărât să călătorim mai mult, și ne-a și ieșit, dar așa, mai puțin 

organizat, adică: uite, hai să luăm o rulotă, hai să punem un  cort, sau hai să-i cunoaștem pe 

oamenii care stau în satul ăsta. Dar știi, cumva. și fără o pretenție, să faci nu știu ce, life, 

logging sau mai știu eu ce alte chestii, să te dai mare că le faci. Știi? Doar așa, pentru bucuria 

de a le face, și pentru că copii, fix ce vorbeam mai devreme, de faptul că creierul uman este 

modelat de experiențe, știi? Și copii au nevoie de exepriențe, că dacă ții un copil tot timpul în 

casă, mi se pare normal după aia să vii să spui: aaaaaa, copilul ăsta nu știe ă se poarte în 

public. Păi l-ai dus în public, sau ? Copii noștri nu se spală pe dinți. Dar v-au văzut vreodată 

spălându-vă pe dinți? Păi, nu, că mereu ne trezim, și ne culcăm după ei. Deci mama și tata nu 

se spală pe dinți, că noi nu i-am văzut niciodată spălându-se pe dinți. Sau asta cu cititul: deci 

îi citesc copilului, Doamen cât îi citesc, și el tot nu citește. Al naibii copil! Dar te-a văzut 

vreodată cu o carte în mână? Cu o carte în geantă, cu o carte lângă el, sau... oricând, știi? 



 257 

Altfel decât cu ochii în telefon? Știi?  Da. deci cred că asta. nu o să ne luăm casă, o să 

călătorim mai mult. 

M: O casă pe roți. 

A: O casă pe roți, posibil, da, și..., vezi, e diferit, când faci copiii, pentru că atunci când faci 

copii, cumva, uite, el acum merge la școală. Noi ne programăm toate lucrurile astea, ținând 

cont și de vacanța lui. Pentru că odată ce untră la școală, te duci, na, dacă vrei să călătorești să 

vezi lumea, e mai mișto să te duci s-o faci când sunt mai mici, că în felul ăsta, nu te mai 

mustră conștiința, și (15:37), deși am cochetat cu ideea de homeschooling, nu vrem să facem 

asta. Și nu vrem să ne asumăm, și credem că deciziile pe care le-am luat cu școala și grădinița 

lui, sunt cele mai bune, în contextul dat. Adică, pentru noi era oricum... 

M: Merci.  
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A. B., femeie, 56 ani, inginer constructor de profesie 

Interviu realizat de Monica Stroe 

M: O sa intru direct in discutie, poate cu cea mai provocatoare intrebare: ce inseamna pentru 

dumneavoastră clasa de mijloc? Ce intelegeti prin clasa de mijloc? 

A: Care sunt criteriile care ar putea defini clasa de mijloc? 

M: Exact. 

A: Pentru mine cred ca educatia. 

M: Ce ar insemna educatia? Ce tip de educatia ar avea un om care face parte din clasa de 

mijloc? 

A: In primul rand studii superioare, care sa duca la o meserie, inginer, doctor, avocat,  

M: Sunt niste meserii, cumva specifice clasa de mijloc? 

A: Artist, critic de arta, nu neaparat niste meserii foarte pragmatice, ci cele care sunt legate de 

domeniul cultural, al culturii, al artei. Meserii tehnice, pentru ca si in cultura si in arta sunt si 

meserii tehnice, si meserii artistice. As include in clasa de mijloc, si persoanele care nu au 

facut studii superioare, dar care au niste meserii foarte bine definite, si care au utilitate 

sociala.  

M: La ce gen de meserie care are utilitate sociala? 

A: De exemplu un instalator. Daca el functioneaza intr-un sistem organizat, daca el isi 

functioneaza personal, sau intr-un cadru organizat, pentru mine el ar trebui sa faca parte din 

clasa de mijloc. Sau o asistenta medicala. Nu are studii superioare, dar are o meserie foarte 

clar definita, care functioneaza intr-un sistem, si care este utila societatii. 

M: ce meserie nu ar avea legatura cu clasa de mijloc? Ce fel de meserii ar fi sub clasa de 

mijloc? Sau ocupatii, nu neaparat meserii. 

A: Mi-e greu sa dau un exemplu, pentru ca nu m-am gandit la lucrul asta. in generela, imi 

place sa leg meseriile, de utilitatea lor sociala.  

M: Cum ar fi ... intre meserie si venit, apropos de criteriul... care clasifica... 

A: Ar trebui sa fie, da..., veniturile in mod sigur trebuie sa fie si ele un criteriu, dupa mine, ar 

trebui sa fie corelate cu importanta sociala a meseriei, dar in realitate nu se intampla lucrul 

acesta, de foarte multe ori. 

M: Sunt discrepante intre... 

A: Da. Ce constat eu, intre anumite meserii, care dupa parerea mea sunt foarte utile in toate 

societatile, si care ar trebui sa faca parte din clasa de mijloc, daca luam ca si criteriu doar 
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veniturile, vorbesc de România, dupa venituri ar fi exclusi, sau chiar la limita. Dar dupa 

importanta sociala a meseriei respective, nu ar trebui, dupa mine.  

M: Ca asistentele medicale, de exemplu? 

A: De exemplu asistentele medicale, sau educatoarele, intr-o gradinita. 

M: Da. Care probabil ca sunt platite ... modest. 

A: Care au un salariu foarte mic, dar care mie mi se pare ca ele ar trebui sa faca parte din 

clasa de mijloc. Poate nu din.. Eu cred ca trebuie... clasa de mijloc, de asemenea, trebuie 

vazuta sub aspectul american: upper middle class, lower middle class, si middle middle class. 

Deci sunt 3... la ei nici nu stiu daca ... s-ar putea, nu-mi dau seama, daca 3 sectiuni nu sunt 

prea mult, doua sigur sunt binevenite, la noi sigur 3 sectiuni ar fi, credeu, binevenite. 

M: Cam de unde pana unde s-ar intinde aceste 3 straturi al clasei de mijloc la nivel de venit, 

in Bucuresti, sa zic? 

A: Mi-e foarte greu sa spun, pentru ca salariile in România sunt atat de incoerente, dupa 

parerea mea, extrem de incoerente, fata de ce cred eu ca ar trebui sa fie, incat mi-e foarte 

greu. Dupa tipul de meserie, care are salariul de 1000 de lei pe luna net, care e foarte putin, 

dar care dupa mine trebuie inclus in clasa de mijloc, pana la..., stiu si eu 4000. Deiferenta e 

foarte mare.  

M: Deci asta considerati ca ar trebui segmantata, sau, ma rog, gandita.. 

A: Da. Sau segmentele impartite dupa categorii diferite, cum am zis, veniturile ar fi un 

criteriu de clasificare, al doilea criteriu de clasificare sa fie importanta sociala a meseriei, si 

atunci este posibil ca ce este in segmentul de jos dupa venit, ca importanta sociala, sa treaca 

undeva mai sus. Nu stiu, din punct de vedere sociologic, care sunt criteriile... 

M: Da. E una dintre discutii, tot asa, si cumva cred ca tine, dupa cum ziceati si 

dumneavoastră mai devreme, tine si de contextul local, de felul in care, nu stiu, incuranzeaza 

financiar o anumita meserie, ptin politicile care recomanda, care stabilesc salarii, cateodata, 

pentru .... 

A: Nu stiu acuma... La Bucuresti deja se simplifica putin lucrurile, pentru ca scoti din calcul 

o categorie importanta dupa mine, si in România, mai ales prin numar, dar si in celelalte tari, 

al celor care se ocupa cu agricultura. Care sunt extrem de devalorizati in toate tarile, dupa 

parerea mea, si in tarile civilizate, mult mai putini decat in România, chiar sunt pe cale de 

disparitie cred, 

A: Da. In cazul in care sunt foarte importanti pentru ca, eu mereu zic: daca cel mai celebru 

fotbalist din lume, maine face o criza psihologica si in plina glorie hotaraste sa nu mai joace, 

nimeni nu va avea..., sau toti fotbalistii din lume, maine hotarasc sa nu mai joace, n-o sa se 
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intample nici o catastrofa. Dar daca toti agricultorii, de maine hotarasc sa nu mai lucreze, ce 

se va intampla?! Si totusi, este o discrepanta foarte mare intre viata unora, ce castiga unii si 

ce castiga altii.  

A: Da. Dar daca ne referim la Bucuresti, deja ei nu intra in discutie. Deci simplificam 

lucrurile. Asa, cu ei, si ei ar trebui dupa mine sa faca parte din clasa de mijloc. Dar daca ne 

uitam la venituri, ei nu fac parte din clasa de mijloc. Nici chiar in Franta, foarte multi dintre 

ei, sau in Germania, nu fac parte. Depinde. Si acolo, daca au ferma, cu cata vaci, cu cata..., 

dar... 

M: Poate in Franta, cu mai multi fermieri, mai.. 

A: Da. Acolo sunt mai concentrati, mai organizati si mult mai educati. Deci acolo, daca 

vezi... la noi, partea asta, dar nu despre asta vorbim, sunt oameni foarte simpli in general, care 

au ramas la tara. Acolo, cand vorbesti cu ei, ii vezi, ca tot fac... ca sa aiba dreptul la subventii, 

la tot ce le da, trebuie sa faca tot felul de scoli, deci ii obliga sa faca liceu de agricultura, liceu 

de... 

M: Sunt profesionalizati. 

A: Da. Sunt... Au o profesie, ca asistenta medicala, ca... La noi aici invata din tata in fiu, si 

raman... Acuma nu zic ca este mai bine asa, ca nu stiu cum e mai bine, dar acolo, cand 

vorbesti cu ei, iti dai seama ca sunt mai bransati la computer, la ce faca parte din viata de 

astazi.  

M: La noi sunt intr-un colt al societatii. 

A: Da. La noi ramane o clasa traditionala, ancestrala, care stie sa lucreze pamantul, din tata in 

fiu. La astia se vede ca sunt cum sunt si astea, infirmierele, sau... deci trebuie sa faca o scoala. 

Bine, ei in cazul asta ies din aceasta discutie, ne limitam strict la populatia Bucurestiului. 

M: La nivel de educatie, exista, va puteti imagina o limita minima, incepand de la care un om 

poate sa se considere ca facand parte din clasa de mijloc? Adica trebuie sa aiba studii 

superioare? 

A: Nu neaparat, dar trebuie sa aiba ori un liceu de specialitate..., trebuie sa aiba niste studii 

care sa-i dea o meserie. De exemplu, pentru un instalator, erau inainte, acuma nu stiu daca 

mai exista, existau niste scoli profesionale. Si in scoala aceea profesionala, de chimie, de stiu 

si eu ce, de mecanica, de... ieseai cu niste meserii. 

M: N-o ”furai”. 

A: Da. Dupa mine, n-aveai cum sa fii al nivelul asta cu studii superioare, dar aveai niste..., 

pentru ca modelul traditional, cum a invatat bunicul meu meserie, nu mai eixsta in ziua de 

astazi. Sa te duci ... 
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M: Ucenicie, sau... 

A: Desi acuma, in Franta, vorbesc foarte mult de ... zic ei, vorbesc foarte mult, pentru ca si ei 

au impins foarte mult tinerii sa faca licee, bacalaureat, sau au marit numarul de ani 

obligatoriu, si s-au trezit cu foarte multi tineri care au bacalaureat si nu stiu nimic sa faca, si 

atunci au zis: nu era mai bine sa lasam liceele alea profesionale? Faceau mai putina teorie, si 

bacalaureatul lor era un bacalaureat profesional, din care ieseau instalatori, electricieni, 

mecanici, stiu eu ce. 

M: Da. Si .. 

A: Dar acum pui in discutie sistemul de invatamant care produce clasa de mijloc. Cred ca in 

general, clasa de mijloc trebuie sa fie produsa de un sistem de invatamant. Nu neaparat 

superior, dar un sistem de invatamant. Acum e o alta discutie, cum corespunde sistemul de 

invatamant din fiecare tara, cu criteriul dupa care ar trebui produsa clasa de mijloc.  

M: Gandindu-ne la perioada de dupa revolutie, credeti ca clasa de mijloc s-a reconfigurat in 

vreun fel, anii 90, anii 2000? Adica cine era in clasa de mijloc in anii 90, este si acum? A mai 

intrat cineva, a mai iesit cineva? 

A: Da. Cred ca din 2000 mi-e greu sa dau un an, asa. Poate, sa zicem, intrarea... nu neaparat, 

ca intrarea in Europa a fost in 2007. Dar noi stiam ca o sa intram, lucrurile au inceput sa se 

schimbe dupa 2000. Usor, usor. Prima mare schimbare pe care eu cred, am inregistrat-o eu, a 

fost in 2003, cand in România erau deja bancile mari, care au inceput sa dea credite. Eu ... 

asta este un moment pe care il consider de rascruce. Si in 2003 bancile au inceput sa dea 

credite, clasei de mijloc care se prefigurase pana  atunci. Creditele astea au schimbat mult 

viata clasei de mijloc, zic eu. Le-a dat acces la masini mai bune, la excursii, al iesit in afara, 

la cumparat apartamente. 

M: Deci le-a marit, sa zicem, posibilitatile de achizitii. 

A: Da. Ele s-au legat unele de altele, pentru ca daca bancile au hotarat sa faca lucrurl asta in 

2003, exista un motiv: o data, ca se stia ca in 2007 urma sa intram in UE, deci s-au pompat, s-

au impins, s-au.. Pe de alta parte, piata evoluase suficient, incat sa le convina lor sa vina. Ca 

piata a evoluat in mod firesc. A fost ajutata politic. Pentru ca trebuia sa intram in UE. Din 

toate partile cred ca a venit o influenta. Deci pentru clasa de mijloc, pentru mine ala este 

momentul de rascruce. Dupa aceea, cu criza economica, dar aia n-a fost din cauza României, 

lucrurile au fost bulversate. 

M: S-a franat evolutia.. 

A: Da. au aparut fenomene nedorite, dar astea au fost venite din afara, nu din cauza noastra. 

Deci in momentul in care, un om care are un serviciu, un salariu care nu e fantastic de mare, 
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dar nici foarte mic, si care prezinta o oarecare stabilitate in ceea ce face, pentru mine 

inseamna ca exista un nucleu de clasa de mijloc suficient de copt, astfel incat bancile sa aiba 

interes sa-i dea un credit.  

M: Si asta inseamna exact ce ziceati: stabilitate, si predictibilitate a venitului pe urmatorii ani, 

ca omul sa-si poata plati... 

A: bineinteles. Scoatem din ecuatie toate excesele, toate deviatiile, ca la orice fenomen pe 

lumea asta ai un nucleu fenomen, de baza, dupa care apar tot felul de vectori care il imping 

in... stiu eu.... Si pana la urma vectorul final nu stiu daca este chiar, fizic... ca sunt cei doi 

vectori principal sunt pe... asa. Si in functie de puterea fiecaruia, rezultanta e mai asa, mai 

asa, mai asa. Deci aici vin diversi vectori, si rezultanta .. ori asa, ori asa. Dar  

A: Da. Si acesta ar fi pentru mine momentul in care clasa de mijloc a inceput sa existe. 

A: Eu, din punctul meu de vedere, ce am vazut in jurul meu, adica uitandu-ma in parcarea din 

fata blocului, la colegii cu care lucrez, la clientii cu care sunt in contact, le-a dat acces la 

masini mai bune. Pentru ca masinile, v-am explicat eu, masinile nu cost amai putin decat o 

casa, au aparut o data cu bancile si firmele de leasing, care e tot o forma de credit, deci un 

creditor leasing, si oamenii si-au permis, dupa ce foarte multi ani n-au avut decat Dacii si 

Oltcit, era si o frustrare acumulata, sa aiba acces la tot felul de masini. Medii, evident ca nu 

si-au luat Ferrari. Dar au inceput sa-si ia Renault, sa-si ia Ford, Opel, masinile clasei care 

sunt de fapt masinile clasei de mijloc in Europa de vest.  

M: Deci au mimat intr-un fel... 

A: Da. Era o dorinta tinuta in frau foarte mult timp. Si apoi corespundea si cu ce puteau ei sa-

si achizitioneze mai putin. Dupa aceea, daca ne referim la Bucuresti, acuma ma refer, 

oamenii au inceput sa calatoreasca. Iarasi mi se pare o caracteristica, mie mi se pare foarte 

important ma tem, dar cateodata au dreptate, dar eu compar cu colegii mei de la firma 

General Electric, din Germania, din Franta, din Italia, si sunt uimita cand ma intalnesc cu ei, 

ne intalnim de putine ori, ca nu lucram impreuna, cand imi dau seama cat de putin calatoresc 

ei si familiile lor, unii calatoresc foarte putin. Oladezii de exemplu. Au dorinta de a calatori. 

Dar nemtii, francezii, care ma uimesc, pentru ca fac parte din clasa lor de mijloc, deci ar avea 

bani sa calatoreasca, mai ales ca si la ei sunt agentii care iti propun la toate preturile. La toate 

stelele, la toate..., deci nu banii, in finar zic eu, ca ar fi o piedica, si totusi nu au dorinta sa 

cunoasca restul lumii. Pe cand, la clasa de mijloc din Bucuresti, eu vad in jurul meu, Turcia a 

fost invadata, Grecia, si la preturile ... unii cu 200 de euro pe sejur, unii cu 1000 de euro, 

fiecare dupa cum si-a permis. 

M: Deci apetenta pentru calatorie... 
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A: Da. Deci calatoria... Masina si calatoria. Si apoi, mai greu si mai tarziu, au inceput 

apartamentele. In blocurile comuniste, pentru ca in prima perioada, dupa 2000, tot ce s-a 

construit nou, si aicea stiu ca parerea mea este sigur corecta, daca la restul... este ca, pentru ca 

atuncea ne-am interesat foarte mult, vroiam sa cumparam, pana la urma am cumparat 

apartamentul de sus, si am vazut..., atunci am maturat bine piata, deci ani de zile n-au 

construit.. , tot ce se construia nou, erau apartamente de 300 de metri patrati, in Baneasa, in 

nordul capitalei, care costau niste sume care nu se adresau ..., se adresau celor foarte bogati, 

clasei de cat la suta? Foarte putin, care s-a creat imediat, in 90, oameni foarte bogati, care 

trebuia sa-si investeasca banii in ceva. Tarziu, odata cu criza, au inceput sa construiasca 

apartamente pentru clasa de mijloc. Deci toata lumea care putea sa aiba credit in perioada 

asta, clasa de mijloc, s-a orientat catre blocurile comuniste.  

M: Da, ca probabil acces la casa... 

A: Da. Erau mai ieftine, erau la suprafete mai convena... , mai ... corespundeau cu ce puteau 

sa plateasca. Nu ca nu le-ar fi placut oamenilor poate sa stea intr-un apartament de 300 de 

metri patrati, si asa, nu vad ce poti sa faci intr-un..., dar asta inseamna intretinere mai mare, ei 

nu-si puteau permite. Si atunci asta a dus ..., dupa aceea a fost asa..., apartamentele astea 

comuniste au avut o crestere a preturilor, care iarasi, la un moment dat a ajuns sa ... ilogic, in 

raport cu ce erau ele. Absurde, daca comparai cu piata de la Roma, sau de la Paris, sau de la 

Viena, si vedeai ca metrul patrat intr-un apartament .. (rade) era o nebunie curata, ca totusi nu 

e nici Parisul, nici.. Dar apoi a venit criza si lucrurile au fost reduse. Deci astea sunt pentru 

mine, cele 3, masina, calatoria si apoi apartamentele. Si dupa criza, au aparut acuma toate 

proiectele astea imobiliare, pentru clasa de mijloc. Aparusera de fapt cam inainte ..., usor 

inainte de criza, pe multe le-a blocat si pe unele le-a bagat chiar in faliment, ca n-au apucat sa 

le vanda,  

M: Dar se si vede prin oras.. 

A: E un exemplu. 

M: Se vad cladiri lasate.. 

A: Dupa care au inceput sa faca niste proiecte, care mie mi se par..., adica nu stiu cum sa-ti 

doresti sa locuiesti acolo, ca sa le faca mai ieftine, accesibile, unele sunt in camp. Daca eu 

merg in deplasari, si ies pe toate iesirile dinspre Bucuresti in diverse directii. Si vad niste 

proiecte imobiliare, care sunt locuite. Ma intreb: oare ce sa te faca sa vrei sa locuiesti aici? Ca 

daca te duci sa stai in mijlocul unui camp, iti doresti mai curand o casa cu curte, dar sa stai ca 

aici, in bloc, inghesuita, in mijlocul unui camp!? (rade) Si totusi unele s-au vandut. 

M: Si acolo ar fi tot clasa de mijloc? 
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A: Da, da. In mod sigur/ 

M: Probabil cei mai tineri.. 

A: Cei mai tineri, alea au fost mai ieftine, si ... stiu ca si la General Electrica, aveam un coleg 

care si-a luat la Jilava. S-a facut si acolo un complex din asta, si el mergea cu masina pana la 

capatul metroului, nu stiu unde, si-si minimiza cheltuiala cu benzina, si cu masina, si avea 

linie directa, ca are birourile la Promenada. Da, statia de metrou Aurel Vlaicu. Si venea cu 

metroul. Si el, dupa mine, este o persoana care face parte din clasa de mijloc. Din segmentul 

tanar al clasei de mijloc.  

M: Ati zice ca sunt si alte diferente care tin de varsta? Din clasa de mijloc? La nivel de 

aspiratii, de consum, de ce vrea lumea sa aiba? Pentru ce muncesc persoanele mai tinere din 

clasa de mijloc, si persoanele mai mature din clasa de mijloc? O fi o diferenta de...? 

A: De varsta cred, in primul rand. Pentru ca persoanele de varsta mea, din clasa de mijloc, 

sunt persoane care si-au petrecut primii 30 de ani, cand ... in 90. Deci primii 30 de ani ti-i 

petreci intr-o cu totul alta lume. Acum, in mod uimitor, desi 30 de ani, acuma mi se pare o 

varsta foarte tanar, nu? Esti foarte tanar... cand eram. Dar daca ma uit la colegii mei de 

facultate, in mod uimitor pentru mine, eu consider ca foarte putini s-au adaptat la noua lume 

care s-a creat in România dupa revolutie. E adevarat ca primii 10 ani au fost niste ani de haos 

total, pe care generatia mea i-a pierdut. De la 30 la 40 de ani, ei au stat asa, agatati, in 

necunoscut. Foarte putini au fost cei care au luat trenurile care mai treceau din cand in cand. 

Restul au stat intr-o stare de asteptare, prinsi in structurile vechi, ca toti eram prinsi...., pe 

vremea lui Ceausescu toti eram prinsi, pe toti ne-a gasit revolutia prinsi intr-o structura. 

M: Intr-o fabrica, ... 

A: Si unii au stat prinsi, de fapt cei mai multi au stat prinsi in structurile vechi, pana cand 

structura a cazut. Desi era evident ca structura va cadea. Nu stiu ce au asteptat. Si desi ei erau 

foarte tineri la 30 de ani. eu m-as fi asteptat ca la 30 de ani, sa zici: toata lumea este in fata 

mea, nu conteaza ca e haos, nu conteaza ca ... nu. Deci au fost asa tetanizati, au ramas prinsi 

acolo si, catre sfarsitul anilor 90, structurile alea au colapsat. Si s-au trezit nicaieri. Deja, 

dupa 16 ani asa, tetanizati, psihologic nu mai esti cineva care sa sari in orice tren. Si au mai 

stat vreo 10 ani asa, in diverse aranjamente, care de cele mai multe ori nu erau foarte grozave, 

nici profesional, nici financiar. Ca poti sa ai, dupa criteriile mele, ... lucrul asta e foarte 

important la clasa de mijloc, la saraci si la bogati nu conteaza: meseria. Deci meseria poate sa 

fie una care iti place foarte mult, si iti aduce foarte multe satisfactii profesionale, dar financiar 

nu iti aduce un castig foarte mare, poate sa fie situatia in care iti place foarte mult ceea ce 

faci, si castigi suficient cat sa ai un trai relaxat, sau, situatia cea mai proasta, in care eu 
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regasesc foarte multi colegi de-ai mei de facultate, in care nu ai nici o satisfactie profesionala, 

nu le place ce fac si sunt si foarte prost platiti. Si eu..., majoritatea colegilor mei de 

facultate..., mi-e greu sa zic acuma..., zic majoritate... este foarte relativ, si subiectiv. Ma 

bazez pe asta uitandu-ma la cei cu care am ramas in relatii, persoanale, si cei pe care i-am 

intalnit acum 2 ani, la intalnirea de 30 de ani. pe asta imi bazez observatia. Si atuncea... si 

asta e foarte subiectiv, ca la intalnirea de 30 de ani, stai foarte putin impreuna, dar vezi dupa 

cum sunt imbracati, dupa cum... dupa ce spui..., ca spui acolo, m-am casatorit, am divortat, a, 

3 copii..., dupa unde lucreaza, care sunt structurile in care lucreaza, la primarie sau la...  

M: O companie... 

A: Da. Sau cei care lucreaza in structuri private, foarte multi, ca eu am facut instalatii pentru 

constructii, lucreaza in structuri private, e adevarat, mici,  unde n-au nici satisfactii 

profesionale, nici financiare. Deci generatia mea, ca m-ai intrebat, nu stii ce-si doreste. Cred 

ca si-au dorit sa supravietuiasca, nu cred ca au avut ceva de... in cazul..., deci noi suntem 

segmentul varstnic acuma, nu cel mai varstnic, dar unde jocurile sunt deja facute. La 50 si 

ceva de ani, ai facut ce ai putut sa faci. Deja de acuma... 

M: E un drum drept. 

A: E deja un drum efectuat. Iti faci bilantul la varsta asta. Nu-ti faci ce fac..., nu-ti mai pui 

intrebarea: ce fac cu viata mea? Spui: ce am facut cu viata mea? SI generatia mea cam asta 

vad eu ca am facut. Restul nu pot sa spun, ca nu-mi dau seama, nu-i cunosc.  

M: Cum arata societatea romaneasca inainte de 89? Putem spune ca existau clase sociale? 

Exista clasa de mijloc mai ales? 

A: e foarte greu sa spun. Mi-am pus si eu intrebarea asta. asa, eu efectiv, daca e sa dau un 

raspuns, as zice ca nu. Ca lucrurile functionau dupa alte criterii. In lumea aceea. Eu am o 

viziune...  nu stiu, ca am mai avut discutii si cu Andrei, ... deci viziunea mea despre lumea 

care a fost, difera foarte mult despre ceea ce Andrei spune ca discuta cu foarte multi oameni, 

cand ne-au facut diverse studii, interviuri, adica foarte multi oameni de varsta mea, spun ca 

inainte de revolutie era mai bine. Pentru mine lucrul asta este... , erau lucruri care erau mai 

bine, intr-adevar, dar nu tineau de regimul comunist. Tineau ca..., erau 50 de ani, ca toata ... 

peste tot, lumea acum 50 de ani era diferita de ce este acum. Dar pentru mine, lumea aia era o 

lume care n-are cum sa fie mai bine decat acum, cu tot ce e rau acum. Dar criteriile mele nu 

se refereau la partea materiala, neaparat, pentru ca eu, atuncea am avut sansa, la nivelul de 

atunci, sa nu avem niste lipsuri. Lipsurile erau mai curand pe parte psihologica, pentru mine. 

Faptul ca, senzatia mea era ca traim intr-o inchisoare mare cat o tara. Asta era lucrul cel mai 

chinuitor pentru mine, faptul ca nu puteai sa spui ceea ce gandesti, ca tot se exprima intr-un 
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cadru foarte rstrans, de prieteni, pe care ii cunosteai si in care aveai incredere. Astea erau 

pentru mine ceea ce ma chinuia, ceea ce nu-mi placea, ceea ce detestam. Cei care spun ca era 

mai bine inainte, sunt cei care spun: da, dar aveam un loc sigur de munca, da, dar... Si faptul 

ca steteam la coada, ca in ultimii 5 ani, eu zic ca nu stiu cum aveau un loc sigur de munca 

inainte, pentru ca erau concedii fara plata, deci industria colapsase deja, clar, oamenii nu-si 

dau seama dar mie imi este foarte clar, si oamenii din industria grea, se statea in concediu 

fara plata. Era o forma de somaj, nu-i zicea somaj, ca nu exista atunci somajul. Asta dupa 

mine e  un somaj. Faptul ca aveai salariu, si nu aveai ce sa cumperi, nu puteai sa-ti cumperi 

unt, oua, lucrurile de baza, ca nu existau, cum se cheama?  

M: Da. Nu e o forma de securitate. 

A: Era si un banc atuncea: era un tip care avea ... , nu stiu, 20 de porci. Si un prieten il 

intreaba: dar cum te descurci? Si ce le dai sa manance? Zice: eu le dau 20 de lei in fiecare 

dimineata, si le explic... Nu, dar bancul asta spune un lucru: ca nu banii..., acuma oamenii se 

raporteaza la bani. Banii lipsesc. Cu care sa ai acces la mancare, haine, excursii, stiu eu... 

Atuncea nu banii erau problema. Dar era, ca nu era nimic de cumparat. Nu era caldura, nu era 

mancare. Deci mi-e greu sa spun cum ma raportez..., cum era clasa de mijloc atunci. Atunci, 

cei care aveau bani, erau ei clasa de mijloc? Nu. Si nu banii, aveau bani si relatii, ca de fapt, 

atunci ceea ce conta, moneda de schimb cea mai importanta, nu era banii, era relatia. Si cei 

care aveau relatii, deci aveau o meserie care crea relatii, adica relatia o creai: eu iti fac asta. 

Tu ce imi faci? Le crea o pozitie oarecum similara cu clasa de mijloc de astazi. Dar poti sa 

spui ca era si ea o clasa de mijloc? De exemplu: Cel care vindea la aprozar, cel care vindea la 

alimentara. Erau ei o clasa de mijloc? Da, din punctul asta de vedere. Doctorii... eu, eram 

inginera intr-un institut de proiectare. Eu n-aveam ce sa ofer nimanui altceva. Decat ce ceea 

ce faceam la institut, pe proiecte, si salariul pe care il aveam. Cand m-am dus la maternitate, 

ca sa-ti dau alt exemplu, cand m-am dus la maternitate, sa nasc, ala a fost pentru mine un 

moment oribil..., mi-am dat seama, eram in camera 3 femei, care asteptau sa nasca, si una 

dintre ele era nevasta unui chelner. Chelner era o meserie fantastica. Deci chelner, la nu stiu 

ce hotel din asta, unde veneau straini. Si ea, cand spunea: sotul meu e chelner la Flora, asa, 

toti doctorii roiau in jurul ei. Pentru ca chelnerul ala avea carne, avea bauturi, tigari. Eu cand 

spuneam: sunt inginer la institutul de proiectare, nu aveau nici o... chiar daca le manjeam, ca 

le plateam, cum se plateste la spital si acuma, de altfel, dar nu banul ii interesa. Ii interesa si 

banul, dar mult mai mult decat banul, ii interesa ce relatie putea sa creeze, relatie in sensul de 

pozitia respectiva ce putea sa-i aduca. Intrebarea mea este: chelnerul ala de la Flora, in raport 
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cu mine, intre mine si chelner, care era in clasa de mijloc atunci? Eu nu stiu ce sa spun?! daca 

e s-o luam dupa interesul pe care il produceau banii, si asta, el era. Si el n-avea nici un studiu. 

M: De fapt valoarea retelei, intr-un fel, iti dadea un avantaj... 

A: Acuma, toti vanzatorii erau in aceeasi situatie. Dupa mine, vanzator nu este, cum sa spun, 

o meserie, fara studii superioare, e o meserie. Vanzator oricine poate sa fie. Chelner, pe 

vremea lui Ceausescu, chiar oricine putea sa fie. Deci nici macar nu e o meserie pentru care 

sa zici ca ai un respect, nu sunt studii dar e o meserie utila, si care... implica o cunoastere. 

Deci mi-e greu sa spun cine era clasa de mijloc atunci. 

M: Da. E foarte interesanta discutia asta, cu valoarea retelei, si, ma rog, pozitiei de pastrator 

de resurse, intr-un fel. 

A: Dintre cei cu studii, cine erau interesanti, erau cei mai interesanti erau doctorii, pentru ca 

toata lumea avea nevoie de sanatate, si sistemul era mizerabil, sau daca aveai o functie. De 

exemplu, ca inginer, un simplu inginer, dar sa fi fost un sef, un directoras, puteai sa angajezi 

pe copilul lui cutare, pe copilul unuia care avea tatal la aprozar, sau copilul care avea tatal 

doctor, sau... (rade).. Deci asta era.  

M: Ca un lego de relatii. 

A: Da. Acuma nici inginerii care lucrau intr-un institut de proiectare, nu poti sa spui ca chiar 

nu faceau parte din clasa de mijloc. Dar oricum faceau parte din aia lower middle class.  

M: Da. Pentru ca meseria lor avea intr-un fel mai putina valoare sociala, valoare in absolut, si 

valoare profesionala avea, dar valoare pentru cei din jur (rade), foarte putin. 

A: Da. Foarte greu de spus. 

M: Cam cum ati caracteriza acum, in prezent, lower middle class-ul bucurestean, fata de 

upper middle class? 

A: Astazi le-as categorisi mai curand dupa partea financiara. Dupa venituri. 

M: La nivel de consum, ar fi vreo diferenta? 

A: Da. 

M: Ca marime de posibilitati, categoric, dar la nivel de preferinte, de prioritati? Cineva din 

lower middle class, cumpara alte produse, servicii, experiente, sau aspira la alte produse, fata 

de upper middle class? 

A: Da. Cred ca da. Cred ca isi doreste, cred ca acuma lumea este mult mai centrata pe partea 

materiala, pe ce poti sa-ti cumperi, pentru ca esti atat de tare bambardat din afara, tot timpul 

sa-ti doresti ceva, sa-ti cumperi, sa-ti doresti si ce nu-ti doresti, ce nu-ti trebuie. Ca esti atat de 

bombardat din afara, incat e foarte greu sa faci... Ar trebui un zid, si atuncea toata lumea 
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functioneaza in raport cu acest bombardament. Fiecare e limitat de cat castiga, pana la urma. 

Cred.  

M: Categoric. Deci, orizontul de aspiratii ar fi acelasi... 

A: Orizontul de aspiratii acum, cred ca este foarte material. Foarte greu sa spui si fata de 

inainte, pentru ca inainte, ... eu eram din Bucuresti. Eu ma compar asa: eu, cu prietenele 

mele, cu prietena mea, si colegii mei de la facultate. Era o diferenta foarte mare. Aparent 

faceam parte din aceeasi categorie. Dar nu e adevarat. Pentru ca eu am facut o facultate foarte 

tehnica, unde au venit din toata tara, si noi aici, la Bucuresti, pentru ca am fost..., parintii 

nostri..., intamplarea a facut ca eram in Cotroceni, si nu stiu de ce acolo, in cartierul asta,erau 

ceea ce constituie middle class-ul in ziua de astazi. Adica parintii nostri erau majoritatea 

ingineri sau medici, sau profesori. Cam asta era categoria parintilor grupului nostru. Deci toti 

castigau cam la fel, avusesem si sansa sa fim..., sa traim intr-o zona frumoasa a Bucurestiului, 

ca era de dinainte de comunism, la scoala majoritatea copiilor proveneau..., eram si 

amestecati, dar majoritatea eram cam de felul asta. si nu-mi dau seama din ce cauza, in grupul 

nostru, cam toata lumea aveam aceleasi preocupari, adica nu pot sa spun acuma de unde 

venea: de acasa din familie, profesorii pe care i-am avut la scoala aia, pentru ca toate am fost 

centrate sa citim, sa mergem  la filme, sa mergem la concerte de muzica simfonica, adica 

niste preocupari, sa le zicem, mai intelectuale. Nu stiu, daca e un cuvant care mie imi place 

prea mult, asa! Ca da o nota elitista, care mie nu-mi place.cand m-am dus la liceu.. 

M: Aveati preocupari culturale. 

A: Da. La liceu, lucrul asta s-a mai atenuat, dar nu foarte tare. Am facut liceul Lazar. S-a mai 

atenuat, n-a mai fost asa concentrat ca la scoala generala. Dar dupa aceea, cand m-am dus la 

facultate, mi-am dat seama ca eram total pierduta, pentru ca majoritatea celorlalti nu avea 

astfel de preocupari. Dar si acolo, ..., bine, mi-a fost bine, ca am fost cu o prietena de-a mea, 

cu care am fost si la scoala generala, si la liceu, si in aceeasi grupa, dupa aceea l-am intalnit 

pe tatal lui Andrei, care canta la pian, dupa aia cred ca i-am si atras dupa aceea, in functie de 

... deci am avut asa, un microcosmos, prin care..., dar daca m-as raporta la macrocosmosul 

colegilor, la facultate era chiar un microcosmos. Si intrebarea este: cei care faceau studii, erau 

in majoritate preocupati? Mi-e greu sa spun. Sau eu vad lucrurile... fac niste categorii acuma, 

creez niste categorii, functie de istoria mea personala. 

M: pai, asa cum facem noi toti. 

A: Dar asta nu inseamna ca ea e relevanta pentru cei mai multi care fac parte din aceeasi 

categorie sociala ca si mine. E foarte greu sa spui lucrul asta. 

 M: Pai, in orice caz ati simtit un decalaj. 
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A: Da. Eu, fata de colegii mei de facultate, da. Nu stiu daca la alte facultati era altfel. 

M: La politehnica ati terminat? 

A: Nu. Eu am facut Institutul de constructii. Institutul de constructii era considerat mai prejos 

decat facultatile grozave de la politehnica. Acuma, si la politehnica, cei de la metalurgie erau 

considerati mai prosti decat ... Ei chiar erau. (rade) Fata de aia de la electronica, automatica, 

aviatica, energetica.... astea erau facultatile... De fapt..., nu stiu daca aia erau mai cultivati, 

pentru ca de fapt astea erau facultati unde se intra foarte greu, si intrau cei care erau foarte 

buni la matematica si fizica, care n-aveau nimic, nici o legatura cu arta sau... n-aveau nici o 

legatura. Deci e foarte greu. La Institutul de constructii se intra mai usor, eu am intrat acolo 

nu din cauza asta, dar, pentru ca, la instalatii, mama mi-a zis ca e... ea avea instalatori la 

institutul ... la ea, si am zis: cel mai bine, n-ai responsabilitati foarte mari, salariul este acelasi 

ca la toti inginerii, (rade). Atunci n-aveai foarte multe alegeri. Drumurile erau mult mai bine 

trasate. Eu, daca ar fi fost dupa mine, nu m-as fi dus la o facultate tehnica, desi eram foarte 

buna la matematica si fizica. Dar, cu facultatile celelalte, al generatia mea, esuai la tara. N-

aveai alte sanse. Te obliga, ajungeai profesor la tara. Si nici macar..., ca am o prietena care a 

facut... nici macar nu ajungeai la ce ai facut, ca a facut engleza, si facea invatamant politic la 

tara. Adica era chiar o tristete.  

M: Deci singura garantie ca pe vremea lui Ceausescu... 

A: Inginerii aveau... si oricum aveai garantia ca iti faci mai mult meseria, pentru care 

inginerii totusi..., era o meserie... puteam sa ma fac doctor, dar doctor nici nu mi-a placut, si 

trebuia sa inveti foarte mult, si nu m-am simtit in stare sa invat atat de tembel, pe dinafara, 

din manuale, ca sa intri. Si generatia mea, nici doctorii nu mai erau..., erau toti trimisi la tara. 

Si cu foarte putine sanse..., ca te duceai. Ca toti erau la inceput la tara, dar existau dupa aceea 

niste locuri, dadeai niste examene, si stiai ca daca invatati, puteai dupa aceea sa-ti alegi o ... 

Dar la generatia mea, am prins un moment foarte prost, ca erau chiar ultimii ani inainte de 

Ceausescu, cand totul era ingrozitor. Si stiai ca nu exista nici o varianta. Doar daca era tatal 

tau ministru, sau stiu eu ce. Dar nu era cazul. Si atunci, foarte multi dintre cei care erau foarte 

buni la matematica si fizica, cum examenul la politehnica si la institutul de constructii era pe 

matematica, te duceai acolo pe baza asta. Care n-avea nici o legatura cu meseria pe care 

trebuia s-o faci. Si pana la urma faceam niste meserii care n-aveau..., n-aveai nici o inclinatie 

pentru ele. Deci asta era clasa de mijloc, sa zicem o parte din clasa de mijloc, la vremea mea. 

M: Care insemna o data... 
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A: Dupa aia am descoperit ca nici ca inginer, de fapt nu era asa, pentru ca... unde mi-a dat 

mie repartitia, timp de nu stiu cati ani am facut dosare, inregistrand documentatie, deci 

trebuia sa stii sa scrii si sa citesti, nimic altceva. Fapt care era foarte chinuitor.  

M: Mai ales la o varsta cand... 

A: Dupa aceea m-am mutat la institutul de ... in Bucuresti, la un institut de proiectare, dar a 

fost o mare desfasurare de pile ca sa pot sa ma duc acolo, unde se faceau proiecte, care chiar 

daca nu erau pasiunea vietii mele, dar erau partea inteligenta a meseriei mele. Asa ca, cred ca 

cei care erau atunci in institutele de proiectare, putea fi considerati ca lower middle class, din 

punct de vedere financiar, dar ca un segment superior, din punct de vedere al preocuparilor pe 

care le aveau, totusi. Si aveau preocupari mai inalte decat cel care vindea la aprozar.  

M: Revenind in prezent, ziceati... ati facut raportarea asta la colegii de facultate. Daca ne-am 

gandi la ansamblul unei familii, extinsa, pe baza experientei dumneavoastră, membrii 

aceleasi familii fac parte cam din aceeasi clasa? Sau asta nu se mosteneste? 

A: Nu. In cazul generatiei mele. In cazul generatiei mele, in mare parte, cand parintii erau 

ingineri, profesori, doctori, copii faceau o facultate. Erau foarte putine cazuri cand nu. Dar la 

facultate am avut foarte multi colegi care veneau din afara Bucurestiului, multi, chiar si din 

Bucuresti, ai caror parinti nu facusera facultate. Deci nu era o conditie. Daca invata bine, si 

vroia, sistemul ii permitea. 

M: Ihi. Putea sa urce o treapta, doua. 

A: Era mai usor pentru cei care proveneau din mediul in care veneam eu, pentru ca, parintii 

care aveau ca plan de viata, copilul lor sa faca studii, pompau si faceau cu foarte mari 

sacrificii, meditatii, care iti faceau mult mai accesibila intrarea la facultate. La generatiile 

mele, pe vremea aia se intra foarte greu la facultate, si examenele erau corecte. Nu erau 

masluite. Deci asta era o chestie. Erau foarte, foarte grele. Evident ca daca erai un copil de la 

tara, trebuia sa fii..., copilul ala de la tara, care a intrat la facultate, cum am intrat eu, meritul 

lui era de 20 de ori mai mare decat al meu. Pentru ca mie mi s-a spus tot timpul din familie: 

trebuie sa faci asta, cum sa faci asta, cum sa faci asta, i s-au dat ajutoare, pe cand copilul ala, 

singur a invatat, la acelasi nivel ca si mine, ca sa intre odata ca mine. Si cunosc cazuri chiar. 

Deci era deschis pentru toata lumea, dar era mai usor pentru cei care veneau dintr-un anumit 

mediu, fata de un alt mediu.  

M: Acum, faptul ca cineva, un tanar, provine din clasa de mijloc, ii garanteaza ceva?  

A: Dupa parerea mea nu. Nici in România, si nici in occident. Pentru ca, in general, clasa de 

mijloc nu lasa un patrimoniu copiilor, ca nu castiga atat de mult incat sa lase cum e Bill 

Gates, care lasa copiilor milioane, si copii lor, daca nu fac nimic toata viata, tot au suficient 
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sa traiasca fara sa faca nimic. Si ramane ca ei sa aleaga daca vor sau nu vor sa faca ceva. Deci 

clasa de mijloc, dupa parerea mea, si asta e valabil si in tarile mult mai dezvoltate ca 

România, le ofera copiilor lor o copilarie si o tinerete lipsita de griji, placuta, posibilitatea de 

a face studii. Dar daca copii respectivi nu fac studii, exista posibilitatea ca viata lor, sa fie din 

punct de vedere financiar, mai jos decat viata pe care au avut-o cu parintii lor. Pentru ca, in 

general, clasa de mijloc nu produce averi. Produce un trai bun si o trambulina buna pentru 

copii ei. E posibil insa, sa ..., de exemplu sa nu faca studii, copilul, dar sa aiba o meserie, care 

sa fie foarte..., care sa-i placa, o meserie manuala, care sa-i aduca foarte multe satisfactii, si 

care sa-l faca sa castige atat de bine ca un inginer. Dar astea cred ca sunt cazuri mai rare. Ce 

vad eu in jurul meu este ca foarte multi copii, proveniti din clasa de mijloc, iarasi foarte multi 

este foarte subiectiv, nu-mi dau seama ce inseamna foarte multi, sau mai curand poate, ies 

foarte molesiti, si nu prea mai au chef sa faca nimic, nu fac nici ... ca daca nu vrei sa faci..., 

inca o data, repet, daca vrei sa faci o meserie manual, e o meserie manuala, in principiu. Daca 

faci o meserie manuala, care iti place foarte mult, si care te ajuta sa traiesti foarte onorabil 

castigand la fel ca un inginer, sau ca ..., stiu eu, un medic, sau, dupa mine e acelasi lucru. 

Clasa de mijloc, ies molesiti, nu vor sa faca nici studii, ca e greu sa invete, dar nu vor nici sa 

faca o meserie manualam ca e greu sa muncesti manual. Si ies asa ceva, un fel de struto-

camila, asta in foarte multe exemple in jurul meu. Si in România, si in afara, de la colegii de 

la General Electric.  

M: Credeti ca se poate zice ca clasa de mijloc livreaza un set de valori copiilor lor? Familiile 

middle class lasa niste valori generatiilor...? 

A: In principiu cred ca da. Dar mi-e greu sa spun de ce ies copiii astia asa molesiti. 

M: Probabil ca sunt si alti factori care actioneaza asupra lor, pe langa ... 

A: Si mi se pare ca in democratie ies mai molesiti decat in vremea generatiei noastre, ca in 

vremea generatiei noastre, nu aveai prea multe de ales. Acuma ei au foarte multe de ales, nu 

stiu ce sa aleaga. La noi era foarte clar. mie mi s-a spus foarte clar de acasa: daca nu vrei sa 

faci o facultate, o sa ajungi ..., uite ce o sa ajungi. Si sistemul ala era ceva foarte rau sa ajungi. 

Si mi-a fost clar ca trebuie sa faci. Nu era ceea ce vroiam, nu facea parte din aspiratiile mele, 

dar era drumul. Acuma, ti se da o foarte mare libertate de alegere, si nu prea stii ce sa alegi. 

Cred. 

M: Si nici o alegere nu e predictibila, atat de mult poate. Precum era inainte de 89. 

A: Inainte aveai doua cai: faceai sau nu faceai. Faceai facultate, stiai ca asa, nu faceai... Si 

dintre facultati, aveai doua cai: aia care te ducea la tara, si aia care iti dadea o oarecare 

perspectiva sa n-ajungi la tara. Ca la tara era pe vremea aceea, ... ceva mai rau nu ti se putea 
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ntampla (rade).Acuma nici sa ajungi la tara, poate ca nu mai e asa rau, nu stiu. Deci atuncea 

lucrurile erau foarte clare, asa: nu-ti placeau, nu erai de acord cu ele, dar n-aveai de ales. Asta 

era. Nu te sinucideai din cauza asta. dar acuma, libertatea este o povara foarte grea, de purtat. 

Si acuma mie mi se pare ca tinerii de atazi, tineri clasei de mijloc, copii clasei de mijloc, au 

libertati ... o libertate de alegere foarte mare, cu care nu stiu ce sa faca. 

M: Da. Si e un fel de loterie, ca nu exista retete predefinite. Si atunci poti sa ramai incremenit 

intr-o institutie, si sa nu ai... 

A: Da. Nu stiu. Pur si simplu nu stiu, asta e senzatia mea. Nu stiu si... Si poate ca sunt si 

molesiti, din cauza ca acasa au avut conditii destul de bine de viata, lucru care nu le-a ascutit 

un simt al bataliei: sa vrei sa treci... ca-s foarte multi copii care fac un salt foarte mare, ii 

motiveaza forte mult faptul ca isi doresc ceva mai bun, ceva mai inalt, ceva... deci se uita asa! 

De fapt copiii clasei de mijloc, tre sa ramana la nivelul parintilor. Asta ar trebui. 

M: Adica la orizontala. 

A: Da. Pe cand ceilalti se uita. Ori cand teuiti asa, copii aia care reusesc, ca majoritatea nu 

reusesc, dar cei care reusesc, sunt niste copii care sunt dotati de la natura cu foarte mult 

caracter, motivatie, care sunt dispusi sa faca sacrificii, sa munceasca, sa... fata de ailalti care 

au fost obisnuiti sa fie mai rasfatati. Oricum, confortul, in general, creaza moleseala. Nu 

creaza ... tind sa cred. Sau, cei din clasa de mijloc, dar asta in foarte putine cazuri, sunt cei 

care au ca si talent, dupa parerea mea, care s-au nascut sub o stea norocoasa, care se nasc cu o 

pasiune care apare foarte devreme, din liceu, isi dau seama ca pasiunea lor e indiferent care. 

Si atuncea viata lor este trasata ca pe vremea comunistilor, pentru ca ei isi urmeaza pasiunea. 

Dar majoritatea oamenilor, nu sunt inzestrati cu pasiuni. Au abilitati, bun si pentru aia, si 

pentru aia, tre sa aleaga, dar n-au ceva asa care ii scoate din..., care sa le dea o directie. 

M: Daca va ganditi la cercul dumneavoastră de cunoscuti sau de prieteni putin mai 

indepartati, exista persoane care nu fac parte din clasa de mijloc? 

A: Dintre prietenii mei? 

M: Da. Cunoscuti. 

A: Cunoscutii nu, cunoscutii nu sunt prieteni. 

M: Da. Pana la prietenii mai indepartati. 

A: Cunoscutii da, nu fac parte ... Dintre prieteni..., prietenii mei, eu ii consider ca toti fac 

parte din clasa de mijloc. Asa, oameni cu care am contacte profesionale, sau... si profesionale, 

sunt toti din clasa de mijloc, pentru ca, chiar si operator intr-o rafinarie, dupa mine, face parte 

din clasa de mijloc, chiar daca nu e inginer. Desi in ziua de astazi, multi tineri operatori au 

facut facultate. 
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M: Deci, intr-un fel, si personal si profesional, ... 

A: Sa zicem ca la Valeni, am contacte cu oameni care..., Costica, care vine sa faca fanul, pe 

el nu-l consider in clasa de mijloc. Dar sunt in contact cu el. 

M: Ce v-a frapat cel mai tare, de cand locuiti la Valeni? 

A: Pe mine nimic, pentru ca eu am avut bunicii la tara, si am stat foarte mult la tara, la bunici. 

Si atuncea e o lume pe care eu o cunosc. Pentru mine nu e nici o..., e o lume care..., eu lumea 

pe care o cunosc foarte putin, aproape de loc, am inceput s-o cunosc acum, mai mult 

profesional, ca adult, e lumea clasei muncitoare, care pe vremea lui Ceausescu era foarte 

dezvoltata, si cu care eu n-am avut contacte. Deci lumea cu care n-am avut contacte au fost 

cei de la tara, pentru ca parintii mei sunt prima generatie care au facut studii, si care au plecat 

de la tara. Deci o data era lumea celor..., prietenilor lor, care si ei erau ca si ei, si lumea 

bunicilor, care era lumea de la tara. Si dintre prietenele mele, erau foarte putine care nu 

urmau aceasta schema. Aveam doua, sau ... nu mai stiu... prietene, care ... ai caror parinti nu 

erau de la tara, dar majoritatea urmau aceasta schema. Deci parintii veneau de la tara, bunicii 

erau la tara, in vacanta se mergea la tara, dar noi, la Bucuresti, traiam in middle class, sa 

zicem. Deci pentru mine Valenii nu e nici o surpriza.  

M: Si clasa muncitoare, in ce context ati...? 

A: Eu, despre clasa muncitoare..., nu am avut niciodata contacte cu ea. Nici in viata de la 

Bucuresti, nici in viata de la tara. Clasa muncitoare era in fabricile si uzinele, cu care eu n-am 

avut nici un contact, niciodata. 

M: Si acum, in deplasarile pe care le faceti? 

A: Acuma, pentru ca lucrez cu rafinarii, de exemplu, cu industria grea, da, am mai mult 

contact profesional. Dar acuma ei sunt diferiti. Clasa asta e o clasa diferita de cea care era 

atunci. Cred. Cred.  

M: Poate si tipul de industrie, in care ii intalniti, ii orienteaza intr-un fel. Cum vi se par 

lucratorii? 

A: Pe aia dinainte nu i-am cunoscut. Nu stiu. Pe astia de acuma, oricum ei au fost foarte 

maturati, filtrati, ca nu mai ... inainte clasa muncitoare era mult mai numeroasa. Acuma s-a 

restrans enorm, enorm. Chiar si de cand am inceput eu sa lucrez, in 95, fata de acuma, s-a 

restrans. S-au inchis 3 rafinarii, s-au... deci... pot sa dau asa, exemple grosiere. Mai ales ca 

fiecare rafinarie, de la 20.000 a ajuns la 6.000. deci este o clasa care este mult mai filtrata in 

ziua de astazi, cred eu. 

M: Si la Atelierele Grivita, poate v-a povestit Andrei, am fost intr-o vizita acum cateva zile. 

Am avut oportunitatea sa intram in ateliere, si ne povestea, ca era un maistru care a facut 
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turul, ca erau 6.000 si au ajuns 400 de angajati. Si nu toti au ce face acum. Credea ca or sa se 

imputineze si mai tare. 

A: Da. Si atuncea, si calitatea lor probabil ca este alta decat era, ca atuncea se intra la 

gramada, se luau de la tara, veneau... a fost perioada aia cand populatia..., de fapt clasa 

muncitoare nici nu era o clasa muncitoare, era o struto-camila, ca au pus tarani, muncitori. Nu 

exista nici atunci o clasa muncitoare, ca in tarile occidentale industrializate, adica o clasa cu 

constiinta de clasa, cu educatie de claa, cu principii de clasa. Erau niste oameni zapaciti la 

cap, pe care nu prea ... De fapt, pe aia i-am cunoscut mai mult, care eu ii asimilez mai mult cu 

oamenii de la tara, ca la bunica, la tara, construisera o fabrica, la Giurgiu, de textile, unde 

lucra toata populatia feminina, ep o raza de vreo 50 de km, si toate femeile tinere lucrau la 

Dunareana. Erau autobuze de Dunareana. Dar pentru mine, populatia aia, eu o asimilam cu 

populatia rurala. Pentru ca ei traiau la tara, aveau traditiile, obiceiurile, mentalitatea celor de 

la tara. Nu facusera pasul. Iar dupa, cand ar fi trebuit sa urmeze o noua generatie, mai 

muncitoare, a venit revolutia si a disparut in primii ani, dupa 90. 

M: Apropos de, sa zicem, constiinta de clasa. Credeti ca acum, clasa de mijloc din Bucuresti, 

se reprezinta? 

A: Da. Eu cred ca, cred ca in Bucuresti s-a creat o clasa de mijloc, si lucrul asta ma bucura 

foarte mult, poate nu atat cum mi-ar fi placut sa fie, dar eu cred ca s-a creat, si cred ca, din 

cadrul generatiei mele, cum am spus, putini au reusit sa tina pasul cu schimbarile lumii in 

care visau sa traiasca, dar cred ca generatia lui Andrei, generatia voastra, da, cred ca va crea o 

clasa de mijloc. Acuma ramane, ...., conditia a doua este, si foarte importanta, cum va merge 

economia, pentru ca o clasa de mijloc puternica nu poate sa existe decat intr-o tara in care 

exista o economie puternica. 

M: Care poate sa puna umarul la... 

A: Da. Pentru ca trebuie sa existe locuri de munca. Daca nu exista locuri de munca, nu exista 

clasa de mijloc. De asta zic eu, ca, o tara democrata, deci democratia si bunastarea sunt legate 

de economie. Pentru ca saraci exista in toate tarile din lume, si bogati si foarte bogati exista si 

in tarile cele mai sarace din lume, care traiesc la fel ca bogatii din tarile bogate din lume. 

Diferenta e mai curand la saraci, ca saracii din Uganda, traiesc mult mai prost decat saracii 

din Franta. Si aici e interesant de spus, cum traiesc saracii, ce inseamna sarac intr-o tara 

africana, si sarac intr-o tara vest-europeana. Aici e mult de... 

M: Da. Foarte vast. 

A: Bogatii cred ca traiesc la fel peste tot. Si bogatii din Congo cred ca traiesc la fel ca si 

bagatii din Franta. Acolo cred ca nu e ... Si banii pentru..., metodele prin care isi fac banii, si 
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aici e, mie nu mi se pare asa de interesant, din punctul asta de vedere. Diferenta foarte mare, 

dupa parerea mea, nu stiu daca am dreptate, este ca in tarile foarte sarace nu exista clasa de 

mijloc. Dar in tarile unde clasa de mijloc este foarte puternica, in sensul ca proportional ca 

numar, raportat la numarul total al populatiei, ocupa un segment foarte mare, si are un 

standard de viata care corespunde cu niste criterii, deci alea sunt tarile si democrate, si... in 

care democratia poate sa existe, si tarile bogate. Si cu democratia, dupa mine, este strict 

legata de clasa de mijloc, pentru ca existenta votului, intr-o tara saraca, in care populatia 

majoritara nu are educatie si nu stie ce voteaza, si pe care oricine poate s-o manipuleze, aia 

nu e democratie. Dar o tara in care ai posibilitatea sa-ti exprimi democratia printr-un vot, dar 

stii despre ce e vorba, intelegi, nu te lasi dus de nas de oricine, asta nu poate exista decat intr-

o tara in care exista o clasa de mijloc.  

M: Deci intr-un fel, e si o forma de consolidare a democratiei. 

A: Da. Una o trage pe cealalta. Democratia si bunastarea economica. Asta e foarte important. 

Caci asa cum zicea Marx, cu burta goala, ... cu asta faceam noi bancuri, ca era... , cu burta 

goala nu poti sa ai o constiinta prea ridicata. (rade). Ca prim stadiu, ca pentru a cere creatiei 

umane o constiinta foarte elevata, este sa aiba burta plina.  

M: Sa se poata gandi si la altele, dincolo de propria supravietuire. 

A: Da. Sa-i asiguri baza. Dupa aceea poti sa vorbesti de cultura, principii. 

M:Multumesc. 
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A. C., femeie, 56 ani, studii superioare, expert financiar 

Interviu realizat de Monica Stroe 

 

M: Ce intelegeti dumneavoastră prin clasa de mijloc?  

A: Nu cred ca m-am gandit vreodata, dar, asa, dupa nume, sa zic, ma gandesc la o categorie 

de oameni care nu sunt nici, stiti cum e vorba, nici prea-prea, nici foarte-foarte. nici prea 

bogati, nici prea saraci, nici prea culti, nici prea inculti, nici prea scoliti, nici prea analfabeti, 

asa, ceva la mijloc, asa, ceva mediu sa zic. Nu m-am gandit prea mult ce inteleg prin clasa de 

mijloc, si daca nici nu as sti sa va spun, daca ma gandesc bine, daca eu ma consider ca fac 

parte din clasa de mijloc, sau nu, dar probabil ca da, si cu tot anturajul meu, si de acasa, si de 

la servici, desi diferentele in unele privinte sunt foarte mari. Chiar daca, sa zicem ca lucram 

in acelasi servici, diferenta si intre statusul social, sau material, poate sa fie destul de mare, si 

de cultura, ..., dar cred ca, cam la asta ma refer, adica ... au... 

A: Nu m-am gandit, sa va spun o definitie asa, intre ce limite s-ar include clasa de mijloc,  

M: Cam ce ziceti ca ve defineste, ca aveti in comun de fapt, cu anturajul dumneavoastră, cu 

persoanele pe care ...? 

A: Cred catocmai asta, ca ducem cu totii o viata relativ asemanatoare, relativ asemanatoare, 

adica ca nici nu traim in niste medii super-luxoase, dar nici nu ne e frig, sau foame, sau... Ca 

ne permitem si o calatorie, sau o vacanta, sau un spectacol, si o carte, si... 

M: Deci va acoperiti doar nevoile de baza, si cele vitale. 

A: Da, exact, exact. Cred ca nevoile de baza, cred ca sa acoperi nevoile de baza, sa te imbraci 

si sa mananci, si asa, cred ca e mai jos decat clasa de mijloc. Asa vad eu. Clasa de sus, din 

pacate, fara sa ma banuiti de ganduri ascunse, nu cred ca in România zilelor noastre as vrea 

sa fiu clasa de sus, pentru ca eu o asociez cu o parere foarte nefavorabila, clasa de sus, din 

cauza faptului ca consider ca nu-si folosesc bogatia in sensul in care pentru autoperfectionare, 

ci numai pentru etalare si pentru... adica, in general, despre cei mai bogati, am o parere 

proasta, si din pacate, nu prea m-au contrazis realitatile. Cu ce vedem... Bine, nu prea am..., 

ma rog, asa, din ce am cunoscut si eu la ..., avand contact la serviciu, cu oameni de afaceri 

foarte prosperi, sau... n-as putea spune ca mi-au inspirat o parere, adica nu si-au folosit 

neaparat banii si ceea ce au realizat, ca sa se autodepaseasca, sau sa... A fost important sa 

scoata la vedere, la strada, bogatia. Asta e parerea mea.  

M: Credeti ca la clasa de mijloc lucrurile se petrec altfel? 

A: La clasa de mijloc cred ca e o clasa foarte..., sunt foarte multi oameni in aceasta clasa de 

mijloc, si atuncea, si la clasa de mijloc, unii oameni sunt foarte..., nu stiu cum sa va..., de 
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admirat, chiar la unii, chiar pot sa gasesc niste repere, niste modele, dupa cum, la aceeasi 

clasa de mijloc, ... aici, la mijloc, ma refer mai mult la chestia asta, de venituri si de... Ca, 

dupa cum v-am zis, in mediul in care ma invart, cunosc oameni care, din anumite puncte de 

vedere sunt clasa de mijloc, din alte puncte de vedere, au ramas intr-o clasa foarte jos, sau 

invers, din anumite puncte de vedere, de exemplu material, au venituri modeste, dar le-au 

folosit foarte bine, din punctul meu de vedere.  

A: Da. Sunt de parere ca daca nu-ti folosesti bunastarea materiala si pentru educatie, si pentru 

cultura, si pentru asta, numai ca sa-ti cumperi alte cisme, si... (rade), nu mai stiu ce alt 

apartament, si asa. E foarte important si asta, si poate sa-ti dea o stare de ...foarte importanta, 

de bine, dar eu una n-as putea sa ma multumesc cu atata. Si cu Anca, si cu sora mea, ne-am 

facut un grup, si, de exemplu, pentru noi, uneori e mai important sa investesc intr-o excursie, 

sau intr-un bilet, chiar scump sa zic, la un spectacol, decat sa zic ca mai imi cumpar nu stiu ce 

... ce ar conta pentru alta lume mai mult, sau... 

M: Deci nu neaparat bunuri materiale, ci... o experienta.. 

A: Exact. Asta e important pentru mine, pentru altii e important sa aiba masina. De exemplu, 

eu nu pun nici un pret pe masina. In opinia mea, masina nu e facuta decat sa te serveasca, sa 

te duca, nu ma intereseaza sa fie de 3 ori mai mare, sau mai... Chir nu... asta e parerea mea, 

dar evident ca ii inteleg si pe cei care au pasiune, si atuncea investesc foarte mult. Pot sa 

inteleg chestia asta, dar nu e genul meu, adica..., nu. Sau nu stiu ce alte pasiuni mai au 

oamenii care baga...., dar e de inteles orice pasiune, pana la urma, e de inteles. Nici pe noi 

multa lume nu ne intelege, ca ne ducem, suntem pasionate de opera, si ne ducem la spectacol. 

M: Chiar acuma ati fost... 

A: Am fost, da, la Paris, ... ca ne ducem la spectacole, si ne costa destul de multi bani, daca 

pui toate la un loc, si avion, si hotel, si calatoria, si masa, si toate, dar... astea sunt reperele 

noastre, care ne motiveaza sa trecem de la o zi la alta, si asa. Altora le place mai mult..., nu, 

asta si mie mi-ar place, dar nu mai reusesc, si din cauza timpului, le plac mai mult vacantele 

mai lucsoase, mai ... sau... eu nu sunt adepta luxului. Nu ne plac restaurantele luxoase. Asa e 

felul meu, nici nu am fost nici in evolutia mea, sa zic, asa, invatata cu chestii din astea, dar nu 

imi plac fetele de masa albe, si... imi intelegeti opiniile, si ... mai degraba ma duc la o..., un 

local mai rustic sau asa, si mai intim, decat la o chestie scortoasa. 

M: LA opera cam cand ati inceput sa mergeti? 

A: Oo, am mers de... foarte de devreme m-au dus parintii..., mama in speta, pentru ca am stat 

si foarte aproape, am stat jos in Cotroceni, daca stiti, foarte aproape de opera, si pe vremea 

aceea, deci cand eram eu copil, anii 70, avantajul era ca era o trupa foarte buna, si la opera si 
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la balet, erau marii cantareti, care nu aveau saracii sansa sa plece afara. Acum, care se 

formeaza, au curaj, si la revedere! Atuncea erau cantareti foarte mari, care cantau aici, si 

biletele erau extrem de ieftine atunci, nesemnificative. Si cred ca cel putin o data pe 

săptămână, sau poate o data la doua săptămâni ne duceam, si dupa aceea, cred ca o perioada, 

dupa revolutie, dar atuncea cred ca a fost o perioada mai grea pentru toata lumea, din toate 

punctele de vedere, pana s-au asezat lucrurile, am mai pus-o de o parte. Dar acuma, de vreo 

5-6 ani, au inceput..., ne-am si permis, e adevarat, ca am avut bani mai multi, ne-am permis, 

si am inceput turul asta. avem si niste cantareti pe care ii iubim foarte mult, si ii urmarim. Ii 

urmarim pe unde se duc prin lume, si daca e un spectacol si cu o piesa care ne place, 

incercam sa... Nu mergem atat de des cat am vrea, dar totusi des, adica anul trecut cred ca am 

fost de 4 ori.  

M: Deci cam o data la 3 luni. 

A: Da. Cam asa. Si in diverse locuri, si evident ca combinam chastia asta cu vizitarea 

locurilor, cu... Ma, rog, din pacate, in Europa, dar si in toata lumea, operele mari sunt cam in 

niste orase, aceleasi 5-6 orase. Deci nu ai atatea sanse sa vezi atatea locuri, cat ai avea... La 

Viena am fost de atatea ori, ca... e mai accesibil, ca nu mai avem... nu ca n-avem ce vedea, ca 

ar fi exagerat, dar nu e asa. Am vrea sa mai mergem si in alte orase, doar ca acolo noi vrem 

sa combinam si cu opera, si cu asta. Si atuncea ne-am mai dus si asa, cand am putut sa mai 

lipsim mai mult timp, ne-am dus la opera, si am mai facut in jurul zonei, sau ... Dar acuma, 

asa, mai intensiv, cred ca de vreo 5 ani am inceput sa ne ducem in strainatate. Din pacate, la 

noi e foarte slaba oferta. Deci cei care intr-adevar sunt buni, au plecat, ca au putut castiga 

mult mai bine afara, si e mult mai important sa cante la Viena, decat aici, si atunci aici, mult 

mai rar. Ne ducem de doua ori pe an, nu e mare lucru.  

M: Revin un pic la partea asta de bucuri materiale, dincolo de experienta si... la spectacole, si 

consum, sa zicem, cultural, ce bunuri asociati dumneavoastră cu clasa de mijloc? Cam ce 

detine un om din clasa de mijloc in Bucuresti? 

A: In Bucuresti, cred ca in general, ceva .. o locuinta, dar mai degraba de genul unui 

apartament, sau ... adica deja cei... in reprezentarea mea, cei care deja au casa pe pamant, mi 

se pare ca ... ca e scump. Mai ales daca ti-o doresti intr-o zona care sa fie cat de cat in oras, 

intr-un loc frumos, asa, ca altfel, am inteles ca sunt tot felul de case de vanzare, dar pe mine, 

de exemplu, nu m-ar tenta. Pe mine nici casa, asa, pe pamant, in oras, nu m-ar tenta, pentru ca 

mi se pare ca face mult mai multe batai de cap, decat un apartament,  

M: Mai ales in Bucuresti, probabil, sunt probleme de.. 
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A: Da. Si sunt si foarte scumpe, si sunt si foarte greu de intretinut. Asa mi se pare mie, asa, la 

bloc, un apartament ca ala pe care il am si eu, ca se mai strica ceva in bloc, vine 

administratorul, se mai ocupa, adica ai o senzatie ca nu esti chiar singur, pe cand daca esti in 

casa ta, toate ...Si o masina, care iarasi, variaza intr-o limita, asa, de mijloc, adica nu ma 

gandesc la masinile cele scumpe, sau la... 

M: Exista niste marci care par mai accesibile pentru clasa de mijloc? 

A: Da. Cred ca astea, nu stiu, Volkswagen, Ford, Opel, nu stiu, poate intr-o limitare din asta 

pana in 30.000 de euro sa zic, asa vad eu. Dar asta e opinia mea, pentru ca mie, dupa aia, mi 

se pare ca este o risipa, sa dai pe o masina multi bani, pentru ca, stiti ca, dupa aia, dupa ce ai 

luat-o, a doua zi si-a injumatatit valoarea, plus ca o masina e o masina, trebuie sa ..., ca orice 

consumabil. Si, in rest, da, nu stiu, asta, ca se duce  o data sau de doua ori pe an la schi si la 

mare, sau Grecia, dar vad ca clasa de mijloc se duce cel putin o data pe an intr-o vacanta,  

M: Minim o vacanta pe an. 

A: Da, da. Desi acuma am vazut ca au devenit destul de accesibile si vacantele astea, cred 

ca...  

M: Vacante, ziceati, cam una pe an, o iesire pe an din tara... 

A: Da, da. SI poate una in tara iarna, cam asa vad. Acuma depinde foarte mult si de cat timp 

are fiecare, pentru ca, pentru mine de exemplu e foarte greu si plecatul in vacanta, si din 

cauza serviciului, din cauza ca am doi parinti foarte in varsta, pe care nu pot sa-i las singuri 

prea mult timp, si atuncea, eu mai mult de o săptămână sa plec odata, nu mi s-a mai intamplat 

de mult. Dar, daca ai un servici mai normal, sa zic asa, si poti sa pleci de doua ori cate doua-

trei săptămâni, da. Asta e posibil. Asa vad eu pe oricine din clasa de mijloc, in mare isi poate 

permite. 

M: Cam care ar putea fi marja de venit care ar recomanda pe cineva pentru clasa de mijloc? 

A: Marja de venit pe persoana. Adica, cat... cam ce venit ar avea o persoana ca sa fie in clasa 

de mijloc? 

M: Ca sa nu fie nici deasupra, nici dedesupt. 

A: Mi-a greu sa spun. E destul de ... nu stiu, cred ca undeva pana..., poate 2000 de euro, pot 

sa zic. Sau... poate ca sunt naiva, si poate ca deja  cei din clasa de sub..., adica poate plaja asta 

e mult mai mare. Eu acuma iarasi, judec prin prisma anturajului in care eu ma invart, pentru 

ca probabil cineva care e in clasa de sus, ca venituri, castiga 10.000 pe luna, sau 20.000, sau... 

n-as sti sa spun daca e tot in clasa de mijloc sau nu. Nu, nu. Asta mi-e greu sa definesc cam in 

ce zona, dar cred ca undeva asa. Sau poate 3000, sau 4000, poate pana in 5000. Nu stiu. Mi-e 

greu sa spun. Adica ... cunosc persoane pe care le incadrez in imaginea mea, tot in clasa de 
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mijloc, si care lucreaza la multinationale, si chestii din astea, si au, nu stiu, salarii foarte mari. 

Dar asta mi-e greu sa definesc, sa spun. 

M: Exista si o limita inferioara? 

A: O limita inferioara categoric ca..., cred ca, sub 500 de euro, poate 1000, cred ca... E destul 

de greu sa mai traiesti .. 

M: Dincolo de nevoile de baza. 

A: Da, da. Exact, exact. Ca nu... Cred ca 500 de euro e cam limita minima, ca sa poti sa .. 

M: Mai faci altceva, in afara de imbracat, mancare si... 

A: Da, da. Exact, exact. Si intretinere, si... sa-ti permiti si o masina, cu toate angaralele ei, si 

asa mai departe. 

M: Ati include anumite categorii profesionale in clasa de mijloc? Credeti ca e o legatura, 

daca ai o anumita meserie, sau ocupatie, esti cumva..? 

 

A: Nu, dar categoric ... nu stiu daca categoria profesionala, dar categoric n-as include in clasa 

de mijloc pe cei care n-au cel putin liceul, si cu bacalaureatul terminat. Mai multe studii, sa 

zic asa. Poate chiar... , nu, nu, cred ca asta cu bacalaureatul mi se pare esential sa... Desi, va 

spun, ca eu am colegi la servici, care .. lucreaza in acelasi mediu ca si mine, deci as putea 

spune ca suntem de aceeasi clasa, dar, surprinzator, desi au facut o facultate, in speta 

particulara, nu ca am ceva cu scolile particulare, nu e de stat, ca sa zic asa, dar absolventii lor 

mi-au dat o impresie foarte ... alunecoasa, asa, adica constat numai dupa cum scriu, si dupa 

cum se exprima, ca e altfel decat... 

M: Le lipseste ceva. 

A: Da, da. SI ca lucrurile merg mai... aveam colegii care..., eu stiu cum eram noi in sesiune, 

ca nu ieseam din casa, si asa, iar ele se duceau..., plec si eu doua ore sa dau un examen. Si ma 

intrebam cand au invatat. Deci n-am incredere in studiile astea asa de mult, dar  totusi, deci 

asta, mai degraba asta, ca acuma am categorie profesionala in functie de ce meserie are... mi-

e greu sa spun, ca, de exemplu, nu stiu daca as putea sa incadrez un sofer de autobuz in clasa 

de mijloc, dar n-as vrea sa fiu... 

M: Nici sa-l lasati pe afara! (rade) 

A: Da. Adica n-as vrea sa judec o meserie in mod rau,  

M: Dupa titlu. 

A: Dupa cum, iarasi, poate sunt exagerata, dar sunt oameni politici pe care n-as putea sa-i 

incadrez in clasa de mijloc, pentru ca mi se par ca sunt intr-o clasa, la subsol. Desi probabil 

ca au niste venituri foarte mari, si... numai dupa felul cum arata, si cum se exprima, si ce 
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spun, si asa, mi se pare ca nu... Clasa de mijloc trebuie sa fie un cumul de... cel putin in 

opinia mea. Acuma nu stiu, din punct de vedere sociologic, sau... demografic... 

M: Un cumul de .. 

A: Da, de criterii. Nu numai ca se incadreaza ca venituri, sau.. 

M: Dumneavoastră ati terminat Politehnica? 

A: Nu, Eu am terminat ASE-ul. 

M: ASE-ul? 

A: Cibernetica.  

M: Ati ajuns sa profesati in domeniu? 

A: Da. O vreme am lucrat ca programator, asta faceam, analist-programator, dupa care, in 95, 

m-am angajat la firma asta, unde lucrez si acuma, si sunt destul de statornica. Si, aicea  sunt 

pe partea de.. 

M: Firma a avut succes, inseamna. 

A: Da, da. A avut si perioade mai bune, si mai rele, ca toate... dar functioneaza, si ...deci m-

am reprofilat pe partea financiara, sa zic asa. Oarecum tot in aria ASE-ului, dar mai pe partea 

financiara. 

M: Si meseriile, chiar si in domeniul economic, s-au schimbat? 

A: S-au shimbat mult, da. 

M: Cu clasa de mijloc ati zice ca s-a schimbat ceva in ultimii ani? S-a reconfigurat, arata 

altfel? E in miscare? Sa zicem, dupa revolutie. Exista niste etape, anii 90 sunt diferiti de ce e 

acum? Sau anii 2000, de ce e acum? 

A: E diferit din punct de vedere al, sa zic traiului, datorita ofertei comerciale, sa zic, si a 

bunurilor, si... ceea ce poti sa cumperi cu banii respectivi. 

M: In sensul ca s-a mai diversificat paleta de posibilitati? 

A: S-a diversificat. Exact. Exact. Chiar si ce vorbeam si de calatorii, si de ce poti sa-ti 

cumperi cu banii. Din pacate, din punct de vedere strict al evolutiei, nu... se pare ca e prea 

incurajator, adica se pare ca nu a evoluat atat de mult pe cat a evoluat partea asta materiala, 

adica oferta de ce poti sa cumperi, si ce poti sa faci cu banii tai. La oameni nu mi se pare, 

dinpotriva, mi se pare ca e putin ... s-a degradat, au alte feluri de valori si de... 

M: Ce ati zice ca s-a schimbat la nivel de valori? 

A: Cred ca s-a accentuat foarte mult dorinta de parvenire, si mai ales materiala, si asta e 

ceva..  ce v-am zis, epatarea, asa, cred ca s-a pierdut foarte mult din empatie, lumea e foarte 

nervoasa, violenta chiar, neprietenoasa, asa o percep eu. In general vorbesc, evident, asa, si 

oameni necunoscuti pe strada, la magazin, am impresia ca toata lumea e foarte tafnoasa. 
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M: Si de unde credeti ca vine schimbarea asta? 

A: Nu stiu. Cred ca din cauza stresului, pentru ca oamenii care, desi au bani, si ar trebui sa fie 

mai relaxati, muncesc, sau nu neaparat ca muncesc, dar au zile foarte agitate, din cauza 

goanei dupa aceste venituri, iar cei care nu au venituri, au problema ca nu-si pot asigura 

functionarea de zi cu zi. Dar in general, se pare ca, din pacate, calitatea umana s-a deteriorat, 

si ... nu stiu, mi se parea..., poate ca sunt nostalgica, dar mi se parea ca inainte, si chiar inainte 

de revolutie, oamenii erau mai ..., aveau mai multa intelegere unii fata de altii, poate si pentru 

faptul ca erau foarte nivelati, ca atunci, inainte, nu stiu daca ati trait... 

M: Vreo 5 ani am trait. 

A: Inainte de Ceausescu, oamenii erau foarte nivelati din punct de vedere material, toata 

lumea avea aceeasi masina, daca o avea, manca acelasi lucru, ca nu se gasea, se imbraca..., 

deci era unnivel..., si lucrul asta era prost, pentru ca nu e in regula sa fii asa, dar pe de alta 

parte, oamenii atunci dadeau mult mai putina atentie acestui aspect, si mult mai mult 

comunicarii si ... asa isi anhilau frustrarile materiale, ca petreceau mai mult timp impreuna, 

petreceau in sensul adevarat al cuvantului, adica se intalneau, cu putinul ala pe care il aveau, 

de mancat si de baut, discutau mai mult, erau mai prietenosi, mai ... nu stiu, acum mi se pare 

ca s-a enclavizat mult, asa, fiecare pe bucatica lui, plus ca ...  

A: Intradevar... si diferentele materiale, ... eu am trat asta si pe proprie experienta, pentru ca 

oamenii cu care eram in relatii foarte apropiate, si care s-au imbogatit, sa zic, foarte mult fata 

de mine, evident ca la un moment dat nu mai avem prea multe, nu mai putem sa mergem la 

acelasi loc in vacanta, nu mai putem sa discutam despre ce necazuri au ei fata de ce necazuri 

am eu, și așa mai departe, adica chiar si o problema, sa zic, de sanatate, pentru ei are o 

dimensiune, ca poate sa o trateze intr-un anumit fel, pentru mine are alta dimensiune. Și așa 

mai departe. E acelasi lucru fata de cei mai saraci ca mine, adica cred ca se mai despart mult 

mai mult. Iar ceea ce am constatat la oamenii care au multe venituri, sunt foarte ..., ei iti dau 

impresia asa, ca discuta cu tine, ca te simpatizeaza, dar de fapt e de fatada. Nu e un sentiment 

real.  

A: Da. Exact. 

M: Exista, sub vreun aspect, clasa de mijloc inainte de 89? Cu tot cu nivelarea asta, 

A: Nu. Era o clasa. Era doar..., asta era... aceeasi diferentiere, poate ca de aia eram socata, eu 

am trait mult sub Ceausescu, ca erau oamenii care aveau studii, asa-zisa intelectualitate, care 

era o clasa, dar nu material neaparat. Era o clasa mai..., cu un nivel mai sus decat muncitorii, 

care erau foarte multi atunci, spre deosebire de acuma. Stiti ca erau fabricile alea, care aveau 

zeci de mii. 
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M: Mama... Eu sunt din Brasov, si mama a lucrat la Steagu Rosu, si zicea ca in fabrica erau 

zeci de mii ... 

A: Da. Poate ca ei erau o clasa, si oamenii care aveau studii, si erau ingineri, medici, sau 

ceva, erau alta clasa. Chiar daca aveau aceleasi bunuri materiale, si ... 

A: Da. Exact, exact. Deci nu cred ca atunci era o clasa de mijloc neaparat, nu era asa ceva. 

M: In materie de familie, si mai ales de crestere a copiilor, credeti ca clasa de mijloc are ceva 

specific, in felul in care isi creste copilul? 

A: Da. Cred ca... adica nu stiu daca e specific. Cred ca da o importanta educatiei, poate nu 

intotdeauna in sensul in care ar trebui, adica dusul la scoala, nu inseamna neaparat 

dezvoltarea copilului, ci si asta trebuie sa te duci la Scoala Americana, sau la scoala..., desi ... 

da... nu, e tot clasa de mijloc in opinia mea, pentru cei de sus. 

M: Va referiti la cei care isi trimit copii la scoli private? 

A: Da, da. La scoli private. Dar nu, cred ca si inainte, oamenii care chiar sunt constienti de 

importanta educatiei, se straduiau sa trimita copii la scoala, sa-i determine sa invete, sa intre 

la facultate, și așa mai departe. Pe vremea lui Ceausescu, intratul la facultate era o piatra de 

hotar, adica nu erau alternativele de acum, si locurile erau destul de putine, adica intratul la 

medicina sau la drept, era ceva, asa, waw! 

M: O reusita. 

A: Da. O reusita extraordinara. Dar chiar si la ASE, si la Politehnica, deci asta era piatra de 

hotar. Bacalaureatul era mult mai putin ... 

M: Mai accesibil. 

A: Da. Pentru ca copii invatau..., bine, ca noi am avut si noroc ca am invatat, am facut liceul 

la Lazar, si pe atunci era unul dintre cele mai bune licee, erau vreo 3. Si chiar se invata la 

scoala, chiar daca unele lucruri pe care le invatai, nu erau importante, sau de bun augur, dar 

faptul ce ne constientiza ca trebuie sa faci ceva cu zilele tale, si ca trebuie sa inveti, chiar 

daca lucrul ala n-o sa-ti foloseasca niciodata, nu stiu ce integrale de gradul.. la matematica, si 

niste chestii, dar faptul ca , in primul rand te invata cum sa gandesti, cum sa cauti intr-o carte, 

cum sa scrii, cum sa pui virgula, cum sa..., era important. Dar acuma, daca ma intrebati de 

clasa de mijloc, da, cred ca isi educa copii, daca vorbim de Bucuresti. Da, categoric. 

M: Credeti ca scolile private, copii care trec prin scoala privata, ajung intr-un fel diferit de 

copii de la scolile publice? 

A: Da, daca parintii ... cum sa spun, datorita mai ales contributiei parintilor. Ca in general, la 

scolile private se duc copii din familii mai bogate, si, daca parintele vrea ca prin acest lucru 

sa scoata in evidenta ca el este bogat, si ca trebuie sa se duca la scoala imbracat intr-un 
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anume fel, sau cu anumite lucruri marunte, cu Iphone, sau cu ... am inteles ca e si chestia asta, 

atuncea evident ca vor fi diferiti, dar diferiti intr-un mod pe care eu nu-l apreciez. Sau daca 

copilul vrea nu stiu ce haine, sau ii faci petrecerea de aniversare in club, sau la clasa a doua, 

trebuie neaparat sa aiba clovn particular, sau ... eu nu vreau sa judec pe nimeni, dar mi se pare 

ca de la varsta asta incepi sa gresesti, daca ii imprimi copilului, ca el e mai altfel, si nu prin 

puterile lui, ci prin ce-i dai. Dar astea sunt opiniile mele, si nu ... nu sustin ca sunt cele mai 

bune. Asa vad eu ca.. eu sunt anacronica, si..neadaptata la... 

M: Pe mine ma intereseaza si ca tema de cercetare, dar si intr-un fel personal, ma intereseaza 

foarte mult alimentatia. Suficient. Si imi tot pun problema, de cand a aparut deeventuala 

legatura dintre clasa si alimentatie. Credeti ca exista/ 

A: Da. Eu nu ..., eu una nu ma alimentez sanatos, mie nu-mi place chestia asta cu alimentatia 

sanatoasa. (rade) Adica acuma chiar ascultam la radio, ca exista un curent din asta cu..., ca 

deja oamenii au devenit atat de obsedati de alimentatia sanatoasa, si chestia asta a devenit asa 

de importanta, ca evident s-a nascut contra-curentul. Nu. Fara sa vreau sa empatez in chestia 

asta, dar nu sunt o persoana care ma alimentez sanatos, in sensul in care nu-mi plac fructele 

de loc, imi place carne foarte mult, si in general imi place sa mananc bine, si lucruri care se 

zice ca sunt  

M: Care sunt pe lista neagra. 

A: Da.  

M: In timpul zilei cum va descurcati? 

A: In timpul zilei, avem la servici, eu fiind acolo in capatul lumii, avem in Otopeni o mica ... 

restaurant, nu pot sa-i spun.., o chastie care gateste, si comandam acolo, un fel de catering, 

care ne e accesibil si la pret, sicare are mancare gatita, deci ...cu ciorbe, cu mancaruri, cu 

gratare, cu de astea, si accesibil, ne putem permite, si atunci comandam, si ne aduce acolo, 

avem o sala de mese, si... In rest, seara, aproape nimic. Dar ... asta vreau sa va spun, ca din 

punctul asta de vedere, nu cred ca sunt persoana potrivita s-o intrebati, ca nu mananc piept de 

pui la gratar cu legume, sau ... (rade),  daca .. 

M: Daca ati zice ca clasa de mijloc are o cutuma la un obicei, sau, ma rog, o tentatie sa..? 

A: Nu. Cred ca sunt foarte amestecati. Nu. Cred ca sunt foarte amestecati, ca si micii sunt la 

loc de cinste, si sarmalele, si pe de alta parte sunt si ... Eu nu sunt de parere ca omul e nascut 

vegetarian... daca sunteti vegetariana, scuze, dar asta e parerea mea, ca daca era..., se nastea 

vegetarian, nu mai manca carne niciodata. Asa cum sunt alte specii.. 

M: Si avea si dantura altfel. 
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A:  mamifere, care nu... sunt vegetariene, si ele asa sunt. Deci nu sunt de principiu ca e nascut 

vegetarian, sau facut, creat, vegetarian, sau ... Cred ca trebuie sa fie foarte variat, si nu zic ca 

eu fac bine ceea ce fac, dar ... n-as putea spune daca clasa de mijloc pune mai mult..., da, e 

mai ... , avand in vedere ca mancarea sanatoasa e mai scumpa, nu!? In general e mai usor 

pentru clasa de mijloc sa tina la chestia asta, decat cel de jos, care tre sa manance fasole, sau 

.. nu stiu, paine cu ceva, cu untura, sau varza, sau ceva. Si mancatul foarte sanatos e un lux, 

pentru ca implica niste feluri care costa mai mult decat cele de baza. Dar nu... nu, cred ca din 

punctul asta de vedere, cred ca sunt destul de amestecati. Clasa de mijloc. Adica daca te uiti 

numai intr-o familie si vezi 3 obiceiuri de a manca, sau ... 

M: Dumneavoastră aveti ceva ce evitati cu tot dinadinsul? 

A: Sa mananc? 

M: Da. 

A: Mmmmm, nu ca evit, dar nu sunt ... v-am zis, nu sunt consumatoare de legume. Asa, 

salata, de exemplu imi place. Asa, salata in sensul de amestecatura de diverse chestii. Dar nu-

mi plac mancarurile neaparat gen sanatoase, gen ghiveci sau chestiile astea. Dar nu pot sa 

spun ca chiar evit. Evident ca sunt lucruri care nu-mi plac. De exemplu nu mananc carne de 

vita. Nu, din nici un motiv. Asa, pur si simplu nu-mi place, n-am gasit nici o bucurie in ea, in 

carnea de vita. Acum, mai nou, nu-mi mai place nici puiul, ca mi se pare extraordinar de fad, 

si mai mult hartie, asa. Si... Eu sunt din Ardeal, din Targu Mures, si tatal meu este ungur, si 

atunci, nu stiu daca stiti de obiceiurile lor culinare, dar sunt foarte nesanatoase,  

M: (rade) Dar foarte gustoase. 

A: Foarte gustoase, dar asta ii spuneam si lui Anca ieri, ca noi, pana la..., nu stiu sa zic, pana 

la 10-15 ani, am trait, eu nu am vazut in casa ulei, noi nu gateam decat cu untura de porc. 

Mama. Si acuma am citit ca s-a descoperit ca untura de porc e mult mai sanatoasa decat 

uleiul, pentru ca uleiul, fiind mult mai rafinat, si trece prin mai multe procese chimice, e mai 

sintetic, si asa ca... Uite, tatal meu are 86 de ani, si a mancat cel putin 50 de ani, numai untura 

de porc, si totusi are 86 de ani, si functioneaza. Si ... deci, depinde cred foarte mult de gene, 

de cum esti invatat, de cum... 

M: De cum ai mancat in familie. 

A: Cum ai mancat in familie. Probabil ca, cuiva care n-a mancat niciodata untura, i se pare 

deosebit de scarbos, sau de neplacut, sa ... 

M: Am avut ocazia sa vad un american, reactionand la jumari. Si la slanina. 

A: Da. Cred ca i se face rau. 

M: Nu intelegea ce parte a corpului e asta. 
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A: Da, da. Stiu. Ca noi, pe vremea lui Ceausescu, cand ne duceam la 2 Mai, la mare, la 2 

Mai, aveam o gasca foarte mare, apropos de cum era... eram o gasca foarte mare, si fiind 

saracia lucie, deci nu se gasea nimic de mancare acolo, trebuia sa ne ducem de acasa. Si ne 

apucam cu 3-4 luni inainte sa strangem. Ne adunam, faceam o lista, fiecare cu ce se ocupa, si 

unul trebuia sa faca rost de faina, ca nu era ca acuma, sa te duci sa cumperi. Trebuia sa-ti pui 

relatiile, altul sa faca carne, altul...Atuncea, fiind totusi vara, si foarte cald, si pentru ca ne 

bazam pe mancarea aia, neavand frigider, si asa, la 2 Mai, acolo, luam carnea, o prajeam in 

untura, o frigeam in untura si o puneam in borcan.  

M: Ca sa tina. 

A: In untura respectiva. Si acolo aia tinea foarte bine, si acolo, vara, doar o rasturnam, o 

incalzeam, si scoteam carne, si era un fel de mancare, cu niste cartofi, sau cu ceva. Si tin 

minte ca, mie imi placea foarte mult, cand incalzeam in untura aia foarte fierbinte, sa pun 

paine, si sa se faca asa, sa se imbibe, si prietenii mei facea asa, intorceau capul, cand ma 

vedeau mancand, adica le era o sila infinita. Dar... asta e, obicei..., cum te-ai invatat de mic. 

Altora le e sila de organe, nu mananca nu stiu ce... creier, sau nu mananca... fiecare cum a 

fost probabil de mic, ce obicei a vazut la el acasa. 

M: Ca tot ati zis de 2 Mai. Probabil si in anii 70-80, era deci, ma gandesc ca acuma, un loc 

unde se ducea boema, mai degraba. Ma intreb daca acum, asa-zisa boema are loc in clasa de 

mijloc? Daca poti sa fii si, ce era in vremea aia, hippyotii, sau.. 

A: Bun, acuma noi nu... La 2 Mai se duceau.. o parte se duceau hippyotii, si asa, intr-o parte 

se duceau oameni ca noi, carora nu le placea la hotel, pentru ca hotelul iti ingradeste..., asta 

am descoperit, pentru ca eu m-am dus mult timp la hotel, si de abia dupa ce am terminat 

facultatea, prin intermediul unui prieten, care m-a dus prima oara acolo, am descoperit viata 

la 2Mai, si m-am dus dupa aia 15 ani, eram indragostita, si mai aveam... Ca atunci mi-am dat 

seama ca la hotel ce poti sa faci? Te duci la plaja, vii la hotel, si seara, fiind vremea lui 

Ceausescu, nu prea aveai ce sa faci, ieseai, trebuia sa te intorci la 10 in hotel, ca se incuiau 

usile, deci era o chestie ... pe cand aicea, stateam in niste curti, cu niste chilii, si, dupa cum v-

am spus, noi eram multi, eram vreo 14, 16 uneori, era un spatiu comun, unde, practic, in afara 

de perioada in care dormeai, erai tot timpul impreuna, si mancai impreuna, si radeai 

impreuna, si stateam noaptea in curte pana la 2 si nu ne deranja nimeni, si ... intr-adevar, nu 

ne amestecam deloc cu partea aceea, care era asa-zis hippyoti, care, ma rog, au altfel de viata, 

ma rog, si cu bautura, nu erau de ... Dar eram un grup, si acolo deja e o societate mai mare, cu 

care ne intalneam, de la tanti Nuti, de la curtea lui tanti Nuti, si ... deci am foarte multi 

prieteni si acum, foarte buni, pe care i-am cunoscut in acel mediu. 
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M: La gazda. 

A: Ne-am imprietenit la gazda, acolo, si am mers la aceeasi gazda cred ca vreo 10-12 ani, pe 

urma am sta la cort vreo 6 ani, si am descoperit cat de frumos poate sa fie la cort pe plaja, si 

sa te trezesti dimineata si sa vezi primul lucru marea, si... 

M: Si noi mergem cam tot asa. 

A: Da. Acuma n-am mai fost de foarte multa vreme la 2 Mai, nu stiu cum mai e, n-am mai 

fost de mult. Mai bine de 10 ani. Nu stiu daca mai e aceeasi atmosfera, sau ...Am mai auzit ca 

s-au mai comercializat asa lucrurile,  

M: Da. Ca in Vama Veche, dar nici... 

A: Bine. Nu stiu daca neaparat acuma, avand in vedere si varsta mea, daca as mai gusta ... la 

Vama de exemplu, niciodata nu m-am dus , nu sunt adepta nudismului..., nu stiu daca as mai 

gusta atmosfera aia foarte efervescenta, si sunt mai ponderata cu multe chestii. Nu stiu daca 

mi-ar place. Probabil ca nu. Si acolo oricum e loc mai de tineret, mai de... 

M: Credeti ca acuma ar fi verosimil ca cineva cre se include in clasa de mijloc, sa-si faca 

vacantele la 2 Mai? 

A: oo, da. De ce nu!? Daca ii place stilul, da. eu m-as mai fi dus, dar din pacate n-am mai 

gasit anturajul, ca ... Bun. Si s-a pus si problema asta, ca hai sa mai vedem si altceva, hai si in 

Grecia ca e foarte frumos, hai si in Franta, hai si... adica... si optiunile devenind mult mai 

variate. Mie mi-a placut foarte mult, am amintiri foarte placute. Si era o lume frumoasa, si, in 

ciuda multor restristi, ca acolo, de exemplu, stiti la 2 Mai, e digul ala pe care nu puteai sa te 

plimbi seara, ca era plin de securisti, si erau masini puse acolo, n-aveai voie sa... Lor le era 

frica sa nu fugi cu barca in Turcia. Si atunci puteai numai pana la jumatea digului. Plus ca  

misunau peste tot, si trebuia sa ai mare grija cand si ce vorbesti, cum vorbesti, baietii cu care 

eram noi in grup se duceau ziua cu barca pneumatica la pescuit, si se duceau dupa ei, si erau 

multe restrictii, si ... Dar, cu toate astea, ne simteam foarte bine, si dovada ca, asa cum m-am 

dus eu prima oara cu acest prieten, dupa aia am venit acasa, si le-am zis altora care erau 

foarte legati de viata la hotel, si cu jucatul tenis pe teren, si nu stiu ce, si le-am zis. Ma, veniti 

si voi cateva zile. Si dupa aia i-am convertit, in sensul in care ani de zile n-au mai vrut sa... 

Pentru ca, intr-adevar, se crea sentimentul asta de casta, asa, ca eram toti impreuna, asta 

vroiam sa zic, ca eram foarte egali, ca mancam acelasi lucru toti, deci toata lumea venea, 

puneam la comun, si mancai. Ei, deja, dupa revolutie, prin anii 92, cand au inceput sa mai 

plece dintre ei, s-au mai dus, si-au mai gasit servici sau studii, sau ceva, si veneau deja cu 

ciocolata Milka, care la noi era asa, inexistenta, sau avea biscuitele lui, care era mai altfel, 
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deja atunci a inceput..., deci nivelarea asta este foarte proasta, pentru ca nu te mai motiveaza, 

dar pe de alta parte era buna, macar pentru perioada de vacanta, ca aveai un sentiment de ... 

M: Te tinea impreuna. 

A: Da. Tinea impreuna societatea in care eram noi. A fost frumos. Da. A fost o etapa. Ca 

orice, a fost o etapa, si am trecut.  

M: In ce etapa credeti ca am putea sa intram, poate in urmatorii 5 ani? Cum se va reconfigura 

societatea? Credeti ca clasa de mijloc se va reformula, va consuma altceva, va crede in 

altceva?  

A: Nu cred. Sincer nu vad. E o perioada foarte scurta, 5, poate chiar 10 ani, o evolutie 

fulminanta, sau ceva sa se schimba foarte tare. Nu. Cred ca oamenii, la fel, se vor agita sa isi 

faca rost de bani, ca sa poata sa isi satisfaca niste ... nu stiu, poate chestia asta ca copii lor 

incep sa plece mai mult sa munceasca pe afara, nu stiu... n-am nici o idee cum va evolua, sau 

daca se va inregistra vreo schimbare, dar nu cred. Nu vad ceva sa se intample, asa, sa se 

schimbe.. 

M: Ceva radical. 

A: Da. Radical.  

M: Inchei prin a va pune dumneavoastră intrebarea asta, un pic reformulata: daca 

dumneavoastră va propuneti sa schimbati ceva la viata dumneavoastră, tot asa, intr-un 

interval de 5 ani? 

A: Da. De propus ne tot propunem. Dar e foarte greu de schimbat, pentru ca, la varsta asta, 

deci eu am 55 de ani si sunt... eu am un serviciu, zic eu, extrem de greu, si atuncea, eu ce as 

vrea, as vrea sa reduc foarte mult motoarele si sa fiu mult mai putin stresata si mai implicata, 

dar nu este felul meu, adica eu ori sunt acolo, ori nu sunt, si atunci asta e foarte greu, aproape 

imposibil, noi tot radem intre noi, ca sa iesim la pensie, dar mai avem multi ani, ca tot se 

mareste varsta de pensie, si ... mama mea, la varsta mea era deja la pensie, si atuncea, la 55 

de ani esti inca in destula putere ca sa faci multe lucruri, dar n-ai timp. Dar nu vad ce as putea 

sa schimb atat de radical, incat sa ... pentru ca tre sa te duci la servici, pentru ca vrei banii aia 

ca sa te duci la opera, (rade), sau ca sa mai ajuti copii sa mai faca ceva, sau ca sa ajuti parintii 

cu un tratament mai bun, sau ... deci, din punctul asta de vedere, nu cred ca... Asta as vrea sa 

schimb, sa ... presiunea pe mine, si fizica, si psihica, si nervoasa, si tot, sa scada, dar asta nu 

prea se poate, ca sunt constienta ca nu se poate. 

M: De asta depind alte lucruri. 

A: E totusi o tara in care e greu de trait, ca nu sunt mecanisme care sa se invarta ca afara. 

Cred ca ati constatat si dumneavoastră ca uneori esti surprins ca afara oamenii sunt ... nu e un 
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termen academic dar... mai tampiti decat esti tu, sau decat altii, dar totusi lucrurile merg mult 

mai bine, si te intrebi cum se intampla, adica un om la ghiseu sau undeva unde intri, asa, tise 

pare ca e mult.., sau oamenii cu care ... lucram destul de mult cu cei de afara, ca suntem 

importatori, si atuncea... si-mi dau seama ca sunt foarte intorsi cu cheia, si ca el nu face nimic 

in afara acelui... 

M: Patratelului lui. 

A: Patratelului lui, iar daca il pui in afara de aia, nu-ti zice decat sa-mi intreb supervisorul, ca 

nu are nici o imaginatie, nici o gandire, nici nu-si propune sa gandeasca, dar sistemul e atat 

de bine cladit, incat el la locul ala, invarte si el, ca toti ceilalti. 

M: E o rotita, care... 

A: Ei, al noi nu functioneaza chestia asta, desi sunt oameni exceptionali, si de calitate buna, si 

cu..., destepti, in multe parti, lucrurile se misca foarte greu, si... foarte greu, foarte greu. Si cel 

putin in domeniul nostru. Dar vad ca si in... Foarte greu. 
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A. P., barbat, 27 de ani, studii superioare, analist IT 

Interviu realizat de Monica Stroe 

 

M: Ce înseamnă pentru tine clasa de mijloc?  

A: Clasa de mijloc cred că înseamnă practic, nici bogați, nici săraci. Nu știu, practic, 

oamenii care nu au neaparat grija zilei de mâine, care nu..., nu știu, nu sunt foarte bogați, 

cred că asta înseamnă clasa de mijloc.  

M: Cam cum s-ar concretiza ideea asta de a nu avea grija zilei de mâine? Ce ai nevoie să 

posezi ca să nu ai grijă? 

A: Deci să-ți plătești datoriile lunare, cred că nu ai grija zilei de mâine. Dacă nu le 

plătești, pentru că ești întârziat, iarăși nu se pune, nu ai grija zilei de mâine. Dar atunci 

când îți calculezi, nu știu, ce trebuie să plătești înainte, de ce ăți va fi tăiat, cînd, cum știu 

că se întâmplă în anumite familii din România, atunci ești practic în zona asta. Așa cel 

puțin consider eu. 

M: Dacă am lua-o invers. Care ar fi ..., de unde ai începe să nu mai fii clasa de mijloc și să 

fii bogat? Sau înstărit? 

A: Da, nu știu. Probabil când ai..., nu știu..., o casă cu două etaje, sau mai multe case, sau 

mai multe mașini. Cred că în general clasa de mijloc are, nu știu, o mașină, o casă sau un 

apartament, cel mai des cred că asta e, un apartament. Depinde, că bănuiesc că și la 40, 

50 de ani poți să fii clasa de mijloc, și să ai o casă și o mașină scumpă, dar tot cumva 

clasa de mijloc ești.  

M: Deci cumva crezi că markerii clasei de mijloc au legătură și cu vârsta? Una e să.. 

A: Da. Oamenii tind să acumuleze mai la 50 de ani, nu știu, 60. 

M: Deci ar fi un parcurs a...? 

A: Da, da. Și crec că un alt, nu știu, alt delimitator pe partea de jos este cred că dacă poți 

să mănânci la un restaurant, fără să te gândești că: aoleu, să intru la restaurantul ăsta!, 

atunci ești clasa de mijloc, când nu te stresezi să mănânci undeva. Deci o masă de 25 de 

lei, 30 de lei, e o chestie.. 

M: Cum ai zice că e asta cu locuirea, zic că un membru al clasa de mijloc are..., ar trebui 

să aibă un apartament. Ăăăăă, în unele blocuri, sau ... 

M: Știu ce vrei să zici. În România e o cultură foarte puternică, legată de casă, cred că la 

asta te referi, nu? 

M: Da. Asta cu proprietatea unei case. 
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A: Da. Mie mi se pare că iîn România sunt legi care nu îl ajută foarte mult pe chiriaș, 

ăăăăă sunt..., e destul de ușor să iei un credit pe o veșnicie, 30 de ani, și de aceea foarte 

mulți tind să cumpere case, mă rog, să le ia cu împrumut, prima casă, chestii de genul 

ăsta, și ... 

M: Ziceai de case. 

A: Mi se pare că la noi în România e o cultură foarte puternică a caselor și a proprietății, 

și cred că în mare măsură ar fi faptul că chiriașii nu sunt foarte protejați de stat, și e 

destul de complicat să-ți găsești chirie, poți fi dat afară destul de ușor, plus că e și cumva 

o chestie culturală, sunt anumite obiective așa în viață, niște checkpointuri. În primul 

cred că e să-ți iei o mașină, după aceea să-ți iei casă, după aceea să te căsătorești, și după 

aceea copil. Apoi o iei de la capăt.  

A: În general mi se pare că familia, că sunt niște valori cumva tradiționale, tot 

perpetuate, adaptate la vremurile... 

M: Aaaaa! Deci cumva apartamentul face parte dintr-un traseu .. 

A: Poate este o extensie a ideii de pământ, să ai pământul tău. Ok. Ești la oraș, trebuie să 

ai pământ. Sau, nu știu, podea. (râde). 

M: Care e experiența ta cu acest checkpoint al..? 

A: Da. Ok. Am schimbat un pic ordinea, mmmm, ideea e că nu-mi convenea foarte tare să 

plătesc chirie, și am făcut o investiție care era practic mai mult în acte, deci doar costul 

actelor, și avansul, și am luat prima casă, și am făcut chestia asta în 2010. Și, mă rog, de 

atunci nu-mi permiteam toată rata, și am făcut un pact cu fostul meu coleg de 

apartament, și practic i-am spus că o să-i cer o sumă mult mai mică decât era chiria lui, 

doar că banii respectivi mă ajută pe mine să-mi plătesc rata. Și că era destul de stupid să 

plătesc chirie, când puteam să plătesc rata. Și, mă rog,  după aceea m-am mutat cu 

prietena, și abia acum am luat mașină, am amânat cât am putut,  

M: Ai schimbat ordinea.  

A: Da. Nu prea mă încântă ideea de mașină în București, și de aia.  

M: Și, pasul ăsta cu apartamentul, a ieșit bine? Ești  mulțumit de decizia pe care ai luat-o 

în 2010? 

A: Da. Ideea e că, după 5 ani poți să-l vinzi, și nu vroiam pur și simplu să fie niște bani 

irosiți. Asta e chestia. Aveam senzația că sunt niște bani..., adică era foarte aproape 

chiria de rată. De fapt, chiar multă vreme rata era mai mică decât chiria pe care o 

plăteam înainte. Și acum cred că s-a mai schimbat un pic, dar totuși, sunt comparabile, 
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sunt în aceeași unitate de măsură, să zic așa. (râde). Și, da, per total zic că a fost o decizie 

bună. Probabil la un moment dat o să mă mut, o să-l vând, și o să iau ceva bani pe el, și 

probabil o să folosesc banii ăia ca avans pentru 3 camere, 4 camere, habar n-am. Sau 

casă.  

M: Imobiliare. 

A: Tot imobiliare, da. ceea ce e destul de stupid e că nu mi se pare că e piața liberă aici, 

deși mî rog, este o piață liberă! (râde) 

M: Mult trâmbițata! 

A: Da. Mi se pare că nici cumpărătorii și nici vânzătorii nu au nici un control asupra 

chestiei ăsteia. Singurii care controlează sunt bancile. Băncile acum dau acei 60.000 pe 

un apartament de 2 camere, pe 30 de ani. dacă băncile ar decide că ok, pot să dea 

120.000 pe nu știu, 40-50 de ani, sunt sigur că toate prețurile ar crește, pentru că și 

vînzătorii, având două camere, ar vrea să-și ia 3, sau 4, și sunt în același sistem. Cred că 

dacă n-ar fi băncile, ar fi mult mai mici prețurile. 

M: Dar cam cine crezi că-și permite să-și facă planuri de ownership de apartament în 

București? 

A: Da, cred că.. 

M: Cumpărătorului de apartament, sau de credit pentru  apartament? 

A: Da, nu știu. Eu, spre exemplu, plăteam ăăăăă rata la două camere, deci cum ziceam, pe 

30 de ani, durata maximă, 60.000, vreo 300 de euro. Deci în principal, dacă poți să 

plătești singur, sau cum am făcut eu cu un prieten, sau cu..., nu știu, prietena, nevasta, nu 

știu, atunci poți. Știu că o garsonieră, pe undeva pe la 35-40, unii își mai iau și așa, o 

garsonieră, evident că rata e mult mai mică, nu știu exact la cât scade, dar ideea e că în 

direcția asta, în principal poți să-ți plătești suma asta. Și avansul inițial, mă rog, a fost 

3000, sau ceva de genul ăsta, vreo 4000 a fost cu tot cu acte. O chestie de genul ăsta. Am 

făcut alt împrumut, (râde), le mulțumim băncilor. Ce ne făceam fără ele!? 

M: Și așa,  din ce ai observat în cercul de cunoscuți, de prieteni, de colegi, cam în ce 

moment fac ei/ele pasul ăsta de..., că se înhamă la apartament? În ce moment al vieții? 

A: Mi se pare că după ce termină facultatea, poate la un an, doi, de obicei, nu știu, să 

lucreze 2-3 ani, ceva de genul ăsta, cam în perioada aia. Asta cam la două camere, să zic. 

Am prieteni care, și-au luat cu ajutorul părinților, garsonieră, și, mă rog, părinții i-au 

ajutat cu actele și cu avansul, și cu tot, și ei și-au plătit rata, erau în ultimul an de 

facultate și în primul an de lucru, sau chestii de genul ăsta.  
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M: Deci au legat... 

A: Da. Au făcut acolo combinații.  

M: Din ce zic eu de la distanță, dintr-un domeniu foarte diferit, senzația mea e că în IT e 

o categorie mare de profesioniști, care într-adevăr lucrează într-o companie, și în fine, 

au un drum din ăsta de angajat, cu carte de muncă, cu salariu bun, dar mai e și o 

categorie de freelanceri, sau așa e impresia mea, de oameni care lucrează în..., care n-au 

un contract de muncă, și cumva un drum liniar, profesional. Dacă am dreptate, nu știu, 

există categoria asta de freelanceri...? 

A: Da. Am prieteni care sunt freelanceri,  

M: La ei nu e cumva diferită..., diferit, traseul ăsta imobiliar, sau de investiții? 

A: Da, cred că da. În general ei sunt așa, mai spirite libere, sunt mai ...(râde). Ăăăă, pur și 

simplu ideea de frelancing înseamnă că nu ești legat de un angajator, lucrezi distribuit, 

lucrezi la distanță, pe internet, și chestia asta îți dă libertate, îți dă, mă rog, și pe de o 

parte să-ți organizezi timpul și uneltele pe care le folosești, deci chestia asta vine cu 

anumite dezavantaje, și anume salariul. Salariul nu e la fel de mare, în general, ca, nu 

știu, în corporație, acolo. Și în general, ei cumva întârzie mai mult pașii ăștia, dacă ... că 

asta era de fapt întrebarea. 

M: Da. Cu decizia de cumpărat mașina, cum a decurs? Ce te-a impulsionat să faci pasul 

ăsta? 

A: Nu știu, multă vreme, când mergeam ori la mare, ori la munte, nu știu, inițial, mă rog, 

când eram student, mergeam cu grup mare cu trenul, ăăăă, după aceea au început să-și 

ia prietenii mașini și mai mergeam cu diverși prieteni, în ultima vreme, nu știu, mai 

mulți prieteni au plecat pe afară, s-au cam rupt un pic relațiile, și nu știu, e destul de 

obositor la un moment dat să tot mergi cu o grămadă de bagaje pe tren, și trenul nu e 

tocmai cea mai punctuală instituție, și, mă rog, pe urmă am mai avut nevoie de diverse 

chestii, tre să merg uneori și la IKEA să cumpăr chestii, mari, da, și am decis că ar fi 

cazut totuși să iau mașină. Și în plus cred că e o abilitate necesară în ziua de astăzi, să 

poți să conduci mașina, să ai carnet de conducere. 

M: Cum crezi că s-a schimbat viața? 

A: Am timp mai mult, evident o să fie și o lovitură financiară, o să se mai strice, sunt o 

grămadă de lucruri care costă la mașină, mulți spun că mașina este încă un copil, (râde), 

încă nu am aflat chestia asta, adică nu știu cât este de costisitoare, e abia a treia zi când o 

conduc, deci.. 
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M: Ai avut totuși emoția cu cheia, cu cheia blocată, deci, mă rog, îți țin pumnii! Cum ai 

luat decizia despre ce mașină să-ți iei? Ce marcă..? 

A: E un Hunday I30, e second hand, și cumva decizia inițială este, practic prima decizie 

pe care o iei, este nouă sau second hand. Și evident, dacă îmi luam nouă, luam una mai 

slabă, dacă îmi luam SH îmi luam una mai bună. Și am preferat să-mi iau una SH. M-am 

plimbat un pic pe la mall, pardon, pe la Autovit, e târg de mașini, da, și am văzut câteva 

mașini pe acolo, mi-am făcut o idee, așa, de preț, știu că în general nu este tocmai bine să 

cumperi de acolo, că sunt foarte..., se pot face foarte multe șmecherii la o mașină uzată, 

să pară mai nouă, șo, mă rog, până la urmă, o rudă, mă rog, soțul sorei mele voia să-și 

vândă mașina, și am profitat și de chestia asta că a acceptat și rate, am ocolit banca, și a 

fost destul de ok, sunt destul de încântat de decizie.  

M: Când căutai aveai o anumită marcă în minte? 

A: Da. În general probabil aș fi mers pe, nu știu, Opel sau Volkswagen. Skoda, despre 

care am auzit că este mașină de programator (râde), dar nu știu exact. 

M: Dar Opel sau Volkswagen, de ce te tentau? 

A: Eu nu sunt expert în mașini, și am întrebat mai mulți prieteni, și am zis, cel puțin asta 

e senzația pe cremi-am format-o eu, că ar fi destul de bune, destul de zdravene, destul 

de comune piesele. 

M: Ai luat în calcul și varianta, nu știu, mașină produsă în România? 

A: M-am gândit la un moment dat, dar, da, nu știu, mă rog, nu știu cât de mult a fost 

decizia mea, și cât de mult am fost influențat, dar, cel puțin în ziua de astăzi mi se pare 

că foarte multe companii de mașini, care are foarte mult ideea de siguranță. Și mai mult 

merg pe ideea asta de power, așa, și cred că m-au păcălit. (râde). Dacia nu e tocmai o 

mașină, nici Loganul nu e o mașină extraordinar de sigură, și de aia. Cred că am fost 

influențat, dar..., asta este. 

M: Îți asumi. 

A: Da. 

M: Mă întorc la ideea de care discutam la început, de unde începe clasa de mijloc, și unde 

se termină. Ăă, după părerea ta, e o categorie socială omogenă? Indivizii din clasa de 

mijloc, sunt asemănători prin ceva? 

A: Asta mi se pare destul de interesant. Mi se pare că foarte mulți din clasa de mijloc din 

ziua de astăzi, din București, sunt în IT. Cred că asta nu e neapărat un șoc pentru mine 

(râde). Știi ce mi se pare foarte interesant la IT? Mi se pare că e un domeniu în care 
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mobilitatea socială e foarte mare. Adică sunt oameni de la țară, care au reușit să facă un 

liceu, și după aia au ajuns la facultate, și acum lucrează în IT. Chestie care în foarte 

puține domenii se întâmplă chestia asta.  

M: Deci e un domeniu democratic. 

A: Da, da. Adică chiar și spre exemplu, medicina mi se pare exclusivistă, adică și, nu știu, 

și avocați. Sunt foarte multe domenii în care e foarte greu să ajungi. Cred că părinții mei 

nu cred că și-ar fi permis să mă țină în facultatea de medicină, spre exemplu. Și ... 

M: Dar care crezi că ar ..., de ce ai zice că în middle class sunt foarte mulți IT-iști? Ce îi 

recomandă pentru domeniu, pentru categorie? 

A: Cred că e mai mult țara, și, mă rog, au fost mai multe contexte sociale, care au 

determinat explozia IT-ului. Și mie mi se pare că îs foarte multe lucruri care par cumva 

nelegate, dar cumva converg, așa, spre chestia asta. Și anume faptul că în..., când a căzut 

comunismul, în 89, și apoi la scurt timp a apărut televiziunea prin cablu. Și cu ce a venit 

televiziunea prin cablu? Cu desene animate. În limba engleză. Și cu muzică în lb engleză, 

și cu, nu știu, documentare în lb engleză. Și practic noi am copilărit cu subtitrări, și cu 

desene animate în engleză, și am învățat foarte mult, engleză foarte ușor. Sau mă rog, 

unii spaniolă. Dar ideea e că, pentru domeniul ăsta este foarte anglofon, toată 

documentația, toată comunitatea, totul e foarte, nu știu, de fapt e în limba engleză, e axat 

pe cultura asta. Și, mă rog, ăsta ar fi un factor, și alt factor care pare total nelegat, mi se 

pare că legislația foarte slabă, împotriva copyright-ului. Pentru că, pur și simplu a 

explodat pirateria la noi, pentru că a explodat pirateria, a crescut cererea pentru 

internet – trafic, toată lumea avea windows, își permiteau harduri mult mai ieftine, că 

practic, nu știu, cineva în Franța, care își cumpără un laptop, dă o grămadă de bani și pe 

licență. Românul, când își cumpără laptop, îi spune: băi, fă-mi windows, și de banii ăia își 

mai ia un hard-disc sau mai știu eu ce altă chestie. Și, mi se pare  că ăsta e un impact 

foarte mare, cel puțin ca programator, când lucrezi într-un loc, în care internetul e 

foarte slab. Și de aia noi nu o vedem aici, noi nu simțim chestia asta. ..., și chestia asta, de 

fapt ne ajută foarte mult, nestând să se descarce lucrurile pe care le descarci, ai timp să 

jonglezi cu mai multă tehnologie. Și de aia, cred că toate chestiile astea împreună, au 

reușit să facă un IT foarte bogat. Și, mă rog, și noi, după ce a picat comunismul, i-am luat 

în brațe pe americani, și cultural, nu doar ca limbaj, că am învățat engleză, și mi se pare 

și chestia asta, că am adoptat toate valorile lor, și de fapt asta a fost o schimbare. 
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M: Care e mai departe, dincolo de contextul local, cap de linie, pentru formarea de IT-

iști, mai mulți, și poate mai repede, și mai democratic, și mai competenți poate decât în 

alte locuri? Ce-i face să ajungă în middle class? Sau să fie asociați, mai degrabă cu middle 

class? Prima legătură care îmi vine în minte, ca primul semn, e salariul, că poate e mai 

mare decât în alte domenii. 

 A: Da. Asta mi se pare. Că de fapt middle class e determinat pe de o parte de situația 

financiară, și pe de altă parte, de obiceiuri, și de consum, și de toată chestia asta. 

M: La asta voiam să ajung: mai e și altă chestie, în afară de venit, care îi recomandă pe It-

iști în categoria asta? 

A: Da. se fac pepiniere, și practic, dacă ...sunt..., adică Bucureștiul este o pepinieră foarte 

mare de IT-iști, și acum au început să apară și prin alte orașe, prin Cluj, Timișoara, au 

început să crească destul de mult. Și, mi se pare că chestia asta, de fapt, strânge foarte 

mulți oameni la un loc. Și cum și-au orientat un pic la case, și la..., oameni inițial poate își 

iau case din astea vechi, să zic, mă rog, apartamente vechi, și după aceea se mută în 

toate complexele astea super-magice, grandioase, și de fapt sunt, nu știu, mici 

comunități acolo, niște  comunități izolate, în care toți oamenii au cam același statut 

financiar, lucrează cam pe la aceleași companii și își aleg casa aproape de firmă, și deja 

se crează așa, un mic univers acolo. 

M: Se omogenizează? 

A: Da, se omogenizează. 

M: Tu, când ți-ai ales apartamentul, ce criterii ai luat în calcul, în afară de preț? 

A: La metrou. Trebuia să fac 10 minute până la metrou, și pentru că nu vroiam să-mi iau 

mașină, mai mulți prieteni și-au luat, nu știu, case mai noi, mai fițoase, mai grozave, 

apartamente, mă rog, nu case, și mai departe, dar aveau mașină, eu nu vreau. Vreau ..., 

practic vreau să pot să-mi și schimb jobul. Nu vreau să fiu legat de job, în sensul ăsta. 

Dar mulți, preferă să rămână.. 

A: Da. Și plus că prin zona aia, Pipera, pe acolo, apar foarte multe firme, și... 

M: Da. ... În afară de IT-iști,ar mai fi vreo categorie profesională care intră mai degrabă în 

middle class decât altele?  

A: Da, nu știu. Cred că mai sunt. Dar cred că și mediciniștii sunt, oarecum, dar ei nu 

neapărat prin salariu, ci, mă rog, ei au și alte surse de... finanțare, și, da. Cred că mai sunt 

și alte categorii. Mai sunt și inginerii, care fac proiectare, sau chestii de genul ăsta. 

Oricum IT e un domeniu foarte, foarte mare. Foarte mulți oameni care lucrează în IT și 
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au specializări diferite. Adică nu numai programatori. Și programatorii sunt împărțiți, 

nu știu, în 1000 de categorii și de grupuri, dar sunt și oameni care se ocupă de 

rețelistică, oameni care se ocupă de servere, dacă e să-i iau așa, ok, toți lucrează pe 

calculator. (râde). Dar, de fapt sunt foarte diferite. Cred că e la fel segmantat, cum e, nu 

știu, medicina. Îs 1000 de tipuri de doctori. 

M: Dar așa la nivel de lifestyle, la cercul tău de prieteni, aveți chestii în comun, care vă 

unesc, dincolo de interesele profesionale, la nivel de stil de viață, de interese, valori 

(râde)?  

A: Da. Mă rog. Cred că pe partea asta cred că sunt destul de diferiți oamenii, adică nu mi 

se pare că IT-iștii ăstia din middle class sunt toți, au un set clar de valori. Cum ziceam și 

mai devreme, că fiind mobilitate socială foarte mare, vin oameni cu foarte multe 

backgrownd-uri, și mulți tind să-și păstreze valorile, mulți sunt, nu știu, destul de 

conservatori. Și, nu știu, țin foarte mult la ideea asta de familie, să-ți întemeiezi o familie, 

să ai, nu știu, copii, și așa, și destul de devreme chestia asta. Unii chiar sunt religioși, alții 

sunt mai petrecăreți, și vor să, nu știu, să-și trăiască viața, 35 de ani în cluburi, și chestii 

de astea.  

M: Crezi că sunt niște valori de bază pe care le împărtășesc reprezentanții clasei de 

mijloc?  

A: Nu știu, nu mi se pare. Nu mi se pare, mi se pare că-s foarte diferiți.  

M: Ok. Ai o experiență poate de 10 ani de muncă.  

A: O să fac 9 în august. 8 jumate. 

M: Mă refeream de fapt la cel puțin 10 ani de când ești pe picioarele tale, sau tinzi să fii. 

În timpul ăsta, ai observat cumva, nu știu, schimbări care s-au petrecut cu clasa de 

mijloc? Sau cu ce simți tu că e clasa de mijloc? Ți se pare că-s alți oameni în middle class 

acum, față de ce vedeai acum 5, 6, 7 ani? 

A: Nu prea mi se pare că..., adică nu mi se pare că s-a schimbat atât de mult chestia asta. 

Apropos de valori, ziceai mai devreme...., mi se pare că au fost anumite chestii destul de 

importante, așa, ca mișcări, care mi s-au părut cumva legate de middle class-ul ăsta. ;i se 

pare că periodic, oamenii se scandalizează de câte o chestie. A fost în 2012, a fost Roșia 

Montană, recent a fost cu Colectiv. Oamenii ăștie, ei sunt middle class de fapt, ei sunt 

oamenii care au timp să stea pe facebook.  

M: (râde)  De ce? 
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A: Și oamenii care au un calculator, să stea pe facebook, și internet bun. Că practic așa s-

au coordonat, și ei, oamenii care au ieșit pe stradă în ambele situații, sper că 

majoritatea, deși liderii mișcării ăstora au alte background-uri, mi se pare că followerii 

sunt în middle class în mare parte. 

M: Dar, dincolo de infrastructură, să zicem, sau de posibilitățile materiale, accesul la 

informații, crezi că internetul, ce crezi că i-a mai unit? De ce tocmai în momentele alea, 

sau cu ocaziile alea, s-au agregat, au ieșit la iveală? 

A: Cred că totuși oamenii nu au probleme, nu știu, la nivel elementar, așa, nu știu, baza 

nevoilor, atunci încep să-și pună alte probleme, în mai înalte cumva: cine sunt eu? Ce rol 

am în comunitate? Ce e greșit în comunitate, pot să schimb chestia asta cumva? Și cred 

că în momentul ăla, oamenii se organizează și încearcă să schimbe, nu neaparat el,  se 

organizează bine, dar încearcă. Și e o tendință. Și mi se pare destul de interesant că ei 

cumva fac și liber chestia asta. O dată la câțiva ani mai începe câte o chestie. 

M: Cum sunt cutremurele.  

A: Da. (râde). E numai așa, se strânge, se acumulează, ideea e că, cred că dup un 

eveniment de genul ăsta, oamenii se relaxează, aaaaaa, iar chestia asta! E așa o... 

M: Fatigue. (râde) 

A: Da. Exact, exact asta e, fatigue. Da.o desensibilizare. 

M: Dar, ce-i împiedică și pe cei de deasipra middle class-ului să se agrege la mișcările 

astea? 

A: Nu știu foarte clar. 

M: Nu par așaprezenți. 

A: Da. Cred că unii dintre ei controlează toate lucrurile. (râde). Da. Și sunt prea 

preocupați să le controleze, sau... cred că e și..., mă rog, cum se numea, hedonic 

treadmill, ideea asta că pe măsură ce acumulezi, vrei săacumulezi mai mult, te adaptezi 

la stilul de viață, la consum, și așa mai departe, și cred că atunci când sari din middle 

class și deja ești în upper class, sau nu știu, cred că atunci deja consumi foarte mult timp 

să acumulezi avere, să acumulezi capital, să-l gestionezi, să-l păstrezi să nu-l pierzi, să-l 

investești cum trebuie, și cred că asta de fapt îi ține foarte ocupați.  

M: Ok. Crezi că înainte de 89 exista clasa de mijloc în România?  

A: Întrebare delicată, da. (râde) Deci toți erau clasa de mijloc. (râde) Da. Și nu era 

nimeni în același timp.  Da. paradoxul clasei de mijloc din 89. Da. Nu cred că ... Da. Nu 

știu. Depinde. Mi se pare că comunismul a variat foarte mult, nu sunt tocmai expert în 
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istorie, chiar de departe, am avut note foarte proaste la istorie, dar impresia mea e că al 

începutul comunismului, urmam mult mai mult valorile comunismului, și cumva era 

mult mai uniformizat, sau mă rog, valorișle marxismului, și mult mai distribuit capitalul, 

și atunci cred că era mai mult o clasa de mijloc, dar treptat, ce ne apropiem de 89, deja 

era mult mai..., trăiau mult mai greu oamenii, și cred că, mă rog, erau foarte mulți factori 

care făceau chestia asta. Ceaușescu era mult mai dornic de putere și de a deține lucruri, 

și de a fi grozav, și investea bani în proiecte absurde, oamenii de pe lângă el cred că îi 

dădeau informații false, de ..., mă rog, de frica lui, și mutau vacile de la un CAP la altul, și 

Ceaușescu zicea: aaaa! Avem o grămadă de vaci. Și după aceea, de ce nu au oamenii 

lapte? Nu știm. Cred că a avut și management acolo, mă rog, într-un final cred că, spre 

89, toată lumea era săracă. (râde) 

M: Deci nu mai era nimeni middle class. Ăăă, după 89, ai putea să te gândești șa unu, 

două evenimente, care au început să umple iar categoria asta socială de middle class? 

Oameni care au preluat formarea unei clase de mijloc? 

A: Da. Au venit corporațiile să ne salveze. (râde). Au venit în sfârșit americanii! 

M: În felul lor. Cum nu ne așteptam. 

A: Da. Și ne-au adus capitalismul, și suntem toți recunoscători pentru chestia asta, ăăă, 

da, și, da, cred că de fapt chestia asta s-a întâmplat. Au venit foarte mult companiile 

străine, au venit foarte multe investiții, s-a dezvoltat foarte mult și piața asta de reclame, 

de consum, și cred că de fapt asta a început să ruleze foarte mulți bani, și... 

M: ăăăă, de consum, clasa de mijloc are ceva în comun? 

A: Da, un singur cuvânt: Mega Image. Cred asta definește clasa de mijloc. Mă rog, sunt și 

omniprezente, cel puțin în București, nu știu dacă sunt în alte orașe, dar mi se pare că de 

fapt, clasa de mijloc acolo se duce clar. Nu știu, alți oameni mai ajung prin Mega Image, 

dar clasa de mijloc se duce acolo. Clar. Este locul preferat, nu știu. Valhalla! (râde) 

M: Dar cum îți explici? 

A: Ideea e că au foarte multe produse comune și necesare, dar au și foarte multe 

produse care sunt cumva de nișă, nu știu, tot soil de tipuri de măsline, au nu știu, tot 

soiul de tipuri de brânză, au froo froo, adică au tot soiul de chestii de genul ăsta, adică 

mici răsfățuri din astea, pe care clasa de mijloc și le permite. 

M: Ești și tu vinovat de păcate, legate de Mega Image ? 

A: Da, da.  



 300 

M: E ceva care te face să mergi și tu în Mega Image? 

A: Da. Observ toate lucrurile astea dar nu înseamnă că mă comport diferit. (râde). 

M: Care e slăbiciunea ta legată de Mega Image? Măslinele? 

A: Păi nu știu. Da. Măslinele îmi plac, da. Froo froo nu cred că așa de mult, îmi plac toate 

tipurile lor de brânză, pastă din aia de măsline, salatele alea ale lor sunt destul de bune, 

alea din pungă, și le iei, și le pui direct, tai câteva roșii, și..., roșii cherii îmi plac,  

M: (râde) Și altceva care să..., nu știu, să unească, la nivel de consum, clasa de mijloc? 

A: Da. Celălalt: IKEA. Este celălalt loc. Da. Te duci la Ikea, vezi middle class. 

M: Cum îi vezi? Cum îți dai seama că sunt ei acolo? 

A: Au 25-35 de ani, sunt tineri, sunt frumoși, (râde), se îmbracă în general de la H&M și 

de prin Mall, de prin ... , dar e destul de evident. Au mașini care îi duc până acolo, e 

destul de dificil să te duci cu RATB-ul până în acel loc. 

M: Ce crezi că își cumpără, sau ce crezi că îi aduce pe cei din clasa de mijloc la Ikea? Ce-i 

determină să mergă la Ikea? 

A: Da, îs mai mușlte chestii. Produsele lor sunt destul de ok, adică nu sunt tocmai 

extraordinare, dar sunt ok, funcționează, merg, nu sunt foarte scumpe, comparativ cu 

alte produse, și sincer, cred că mai e încă un element, pe care, mă rog, mulți îl ignoră, the 

Ikea moment!. Ideea asta că tu faci parte din asta, că e lucrul tău, e, nu știu, ca atunci 

când citești o rețetă de undeva de pe internet, și apoi ești fericit că ți-a oești fix la fel ca 

în poza, sau aproape ca în poza de pe internet. Ideea asta, că tu participi.  

M: aaaa! Pui umărul. 

A: Da, că pui umărul la treabă, și de fapt, lucrul ăla pe care l-ai cumpărat, ți-au venit niște 

băieți, l-au pus în casă, și poți să te uiți la bibliotecă. Nu. E biblioteca pe care tu ai pus-o 

acolo, tu ai dat găuri, tu ai așezat-o. Și, mă rog, am văzut chestia asta destul de puternică 

la mmmm bunicul prietenei mele, mă rog, și la bunicii noștri, mă rog, bunicii mei, mi se 

pare că erau foarte atașați de faptul că majoritatea lucrurilor de acolo erau făcute de 

ei.Și chestia asta e foarte importantă pentru noi. Și omul urban a descoperit chestia asta. 

Pot să cumpăr lucruri care sunt ok, și eu sunt nașul lor. Să le fac, pot să fac și eu parte 

din chestia asta.  

M: Deci e important să simți că ai contribuit la ele. E și mâna ta pe acolo. 

A: Da, da. E un selves foarte diabolic, așa, te măgulește un pic.  

M: ... te pune să muncești, pentru ceva ce deja ai plătit, și îți mai și place că muncești! 
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A: Mai sunt și puzzeluri. Prima poză pe care o vezi pe orice manual Ikea, sunt doi 

oameni, cum unul se uită în manual și se scarpină. (râde) Este ok.  

M: Da. Deci Mega Image, Ikea,  

A: Și altă chestie care mi se pare extrem de interesantă, apropos de asamblat mobilă, că 

sunt două tipuri de manuale din astea. Unul care e un singur om, și: aaa, pot să fac și 

singur chestia asta. Yes! Și mai e încă unul cu doi oameni, ai nevoie de cineva. Și stai un 

pic! Cine ar putea să mă ajute la chestia asta? (râde) Cine mai este în această casă cu 

mine? Mă rog. Și de multe ori, prietena te ajută, sau, mă rog, prietenul. Și de multe ori nu 

e neaparat nevoie de forță, ca amândoi să ... de obicei cineva are nevoie să țină, că poate 

să te ajute prietena, chiar dacă nu poate să ridice lucruri foarte grele, sau... 

M: Da. Cât filetezi tu șurubul, să țină cele doup laturi, sau.. 

A: Așa un brico-moment de cuplu. (râde) 

M: Care poate să iasă bine sau rău. Din experiență probabil. Câteodată cei doi citesc în 

moduri diferite  instrucțiunile. 

A: Nu știu. De obicei, eu citesc instrucțiunile, deci nu prea e negociabil acolo. 

M: Ești șeful de șantier. Ăăăăă. Până acuma toți interlocutorii cu care am discutat ziceau 

de electronice, era pe nerăsuflate, ce cumpără middle class-ul, electronice, gadgeturi. Ți 

se pare și ție că e o legătură, că ei sunt cumpărătorii de gadgeturi, mai degrabă? 

A: Da. Cred că viața produselor electronice e iarăși legat de altceva, care e diferit de , 

efectiv, perioada cât rezistă produsul respectiv. Deci anume, cât timp durează până 

plătești ratele. Și în general, pentru laptopuri, spre exemplu, e cam doi ani, Și oamenii 

zic: aaa, ok. După doi ani îți iei laptop de 20-25 de milioane, și îl vinzi după aceea, cu nu 

știu, 10 milioane. Sau o chestie de genul ăsta. Rulezi, rulezi. Cel puțin asta s-a întâmplat 

până recent, acum se pare că foarte mulți din middle class își cumpără mai mult tablete 

sau smartphone-uri. Sunt mult mai personale, sunt mereu pornite, și e o diferență destul 

de mare între laptop și tabletă, laptopul e mai mult o unealtă cu care creezi chestii. 

Tableta, mă rog, mie nu-mi place termenul ăsta, tableta este produs cu care consumi, să 

zic, lucrurile digitale. Nu-mi place termenul ”consumi” pentru că nu se pierde.  

M: A! Ok, da. 

A: Mi se pare că foarte mulți din, nu știu, legislația legată de copy right ia ideea asta de 

faptul că se pierde, nu dispar lucrurile, nu sunt volatile, dar, mă rog. Utilizează filmulețe, 

sau știu că sună ciudat, dar așa mi se pare că ar trebui să fie corect oarecum. 

M: Da, da, da. Pentru că termenul oarecum viciază, și .. 



 302 

A: Nu e produsul pentru consumatorul clasic,  

M: Da, da. Ți se pare că tableta e mai degrabă legată de utilizare... 

A: Da, da, da. Majoritatea stă pe facebook, youtube, mă rog, câteva servicii on-line, 

joculețe, adică laptop îți iei atunci când vrei, nu știu, să faci editare video, să faci, nu știu, 

dacă faci foarte multe prezentări, lucrezi foarte mult în, nu știu, word, și excel, și chestii 

de genul ăsta, Dacă ești programator, clar, ai nevoie de laptop. Ce mi se pare foarte 

interesant ca specific oamenilor din IT, mi se pare că laptopul a devenit cumva un 

simbol al statutului social. Nu știu. Mi se pare că mai mult decât acum câțiva ani. Mi se 

pare că, nu știu, în doi trei ani s-a schimbat complet. Și își iau foarte mulți laptopuri 

foarte scumpe, și, mă rog, și cei din marketing și sales, în general, când se duc la o 

prezentare, vor să aibă un ultrabook, să fie slim, să fie subțire, să fie portabil, când intri 

într-o sală de ședințe și ești la 4 ace, tre laptopul să nu aibă 3 kile.  

M: Ok. Deci contează la coeficientul de imagine (râde). 

A: Da, da, da. Contează destul de mult. 

M: Cam cât costă un laptop onorabil cu care nu i-ar fi rușine unui IT-ist să se ducă la o 

conferință? 

A: Un IT-ist? Da. Cred că e destul de scump, cred că vreo 50 de milioane. Dar cred că, mă 

rog, un laptop în ziua de astăzi, eu m-am obișnuit, pot să-l scot la 20-25. 

M: Da. Cred că da. Ăăăăă, mmmmmm, revin un pic la observația la care m-a intrigat 

foarte tare, cu protestele, că ăia middle class, ăia care ies în stradă pentru Roșia 

Montană, și după aia, peste doi ani, și încă una, și tot așa.  

A: Ce-i drept, au cam ieșit și oameni mai în vârstă acolo, dar mi se pare că majoritatea 

era din middle class. Scuze.  

M: ăăăăăăă, ce..., are asta vreo legătură și cu un isstem de valori, cu un set de valori care 

îi scoate de fapt pe oamenii ăștia din casă? 

A: Da. Nu mi se pare neaparat că e un set de valori, pur și simplu au ajuns într-o situație 

în care au nevoie să rezolve anumite probleme, și când problemele alea nu sunt la, nu 

știu, baza piramidei nevoilor. Atunci încearcă să se ducă la nivelul următor și să-și pună 

probleme la nivel de societate, de comunitate. 

M: Ok, Deci e mai degrabă o ..., un strat de interes, pe nivelul ăsta, hai să vedem, să 

asamblăm un pic societatea din jurul nostru. 

A: Am observat chestia asta că au fost foarte mulți și la toate complexele astea 

imobiliare, că au grupuri pe facebook, sunt foarte prietenoși unii cu alții, și încearcă să 



 303 

atragă oameni cam din aceeași categorie. și agenții imobiliari cam încearcă să facă 

chestia asta, că vor să aibă, nu știu, această enclavă de oameni toți la fel, toți fericiți, un 

spațiu verde comun, nu știu, din asta, piscină, și colaborează foarte mult pe diverse 

grupuri, mă rog, facebook și de genul ăsta, pentru a... , nu știu, cumva vecinătatea s-a 

mutat pe facebook. Asta se întâmplă. Și fac grupuri pe facebook, grupuri pentru toți 

oamenii în aceeași clădire, sau din același cartier, și sunt vecini doar pe facebook.  

M: Unitate on-line. 

A: Da. Nu te mai duci la vecinul și bați la ușă: dă-mi și mie un kil de zahăr! Ci postezi pe 

grup. 

M: Cine are un kil de zahăr până mâine. Da. 

M: Experiența colegilor probabil. Ăăăăă, există o ..., un comportament politic comunla 

clasa de mijloc? Poate o orientare ideologică sau concret, nu știu, votează un anumit 

candidat la primărie, nu știu, la președinție? Există vreun fir comun? 

A: Da. Ei tind să fie mai liberali, mi se pare liberali..., cum să zic, economic mai mult, de 

fapt și liberali politic, adică, mă rog, pe partea socială... Da. ideea e că sunt mult mai 

toleranți față..., asta mi se pare..., mă rog, e doar opinia mea, mi se pare că sunt mai 

toleranți față de gay comparativ cu romii, nu știu, adică mi se pare că acum câțiva ani, și 

romii și homosexualii erau cam în aceeași găleată, adică erau discriminați de aceeași 

oameni, nu știu, acceptați cam de aceeași oameni. Acum mi se pare că se face o 

polarizare un pic diferită, adică mai mulți homosexuali au început să, nu știu, să iasă din 

dulap, și mulți dintre ei sunt educați, mulți sunt middle class, și cred că merge mult mai 

ușor pe partea asta de empatie și acceptarea e mult mai ușoară. Și cum ziceam, sunt mai 

liberali, economic, sunt, mă rog, împotriva taxelor, statul este corupt, hai să nu reparăm 

statul ci mai mult să nu mai trecem multe taxe, și da, cam asta mi se pare că îi leagă pe 

foarte mulți dintre ei. Dar nu pe toți, dar majoritatea mi se pare că îs.. 

M: Ăăăă, Păi da, cam asta e.  

A: Și se simte foarte clar chestia asta pentru că IT are și scutire de impozit spre 

exemplu., Și am observat, mă rog, am mai avut discuții on-line pe Reddit România, 

(râde) dar nu folosesc numele real pe Reddit, aaaa, e numărul de telefon. Da. ideea e că 

foarte mulți văd scutirea asta de impozit ca pe un lucru bun. Mie nu mi se pare un lucru 

bun, pentru că oricum banii respectivi nu ar fi chiar semnificativi, adică nu ăia definesc 

clasa de mijloc, ăia 16% care mi-i plătește. Ok, îi ajută, și îi primești. Eu am senzația că 

ăia sunt kilogramul de zahăr, sau litrul de ulei al clasei de mijloc. Și mi se pare că ei nu 
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vor să accepte chestia asta, părerea mea personală e că, dacă vor neaparat să încurajeze 

IT-ul, ar trebui, nu știu, ori bani ăia să-i redirecționeze către facultățile de It, ori să aibă 

un soi de fond, pe care poți să-l accesezi ca startup în IT, și dacă nu reușești să=l plătești, 

și dai faliment, să nu te întrebe nimeni nimic. Acum în România, și în Europa în general, 

sunt mult mai puține startup-uri decât în Statele Unite. Noi practic lucrăm pentru 

străini, pentru că în Statele Unite e foarte ușor să-ți asumi un risc, să o dai în bară, și 

apoi să nu te întrebe nimeni nimic. Mi se pare că e mult mai ușor să faci chestii de genul 

ăsta. În România nu se poate treaba asta.  

M: Și legat de facilitățile astea fiscale, ceea ce zici ar fi într-un fel, poate că impactul 

acestor facilități nu este cumva sustenabil și... 

A: Da, da. Nu e sustenabil. De fapt e un proces de consum, asta e de fapt. 

M: Da, se duc prin consum banii economisiți.  

A: Cee ce seamănă destul de mult cu băncile, și cu imobiliarele (râde), și cu... 

M: Da, se cascadează într-un fel efectele astea. Ai avut vreo ocazie în care să te definești 

ca parte din clasa de mijloc? Nu neaparat să anunți. și să-ți pui asta pe tricou, dar să-ți 

dai seama în situația respectivă că: băi, eu sunt middle class. În momentul ăsta sunt. 

A: Nu știu, da, cred că când am mai ieșit cu prieteni din copilărie, din liceu, și nu știu, 

ieșeam undeva în oraș, și eu dădeam lejer 8 lei, 9 lei pe o bere, și luam două, trei beri, ei 

poate își luau una, deși presupun că ar fi băut două, trei, la fel, și atunci m-am prins un 

pic că... clară. Da, da. 

M: Am înțeles. Ce te diferențiază de prietenii sau cunoscuții tăi, pe care nu i-ai include în 

categoria asta de middle class? Ce faci tu diferit de ei, sau ce ai tu diferit de ei? Mai mulți 

bani probabil 

A: Da. e destul de urât, dar mi se pare că am fost destul de norocos în chestia asta, adică 

mi se pare că am avut noroc în foarte multe situații, și a fost o reacție în lanț, care m-a 

adus aici. Și asta mi se pare de fapt că s-a întâmplat, adică am avut noroc de o profesoară 

de informatică în liceu, care, mă rog, eu am făcut un liceu destul de prost, în Slobozia, și 

profesoara, mă rog, a știut să ne explice niște lucruri și să ne stârnească pasiunea, eu 

nefiind un tip pasional, dar ea a reușit să mă motiveze foarte, foarte tare. Și de la note 

foarte proaste la matematică, în clasa a XII-a, deci foarte proaste (râde), nu știu cum să 

accentuez suficient chestia asta, da, N-am rămas corijent, dar aproape, dar, da, eram... 

pluteam. Da, și în clasa a XII-a am făcut foarte multe meditații cu o prietenă a mamei, 

care nici măcar nu era profesoară de matematică, era inginer, și nu știa chiar toată 
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matematica chiar foarte, foarte bine, doar a știut să mă învețe cât să iau notă foarte 

mare la bac, ceea ce a fost destul de șocant pentru profesorul meu de matematică, da, cu 

care n-am făcut meditații pentru că era foarte bun, și el era foarte scump în chestia asta, 

mă rog. Ideea e că au fost foarte multe lucruri care m-au adus aici. 

M: Crezi că un ... 

A: Scuze. Apropos de chestia asta, mi se pare că foarte mulți dintre colegii mei, 

întotdeauna au fost într-un context în care erau cei mai buni. Și chestia asta le-a dat 

senzația, nu știu, erau cei mai buni, eu nu sunt un caz tipic, dar majoritatea colegilor mei 

au fost clar: cel mai bun...,în cea mai bună generală, cel mai bun liceu, cea mai bună clasă 

din cel mai bun liceu, și totdeauna, luptându-se așa, și câștigând, ei nu-și dădeau seama 

de fapt că au făcut niște salturi sociale. Și că ajungeau de fapt. Și mi se pare că toată 

chestia asta a fost..., e munca lor, și că tot ce au..., mă rog, așa au ajuns și la ideologia asta 

liberală. Mă rog, cel puţin aşa văd eu lucrurile, nu înseamnă neaparat că aşa este.  

M: Nu. Chiar are sens. Că au trecut pe nesimţite dintr-o etapă în alta, şi cu paşi mici, 

adică, din momentul în care au ajuns, nu ştiu, au putut să..., poate la meditații, să ajungă 

la un liceu bun, la o clasă bună, cumva următorul pas a venit natural, sau la îndemână, să 

ajungă la o facultate bună, și așa mai departe.  

A: Da. Și m-ai întrebat la un moment dat mai devreme, când mi-am dat seama de fapt că 

sunt middle class. Mmmm, cred că am avut așa un șoc la un moment dat, când, la primul 

job, pe care l-am avut, și colegii au zis, în pauza de masă: hai să mergem la un restaurant. 

Pentru mine chestia asta nu era de loc comună, fusesem de câteva ori la restaurant, și de 

obicei, nu știu, la vreo ... sărbătoream ceva, (râde), dacă nu eram eu neaparat sau mama 

mea, sau ceva, nu știu, ba la o nuntă, ba o chestie, la petrecerea cuiva, nu știu. Și am 

întrebat: acum? Și ne-am dus toți acolo, ne-am dus toți la restaurant, și oamenii și-au 

luat fără nici o problemă supă, sau felul I, felul II, așa o chestie de obicei, aveau și meniul 

zilei, era și o chestie care facilitează, mă rog, creșterea middle class-ului, că de fapt, dacă 

te duci seara în multe restaurante, e mult mai scump decât daăc te duci la prânz, și 

atuncea am fost un pic șocat de chestia asta. Și am mai avut așa un mic șoc, când am 

primit, mă rog, jobul, când am negociat primul meu job, și câștigam cu două milioane 

mai mult decât mama mea. Și mă rog, ea lucra 4 ore, eu 6, învățătoare, dar era un șoc 

destul de puternic. 
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M: Simbolic măcar. Da. Crezi că familia are ..., crezi că apartenența la o clasă socială se 

transmite în familie? Adică, dacă tu ești middle class, e foarte probabil ca părinții tăi să fi 

fost și ei? Înțeleg că la IT poate să fie un pic diferit. 

A: Da. În mare parte mi se pare că e o constantă., și IT-ul mi se pare că e excepția. Deși ca 

număr, foarte mulți din middle class sunt IT-isti, în ziua de astăzi.  

M: La tine în familia extinsă, să zicem mătuși, unchi, veri, genul ăsta, adică nu foarte 

extinsă, nu al 5-lea,... sora lui mama, și așa mai departe, în familia asta, ăăăăă, ai zice că 

toți fac parte, more or less, din aceeași clasă socială? 

A: Nu.  

M: Variază, include două clase sociale? 

A: Da.  

M: Chiar 3? 

A: Nu prea 3. În primele două. (râde). Da.  

M: Ce îi diferențiază pe cei, nu știu, care nu ajung în clasa de mijloc, din familia ta, de cei 

care sunt în clasa de mijloc? 

A: Nu știu, mi se pare că să fii sărac, îți mănânci, îți mănâncă foarte mult timp sărăcia, în 

general. Mi se pare că petreci foarte mult timp făcând lucruri neproductive. Adică, dacă 

vrei să câștigi foarte mulți bani, nu știu, nu mulți, decent să zic, ăăăăă, în general, în ziua 

de astăzi e bine să ai anumite atitudini, să faci cursuri, dar dacă nu-ți permiți să faci 

chestia asta, dacă nu ai suficient timp, sau dacă ești prea obosit să faci chestia asta, nu 

prea merge. Și plus, mai e și vârsta, vârsta e un factor destul de important, eu nu sunt de 

părere că odată ce ai ajuns la, nu știu, la 25 de ani,  nu mai poți să mai înveți, chiar din 

contră, dar cred că e încetățenită chestia asta în cultura noastră, lasă, învață tu, că eu 

sunt bătrân, și cred că și asta diferențiază foarte mult oamenii. 

M: Deci faptul că de la un moment dat încolo, renunți la a mai.. 

A: La ideea de a învăța, și de a te adapta. Nu știu eu cu telefoanele, nu știu cu 

calculatoarele, nu-mi spune mie... Și de aia, uneori orientarea profesională e destul de 

dificilă. 

M: Așa cum te-a prins viața la  X ani, așa.. 

A: Dar cred că e o chestie pur și simplu culturală, e o chestie pe care oamenii o văd așa, 

nu cred că e o barieră neurologică, sau ... biologică, în orice fel.  

M: DA. E o barieră pe care ți-o pui tu. 
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A: Cred că o barieră mai e faptul că, dacă ai o vârstă, nu știu, 30, 35, 40 de ani, cred că 

deja lucrezi undeva, vii acasă obosit, și cred că asta e bariera mai mare. Nu e neaparat că 

sunt prea bătrân, ci sunt prea ocupat. 

M: Am înțeles. O ultimă întrebare. Am tot așteptat să sune Valeria, ... 

A: Valeria zicea că la 8,30-9. Da, cred că ar fi bine să plec pe la 8,30. 

M: Păi, o temă mai era de abordat. Cum îți proiectezi, nu știu, viitorul, pe termen mediu, 

5 ani? În ce punct ți-ai dori să fii peste 5 ani? 

A: Nu știu. Mie îmi place destul de mult viața mea. Și .. 

M: Ce ți-ai dori să păstrezi din cum e viața ta, peste 5 ani/ 

A: Nu știu. Stilul de viață, da, sunt într-o relație de destul de mult timp, suntem logodiți, 

... deci o să ne căsătorim în următorii 5 ani, mă rog, o să avem și copii la un moment dat, 

s-ar putea în 5 ani  (râde), nu mai devreme. Da. Mă rog. În rest nu știu, mi-ar plăcea să 

nu îmbătrânesc așa, cu gândirea, și să nu mă complac într-un anumit stil de viață. Mi-ar 

plăcea, dacă am chef să fac o anumită activitate, s-o fac, și să fiu fericit. Și mi-ar plăcea să 

stau departe de ... hedonic treadmill, știi? (râde) De starea asta hedonică. Mi-ar plăcea să 

nu..., să nu fiu prins în capcana asta, și să acumulez mult, și să acumulez, să acumulez, și 

apoi să fiu prea ocupat să fac altceva. 

M: Să acumulezi ca să mai acumulezi. Ăăă, cum îți vezi viitorul profesional, cariera, peste 

5 ani? 

A: Da. Eu sunt o persoană foarte tehnică, citesc foarte multe lucruri, învăț foarte mult în 

domeniul ăsta, îmi place și folosesc unelte noi, și, nu știu, adică mi-ar plăcea să mut, să-

mi schimb jobul atunci când progresez într-un loc. Știu că mulți de vârsta mea vor să 

aibă undeva, să fie stabili și să nu se mai plimbe de colo-colo, și probabil cât timp o să 

pot să învăț cu viteza cu care învăț acum, dacă nu o să ..., o să-mi schimb jobul, în funcție 

de ce mi se pare interesant, și ce e mișto. Dar, la un moment dat, probabil, nu știu, poate 

nu o să mai am la fel de mult timp, probabil când o să am copii n-o să mai am la fel de 

mult timp, da, eu acum învăț foarte mult, când merg cu metroul spre serviciu, deci 

mașina e dezavantaj uriaș pe chestia asta, deci plănuiesc câteva luni să merg cu mașina 

până când merg cu încredere până la serviciu, și cu ochii închiși să merg, să țtiu traseul 

și să nu dau peste nimeni, și să nu dea nimeni peste mine, și atunci cred că o să mă 

întorc la metrou. Cumva am senzația că lucrurl ăsta n-o să se întâmple, nu știu, alții mi-

au povestit că nu prea..., dar mi-ar plăcea foarte mult să am jobul aproape de metrou, și 

să stau și eu aproape de metrou, și să pot să am o dimineață în care să citesc ceva. 
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M: Ăăăă, asta cu metroul, mă rog, fac o paranteză de comentariu, mi se pare că metroul, 

aș zice, e diferențiator social, că îi adună pe niște oameni pe care nu-i găsești nici în 

autobuz, nici în mașinile care stau la semafor. E cumva felia lui. Are publicul lui. Și sunt 

mai degrabă, nu știu, mă hazardez, mă rog, generalizez, dar parcă sunt mai tineri, mai 

bine îmbrăcați, dar nu extraordinar, Zara, sau plus, un pic de design, un pic de stil mai 

personal, nu sunt geacă gri, pantaloni negri și ghete negre, și acolo vezi mai degrabă 

citind ceva, un ziar, de pe o tabletă, de pe... și mă distrează mereu, merg foarte rar cu 

metroul, și cumva de asta îmi și sare în ochi, că mă regăsesc mai mult, mi se pare că am 

mai multe chestii în comun cu oamenii de la metrou, decât din alte mijloace de 

mobilitate, și mai mereu, așa, mă răsfăț în metrou, la ce mai fac oamenii de o seamă..., 

mă rog, și pe bicicletă mai fac asta, dar ... N-am, nu te-am întrebat de străinătate, că, 

cumva multă lume se raportează la plecatul afară, mai ales la început de carieră, sau na, 

under twenty s, multă lume face alegerea asta, conștient, băi, rămân aici sau plec afară. 

Ți-a trecut prin cap, sau nu știu, te-ai raportat la...? 

A: Da. Mai am momente de astea, și, mă rog, avem cumva în plan să plecăm cu Valeria, 

noi am vrea în State. Sunt curios să văd cum e viața în State, prin Europa m-am tot 

plimbat cu diverse chestii, mi-ar plăcea să lucrez un an acolo, cred că m-ar ajuta destul 

de mult, zic așa, și la carieră, dar, zic, mi s-ar părea destul de interesant să văd, că am 

impresia că sunt foarte diferiți de noi, și cred că ar fi oarecum interesant. 

M: Și numai curiozitatea despre o societate foarte diferită, te-ar mâna într-acolo? 

A: Da. Și, mă rog, mi se pare că și pe partea asta tehnică se întâmplă foarte multe lucruri 

interesante acolo, și cred că aș putea să-mi găsesc un job destul de mișto, da. Așa, îmi 

place România, mi se pare că e o țară foarte primitoare pentru noi, IT-iștii. Mi se pare că-

s foarte multe chestii faine, adică dacă te uiți la, nu știu, la criminalitate, sau la ... sunt 

foarte multe lucruri care se întâmplă în România mult mai bine decât afară. În multe țări 

sunt de obicei diferențe foarte mari sociale, nu știu, Franța spre exemplu, care nu a 

reușit să asimileze din fostele ei colonii,  

M: Am mers, v-am luat tot ce era mai de preț de acolo, și acum mergem acasă, rămâneți 

acolo, stați acolo, nu veniți după noi. 

A: Și mă rog, prin toate țările se întâmplă chestia asta. Noi n-am avut colonii, n-am avut 

imperiu, am avut sclavi, dar sunt destul de tăcuți și liniștiți, nu prea fac scandal cum fac 

alții, 

M: Nu ne chinuie conștiința.  
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A: Da, da. Mai arătăm cu degetul din când în când. 

M: M-a plăcut, sau mi-a atras atenția chestia aia pe care ai zis-o, cu liberalii, cu valorile 

middle class-ului, cu diferența de atitudine față de homosexuali, versus romi, și mi s-a 

părut ..., na, e o chestie pe care o urmăresc și eu, că mi-a trecut și mie prin cap. Și mi se 

pare interesant, tot ca comentariu, cum e mai ușor pentru un om emancipat, să preia o 

temă, cumva occidentală, care a venit la noi, via State, sau mă, rog, e un curent practic 

care vine din vest, decât o problemă socială, sau cu o minoritate de la noi de acasă, cu 

care, nu știu, istorică, care e o problemă istorică, și așa mai departe. E în curtea ta. De ce 

nu rezolvi asta? sau de ce nu te preocupă mai mult asta decât cealaltă? Nu că ar exista 

grade de importanță, dar ...de ce nu e mai la îndemână!? 

A: Da. Mi se pare că ... cred că se învârte toată chestia în jurul ideii de alegere. Și cred că 

acum e clar pentru foarte mulți din generația mea, că nu alegi să fii homosexual. Nu e la 

fel de clar că nu alegi să fii sărac. Și cred că de fapt asta se întâmplă. Și au senzația: 

aaaaa, n-am.. Păi de ce nu muncești? Și cea mai tare, mă rog, cea mai tare bucată, sau 

citat, din, dacă ai văzut, bănuiesc că ai văzut și scena aia când unul dintre naratori vine ... 

M: Că este mai... 

A: ideea e că unul dintre naratori s-a angajat, la o, mă rog, un centru din ăsta de reparat 

mașini, service auto, și vine la un moment dat un român. Și oprește mașina acolo, aaa, că 

ești român, că nu știu ce! Aaa, uite, vezi, că românul vine în UK și muncește, și e harnic. 

Dacă erai țigan, stăteai acolo în România, nu făceai nimic. Și mi s-a părut așa, foarte 

interesant, tipul ăla n-a mai zis absolut nimic. Tipul ăla era rom. Asta era chestia. Și nu a 

zis absolut nimic. Dădea așa din cap. (râde). Da. Și avea tenul mai închis, adică nu era așa 

super evident, că unii au tenul un pic mai deschis, și nu-ți dai seama foare clar, poate 

sunt bronzați. Dar ideea e foarte interesantă, era atât de mare, că  el pur și simplu n-a 

văzut chestia asta, n-a observat.  

M: Da. Cred că dacă stătea în fața unui om care lucrează, putea să presupună că.. 

A: Da, da. Și cred că de departe e cea mai tare scenă din tot filmul.  

M: (râde) Da, da.  

A: Încă o chestie, apropos de State și de România, mi se părea foarte interesant că 

vorbești chiar și cu cei mai rasiști români, nu știu, cei care se cel mai mult, dar cu negri... 

a, nu. Ei sunt grozavi, sunt doctori, sunt avocați. De unde ai văzut că sunt? Am văzut la 

tv, sunt în filme. Foarte interesant. Ei, pe de o parte, nu trăiesc în State, nu-i cunosc, nu 

au interacționat cu ei, și, mă rog, nu le-a furat nici un negru nimic, deci nu au impresia 
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asta negativă, și pur și simplu imaginea pe care o văd în filme a reușit să schimbe foarte 

mult perspectiva lor. Dar ce mi se pare interesant la românii care-s, mă rog, 

discriminează cel mai mult? Cei mai rasiști români, sunt cei mai sensibili la rasism. 

Chestia asta e absolut fantastică pentru mine. Și de obicei încerc să argumentez. Ok, bun. 

Unii sunt chiar super-deschiși: eu sunt rasist. Deci spun, eu nu sunt. 

M: E și moda asta anti-political correct. 

A: Da. Și de obicei le spun: ok, bun. Nici o problemă. Vrei să fii rasist. Dar să nu te 

deranjeze când sunt alții rasiști cu tine. Te duci în ... Aaaaaaaa, românii sunt batjocoriți 

pe nu știu unde, și nu știu cum. Dar ei sunt rasiști, ceilalți rasiști, ar trebui să vă 

înțelegeți. Adică ori ești sensibil în ambele situații, ori ești tolerant și reziști la rasism în 

ambele situații.  

M: Păi da, dar e ăsta, că toți occidentalii ne urăsc, că ne confundă cu țiganii, sau, mă rog, 

că  

A: Da. Era odată o știre cu o tipă, o româncă, avea nu știu ce, din asta, doctorat sau o 

chestie de genul ăsta, a fost la un hotel, și n-au vrut s-o primească, i-au spus că e 

româncă și e prostituată. Acum, româncele sunt prostituate, nu țigăncile.  

M: Da. Nu sunt convinsă că pot discuta asemenea lucru cu o persoană care își asumă că e 

rasistă. 

A: De aia, că dacă pui chestia asta în context, ăăăăă, de multe ori oamenii încep să vadă 

paradoxul situației. Dar de fapt e mentalitatea de RATB. Fă și tu loc, hai să intrăm cu 

toții, mai înghesuiți-vă un pic. Hai domle, gata, nu mai e. Să se închidă ușile! Deci e 

momentul ăla, când ai făcut pasul. Ai făcut pasul, deja ești în cealaltă tabără, ei sunt 

ceilalți, în spatele tău. (râde) Și fix aceeași chestie cu rasismul. Unde ești? Ești în afara 

autobuzului sau în el!?  

M: (râde) Da. Îți asumi niște ... Da, da. După ce ai urcat pe prima treaptă. Ăăăă, cumva, de 

încheiere, e a doua încercare de încheiere, te-aș întreba de: de ce îți imaginezi despre 

middle class-ul de peste 5 ani, în București? O să se schimbe ceva la categoria asta? 

A: Nu știu. Poate or să apară mai multe start-up-uri? Sau IMM-uri, care e termen 

românesc. Da. Nu știu. Sper. Cred că încep să apară niște presiuni în direcția asta, au 

început să apară toate hub-urile astea cool, și s-ar putea să fie la un moment dat și 

presiune politică din partea tinerilor frumoși, să facă... 

M: Facilități fiscale, eliminarea birocrației. 
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A: Da. Încep să crească la un moment dat. Și cred că e mai mult o problemă europeană, 

cred că, în afară de Germania, nu prea există start-up-uri, (râde) în Europa, și cred că la 

un moment dat s-ar putea să vină chiar chestii mai de sus, mai de la, nu știu, UE, să 

spună: ok, faceți start-up-uri, înmulțiți-vă, că sunt business-uri aici. (râde). Să nu apelăm 

toată ziua la americani.  

M: Da. deși .. 

A: Oricum internetul e o colonie americană, după mine. Da. Și cred că îi deranjează pe 

europeni chestia asta. Pe francezi îi deranjează foarte mult, și pe mulți îi deranjează, că 

limba lor, regulile lor, serverele lor, IQ-urile lor, la ei acolo tot, noi doar tragem. Tragem 

cablurile. Ei deschid robinetul: dați-ne și nouă internet! Vă dăm cât vrem noi. 

M: Deci mai mult antreprenoriat ar fi. 

A: Cumva cred și sper în același timp. 

M: Ok. Bine.  
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A.V., barbat, 30 de ani, studii superioare, stomatology 

Interviu realizat de Monica Stroe 

 

A.V., barbart, 30 de ani, studii superioare, stomatolog 

M: Ce inseamnsa pentru tine clasa de mijloc? Ce crezi ca e ea? 

A: Aaa, nu stiu, cel putin din punct de vedere economic, o persoana care castiga undeva intre 

50 si 100 de milioane, ma rog 5000-10000 de lei noi. Cam asta ar fi vin punct de vedere 

economic. Si asa, din punct de vedere al stilului de viata, o persoana care , nu stiu, isi permite 

sa-si faca o excursie, cel putin o excursie in afara,  o data pe an, aaaaa, nu stiu, ca si sa aiba 

un apartament al lui sau un spatiu al lui care sa nu fie inchiriat, stii, sa fie proprietate. Cam 

asta as vedea, in linii asa, foarte, foarte mari. 

M: Crezi ca exista si niste caracteristici educationale obligatorii pentru clasa de mijloc? 

A: Nu, nu. Din punctul meu de vedere, nu. Cel putin in momentul de fata, care intarzie o 

facultate. Asa, ca studii, cel putin sunt faptul ca ei sunt la o facultate, e putin relevant pentru 

mine.  

M: Ok. Ti se pare clasa de mijloc o categorie sociala omogena? Poti sa ii delimitezi, sa zici: 

sunt doar astia si au caracteristici comune, sau e mai greu, sunt mai greu de descris, de 

incadrat. 

A: Nu stiu. Ti-am explicat cam cum ii vad eu. Adica, aia care se incadreaza, din punctul meu 

de vedere, in astea 3 parametrii, cu salariul, cu excursii, nu stiu ce, cu apartamente, sau cu 

locul unde sa stea, aia ii consider. Restul, nu stiu, care au 10 apartamente si salariile peste 

10000 de ron, consider, nu stiu, clasa superioara. Cei care nu le au, clasa de mijloc, clasa 

inferioara, pardon. Cam asa. Deci pentru mine, din punctul asta de vedere, sunt destul de bine 

delimitate. Cam astea ar fi. Cam astia ar fi parametrii din punctul meu de vedere.  

M: Dar apartamentul, de exemplu, de ce ti se pare definitoriu, pentru apartenenta la middle 

class? 

A: aaa, pur si simplu, pentru ca, nu stiu, din punct de vedere financiar, contureaza mai bine 

faptul ca acea persoana se incadreaza in clasa medie, adica e ca un parametru, care 

delimiteaza si mai bine. S-ar putea sa fie unul care, nu stiu, are sa zicem, se incadreaza din 

punct de vedere financiar intre 50-100 de milioane, dar vrea sa-si inchirieze un apartament. O 

duce foaret bine, de ce sa se complice cu o viata ... stii, vrea sa calatoreasca. Dar pur si 

simplu asta e un factor care eu il consider, daca ar fi sa aleg intre doua persoane, as zice ca 

ala care are apartamentul lui, se incadreaza mai bine, exact, intr-o clasa sociala medie, decat 

unul care nu. Si nu zic apartament de 2-3 camere, garsoniera, nu. Sa aiba apartamentul lui. 
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Sau spatiul lui. Adica unul care are o garsoniera, il bag in aceeasi categorie cu unul care are 3 

camere, care din punct de vedere poate inanciar, as zice ca ala cu 3 camere o duce mult mai 

bine decat ala cu o garsoniera, stii? 

M: Si ce ar avea amandoi in comun, ar fi faptul ca au o intentie sa se statorniceasca, sau, ma 

rog, sa aiba un spatiu al lor. 

A: Da, oarecum. Oarecum. Sau ceva de genul. 

M: I-ai include in categoria asta si pe cei care au intentia sa-si ia un apartament? Adica cei 

care au inceput sa-si faca planuri de apartament, de exemplu, care au contractat un credit, sau 

sunt pe cale de a contracta. 

A: da, da. cred că i-as include. Cum sa zic, eu sunt ala care vede totul printr-un sablon. Adica 

trebuie sa ma stii si ca personalitate. Din punct de vedere ce intentioneaza, de la intentie pana 

la fapte e cale lunga. Si poate ca i-as include, dar atata se limiteaza, la poate. 

M: Ok. Crezi ca apartamentul ala ar trebui achizitionat prin forte proprii, sau e ok sa ai si 

ajutorul familiei? 

A: Uneori e foarte ok sa ai si ajutorul familiei. Foarte ok, adica nu vad, nu stiu, din punctul 

meu de vedere, al clasificarii, nu vad de ce familia n-ar trebui sa intervina, stii? 

M: Dar, legat de venit, ziceai o marja din asta intre 50 si 100 de milioane vechi. Crezi ca asta 

ii incadreaza pe cei din clasa de mijloc, si in anumite categorii profesionale? Adica e vorba de 

niste salarii mari as zice, asa, din ochi. 

A: Din punctul tau de vedere ti se par salarii mari? 

M: Cred ca sunt mult peste medie, daca salariul minim pe economie e, nu stiu, 12 milioane, 

sau acuma se discuta de 12 milioane, na, e mult peste medie. Si ma gandesc.. 

A: Din punct de vedere al mediei, pentru tara asta.  

M: Pai da. 

A: Dar depinde acuma la ce te raportezi, ca la cum vezi tu traiul de viata. Daca vezi traiul de 

viata normal, mediu, sa mananci dimineata, si in cel mai bun caz, seara, si sa-ti permiti un 

litru de bere o data pe săptămână, good luck, stii? Eu nu consider asta viata medie. Nu trebuie 

sa vin si eu o data pe luna la restaurant. Nu stiu. 

M: Deci tu vorbesti de un standard... 

A: Da. Eu poate vad ..., oricu, eu altcumva percep viata medie, stii? Unul de la tara poate  

vede trai bun, sa aiba, nu stiu, 5 vaci. Eu o vad altcumva, stii? Deci cam asta ar fi ... 

M: Crezi ca sunt niste profesii care iti garanteaza salariul asta? 

A: Nu, nu. Poti sa fii manelist, sa castigi 200 de milioane intr-o zi. Poti sa fii doctor, si sa 

castigi banii astia in 5 ani. medic la stat. (rade). Sa fiu mai precis. Asa. 
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M: Deci n-au legatura. 

A: Nu, nu. In nici un caz.  

M: Dar cu studiile, zici ca.. 

A: Asa, cu studiile nici atata. Faptul ca manelistul castiga 200 de milioane, nu cred ca are 

studii. Sau nu cred ca au studii, cum sa zic, academice, care sa ... Intelegi ce vreau sa zic. 

M: Da. Poate au scoala vietii, dar nu scoala de asta cu diploma. 

A: Da. Exact.  

M: Pai din ce zici tu, clasa de mijloc asa cum o vezi, n-ar fi neaparat o categorie sociala 

omogena. Adica ... 

A: Da, da, da. Exact. Deci, cum sa zic, eu vad clasa de mijloc din punct de vedere financiar. 

Sin punct de vedere al puterii de cumparare, din punct de vedere al stilului de viata. Cam asta 

ar fi   

M: Si in rest pot sa varieze, nu stiu, profesia, studiile.. 

A: Exact.  

M: Crezi ca exista clasa de mijloc in România inainte de 89? 

A: Mmmmm! Buna intrebare! Mai acuma, nu stiu, inainte de 89, eu aveam 3 ani. aaaa, nu 

stiu, nu stiu daca ti-as da raspunsul cel mai pertinent, dar banuiesc ca nu. Si asta e doar o 

presupunere. 

M: Cam cand crezi ca a inceput sa apara clasa de mijloc in România? 

A: Cam dupa 89. 

M: Crezi ca in anii 90 se putea vorbi deja de o clasa de mijloc, sau nu? 

A: Da, da. Pentru ca cei care au stiut cum sa se desprinda si cand sa se desprinda de ..., adica 

statul, inainte de 89, ii tinea pe toti in ... limitat, stii. Punct. Cu zgarda la gat. Cei care au avut 

cunostinte, know how, ma rog, asa, au stiut sa-si faca firmele lor, si pur si simplu, din punct 

de vedere financiar au reusit sa se descurce suficient de bine. 

M: Deci anii 90 au permis.. 

A: Da, da. Exact. Deci chiar e ..., intr-un fel e buna remarca ta. Intr-adevar si eu consider ca 

dupa anii 90 a inceput clasa de mijloc. Si repet, e o ipoteza, o presupunere, o parere, nu 

pentru ca si pe atunci erau unii care aveau salarii foarte mari, si nu stiu, erau sefi de partid, 

sau cine stie. Adica castigau si bine, dar, nu stiu, n-as putea sa ma pronunt foarte bine. 

Acuma vorbesc in mare, nu vorbesc fie buzunarele care au intrat acolo, stii?  

M: Da, da, da. Mai degraba asa, societatea in ansamblul ei. 

A: Exact. Dar inainte de 89, n-as vedea ca si clasa de mijloc ar fi atata de numeroasa cum e 

acuma. Mult, mult, mult mai mica. 
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M: Si izolata probabil.. 

A: Ceva de genul. Exact. 

M: Mai aproape de experienta ta de adult, crezi ca s-a schimbat ceva important la clasa de 

mijloc in ultimii ani? Adica de cand lucram si noi, trebuie sa ne castigam existenta, si ne 

uitam altfel in jurul nostru? 

A: Nu, nu. Nu vad ceva ce mi-ar sari in ochi. Nu, nu vad nimic, absolut nimic din ce... 

M: Ma gandesc, poate ca au aparut alte oportunitati de cariera, sau de castigat bani, sau alte 

posibilitati de stil de viata, de ... 

A: Da. Nu stiu. Faza ca au aparut calculatoarele, asa, in forta, stii, in ultimul deceniu. Poate, 

stii, cu partea de IT, poate asta ar fi asa. Dar nu vad, nu stiu, cel putin din punct de vedere al 

jobului meu, dentistic vorbind, nu vad absolut nimic astazi. Toti la fel.  Deci nu vad nimica, 

chiar nici o schimbare, din punctul meu de vedere. 

M: Daca ar fi sa iti imaginezi, sau sa descrii unde locuieste o persoana din clasa de mijloc, ce 

ai zice. Ai zis ca trebuie sa aiba o locuinta a lui. 

A: Da. Exact. Un spatiu, si poate sa fie o garsoniera, poate sa fie un apartament cu 3 camere. 

Dar sa nu fie..., sa nu stea la chirie, sau in chirie. 

M: Dar n-ar exista un criteriu legat de cat de central stai, sau daca e dezvoltare din asta noua, 

sau blocuri vechi, sau...? 

A: Nu, nu, nu. Acuma, nu..., chiar nu vad. Nu vad nici o... adica n-as zice ca unul are un 

apartament in centrul Bucurestiului, si altul are, nu stiu, in Otopeni, n-as putea zice ca cel 

care sta in Otopeni, o duce neaparat mai decat in buricul Bucurestiului. Deci nu. Pur si simplu 

asa vad. Sa aiba un spatiu al lor. 

M: Intrebam asta ca tot sesizez in ultimii ani, obsesia asta cu casa pe pamant, si ma intrebam 

daca n-o fi o ... 

A: Nu. Probabil asta e mult prea...  

M: Ce prioritati de consum are un om din clasa de mijloc? Pe ce isi cheltuieste banii? Ma rog, 

dincolo de excursia anuala, care ar fi ideala. 

A: Pai nu stiu, ideea e sa-ti permiti un control la medic, sa mergi o data, uite, la dentist, macar 

de doua, hai de 3 ori pe an, sa-ti faci niste controale, banuiesc ca cei din clasa, ma rog, 

inferioara, nu si-ar permite, pentru ca, da, consultul costa. Cam asta ar fi poate unul din 

factori, unul din factorii esentiali. Si asta tine foarte mult si de educatia oamenilor. Dar daca, 

sa zicem, consultul ar fi gratis, poate ca..., na. 

M: Da, chiar. Interventiile pe care ar trebui sa le faci dupa aia, nu ti le-ai mai permite. 

A: Da. Exact. 
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M: Dintre serviciile medicale, uite asta e foarte interesant, nici nu mi-a trecut prin cap, dar e o 

pista foarte buna, dintre... 

A: S-ar putea sa te intereseze o chestie, stomatologic vorbind, se vede extraordinar de bine 

impins asa, cat de bine o duce o persoana. Vorbesc serios. 

M: Clasa. (râde) 

A: Extraordinar de bine. Gura e cutia neagra a omului.  

M: (rade) Dar cum e? Ai zice, nu stiu, da, ca un om care isi permite mai .... servicii medicale, 

care are mai multi bani, nu stiu, nu are carii. Asta ar fi prima chestie care iti trece prin cap, ca 

si le plombeaza. Dar altceva? 

A: Da corect. Se vede ca sunt mai ingrijiti. Nu stiu, se vede ca sunt mai ingrijiti decat cei care 

sunt clasa inferioara. Nu stiu. Se dau cu parfum dimineata si dupa-amiaza, nu put a oaie, e 

stilul de viata.  

M: Si la dinti, se vad, dincolo de faptul ca nu au carii vizibile,  

A: Aaaa, nu, toata lumea are carii. Toata lumea are carii. Nu exista... pana acuma... de 4 ani 

de cand lucrez, doua persoane am intalnit care literalmente nu aveau absolut nici o carie. Deci 

ideea e ca toata lumea are carii, dar cei care sunt in clasa medie, care au un salariu cat de cat 

decent, si la mine decent inseamna sa ai intre 50 si 100, deci pentru mine asta inseamna 

normal. Altul considera normal sa aiba 10 milioane, sau aia de la tara sa aiba 5 vaci in curte, 

asta e... depinde la ce te raportezi. Ca daca as sta la tara, nu stiu, n-as avea mall-uri si alte 

chestii care sa-ti distraga atentia. Dar, in fine, revenim. Asa ca toata lumea are carii, dar cei 

care sunt in clasa sociala medie, in momentul cand se depisteaza o problema, nu stiu, sa 

zicem trebuie sa-ti faci un tratament de canal, si tre sa-ti faci o lucrare, o coroana, o punte sau 

ce o mai fi, aia iti zic din start: da, o facem. Nu stiu, maine, sau poimaine. Adica se apuca de 

tratament intr-un timp relativ scurt, din momentul in care s-a zis diagnosticul. Domnul care 

nu are bani, hai sa lasam mai incolo, hai sa mai facem ceva, hai sa nu stiu cum.  

M: ihi. Taraganeaza. 

A: Da. Uite, si o alta chestie cu care ma confrunt, si chestia asta e ... eu zic ca e destul de 

obiectiv raspunsul, sau, ma rog, afirmatia, ca diferenta, asa, intre ... delimitare intre clasa 

sociala medie si cea inferioara, ma rog, am mai mari probleme de comunicare cu cei care 

castiga foarte putin, decat cei care au salariu mediu, si am explicat, adica cu ... din clasa 

medie, si anume, ala care are un salariu extraordinar de mic, mic pentru mine inseamna 

undeva sub 20 de milioane, sau, ma rog, asta este extrem de mic, 20 de milioane. Mic pentru 

mine inseamna undeva sub 50. Deci eu ma uit ..., ma rog, trebuie sa-ti povestesc alte chestii, 

dar sa nu ma abat de la ce vroiam sa zic. Asa. Astia care au salarii mici si foarte mici, tind sa-
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si stranga foarte multi bani la ciorap, strang, nu stiu, isi pun bani deoaparte cativa ani, si apoi 

vin si zic: mai, hai sa-mi faci dantura. Si stand foarte mult timp cu dintii praf, nu prea mai ai 

ce sa faci. Si ei spun asa: Domle, uite iti dau toti banii, numai sa mi-i faci. Si eu ii zic: mai, nu 

o sa te tina lucrarea cat ar trebui, o sa te tina, nu stiu, 3-4 ani, in loc sa te tina 10-15 ani. Pai 

cum domle, ca la cati bani iti dau, de ce nu poti sa-mi faci? Nu, pur si simplu nu inteleg. 

Adica... Isi strang bani, si asteapta ca banul sa rezolve orice problema. Daca ei si-au pus 

deoparte. 

M: Deci n-au comportament de asta preventiv, sau... 

A: Da. In schimb, omul care castiga mult mai bine, ma rog, asa, sa zicem, are gura praf. Si eu 

ii zic: domle, uite, la gura ta, lucrarea asta sa te tina .... ca sa zicem ca e acelasi caz ca si cel 

de dinainte. Si ii zic: domle, te tine 3-4 ani. Cat i-am zis si la celalalt. Si el zice: ok. Intelege. 

Intelegi? Adica e mai impacat cu ideea ca lucrarea il va tine atata, decat cel care castiga mai 

putin, pentru ca ala care castiga putin, isi strange banii pe o perioada foarte lunga, pentru ca 

el face un efort foarte mare, si cand vine si ii da la medic, asta trebuie sa faca marea cu sarea. 

Stii? Cand asta care are venitul mediu, sau castiga..., e in clasa medie, e mai impacat cu 

ideea. 

M: Da. Stie ca si peste 3 ani nu va fi un efort imens sa... 

A: Exact. Exact. In schimb, uite, ala care are salariu foarte mare, exact acelasi caz, deci exact 

acelasi caz, ii tine lucrarea, sa zicem 2-3 ani, dupa aia 2-3 ani, isi pune implant in toata gura. 

Pe cand asta care e in clasa sociala medie, dupa ce o sa fie praf, n-o sa mai aiba nici un dinte, 

o sa-si puna o proteza. Si asta zic: gura e cutia neagra a ... Poti sa-ti dai seama cat de bine o 

duce omul. 

M: (râde) E tare asta cu cutia neagra. Ce alte servicii medicale ai zice ca sunt ..., ca le 

cumpara mai degraba clasa de mijloc decat patura inferioara? In afara de servicii 

stomatologice. Asa, la doctorul de familie, banuiesc ca merg, in principiu... 

A: Bine, la doctorul de familie merge toata lumea. Dar..., nu stiu, n-as putea. Cred ca la 

dentist ar fi pe primul loc. Nu stiu. Cred ca restul ar fi ... nu stiu, sa-ti pui silicoane, buze, 

doar astia din clasa sociala care sunt foarte instariti. 

M: Da. Serviciile estetice de... 

A: Exact. Exact. Nu, nu vad. Poate, nu stiu, excursiile, stii ca discutam la inceput, ca sunt cei 

din clasa asta medie, fac excursii o data pe an, undeva in afara. Ca o fi Bulgaria, ca o fi 

Tenerife, dar sa-si permita o excursie. Sunt linii relativ mari care definesc clasa sociala 

medie.  
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M: Dar e important ca excursia sa fie afara? Adica cineva care merge la Mamaia, sau, nu stiu, 

in Maramures, e mai... face un compromis? 

A: E bun si punctul tau de vedere, ca poti sa cheltiu in Maramures mai mult decat cheltiu la 

bulgari, stii? Ăăăă, da. adica nu stiu, dar pur si simplu ca asa vad creierul cu mentalitatea 

romaneasca. Poate din cauza asta vad excursia afara.  Nu stiu. Adica eu ma gandesc ca o 

excursie in afara e teoretic mai scumpa decat o excursie in România. Stii? Pe principiul asta, 

desi s-ar putea sa nu fie adevarat, adica la noi, la Mamaia s-ar putea sa cheltui mai mult decat 

intr-o excursie, nu stiu, in Grecia sau in Bulgaria. Asta e clar. Dar intelegi ce am vrut sa zic. 

M: Da, da, da. 

A: Asta era ideea. 

M: Si daca ar fi sa compari o vacanta pe care si-o face cineva din clasa de mijloc, cu o 

vacanta pe care si-o face cineva din patura mai instarita, care ar fi diferentele? 

A: Nu stiu, sa zicem ca cel din clasa de mijloc s-ar face timp de o saptamana, ala ar face mai 

mult de o săptămână, ar lua doua săptămâni sau chiar 3 săptămâni.  

M: Ti se pare ca e o tendinta mai mare a clasei de mijloc sa mearga la all inclusive? 

A: Nu stiu, nu stiu. Mi-e greu sa ma pronunt. Eu unul nu m-as duce. Apropos, din punctul tau 

de vedere, tu cum vezi? Banuiesc ca ai mai vorbit cu 10000 de oameni. 

M: (rade) Pai asta  ... Nu, nu, am mai vorbit cu 2. Ca suntem la inceput. Eu. Asa din intuitie, 

as zice ca in clasa de mijloc. Dar noi, tocmai de asta facem bucata asta exploratorie de 

interviuri, la ghici, cum ar veni, ca nu e o definitie in sociologie, sa te duci la dictionar si sa 

zici: da, clasa de mijloc sunt aia care castiga intre si intre, si care au profesia cutare, si... 

Adica e o cercetare foarte grea, ca in mod normal, la orice cercetare sa zicem ca nu stiu, faci 

cu, nu stiu, o cercetare pe femei, sau o cercetare pe batrani, sau pe... o categorie, inseamna ca 

de la varsta cutare, la varsta cutare, sau sexul e clar. Aicea, na, trebuie sa mergem mai mult 

pe cum se reprezinta oamenii pe ei insisi, cum se definesc ei insisi. Tu, banuiesc ca zici 

despre tine, ca faci parte din clasa de mijloc. Adica trebuia sa incep cu intrebarea asta. 

A: Da. La inceputul clasei de mijloc. 

M: La inceput, adica mai e loc de crescut in...? 

A: Nu. Ma consider in clasa de mijloc, dar la inceput. 

M: Cam care ar fi momentul in care zici ca ai intrat, sau ca te-ai calificat pentru clasa de 

mijloc? 

A: Cand am inceput al doilea job, adica acum 3 ani. 

M: Deci cumva ti-ai intensificat eforturile de cariera, si asta a fost pasul. 

A: Exact, exact. Da. 
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M: Cum sunt prietenii tai, rudele tale? I-ai defini si pe ei ca apartinand clasei de mijloc? 

A: Putin, foarte putin. Adica putine rude le stiu. Prieteni, tot asa, putini.  

M: Prietenii care nu apartin clasei de mijloc, ce-i diferentiaza de tine? 

A: Cu ce i-as diferentia? Ca e cea am zis la inceput, platesti chirie, castiga mai putin de 50 de 

milioane, si nu-si permite o excursie in afara, macar o data pe an, stii? Exact. Si vad totul ca 

printr-un sablon. La mine e destul de bine delimitat totul. Daca nu incape prin sablon, nu e 

ok. Nu stiu. E si vina mea.  

M: Dintre prietenii tai, na, mai apropiati sau pe care ii cunosti mai bine, si pe care nu i-ai 

include in clasa de mijloc, crezi ca exista unii care se includ pe ei insisi in categoria asta? 

A: Nu, nu. Adica asta care nu-i include, nu se considera asta, clar. 

M: Si in general ai zice ca oamenii, dintre cunoscutii tai, isi cunosc clasa din care fac parte, se 

incadreaza corect? 

A: Eu zic ca da. Adica cu cei cu care am mai vorbit asa, in stanga si in dreapta, daca ii intreb, 

da.  

M: Crezi ca exista apartenenta la o clasa sociala se mosteneste? 

A: Nu neaparat. Da, inteleg ce vrei sa zici. Nu cred ca se mosteneste, dar cred ca ai sansele ca 

sa ajungi, cel putin in acea clasa, stii? Adica, iti dai seama, parintii, familia, au tot interesul sa 

o duci cel ăutin la fel de bine ca ei. Si probabil financiar, moral, te ajuta.  

M: Concret, cum ar putea sa te ajute? Financiar e concret. 

A: Pai nu stiu. Din punct de vedere financiar, nu stiu, te sponsorizeaza cu bani pentru studii, 

cu bani pentru un apartament, un spatiu, ca sa fiu asa, mai vag, ăăăă, cam asta ar fi. 

M: Si mai ziceau ca te sustin moral. Asta in ce s-ar putea concretiza? 

A: Pur si simplu ca sa nu te lase sa ... zici ca ok, nu poti mai mult. Ma multumesc cu atata, 

stii? 

M: Sa te motiveze, sa traga de tine.  

A: Adica ai salariul de 30 de milioane, e ok, stii. Dar de ce sa am mai mult, de ce sa trag mai 

tare, daca pot sa am si mai mult, daca pot sa trag? Stii? Adica te lenevesti. Ceva in sensul 

asta. adica sa te ambitioneze. 

M: Sunt, observi in jurul tau, persoane din clasa de mijloc, care au inceput de jos, care nu 

provin dintr-o familie, sa zicem, tot din clasa de mijloc? 

A: Da, da. am foarte multi prieteni, care chiar dimpotriva, din clasa de jos, au ajuns in clasa 

de top.  

M; Si cum au facut asta, cum poti sa sari etapele, sau, ma rog, sa urci in ierarhia sociala? 

A: Cum sa zic, un parametru foarte important, pe orice clasific eu, asta clasa, e cat castigi. De 



 320 

exemplu, avand servicii foarte bune. Au plecat din firma in firma, pana cand au ajuns pe 

salarii foarte, foarte mari. Sau tot asa, colegi, care au plecat in afara. Si castiga acolo 

extraordinar de mult. 

M: Asta cu plecatul in afara e interesanta. E prima data cand ma gandesc la ea. Ca si din 

generatia mea, din colegii mei, multa, multa lume a plecat afara, si cumva tot asa, pentru 

oportunitati mai bune. E acest plecat in afara, o garantie a succesului? 

A: Nu, nu. Dar cresc sansele s-o duci mai bine, iti cresc sansele, decat aicea. Decat daca ai 

ramane aicea. Adica cu efortul pe care eu il depun aicea, daca m-as... uite, lucrand 13 ore 

aicea, daca mai pui daca as lucra 13 ore acolo, iti dai seama ca as fi... , as castiga de 10000 de 

ori mai bine decat aici. Sau, ma rog. 

M: Decizia asta de a pleca din tara pentru oportunitati mai bune, cum .. 

A: Nu pentru oportunitati mai bune, pentru un trai mai bun. 

M: Pentru un trai mai bun. Da. De ce n-ai adoptat-o si tu? Sau de ce crezi ca oamenii 

ambitiosi, aleg unii dintre ei sa nu faca pasul asta? 

A: In momentul de fata, cred ca sunt aproape in prag de plecare. 

M: Deci iei in calcul . 

A: Da. Iau in calcul. In momentul de fata trag la nivelul la care trag, muncesc pe branci si 

daca nu voi reusi sa-mi inchiriez un spatiu sau sa-mi cumpar un spatiu, o sa plec in afara. Si 

daca voi pleca afara, si merge totul bine, voi ramane acolo, stii? Dac avad ca e cam urata 

treaba, cu ce castig acolo, ma intorc in tara si vad ce fac. Cam asta ar fi. 

M: Crezi ca exista diferente intre clasa de mijloc di România  si clasa de mijloc din tari 

occidentale, nu stiu?!  Marea Britanie, Franta, Germania. 

A: Da, buna intrebarea. Phooooo! Nu stiu, mi-e greu sa zic, nu stiu care e mentalitatea lor, 

care e ... nu stiu, care e viziunea lor pentru clasa de mijloc. Probabil, cu siguranta e. Probabil 

ca si ei vor sa faca o excursie o data pe an, nu stiu. Sau macar excursie o data pe an. Ca au 

salariile, in loc de 5000 si 10000 de lei, in euro, pe luna, nu pe..., asa, exact, in loc de 5000 de 

lei, 10000 de lei, ei au 5000, 10000 de euro pe luna, cam pe acolo cred ca e. Excursiile si 

cantitatea de mancare pe care o iau, si faptul ca mergi la un medic sa te controlezi, cred ca 

sunt nevoi elementare. 

M: Crezi ca e mai usor sa ajungi clasa de mijloc in Europa occidentala decat in România? 

A: Da. Sunt ferm convins. 

M: De ce? Ce-ti usureaza drumul? 

A: Faptul ca acolo esti apreciat mult mai mult pentru ceea ce faci. Aicea mai putin, Aicea 

trebuie sa fii exploatat la inceput, bine, asta cred ca e aproape in toate domeniile in tara asta, 
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cred. Asa, Trebuie sa fii exploatat, in ultimii ani se vad performantele si sa-ti creasca salariul, 

ca din punct de vedere financiar, sa poti sa te incadrezi acolo, daca te vede ca esti bun, iti da 

de la inceput salariul pe care il meriti.  

M: Ihi. Deci nu exista niste abuzuri din astea de al inceputul carierei. Sau, poate is mai 

...reduse, mai rare? 

A: Nu, nu. Poate din cauza asta ar intra mai repede in clasa de mijloc. Ca uite, de exemplu, 

apropos, un exemplu foarte bun, si foarte concret aicea, dupa parerea ta, de ce pleaca 

medicii? Adica uite, medicii invata mult, aicea un rezident are un salariu de 17.000, deci atata 

este, si nu stiu, in Anglia e, nu stiu, incepand cu 2500-3000 de euro pe luna. 

M: Dar chiar m-am intrebat de ce nu ii tine in tara, partea privata a sistemului medical? Adica 

nu e destul de stimulanta, stimulativa, financiar? Nu e o salvare pentru medic, sa se duca in 

privat sa lucreze? 

A: Foarte mutli sunt care lucreaza si la stat si la privat. Din pacate, nu sunt atatea spitale si 

policlinici private, pe cat ar trebui sa fie loc pentru toti. Si mai este inca o chestie, o alta 

intrebare pe care ar trebui sa mi-o pui, este asa: din toata România, cam care e procentul pe 

care consideri tu, ca se incadreaza clasa sociala medie, cei care au venit mic, si cei care au 

venituri mari? Din punctul meu de vedere, clasa sociala medie e undeva poate 25%. Aia care 

au un venit foarte mare, deci sunt peste medie, alti 25%, si cei care sunt cu salariul mic, 50%. 

M: Crezi ca proportia asta difera in Bucuresti, fata de media pe tara?  

A: Da, da. Eu zic ca pe undeva pe aicea e..., de fapt cred ca clasa sociala mare e chiar mai 

mica, undeva spre 5%. Chiar 5%. Nu, nu, nu, Ma gandeam la altceva. Clasa sociala mare e 

undeva 5%. 

Cred ca sunt peste 100 de milioane.  

M: Cum crezi ca o sa evolueze clasa medie? Crezi ca o sa creasca numeric in România? 

A: Nu cred.  

M: De ce? 

A: Nu stiu. Nu cred. Nu vad ceva asa, in decursul anilor, sa progreseze suficient de mult, ca 

sa mi se..., sa ma gandesc ca, clasa medie s-ar mari. Nu vad. Deci cred ca o sa se pastreze 

raportul asta intre clase.  

M: Care ai zice ca sunt bunurile materiale, pe care dau banii oamenii din clasa de mijloc? Cu 

prioritate, adica evident ca iti poti permite, nu chiar orice, dar destul de multe cu venitul ala. 

A: Probabil electronice, nu stiu. Cu un telefon mai nou, nu stiu, cred ca asta ar fi. Cred ca 

electronice.  

M: N-ai zis de masina. Ti se pare importanta pentru clasa de mijloc?  
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A: Da. da. cred ca ar merge si masina ca bunuri materiale. Uite, nu m-am gandit la asta, nu 

mi-a venit in minte. Ca, da. Deci si masina as incadra-o in clasa medie. 

M: E esentiala, ca o persoana sa faca parte din clasa medie, ziceai de locuinta, ca e normal ca 

un om din clasa medie sa aiba o locuinta a lui. E obligatoriu sa aiba si masina lui? 

A: NU, nu. Nu stiu, dar nu stiu, stiu ca era un studiu mai de mult, ca in Europa, noi suntem pe 

primul loc ca si proprietari de spatii, adica in Anglia sa zicem,  

M: Da. Lumea inchiriaza. 

A: 70% sunt in chirie. La noi, proportia e opus, stii? 70% sunt proprietari, si restul stau in 

chirie, Nu stiu, pur si simplu, asa o vad si eu, probabil ca, cine stie, in creierasul nostru e 

indoctrinata setarea asta: trebuie sa ai apartamentul tau. Stii? Dar, nu stiu, uite, asa o vad si 

eu, nu stiu, ca pe ceva.., ca pe o investitie, stii, buna, pe care trebuie s-o ai, pe care eventual o 

lasi copiilor, asta e. 

M: Si un fel de plasa de siguranta, sa fie ceva. 

A: Ceva de genul. Da, ca o portita de siguranta. Asa, nu stiu, daca vine ala care are spatiu, 

zice: bai, imi pare rau, nu stiu, maine se muta copilul meu. Tu ce faci? Te uiti cu ochii in 

soare. Adica na. Cineva care are spatiul lui, locuit, eu zic ca din punct de vedere financiar, 

dar nu neaparat, o duce mai bine, si l-as incadra mai bine in clasa sociala medie. 

M: Ok. Uite, mai voiam sa te intreb de credite, tot asa, plecand de la statistici care ne 

incadreaza in Europa ca o tara mare consumatoare de credite. 

A: Aicea nu stiu. Daca ma intrebi.. 

M: Te-as fi intrebat daca mai degraba clasa de mijloc apeleaza la credite, sau o alta clasa 

sociala? 

A: Nu stiu. Eu n-as apela niciodata la banca.  

M: De ce? 

A: mmm, asa, ca nu vreau sa ma complic. Adica prefer sa-mi strang, si bani, si cand am 

nevoie, ii dau. Doar daca ar fi o suma foarte, foarte mare. Adica gen pentru o casa, sau nu 

stiu, pentru o masina, atunci as apela. 

M: Ai in cercul tau de cunoscuti, persoane care au credite? 

A: Am foarte multe persoane care au credite, si pe care eu zic ca sunt in clasa sociala peste 

medie. 

M: Pentru ce-si fac credite? Ai idee? 

A: Iau casa. Deci nu apartamente, ci case. 

M: Casa pe pamant. (rade). 

A: Exact. Casa pe pamant. Da. Exact.  
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M: Am inteles. Ok. Mai abordez un singur subiect si ma opresc: ai putea sa identifici niste 

valori specifice clasei de mijloc? In ce crede clasa de mijloc? E mai abstracta intrebarea. 

A: mmmmm, incerc sa ma gandesc. Cred ca clasa de mijloc pune mai mult accent pe 

educatie, pe educatia gen facultate si chiar studii post-universitare. Cred ca asta ar fi.  

M: Ca optiune politica, ai zice ca e vreun pattern la clasa de mijloc? 

A: Nu. Nu vad care e legatura intre clasa politica si clasa de mijloc. 

M: In privinta, sa zicem, nu stiu, atitudinii civice, sau implicarii politice, crezi ca e ... ceva 

special care caracterizeaza clasa de mijloc? 

A: Poate sunt un pic mai implicati decat cei din clasa sociala inferioara. Poate. Stii, din punct 

de vedere politic, nu stiu, ii intereseaza mai mult ce se face in tara, decat cei din clasa sociala 

inferioara. Poate, poate. Dar mi-e greu... Pe mine, uite, nu stiu..., eu sa zic, ma consider poate 

clasa sociala medie, dar imi bag picioarele in ea de politica. Stii? 

M: Deci nu e o caracteristica definitorie, pentru... 

A: Nu, nu. Exact. 

M: Dar, uite, tu esti medic proaspat, si banuiesc ca ti-ai facut tot felul de ganduri de viitor, 

planuri. Exista un set de valori pe care ai vrea sa-l transmiti copiilor tai? 

M: Da. Cum vrei sa-i cresti. In ce-ai vrea sa creada. 

A: Ooooo! Da! Mama! Trebuie sa stii ca-l am pe Cezarel. Nu stiu daca ti-a zis ... 

M: Da, da, da. Pai de asta intreb, ca... 

A: Da. Mama! Ahh! Nu stiu. Cel putin ce mi-as dori eu, sa aiba o educatie economica mai 

buna decat ce am avut eu si decat ce au avut parintii mei, bunicii mei, adica as fi mai bucuros 

daca si-ar putea face firma lui, sau  business-ul lui, decat ... sa si-l faca, stii? Sa nu mearga pe 

ideea sa fie angajat. Nu. El sa fie propriul lui angajat. Sa fie cat mai independent. Asta e! 

M: Pe picioarele lui.  

A: Exact. Sa aiba o casa pe pamant, si afacerea lui, si businessul lui, si femeia lui, si tot ce 

vrea sa fie al lui. Cam asta ar fi. Adica o cultura economica mi se pare ..., da, uite, vezi, asta o 

remarc, si acuma imi dau seama de asta. o cultura economica poate e chiar specifica celor 

care au..., care apartin clasei de mijloc.  

M: Deci sa stie unde sa-si dozeze efortul, ce sa ...ce sa-si propuna, ce sa-si... 

A: Exact. Da, da. Cel care e clasa sociala inferioara, prefera sa stea 20 de ani angajat pe 

salariul de 17 milioane, si nu face efortul sa faca ceva ca sa ... , la servici, ca sa castige mai 

bine. Nu stiu.  

M: Am inteles. Foarte interesant. 
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A: Cultura economica. Cred ca e mai pronuntata la cei care apartin clasei sociale de mijloc. 

Cam asta ar fi. Asta e concluzia. 

M: Ultima intrebare. Gandindu-te asa, in perspectiva, pentru urmatorii, sa zicem 5 ani, ce ai 

dori sa schimbi in viata ta, ce ai dori sa ramana la fel, cum iti proiectezi viitorul pe termen 

mediu? 

A: Cam asta ar fi urmatorul checkpoint, asa. 

M: Si ti se pare fezabil in urmatorii 5 ani? 

A: Da. Intr-un fel sau altul. Da. Intr-un fel da. Fie sa-mi fac cabinetul meu aicea, si plec in 

afara si indiferent cum o fi, cred ca o voi duce mai bine decat acuma. Ma rog, e o supozitie. 

M: Ok. Si o aspiratie. Na. 

A: Exact. Idea e, cum sa zic.. 

M: Sa-ti propui ceva... 

A: Cam asta e. 

M: Bine. Pai astea erau intrebarile mele. 
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C.S., barbat, 38 de ani 

Interviu realizat de Monica Stroe 

 

I: Ce inseamna pentru tine middle class-ul in Bucuresti? 

R:  Sincer nu m-am gandit asa... nu sunt pregatit asa... e top of mind raspusul...Intamplator 

am citit carti de sociologie, sunt inevitabil infectat de chestiile alea... si cred ca se defineste 

printr-o combinatie de nivel de educatie si respectiv venituri. Adica nu e suficient numai unul 

dintre elemente ca sa te califice la middle class. Asta e perceptia mea, deci nu conteaza daca e 

corect sau nu? 

I: Nu, nu. 

R: Deci asta e perceptia mea. Daca ar fi vorba de un venit, n-am stat neaparat sa ma gandesc 

dar cred ca ar trebui sa fie undeva la,de familie...in jur de vreo... 5000 de lei... zona asta, de 

familie, si pe cluplu. Si sa aiba facultate. Cam asa. Nu stiu daca e corect, daca stau sa ma 

gandesc mai mult poate as veni cu alte valori cel putin la bugetul familial dar nah... sa zicem 

asa.   

I: Gandindu-te asa, decupand din ce vezi tu prin Bucuresti, in cercul tau de cunoscuti, 

decupand indivizii middle class, categoria asta de clasa de mijloc, a-i zice ca e o categorie 

omogena? 

R: Nu, in nici un caz.  Evident ca sunt diferente foarte mari, am dat asa o cifra foarte vaga 

cumva, adica nu e exacta, dar de unde se extrage acel venit, ce tip de angajator ai, daca esti 

freelancer pe o profesie din asta pe o industrie creativa, respectiv angajat la o corporatie, si 

domeniu si ocupatia cat si mediu de extractie. Pentru ca daca vi din povestea asta comunista 

in care ascensiunea sociala, sau cum se zice in termeni sociologici – ascensori sociali sau 

whatever, adica multi au migrat de la tara la oras, din provincie in Bucuresti, toate asta 

segmenteaza foarte mult middle class-ul. De exemplu mobilitatea sociala, ascendenta si 

descendenta, descendenta mai putin.  Da, deci... si asta e o diferenta, face o diferenta foarte 

mare. 

I: Deci sunt niste dimensiuni care... 

R: Da, da. 

I: Care segmenteaza ... 

R: Evident. Deci familia si mediul de provenienta, dupa aceea angajator, apoi esti self 

employed sau ai firma ta, sau o micro intreprindere versus a fi angajat. 

I: Cum ti se pare ca functioneaza diferentiatorul acesta? De ce sunt diferiti in interiorul 

middle class-ului niste antreprenori de niste angajati de companie? 
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R:  Nu stiu daca sunt neaparat foarte diferiti din perspectiva consumului... sa zic, dar ...uman 

esti foarte diferit cumva: antreprenor vs angajat (rade). Stii? Adica antreprenorul fie ca are un 

apetit fata de risc sau toleranta la risc si incertitudine mai mare, fie vine dintr-o familie si are 

o plasa de siguranta, isi permite,  are un capital pe care il poate risca fara sa-si puna in 

primejdie viitorul asa intr-o maniera din asta foarte existentiala foarte grava. Toate povestile 

astea despre antreprenoriat, ca vai ce mari viteji sunt... dar de multe ori nu e chiar asa... nu se 

supun la cine stie ce riscuri pentru ca mai au si un know how din familie pentru ca au mai 

facut si parintii bussiness-uri, au si capital si sunt foarte putine cazurile de self made man in 

realitate, adica chiar si in America de fapt, sunt niste mituri din astea capitaliste. 

I: Dar rolul familiei, mediul de provenienta, cum crezi ca functioneaza.... ce diferente crezi ca 

sunt intre... 

R: Pai cred ca e determinant.  

I: Ce diferente crezi ca sunt intre indivizii middle class proveniti dintr-o familie middle class 

respectiv middle class-ii self made. Ca ziceai ca unul poate sa vina de la tara... 

R: Pai si cu hipsterii se leaga cumva foarte tare. Middle class-ul provenit din middle class, 

urban sa zic, are o usurinta a formelor, a obiceiurilor, cum sa zic... un know how 

civilizational daca vrei... toate codurile culturale sunt invatate de mici pe cand ceilalti care 

provin nu din... care au ajuns in middle class sau au crescut pe ierarhia middle class, daca se 

poate vorbi de asta, au trebuit sa depuna un efort mai mare, atat din perspectiva educationala: 

sa aiba rezultate mai bune, sa munceasca mai mult, sa poata accede, cat si emotional... e 

destul de greu sa-ti depasesti sau sa te separi de grupul de referinta fata de care ulterior, peste 

ani, te vei simti oricum dezradacinat, te vei simti rupt, adica nu mai ai aceleasi perspective 

culturale, nu stiu... Si asta poate fi intr-un fel alienant, adica sa te simti dezradacinat... adica 

nici in grupul tinta nu te simti acasa dar nici in grupul din care ai plecat nu te mai simti la 

locul tau. Deci cred ca asta e marea diferenta pentru prima generatie de schimbare a grupului 

social, sa zic, a clasei daca vorbim in termeni de clasa.  

I: In perspectiva istorica, daca ne gandim la istoria recenta, ti se pare ca clasa de mijloc din 

Bucuresti s-a reconfigurat in vreun fel, acum fata de anii 90’, sau de la inceputul anilor 90’ 

incoace? 

R: Adica perspectiva asta evolutiva, sau istorica asupra...? Pai da... capitalul asta strain si 

efervescenta economica a schimbat foarte mult. De fapt, si intelegerea de sine, cred, a middle 

class-ului in masura in care exista o constientizarea a partenentilor la o clasa anume. Da, in 

anii 90’ era saracie multa si toata incertitunea aia, moralitatea economica ( cred ca asta 

spune... nu se intelege foarte bine – min 11:20 ) inflatie si asa mai departe... si chiar daca erai 
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obisnuit din comunism sa fii intr-un soi de middle class sau low middle class, cum au fost 

parintii mei, ... la inceputul anilor 90’, a fost foarte greu folosita... mama era invatatoare... 

invatamantul era la pamant si inflatia aia facea si mai grele lucrurile si a fost foarte greu sa 

mergi la facultate, sa ne intretinem... a trebuit sa muncesc, de la 19 ani am muncit in 

continuu, si acea incertitudine si acele lipse de oportunitati, pentru ca nu prea existau locuri 

de munca care sa fie, sa aiba un mediu de lucru decent si sa fie platite ok. Odata cu aparitia 

multinationalelor si a investitiilor straine, cel putin in orasele astea mari si in Bucuresti s-a 

finalizat cu piata asta a muncii si lucrurile s-au mai asezat si n-a mai fost atata incertitudine, 

cel putin pana la criza. Si pe criza a fost relativ ok, in masura in care pentru, ... nu stiu cum 

sa-i zic... , profesiile astea un pic mai specializate acolo unde nu era neaparat inflatie, nu era 

prea multa oferta. Dar ... 

I: Adica ti se pare ca a existat un adapost pentru... 

R: Pentru unele profesii clar. Da, da... si in zona asta mai ales de tehnologie, de IT, piete care 

n-au scazat de fapt deloc, sau aproape deloc au scazut pentru ca erau hiperinflate ( nu sunt 

sigura ca asta spune, min 13:08) artificial, dar nu au scazut asa de mult ca altele.  

I: In afara de IT? 

R: Ce alte industrii? Pai cred, fara sa am date.. sunt doar presupuneri... fara sa am date 

statistice, Farman nu o duce rau, Retail-ul iar cred ca o duce bine, tot ce tine de outsourcing, 

de servicii de suport, de tehnologie nu neaparat IT. Daca te uiti ce e in Pipera si iei o lista de 

companii, aia e.  

I: Deci ok. Ar fi criza, ma rog... in ordine, aparitia companiilor multinationale... 

R: Deci e legat de bani foarte mult si de economie.  

I: De flow of capital... 

R: Da. Da.  

I: ... si criza care a... 

R: A adus o.. mai mult o presiune asupra suplimentara... si s-au mai asezat niste baze, unii zic 

mai sanatoate sau altii zic mai exploatative vis a vis de forta de munca depinde cum vezi tu 

lucrurile... dar ... da ... asta a adus o schimbare destul de mare. 

I: Daca mergem mai in amonte cu firul istoric ti se pare ca... ai zice ca schimbarea de regim a 

fost o sursa majora de reconfigurare a clasei de mijloc? Cine era middle class in anii 80’ a 

ramas middle class si in anii 90’? Adica e un factor la fel de decisiv la fel ca, sa zicem, 

aparitia multinationalelor in Romania? 

R: Acuma, eu... nu stiu cum sa definesc pt ca n-am gandit niciodata asa in termenii astia... 

decat asa intuitiv... am niste categorii vagi in cap...ca pe langa middle class mai exista si asa 
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zisa, incerc sa o definesc acum, un fel de clasa politica si cu anexele ei. Adica care nu s-ar 

incadra in middle class, chiar daca aparent au sa zicem educatie, chiar daca veniturile sunt 

chiar mai mari, de cele mai multe ori sunt niste retele din astea, sa spunem, chiar mafiote de 

drenare de fonduri si de redistributii care ai zice ca sunt middle class dar nu sunt middle 

class. Nu stiu cum i-as.... e o clasa... 

I: Ce nu-i face sa se califice? 

R: Pai pentru ca de cele mai multe ori credentialele alea academice sunt frauduloase sau sunt 

obtinute la... poti zice frauduloase... facultati din astea particulare unde se platesc diplomele 

si asa mai departe... sunt obtinute doar ca sa bifeze niste conditii de angajare in administratie 

si sunt pusi in puncte strategice pentru a sustine reteaua respectiva. Iar asta nu pot sa zic ca e 

middle class, chiar daca castiga, chiar daca au credentialele academice, ci este o structura 

mafiota din punctul meu de vedere chiar daca de multe ori nici nu isi dau seama.  

I: Bazata pe traficul de capital social. 

R: Da, da. Chiar daca de multe ori nici nu-si dau seama respectivii. Dar, pentru ca una este sa 

fii angajat... chiar si la stat, dar nu facand parte dintr-o astfel de retea de influenta ci fiind un, 

ca tot se vorbeste astazi, un tehnocrat. Tehnocratii stiu foarte bine genul asta de situatie si de 

la birou, pentru ca sunt niste oameni politici pusi, statul avand 46%, ma rog, asta nu trebuie 

neaparat sa stii pentru ca iti dai seama imediat ce companie e... dar fiind statul prezent in .... 

foarte puternic poate sa influenteze mare parte din decizii si sa-si plaseze oameni cheie, iar 

asta cu toata povestea ca privatizam ca o sa dea astia afara companiile straine si ca nu au nici 

o responsabilitate sociala si asa mai departe este adevarat intr-o anumita masura din punctul 

meu de vedere, dar pe de alta si mascheaza de fapt mentinerea acestui sistem de rente pentru 

clasa politica si pentru tot acest lant trofic de sistem clientelar. Ceea ce ... 

I: Dar se poate ca infuzia de capital strain a insanatosit... 

R: Da, clar. Au dat alternative pentru ca in momentul in care economia era controlata 

exclusiv de aceste retele nu aveai ce sa faci ca angajat decat sa te supui, neavand alternative. 

I: Sunt ei responsabili, de introducerea unui criteriu de, sa zicem, meritrocratic 

R: Da, da. Datorita acestui, ideei asteia de eficienta care se vrea neutra si... nah.. n-ar trebui sa 

apara tot felul de criterii din astea de cumetrie, cu toate ca in realitate e evident ca se intampla 

asta si in companiile astea straine si cu capital privat, e un grand mult mai mare de 

meritocratie si pe asta s-a bazat tot succesul si toata povestea middle class, ca asa cum e ea 

instrumentata politic acuma de astia cu Ciolos si tehnocratii si nu stiu ce... exact pe asta se 

bazeaza, chiar daca poate nu e explicit pusa peste tot: pe meritocratie, pe faptul ca tot 



 329 

sistemul politic de pana acum fura startul, nu ofera niste optiuni valide pentru oamenii care 

nu fac parte din retea si pe bazele meritocratice... asta e cheia intregului conflict. 

I: Ai putea sa nuantezi un pic, la o prima vedere pare ca aparitia acestor companii le-a oferit 

unor indivizi cu pregatire profesionala niste trepte, niste rampe de acces in cariera. Mai mult 

de atat, rolul lor s-a extins dincolo de chestia asta de...? 

R: Adica daca au facut ceva si in afara de profesional, adica pozitia lor profesionala daca s-a 

afectat..? 

I: Adica dincolo de a le da absolvenilor de studii superioare un loc de munca onorabil si 

raportat la meritele lor, la capacitatea lor. Deci dincolo de a intalni resursa umana cu locul de 

munca, au mai avut un rol asa societal? 

R: Da. Adica mi se pare ca sunt, companiile astea straine sunt un fel de model aspirational 

pentru majoritatea romanilor. Adica toti vor sa lucreze la astfel de companii. Toti... nu stiu... 

multi.  

I: Functioneaza si in zona de valori prezenta asta a companiilor? 

R: Da, da. Si cand zic model aspirational nu ma refer doar la partea de venit ci si ca model 

civilizational daca poti spune asa, pentru ca, corporatiile astea globale sunt vazute ca cei mai 

puternici actori si oamenii vor sa-i asocieze, sa simta ca sunt de succes, ca sunt pe un drum, 

cum sa-i zic, ca merg in directia potrivita, ca nu sunt left behind cumva... si nah... apartenenta 

la o astfel de organizatie iti valideaza cumva valoarea. Cred ca asta e logica, ca e ea 

profesionala, ca e ea chiar, cum sa-i zic, culturala... adica face parte dintr-un grup care este 

validat la nivel international. Si am vazut ca mai e un efect in orasele astea mari, ca grupul 

asta de oameni, cel putin cei care castiga un pic mai bine deci la sedii sau ... deci white 

collars... la white collars sunt multe callcenter, ca aia sunt un fel de precariat... deci acestia 

fac cred ca... simt ca fac parte de fapt din sintagma aia obosita „cetateni globali”, dar chiar e 

o cultura globala de consum si mai ales cu toate serviciile astea de streaming, video, cu filme 

si asa mai departe. Cam toata lumea consuma mare parte acelasi lucru, in perspectiva 

culturala, cultura de masa... cel putin in spatiul anglo-saxono-european, nah.  

I: Deci au un fel de rol de sincronizare culturala. 

R: Da. Exact, culturala cu centrele astea urbane, vest europene, americane. Clar. 

I: As face o un pic zoom out si te-as intreba, dincolo de zona asta a companiilor si a 

privatului mare, nu stiu cum sa-i zic...care e termenul economic care le descrie, unde mai 

lucreaza middle class-ul? Ce locuri de munca mai intretin cei din clasa de mijloc? 

R: Acum nah... e o dezbatere capitalul romanesc vs capitalul strain si instrumentata politic 

mai nou... sincer nu prea am prieteni care sa lucreze la firme romanesti... decat daca sunt ale 



 330 

lor. Adica am cativa prieteni care sunt antreprenori la firme din asta foarte mici... de la 

George si Mircea pe care i-a intervievat Bogdan... dar majoritatea sunt angajati si lucreaza fie 

in publicitate, fie pe la corporatiile astea... ca sunt Telekom, ca sunt IT, ca sunt... nah... sau 

voi pe la mediul universitar mai stiu cativa oameni...  Sa lucrezi la firmele romanesti... 

profiluri mai mici... nici nu stiu... 

I: In zona de angajati la stat..? 

R: Pai aia e... ca nu prea am. Nu prea am prieteni angajati la stat. Mi se pare ca sunt o specie 

aparte. Ba da mint, nasimeo lucreaza la ministerul de interne. Si oricum au alte perspective... 

sunt diferiti. Adica diferiti in sensul ca n-au toate aceste referinte de organizatie mare... 

proceduri bine fixate... e usor sa lucrezi la metrou... institutie de stat care nu e neaparat 

productiva... e altceva. 

I: Da dincolo de performanta profesionala...? 

R: Nu zic ca e performanta profesionala ci ca e diferit...  

I: Pe criteriul de venit si educatie presupun ca se conformeaza aceluiasi... 

R: Da da da, se califica evident. Doar ca ai... cum sa zic... a-i avea aceasta tendinta sa zici ca 

mai degraba sunt middle class astia care lucreaza la corporatii decat astia care lucreaza la stat, 

cu toate ca... 

I: Asta incerc sa ma lamuresc, de ce sunt mai putin middle class... 

R: Poate ca middle class-ul are, cel putin incerc acum sa-mi desenez asa de ce am tendinta 

asta... cred ca e iarasi... acea poveste de meritocratie... cumva middle class-ul ar avea o 

constelatie din asta de valori legate de cum spuneam: educatie, un anumit nivel de trai, totul 

validat prin munca si munca cinstita si efort individual si asa mai departe. Deci toata povestea 

asta individualisto-liberala-capitalista, cumva... dar e o prejudecata pana la urma ca middle 

class poate sa fie si intr-o societata socialista comunista what ever. 

I: Ti-am zis ca o sa te psihanalizez... glumesc. 

R: Pai nu ca e foarte...  arata cum sa zic... stereotipurile... asta e constientul cu care lucram. E 

tare. E clar ca sunt infestat de chestia asta. Ceea ce e, ma rog, partea de meritocratie eu nu am 

cum sa nu o sustin. Chiar daca pot sa-i inteleg instrumentalizarile si cumva partea 

demagocica cu povestea asta cu meritocratia, eu venind dintr-un low middle class, cu parintii 

fara facultate doar licee, pentru ei era mare lucru fata de mediul lor de unde veneau - nascuti 

la tara -, eu facand acea facultate... a fost 3 generatii la rand ... ma gandeam chiar zilele 

trecute ca eram frustrat ca n-am ajuns sa fac nu stiu ce... comparativ cu perioada mea.. hai sa 

nu exageram. Dar nah,.... da.. pana la urma e vorba de ... n-am cum sa nu punctez pe 

meritocratie si asta ma frustreaza si foarte mult in general. Am atins cumva o limita... unde 



 331 

mai functioneaza meritocratia, la nivelul urmator managerial in sus e un nivel de politica 

foarte ridicat si nu prea mai merge cu meritocratia de aici incolo. Peste tot exista un grad de 

politizare, la modul ca e social skills, comunicare, interactiune... nu e doar faptul ca esti 

foarte bun profesional. De aici incolo sunt retele de putere la care trebuie sa fii cumva invitat 

sa aderi... Si cum esti invitat acolo... 

I: Sa fii chemat la trabuc cu... 

R: Da. Am fost invitat o data mi se pare, testat de cineva, mi se pare, sa intru intr-o retea din 

asta de putere care nu m-a atras sa zic. Am facut pe prostul... m-am facut ca nu inteleg ce 

vrea sa spuna si s-a retras... mai degraba le intuiesc pentru ca mi s-a intamplat o singura data, 

cum ziceam, si n-am trecut testul si... probabil ca aici o sa mor, la nivelul asta, sau mai jos. 

Adica exista si posibilitatea de downworld mobility. 

I: Asta e o chestie pe care incerc sa o lamuresc, sa o intretin la nivel de curiozitate 

deocamdata. 

R: Care? Frica de declasare? 

I: Da, la un moment dat... , e mai mult o observatie sistematica care imi tot iese in cale, 

ascensiunea profesionala si nah... la foarte multi dintre oamenii cu care am discutat sau chiar 

am avut si inverviu, pare sa ... pare sa existe acel moment in care iti dai seama ca nu mai ai 

unde sa urci si o iei in lateral, te faci antreprenor... mi se pare ca acel moment de regandire 

care nah... nu mi se pare un accident ca il tot vad sistematic... 

R: Da. O dai in hipstereala, cumva asa s-a exprimat el . 

I: Si nu stiu ce anima exact decizia asta de a pasi in lateral. Dar pot sa ma gandesc la mai 

multe chestii, am auzit mai multe explicatii. 

R: Pai cred ca tine tot de... din punctul meu de vedere cred ca tine de curentul asta existential, 

personal, de devenirea sinelui, de nu stiu ce, ca vrei sa te dezvolti. 

I: Da mi se pare rezultatul, sau ma rog tatonez cu aceasta ipoteza, ca e rezultatul sistemului 

astuia bazat pe dezvoltare personala, pe traininguri si pe concurenta... 

R: Da. Da. Si trebuie sa fi... 

I: Adica poate sa fie o frustrare aspirationala... 

R: Da acum nu stiu de unde vine ca ... poate sa fie intr-adevar o conditionare sau o ramforsare 

venind din toata zona asta de dezvoltare personala, de tot felul de ideologii din zona asta, sau 

de idei de ideologii dar... 

I: Si acum ma intreb... scuze ca te intrerup... 

R: Cred ca e si ceva obiectiv legat de natura umana. 
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I: Mi-ai, nah, povestea ta personala cu acest glass ceiling ma face sa ma intreb daca nu exista, 

nu stiu, la nivelul companiilor mari, genul asta de plafon dincolo de care... 

R: Da, da exista... mi se pare ca m-am lovit de el si nu cred ca tine de lipsa mea de 

competenta profesionala cand vad pe altii care sunt clar incompetenti, da?,... si exista un 

sistem de putere care este invizibil, da, eu sunt sigur de chestia asta... evident ca nu o sa-ti 

spuna nimeni asta. Adica oamenii care ar putea sa confirme nu cred ca sunt dispusi sa o faca, 

doar daca avem noi intrare la ei. 

I: Si pare da ca... 

R: Mobilitatea asta sociala este mai mult o iluzie 

I: Si pare asa ca se opreste sistematic intr-un anumit punct si atunci... 

R: Da. Am ajuns la concluzia asta de ceva timp, da... 

I: Ca vad oamenii, de exemplu, schimband companii... ajungand, poate, middle 

management... dincolo de senior ceva, si in momentul ala se duc la companii cam tot din 

domeniu, de la Oracle se duc la IBM si cateodata se intorc, in telecomunicatii pare la fel sa se 

intample... se duc pe pozitii similare 

R: E o chestie care tine de specializare, nu? Adica specializare profesionala si intr-adevar la 

un moment dat, pe langa faptul ca evident sunt mai putine pozitii in nivelul superior, se 

rarefiaza treaba, desi si concurenta ar fi teoretic o chestie mai puternica,  e si o chestie de ... 

cand nu sunt disponibile, multe din companiile astea straine isi aduc oameni din afara si 

romani pe pozitiile de top sunt mai putini decat evident pe celalalte pentru ca nu vin aici ca 

am fii noi cine stie ce skills managers, whatever, ci nah ca forta de munca e mai ieftina decat 

in alte teritorii de unde relocheaza activitatile.. Deci nu pun la cale dintr-o perspectiva 

aspirationista, sunt chestii obiective, adica sunt si mai putine pozitii deci concurenta mai mare 

si, nah, toate companiile astea au un sistem de guvernanta si un circle of trust acolo, cu cat 

esti mai aproape de centrul de putere... nah.. noi suntem la periferia acestui cerc de putere. Si 

normal sa fie greu sa ajungi acolo. Orice imperiu... trebuie mai intai sa te muti din filiala, sa 

ajungi pe o pozitie suficient de mare local si sa fii mutat pe regiune, si dupa aceea avansat... 

sunt cazuri de romani...destul de multi... nu stiu, nici nu avem traditia asta capitalista... poate 

e si asta probabil o explicatie. Dar acolo unde e ... in companiile astea romane sau in 

companiile cu capital atat romanesc cat si strain unde statul are o putere de decizie destul de 

mare, deci acolo sunt aceste retele de influente politice care nu au nici o legatura cu 

meritocratia. Dincolo de ce mai spuneam,... acolo e cu atat mai greu sa acezi la nivelul unui 

urmator. 
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I: Stiu ca si tu ai cochetat si inca mai conchetezi cu proiecte antreprenoriale. Ce te-a, nah, 

motivat sa te gandesti la varianta asta de mers in lateral? 

R: Pai cred ca nimeni, pe langa povestea asta cu glass ceiling de care ne lovim foarte 

multi...si nah,... vrei sa simti ca nu stai pe loc... daca nu stagnezi esti intr-o continua 

dezvoltare... e si nevoia asta de libertate, chiar daca de multe ori ajungi ca antreprenor sa ai 

mult mai putin timp liber si sa fii legat de firma ta de o maniera foarte bolnavicioasa ca sa nu 

te poti deconecta deloc de la toate gandurile astea...  

I: Sanse sa nu mai fi 9 to 5...  

R: Da. Pe langa faptul ca nu esti 9 to 5, de obicei lucrezi mai mult cu cat esti mai sus in 

ierarhie, oricum te prinde si acasa, adica eu unu ma gandesc, nu ma pot deconecta. Plus ca 

toata tehnologia asta, dai mail-uri si citesti in continuu. Adica si inainte sa te culci te mai uiti 

un pic si de multe ori trebuie sa faci un efort constient de vointa sa nu deschizi mail-ul. Deci,  

cu antreprenoriatul cred ca e si chestia asta de de libertate de a fi propiul stapan, iluzia asta ca 

nu mai raportezi nimanui si fac ce vreau. Ai ales oameni care au o problema cu autoritatea 

cum sa accepte cand ai si impresia ca ala e incompetent sau e inept in anumite perspective cu 

atat mai greu o sa accepti autoritatea cuiva care nu te inspira. Si cred ca si asta e o explicatie. 

I: Deci poate chiar coaching-ul si dezvoltarea personala isi aduc un pic aportul la revelatiile 

astea 

R: Lipsa lor sau faptul ca fac.. 

I: Nu, faptul ca creaza, nah, ii intretin individului... 

R: ... Niste asteptari... pai daaa... 

I: ... si o viziune despre sine care poate sa fie incompatibila cu o structura ierarhica 

R: da da da da. E clar. Cred ca toate curentele astea recente, manageriale, nu stiu cat sunt de 

recente, tereotizeaza mult teoria manageriala organizationala cu organizatiile pe orizontala, 

mult mai putin ierarhice, leadership-ul asta democratico-altruist, „hai suntem prieteni” – stii? 

Tocmai,... ma rog, si asteptarile asa zisilor mileniali, e o intreaga dezbatere aici... 

I: Da, componenta generationala tinde sa conteze mai mult.. 

R: da conteaza, clar... 

I: As schimba un pic tema de discutie, nu de de-a dreptul, as vrea sa vorbim despre consum in 

randul clasei de mijloc. Exista niste bunuri a caror posesie e insolubil legata de prezenta in 

randul clasei de mijloc? 

R: Nu stiu or fi, da eu nu prea am propietati, nu stiu daca sunt exemplar reprezentativ. 

Chestia asta cu mediul de extractie, stii? Nah... cred ca da... nu stiu daca neaparat sa fii 

propietar cum era cazul astora intervievati de George... 
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I: De exemplu... 

R: ... dar in principiu cred ca nu e vreunu care sa nu aiba un credit. Eu cred ca sunt mai... am 

avut aceasta problema, nu mi-a placut sa fac credit si am rezistat cu stoicism la toate 

presiunile din jur, si cand era bubble-ul ala imobiliar cand toata lumea cumpara si facea... 

eu... ma rog.. fiind economist si stiind toate ciclurile astea de bunuri imi parea ca nu se 

sustine. Si eu fiind si sarac sa zic... stim prea bine la momentul respectiv... mi se parea foarte 

riscant sa intru intr-o astfel de combinatie, dar da cred ca e, intr-o mare majoritate,  home 

ownership-ul e un marker de statut midle class. Nah...  

I: Masina conteaza acum? 

R: Da cred ca si masina... dar acum depinde ... 

I: Diferenta fiind ca si masina este un bun reprezentational ... 

R: Decat casa... aaa... acum depinde... middle class-ul daca il segmentezi la inca un nivel si te 

gandesti la familii adica undeva 30 40 de ani, aia clar ca isi iau casa, isi iau cel mai probabil 

si masina... adica cred ca toti avem masina... decat cazuri din astea ca mai sunt unii „bai nu 

conduc ca am o fobie”, dar majoritatea zice ca au masini si case... deci cred ca poti sa zici ca 

e definitoriu, daca vrei.  

I: Alte bunuri... 

R: Eu nu am, are nevastamea, un credit pagubos. Da asa ne-am casatorit, am luat-o cu credit. 

Nu aveam nici un credit nici propietate, si culmea nu stam acolo... deci.... 

I: Ai luat-o si cu bune si cu rele... 

R: Si nici nu stam acolo, si aici stam in chirie. Dar daca am avea posibilitatea de a gasi ceva 

ce sa ne placa, privind raportul calitate pret, nu stiu ce... am face, ne-am lua casa. Si chiar ne 

gandim, cochetam cu ideea asta... dar nah... esti copil e altceva. Daca vorbim de middle class, 

de un om de 25 de ani, inca nu are astfel de ganduri... nici masina . e clar si o chestie de 

varsta. Altfel de consum... nu stiu cred ca, bine asta cu hainele cred ca e valabila la toata 

lumea, doar ca nah, sunt alte standarde, poate... in vacante... Vacantele sunt iarasi ceva 

important pt middle class. Si special in afara tarii sau au fost cel putin mai multe perioade, de 

ceva timp, am observat ca mai sunt si nevoile de diversificare si ca nu e asa simplu sa te duci 

in continuu in locuri interesante. Te duci in Europa ca e accesibila, te mai duci si in cateva 

destinatii exotice o data la cativa ani, dar cred ca mai e si un fenomen de redescoperire cumva 

a  Romaniei dupa ce  hipe-ul ala initial cu „hai sa vedem lumea” ... s-au mai linistit... 

I: O forma de inteleptire... 

R: Da, da, da... exact 
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I: Ce ti se pare ca spune despre clasa de mijloc apetenta pentru calatorie, vacante... nah.. 

turism? 

R: Pai ce sa spuna? Nu cred ca e cineva care n-ar vrea sa calatoareasca daca ar avea 

posibilitatea. Si clasa de jos, sau cum sa ii zic, working class, nu stiu... nu sunt neaparat 

working... din pacate sunt multi someri... sau ma rog... Ce spune? Pai cred e si o chestie de 

statut, trebuie sa isi ... la anumiti colegi anticipez, trebuie sa isi valideze interior apartenenta 

la ... ca sunt cum sa zic... sunt unde trebuie, au nu stiu... chiar nu stiu cum sa... E si o chestie 

de relaxare, e destul de stresant mentinerea statutului financiar, adica jobu, incertitudine... 

mai ales dupa criza... in acest stres de a mentine cumva nivelul de venituri, nah,... isi pune 

cumva amprenta, e nevoie cumva sa compensezi cu o vacanta... 

I: Chiar e concediu de odihna 

R: Da, de odihna psihica,  sau nu neaparat. De odihna psihica da. Multi fac concedii care din 

perspectiva fizica ii solicita destul tare, fie foarte mult mersu pe jos sau vizitatu, nu stiu ce... 

ideea e sa faci un pas in lateral sa te desprinzi de dimensiunea de stres care e foarte puternic 

legata de presiunea asta de a livra la birou sau la mediu antreprenorial probabil ca si mai 

rau... nah... deci cred ca asta e: o chestie de defulare, una, si in alte cazuri de confirmare a 

statutului. Si iarasi, mai e dimensiunea de dezvoltare personala, da? Ca zici ca o calatorie 

deschide noi orizonturi, intrii in contact cu alte culturi... si iarasi o chestie de devenire, de 

cum i se zice... de self actualization 

I: Da engleza e intotdeauna ofertanta 

R: ... da am citit cam multe chestii in engleza... autoactualizare? Exista chestia asta in 

romana? 

I: Daca o fortezi dar sigur nu exista in DEX. 

R: Atunci o devenire de sine... parca as zice mai degraba... da...  

I: Cum am avut anul trecut sau acum doi ani... cand a venit Le Breton in Romania, aveam 

dificultatea de a traduce...( spui tu titlul cartii, nu stiu franceza asa ca am evitat sa scriu 

ineptii, min 46:23) era titlul conferintei lui in franceza si a fost un chin ... au incercat cu 

totii... 

R: apropo.. am un prieten care este profesor la Inarco si asta la fel, a fost vecinu meu in 

Alexandria. Eu stateam la 3 el statea la 4, am fost prieteni in copilarie. Parintii muncitori, 

working class, muncitori la uzina din Alexandria si aveau acest fetis as cartilor, crezi ca stii 

pe vremea aia, isi  cumparau oamenii cartile si isi tapetau peretii fara sa se atinga de ele de 

fapt.... 



 336 

I: Si parintii mei au o biblioteca de 2 ori mai mare decat asta... si un fetis al cartii... adica sa le 

pastram... sa le dam si copiilor tai.. 

R: Exact. Chiar daca nu... ei intelegeau ca e valoarea acolo, dar una vaga...asa au fost si 

parintii astuia, da el in schimb a ajuns un lingvist foarte bun. A facut litere, ma rog, traieste la 

Paris, ma rog, e foarte ok... cu sotia lui... si... ma rog... sunt nasul copiilor lui si nah este un alt 

parcurs. Multi, foarte multi din generatia mea care sunt in strainatate, alta chestie de middle 

class... 

I:  Da, asta e o chestie pe care n-am explorat-o... 

R: Asta cu migratia? 

I: Da. 

R: Sunt astia care nu vor sa se mai intoarca, si adevarul e ca si eu m-am... si i-am zis si lui 

Bogdan.... 

I: Ti-ai cautat niste joburi? 

R: Da. N-am fost niciodata adeptul emigrarii, bine poate ca inca nu am avut o problema... 

eram si venit de mai de... cum spuneam... fiind mai de jos asa social parca nu ma stresa atat 

de tare. Nu aveam idiosincrazii din astea de civilizatie, fineturi middle class. Dar de multe ori 

le consideram niste afectari burgheze, ceea ce se intampla da la alta dimensiune. Dar din 

cauza politice si a atmosferei asteia media, mi se pare ca e calitatea vietii foarte scazuta. Nu 

ma deranjeaza atat de mult transportul in comun, calitatea strazilor sau a serviciilor cat ma 

deranjeaza atmosfera asta de isterie si ura si neasezare continua a lucrurilor. Incertitudinea 

asta permanenta m-a erodat destul de mult si parca as vrea, mai ales cu venirea lui Petru, 

parca as vrea un mediu mai linistit. Simti ca se aseaza lucrurile, capoti construi ceva, ca mai 

ai un gripp mai... Nu stiu... e prea mare isteria aici.  Dar ma rog nu stiu daca o sa se intample 

ceva. Am inceput si eu sa cochetez cu ideea de plecat. 

I: Asta n-am captat-o decat asa din povestile interlocutorilor despre alti oameni, cumva 

indirect... 

R: Da, cum ziceam... Stiu multi care au plecat 

I: Cred ca merita un studiu despre diaspora middle class 

R: Poate, dar oricum deja aveti... poate in etapa urmatoare, sa continuati. Mi se pare foarte 

interesant si toata povestea asta... vin cativa politicieni sau cateva zone cum sunt astia, Die 

Patriot, Bostan, Felix Tataru si toata gasca aia de dreptaci... „sa aducem valorile inapoi acasa” 

si treburi de genul asta a mai avut si Tariceanu pe vremuri un program de genul si a dat in 

niste esecuri de toata jena. Ar fi intereant...  

I: Si guvernul ponta, ca vrea sa ii aduca pe capsunari...era varianta populara 
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R: Da... Aaaa da, ca se dadea un bonus de reinsertie, cum ii zice... sa faca afaceri.. bai... 

totusi... 

I: Tu ai avut vreun moment, ca sa intretinem partea asta de psihanaliza, ai avut un moment in 

care ti-ai dat seama, ai constientizat explicit ca da, eu sunt acum middle class, sau 

acest/aceasta situatie, acest bun, acest moment al vietii mele ma face... 

R: Aha! Cum se zice, un „Aha moment”...”I’m in fucking middle class, finally. I reached the 

holy grey”. Bai cred ca... 

I: Poate sa fie... nu stiu...  

R: Cred ca da.... cred ca in momentul in care am mers in prima delegatie cu jobu prin 2006 la 

Londra, in strainanate. Si nici nu eram in UE ... sau era 2005... cred ca era 2005 sau 2006?... 

nu mai tin minte, oricum in UE am intrat in ianuarie 2007. De atunci, ma rog, de cand am 

intrat in NATO, s-a facut aceasta relaxare cu vizele, in 2004. Faptul ca aveam aceasta 

usurinta prin intermediul serviciului sa plec, nah... venit si dintr-o saracie, as putea spune, 

destul de clara, m-a facut sa realizez, sa-mi dau seama ca s-a schimbat ceva. Dar ... si ca... 

sunt cumva privilegiat, chiar daca mai fusesem, dar fusesem... vizitam niste prieteni care 

furau pe internet, i-am vizitat in Spania si... deci... mediu asta din alexandria de infractori pe 

care ii cunosteam de mic. Cred ca nu stiu daca v-ati intalnit cu astfel de povesti cu fenomenul 

asta de escrocherie pe internet e foarte raspandit in Romania si nu numai in... working class.  

I: Si cu Valcea e... 

R: Valcea, Alexandria... SI fusesem in strainatate, in Spania, in speta, dar nu am simtit ca as 

avea un statut aparte, ba din contra eram foarte constient de problema asta morala.  

I: Ce erai in 2000, ma rog, cand ai fost in delegatia la Londra? 

R: Eram manager, lucram la Orange, ma rog, la o companie de telecomunicatii, la marketing, 

lucram de mult la ei, dar ma mutasem la marketing cred ca in 2005, si marketingul era expus 

la legatura cu headcuarter-ul, chestii din astea de coordonare pentru a impartasi „best 

practices” ... retete, abordari, plus ca tre sa se cascadeze strategia de la centrele, ma rog, 

componentele care sunt globale sau regionale. Sunt multe pe locale care se dezvolta la nivelul 

filial. Da, si am fost in vizita la centru, ma rog, la un workshop din asta unde ne intalneam 

mai multe tari, reprezentanti din mai multe tari din aceasi arie de activitate si atunci am simtit 

ca e ceva diferit, ca s-a schimbat ceva profund in viata mea sau in intelegerea de sine, mai 

degraba, ca dja trendul incepuse mai de demult. Eram constient ca eram un angajat la Orange 

si castigam mai bine decat media, dar nu era ceva extraordinar...stii? Accederea... cred ca si 

expunerea asta internationala este un pas in plus sau superior pe o scala din asta ierarhica a 

middle class-ului si poate de aici si fascinatia pentru corporatii pentru ca ai... 
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I: Confirmarea personalitatii cosmopolite 

R: Exact. Toata dimensiunea asta cosmopolita a personalitatii pe care, chiar daca esti middle 

class dar esti antreprenor mic local, nu o ai, si cred ca exista o astfel de frustrare sau nostalgie 

sau de invidie, poate inconstienta. Sau cel putin asta e latura mai sclipitoare. Dar evident ca 

sa fi acolo trebuie sa ai un nivel ierarhic superior cumva, sau un pic mai sus de mediu. 

I: Ai putea sa sa faci o predictie legata de evolutia clasei de mijloc din Bucuresti? 

R: Pai cred ca o sa creasca, dar... o sa creasca datorita dezvoltarii economice. Adica am 

impresia ca Bucurestiul se transforma incet incet, in masura in care si infrastructura o sa fie 

dezvoltata corespunzator, pt ca sunt niste probleme grave aici. Cumva se blocheaza nivelul de 

dezvoltare din cauza infrastructirii, cred ca se va gasii o formula...  
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M. P., femeie, 55 de ani, studii superioare, medic de familie 

Interviu realizat de Monica Stroe 

M: ...Cum ati defini dumneavoastră clasa de mijloc? Cine sunt oamenii din clasa de mijloc? 

P: Pai, dupa definitie, nu sunt nici prea saraci, nici prea bogati. Sunt cei care, teoretic, dupa 

parerea mea, ar sustine societatea. 

M: In ce sens? 

P: Adica sunt cei care sunt cei mai flexibili si care nu sunt suficient de bogati sa se culce pe o 

ureche si sa nu mai fie creativi,  decat productivi, cum banuiesc ca sunt cei din clasa de sus, si 

nici prea saraci ca sa se intereseze de painea de maine. Cam asa ceva. 

M: Deci au un pic de resurse disponibile sa...? 

P: Au disponibilitati. Si n-o duc chiar atat de rau sa se gandeasca la nevoile primare. 

M: Ati putea sa identificati o zona de venit in care s-ar incadra clasa de mijloc, in Bucuresti? 

In zilele noastre. 

P: Dupa ce cred eu, ca sa stai oarecum confortabil, eu stiu? Pe persoana, zic? Sau cum? Pe 

familie? 

M: Pe gospodarie, pe familie, cum preferati. 

P: Pe gospodarie, daca are mai multi copii, trebuie un venit mai mare. Daca ar fi, sa zicem, o 

familie cu un copil, cum gandesc eu, sa ai net, minim 35-45 de milioane. Deci 3500 – 4500, 

eu zic ca stai bine. Poti sa platesti tot ce inseamna cheltuieli, si sa pui si ceva in plus pentru 

relaxare. 

M: Ce prioritati de cheltuieli, sa zicem, au cei din clasa de mijloc, in Bucuresti? Dincolo de 

nevoile... 

P: Dincolo de nevoile obligatorii, care le avem tot? 

M: Da. Mancat, facturi, ... 

P: Deci raspunsul meu la intrebarea ce e? 

M: Pe ce isi..., care sunt prioritatile de cheltuire? 

P: Deci pto sa spun despre mine. 

M: Daca va e la indemana, sigur. 

P: Masina, renovarea casei, si calatorii. Si haine din cand in cand. Evident. Nu sunt numai ale 

noastre. 

M: La calatorii, va intreb chiar pe dumneavoastră: ce preferinte de destinatii aveti? Care e 

genul dumneavoastră de vacante? Sau, ma rog, de calatorie? 

P: Unde sa nu stam intr-un loc 7 zile. Deci sa ma pot misca, si sa am posibilitatea de a avea 

diverse activitati. Dci asa mi-ar place sa am.  
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M Ati avut astfel de vacante? 

P: Ultima oara am fost in Grecia. Da. Si mi-am ales 3 locatii, si m-am dus de la una la alta. 

Pentru 5 zile. N-am sta intr-un singur loc.  

M: N-ati apucat prea multa plaja? 

P: Nu. Nu m-am dus pentru plaja. Pentru plaja ma duc 3 zile. Doua... si atat. Asa imi place 

mie. 

M: De ce ati numit si masina pe lista asta de prioritati. 

P: Pentru ca este o nevoie care iti usureaza foarte mult viata: de deplasare, de confort, si 

masina nu poti s-o tii la nesfarsit. Trebuie s-o mai schimbi din cand in cand. Si intra in 

cheltuieli. 

M: Cam ce masina are clasa de mijloc? 

P: Nu stiu. Eu am Skoda.  

M: Credeti ca exista o..? Puteti sa clasificati oamenii...? 

P: Nu. Deci fiecare isi alege dupa curajul pe care il are s-o achite. Pentru ca o achit in rate si 

eu, si probabil ca cei mai multi o achita in rate. Nu o iau cu banii jos. Aceia s-ar putea sa nu 

mai apartina clasei de mijloc. Sau poate au un venit neasteptat de undeva, si o iau cu banii 

jos. 

M: A! Ocazional... 

P: Da.  

M: Deci ati zice ca nu exista o masina ... 

P: Deci nu cred ca exista o masina. Oricum nu ne mai luam Dacie. Ne ducem un pic mai sus. 

Te gandesti, ca daca dai un pic mai mult pe ea, vei avea cheltuieli mai mici. De exemplu, 

pentru masina mea, chiar daca dau un pic mai mult, cheltuielile sunt mici. Pentru ca se strica 

mai greu. Nu vorbim de accidente. Vorbim de folosinta pe termen lung. 

M: La haine exista un tipic al clasei de mijloc? Puteti sa recunoasteti...? 

P: Daca e bun si ieftin, e perfect. Daca nu e bun decat scump, eu o aleg. 

M: Deci calitatea e...? 

P: Da.  

M: Indiferent de pretul la care e accesibila? 

P: Chiar indiferent nu. Nu ma duc dupa marci, ma duc dupa produs, da? Nu-mi aleg obiecte 

neaparat de marca. Decat la electronice. 

M: Ce inseamna un produs vestimentar de calitate? Cum trebuie sa fie el? 

P? Sa nu se scamoseze dupa 3-4 spalari, sa nu-si piarda culorile, sa nu se labarteze, si sa aiba 

un design. 
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M: Va uitati la anumite materiale, le cautati? 

P: Nu intotdeauna. Nu sunt fan numai matase, de exemplu, la bluze. Pot sa-mi iau si bumbac, 

pot sa-mi iau si poliester, nu neaparat. Ma intereseaza designul si confortul pe corp. 

M: La electronice? Ziceati ca... 

P: Electronice incerc sa aiu ceea ce este recunoscut la fiind bun. Chiar daca e mai scump.  

M: De ce va orientati dupa marcile confirmate? 

P: nu stiu. Poate imi dau siguranta!? Si conteaza. 

M: Cam care ar fi marcile din care aveti mai multe electronice? 

P: N-as putea spune ca am numai dintr-o singura marca. Da, uite, cand mi-am luat, de 

exemplu frigiderul, nu m-am dus pe Beko, m-am dus pe Ariston, care are o traditie si istorie 

ceva mai buna decat Beko, care arata la fel. Diferenta de pret nu era foarte mare intre ele, si 

atunci, bineinteles ca m-am dus pe o marca cat de cat cu traditie, cu exercitiu. De exemplu 

mi-as lua Wirlpool la masina de spalat, cand o voi schimba, Nu cred ca o sa-mi iau alta 

masina. Sau daca imi iau, va trebui sa studiez un pic. 

M: Care sunt alternativele la Wirlpool. In privinta electronicelor aveti vreo achizitie 

planificata, dincolo de aveti deja? 

P: Sa-mi schimb telefonul, ca nu imi mai tine bateria. Sa imi iau un nou Apple. Iphone. 

M: Cel care a aparut acum? 

P: Nu vreau din acela mare. Deci vreau unul ca sa pot sa-l port confortabil, numai ca trebuie 

unul nou, pentru ca, decat sa schimb o baterie, prefer sa-mi iau un aparat nou. Dai un pic mai 

mult decat ai face o reparatie, ca sa zic, dar ai siguranta unui produs mai nou, care banuiesti 

ca va tine mai mult decat o reparatie la un altul.  

M: In privinta mancarii, aveti niste prioritati, niste criterii dupa care... umpleti cosul? 

P: Eu personal nu. Pentru ca nu sunt fan... mult. Chiar daca este bun, din cauza riscurilor de a 

schimba (rade) hainele prea des. Si atuncea ma duc pe ceea ce-mi place. Evident ca ma uit la 

marca, ma uit la calitatea produsului, si chiar daca e mai scump, mi-l aleg pe acela, daca imi 

place gustul lui. Daca imi place si alt gust, de exemplu parizerul taranesc e foarte ieftin, imi 

place, si iau si din acela, chiar daca e ieftin. Daca imi place!? Imi iau. 

M: Aveti si niste locuri de unde preferati sa faceti cumparaturi? 

P: De unde ajung mai usor. Nu am niste locuri anumite. Ce e in jurul meu, si il aleg pe acela. 

Mai aleg din cand in cand Kaufland, pentru ca are o mica reducere de pret, de ce e in jurul 

meu. N-alerg pana la Auchan, de exemplu, unde stiu ca sunt preturile mai mici. Nu ma duc 

acolo. 

M: Se intampla sa mancati in oras? 
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P: Foarte rar. Doar cand ma duc la film, ca mi se face foame. Cand ma duc la film seara, dupa 

cabinet, si atuncea mi-e un pic de foame, si sa zicem ca mananc in oras. Si la evenimente.  

M: Si cum faceti? In timpul alergaturii zilnice, aveti timp sa veniti acasa, sa mancati? 

P: Nu. Imi cumpar un pateu. Sau un corn, sau ceva. 

M: M-as duce si in zona in care dumneavoastră stiti foarte multe, a serviciilor medicale, sa le 

zic asa. Din experienta cu pacientii dumneavoastră, exista un pacient tipic, din clasa de 

mijloc? Sunt cei din clasa de mijloc, altfel de pacienti decat cel mai ...? 

P: Se incadreaza mentalitatii generale, ca atunci cand ai bani, ai servicii mai bune. Deci cam 

asa gandesc si al sarac, si ala bogat. Si cand cel sarac vine la tine, unde, de exemplu, la mine, 

care sunt medic de familie, si nu-ti da nimic, considera ca nu poti sa-i oferi mare lucru. Deci 

cred ca e o mentalitate extinsa, pe tema asta. Nu difera de ... apartenenta. De clasa, de venit. 

M: Si asta cum se concretizeaza in relatia dumneavoastră cu pacientii? 

P: A mea personala? 

M: Da. 

P: E ... lasa mult de dorit, pentru ca nu mai au respectul, increderea si, hai sa zicem toleranta, 

pe care o ofera celorlalti, unde se dau banul. Cu cat mai mult dau, cu atat ei considera ca vor 

primi servicii mai bune. Si cand vin la tine, poate, neintelegand ceea ce au facut pana atunci, 

zici: eu nu am timp sa-ti sau sa-ti interpretez tot ce ai facut tu, pe unde te-ai dus de capul tau, 

se considera dezavantajati, neintelesi, considera ca tu trebuie sa le rezolvi tot ceea ce ei n-au 

putut sa finalizeze pe unde au fost. Si atuncea relatia nu e foarte amiabila. 

M: Am inteles. Si asta nu tine de unde sunt clasati social... 

P: Nu, nu. Si daca indraznesti cumva sa iti dai parerea vis-a-vis de o procedura recomandata, 

sa zicem, nu de un tratament, ca tratamentele nu difera foarte mult, indiferent de unde vin ele, 

ca avem o clasa medicala pregatita in general, mai sunt si exceptii... deci cand vrei sa contesti 

o procedura pe care i-a recomandat-o, iese scandal maxim. Maxim.  

M: Am inteles. Dumneavoastră probabil, ati profesat ca medic toata viata. Acum, cu 

psihologia, incercati sa va reorientati cariera? 

P: Da. Probabil. Nu sunt inca foarte sigura, dar probabil ca da. 

M: Ce v-ar placea sa faceti cu psihologia? 

P: (11:48) comportamentale, ceea ce fac in fiecare zi la cabinet, dar cu finalitate mica, pentru 

ca ei nu vin sa asculte ce sa faca. Ei vin sa le satisfaci cererile. Nu prea te asculta. Nu ramane 

mult din informatia pe care incerci sa le transmiti.  

M: Cu ce oameni credeti ca veti putea lucra. Plec de la presupunerea ca serviciile, consilierea 

psihologica, e accesibila incepand de la un anumit nivel in sus. 
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P: Cand va fi. Ca deocamdata nu e. Ca e foarte scump sa te duci la un psifolog. 

M: Tocmai. Acum..., aveti sau ati avut ocazia sa luati contact cu potentiali pacienti?  

P: Sunt cei de fiecare zi. Deci nu este zi in care sa nu fac acest lucru, la un nivel restrans, 

evident. Si nu visez la anumiti pacienti. Deci nu stiu. Visez sa-mi fac meseria, si cum mi-o 

fac, sa nu mai fiu bombardata tot timpul. Da? deci omul care vine la mine, vine ca-i place, 

daca nu, nu mai vine. Clar. Deci trebuie sa ai un feet back direct.  

M: Si sa fie amiabila... 

P: Sa fie amiabila. Si acolo macar stii ca ai ..., nu stiu, ai o motivatie altfel. Deci (13:16) 

trebuie sa am grija, lucrand pe asigurari, sa nu supar, sa nu deranjez, sa nu refuz, deci nu fac 

efectiv meseria cum o gandesc. Deci fac foarte multe compromisuri. 

M: Deci ati vrea sa aveti mai multa autonomie... 

P: Acolo, daca as face, n-as respecta normele. Deci aicea respect normele, nu fac altceva, sau 

cel putin asa imi imaginez eu. Omul n-ar mai fi contestatar in permanenta. Gasesc la 

cabinet... deci 50% dintre ei, sunt contestatari. Daca eu raspund la cabinet, de exemplu, de 

viez un pic, raspund in timpul consultatiei la un telefon, ca suna cineva, si zic: alo! Se 

considera, poate pe buna dreptate, dezavantajat. Dar conditiile de lucru in România, ne obliga 

sa facem si acel lucru.  

M: Deci ati vrea sa va rupeti un pic de determinarile astea, de conditionarile... 

P: Da, da. De reguli. Multe reguli. Foarte multe reguli pe care trebuie sa le respect in ceea ce 

fac, multe si in dezavantajul pacientului, si un volum foarte mare de lucru. Dupa ce faci 

consultatia, stiti ca la cabinet se fac niste proceduri, pe calculator. Si nu merge sistemul, sau 

nu merge aia, sau nu fac ailalta, trebuie sa dau telefon la farmacie sa..., deci fac o groaza de 

alte actiuni, in timpul consultatiei pacientului, care te doreste doar pentru el, si tu nu faci doar 

pentru el. Faci si altele. Multe altele. 

M: Si chiar daca pentru el,  

P: Chiar daca sunt pentru el, si direct si indirect. Dar el pleaca nemultumit, adeseori 

nemultumit. Am primit reprosuri mari de la pacienti, pe linia asta. si poate ca daca o sa fac 

altceva, n-o sa mai am atatea reprosuri, si de ce nu (15:05). Daca e sa faci mai mult decat ai 

libertatea acordata de Casa, mai vine cineva peste tine si-ti mai da o bataita si dupa aia. Si ca 

atare, esti intre pacient si Casa. Tot timpul. 

M: Ati zice ca in general medicii din România fac parte din clasa de mijloc? 

P: As zice ca sunt si din aceia care sunt mai sus din clasa de mijloc, dar eu cred ca da. 

majoritatea da.  

M: Ce i-ar incadra mai sus? 
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P: Si nivelul de cultura, si nivelul de intelegere, si stadiul si (15:51) propriu de viata, care 

sunt un pic mai vaste. 

M: Pueteti sa detaliati? 

p: Adica fiecare viseaza sa se bucure de viata. Sa aiba si altceva decat numai utilitati. In jur. 

M: Un fel de aspiratii la... confort, la mai mult... 

P: Da. Confort. Indiferent de tipul de confort. Pe care il ai. nu stiu, deci eu cel putin nu visez 

la super-lux, da!? Nici nu stiu ce as face cu el. Ar trebui sa ma re... , sa-mi refac conceptiile 

de viata. Ca sa .. 

M: Sa va acomodati ? 

P: Sa ma acomodez. Deci nu visez catre asa ceva. Visez sa am posibilitatea de a ma bucura in 

timpul liber. Nu neaparat cu bani multi. Da? cand  ma sui in masina si ma duc la Gura 

Diham, ma duc nu neaparat sa cheltui bani multi. Ma duc sa ma bucur de ceea ce exista in 

jurul nostru. Si eu zic ca asta e un criteriu care te face sa depasesti un pic nivelul de foarte 

jos. Poate cei foarte sus, nici nu mai vad ... 

M: Nu mai stiu de ce sa se bucure. 

P: Da. nu mai stiu. Exact. Ca au de ce sa se bucure in continuare. Dincolo de numarul de 

cont.  

M: Cam ce alte profesii ar intra in clasa de mijloc? 

P: pai, nu sunt calificata sa spun asa ceva. Sunt multe care se... Chiar si un muncitor foarte 

bun poate sa ajunga in clasa de mijloc. Atunci cand scopul tau nu este banul si este calitatea 

muncii pe care o faci, si el poate sa intre in clasa de mijloc. 

M: Deci asta ar fi un criteriu? Calitatea muncii depuse?  

P: Da. Deci faci ceva, nu neaparat pentru ca iau la sfarsit de luna, o suma de... Cunosc 

muncitori care iau poate chiar cat mine, sau mai mult decat mine, si nu fac nimic cu banii aia. 

Stau si... nu stiu ce fac cu ei. E treaba lor ce fac cu ei. Dar n-o fac pentru a-si imbunatati 

nivelul de viata. Neparat. Aceia nu stiu daca ii pot incadra acolo. Nu cred ca ... criteriu 

principal este neaparat venitul, insa probabil ca in sociologie, sau, ma rog, stiintele care 

studiaza asa ceva, nivelul venitul mediu ar putea sa fie. 

M: Da. Asta e primul criteriu. Dar si acolo  e delicat, sunt inca dezbateri unde se ..., cum se 

imparte clasa de mijloc, unde incepe si unde se termina. La nivel de venit. Si dupa aia mai 

apar toti factorii astia care complica lucrurile, nu stiu, educatia, profesia, eventual. Ati lega 

clasa de mijloc cu un anumit nivel de educatie? Il considerati pe asta un criteriu? 

P: Ca scolarizare, nu neaparat. Ci mai degraba ca si bun simt... 

M: Deci cealalta educatie.. 
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P: Cealalta educatie. Nu neaparat numarul claselor. Sunt multe persoane care n-au decat 

liceu, si pot vorbi despre ori si ce cu ele. Este un autodidact. Este un om care invata din 

experientele de viata, care observa tot ce seintampla in jurul lui. Si scoala lui e 12 clase. Nu 

trebuie sa faci facultate. Cunosc oameni cu facultate cu care nu poti face nimic. Mai degraba 

nu clasa, numarul claselor si facultatilor pe care le faci... 

M: Deci nu masurabil in ani de scoala, ci altfel. Credeti ca clasa de mijloc a evoluat din 89 

incoace? Cine era in anii 90, sau in anii 2000 in clasa de mijloc, este si acum probabil, sau s-a 

reconfigurat...? 

P: Deci imi este greu sa raspund la intrebarea asta. nici nu m-am gandit, si nici n-am 

observat, nu m-am calat sa observ asa ceva. Dar probabil ca sunt niste modificari. Ca sunt 

oameni fara scolarizare, cu dorinta de a-si face un nivel de viata bun si de a se educa pe sine, 

care au intrat in clasa de mijloc. Care au idei, care au perseverenta, care au imaginatie, care 

si-au deschis firme... Cunosc o firma, o firma care livreaza produse de aer conditionat, el este 

muncitor, n-are decat 8 clase, dar a avut imaginatie, forta, curaj, si si-a facut un business. Si 

acum el conduce un business probabil foarte profitabil, daca are 30-40 de muncitori in 

subordine, si poate sa-i plateasca pe aceia, si sa traiasca in continuare, eu zic ca face un lucru 

bun, si e doar un muncitor. Atuncea clasa de mijloc probail ca s-a schimbat un pic.  

M: Inainte de 89, un astfel de om ar fi avut aceleasi sanse? 

P: In comunism nu.  

M: Pentru un muncitor, ar fi fost simplu sa ajunga clasa de mijloc? 

P: Atuncea nu cred ca ar fi putut. Putea sa se educe. Si atuncea, totdeauna a avut sanse de 

educare. Nu trebuie  sa... ai bani multi sa te educi (rade)/ Sau sa-ti doresti nu stiu ce ca sa te 

educi.  

M: Apropos de asta, de... poate vointa si dorinta de a te educa, sa zicem, pe care eu as 

considera-o o valoare, ceva in care crezi, mai exista si alte valori, pe care le impartaseste 

clasa de mijloc? Sunt alte lucruri in care cred? 

P: Nu stiu. Nu m-am gandit la asa ceva. Probabil ca sunt, dar tin tot de bucuria de viata. De 

ce faci cu ceea ce castigi. Si cum iti asezi ziua in care nu vei mai putea munci. Probabil ca 

avem niste tendinte comune toti pentru asta. Poate si ... poate si conceptii politice, adica cum 

ne vedem oamenii care se implica in politica. Ne apropiem multi de o anumita linie. 

M: Cam cum s-ar formula dezideratul clasei de mijloc in materie de conducere politica? Ce 

fel de conducatori si-ar dori cei din clasa de mijloc? 

P: Transparenti. Si ceea ce faci, sa nu faci intr-adevar numai pentru bunul tau, sau pentru 

interesul tau ca politician, unde ai acces la multe facilitati, si oportunitati. Sa faci si pentru 
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oamenii din jur, sa faci si pentru oamenii de langa tine. Sa le dai o sansa sa se dezvolte, sa 

traiasca, sa prospere in societatea pe care o conduci.  

M: Am inteles. In cercul dumneavoastră de prieteni, ati zice ca e vreo diferenta de clasa, ca 

sunt oameni, daca va ganditi asa, in... nu stiu, in cercul de 20, cei mai apropiati prieteni... 

sunt...? 

P: Diferenta de clasa sociala, sau la ce va referiti? 

M: Sunt toti in clasa de mijloc, sau sunt si dincolo de limitele clasei de mijloc?  

P: Cred ca am cativa care nu apartin clasei de mijloc. Da. Am catva, nu foarte multi. Am si 

unul care nu e din clasa de mijloc, care imi e prieten, ca ... (rade) Sau prietenia inseamna o 

compatibilitate.  

M: Asta de fapt incercam sa spun, daca e un criteriu...? 

P: Da. Deci am compatibilitati si cu cei care poate ca nu apartin clasei de mijloc. Dar care 

viseaza sau isi doresc sa se inalte de acolo de unde un sunt. Prin munca. 

M: Cam ce ati zice ca ii diferentiaza de dumneavoastră? Posibil venitul? 

P: Eu nu ma gandesc numai la venituri. Ma gandesc la ceea ce isi doresc sa faca cu timpul lor 

liber. Ma gandesc, cu orizontul pe care il au,  

M: Deci asta ii apropie de dumneavoastră, sau sunt puncte comune aici. 

P: Da. De exemplu instructorul meu de fitness, are facultate, parintii au venit, el are ceva 

venit, nu stiu cat castiga exact, ca nu m-am preocupat de subiectul asta, dar ... este foarte 

introvertit, neinteresat de ce se intampla in jur, nu participa la activitati sociale de grup. E... 

se retrage asa, si nu stiu daca este un exemplu tipic al clasei de mijloc, pentru el.  

M: In sensul ca nu prea participa la viata sociala. 

P: Nu. Si este mai ... Nu pot sa zic ca-l bag la saraci suau la foarte bogati, dar este o categorie 

aparte. Sa zicem ca e o exceptie, sa zice, a clasei de mijloc, daca vrem sa-l punem acolo. Ca 

pana la urma este. Face o munca curata, nu traieste de pe azi pe maine, are cultura, are scoala, 

dar orizontul propriu e ... 

M: Deci legat de interese si de participare, nu e ... chiar.. 

P: Deci eu as zice ca o clasa, acolo unde membri sai se unesc pentru un ideal, pentru a face 

ceva, pentru a sustine ceva. Pe interes comun, evident. 

M: Credeti ca in România, a ajuns clasa de mijloc sa functioneze asa? 

P: Daca ne-am uni unii cu ceilalti. Suntem foarte izolati. Sa comunici cu ceilalti oameni. Iti 

trebuie timp, multi n-avem timp, ne intoarcem catre locul unde traim sau lucram, si nu mai ne 

uitam peste cap un pic. 
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M: Nu e ca la fizica: centrifug versus centriped. (rade) Cam cum credeti ca o sa evolueze 

situatia asta in urmatorii 5-10 ani? o sa fim mai uniti, sau mai...? 

P: Nu stiu. Vine generatia tanara, care are un aflux mare de energie si de... viziune calda 

asupra omului, si care face probabil sa fie mai comunicativi si mai respondenti la nevoile care 

nu sunt ale lui direct. Sunt ale grupului din jur, sau ale societatii. 

M: Deci vi se pare ca cei mai tineri sunt mai orientati catre societatea din jurul lor? 

P: Da. Sunt mai deschisi. Da. Sunt mult mai deschisi si mai indrazneti. Intotdeauna tineretea 

a fost indrazneata. Deci e un criteriu si al varstei. Dar nu numai... 

M: Dar vi se pare ca generatia asta de tineret, are ceva special in sensul asta, dincolo de 

energia tinereasca, sau tonusul care tine de varsta? 

P: Cu exceptia tupeului, sunt ok. Deci trec dincolo de bunul simt al raporturilor interumane 

de multe ori. Care vin probabil din prea mare incredere ca ei detin, ... spre deosebire de 

generatia mea, pe vremea cand eram ... Deci a fost ceva... nici n-a trebuit sa dau telefon lui 

frate-meu, ca sa iasa. Ne-am trezit ca suntem acolo. 

M: Ce varsta aveati la revolutie?  

P: Pai sa socotesc... 30? Si un pic. 

M: Deci in jur de 30. Inseamna ca v-a prins chiar in maximum de energie, si v-ati trait 

tineretea in anii 90.  

P: Atunci am renascut. A fost extraordinar. 

M: Credeti ca tinerii de acum, de care vorbeati mai devreme, au sanse sa schimba societatea 

romaneasca? Poate e un pic pretentioasa intrebarea, dar ma gandesc la cum erati 

dumneavoastră la revolutie, cum ziceti ca ati iesit, credeti ca exista energie de genul asta? 

P: Cred ca da. 

M: Ca vorbeati mai devreme si de constiinta de clasa. Dar ma gandeam daca aceasta 

constiinta, care poate sa schimbe societatea, tine si de ... generatie? 

P: Nu stiu cat de multa educatie s-a facut pe tema asta, dar faptul ca n-au mai fost lanturile 

care i-au tinut, cum erau pe vremea comunismului, i-au facut ca firea naturala a omului, sa se 

manifeste mai plenar, mai bogat. Ceea ce poate sa le dea sansa de a schimba.  

M: Multumesc foarte mult.  
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R. P., 31, barbat,  absolvent de filosofie, analist financiar in domeniul bancar  

Interviu realizat de Monica Stroe 

 

M: Ce inseamna pentru tine clasa de mijloc?  

R: Nu m-am gandit mult. Pana sa avem discutia asta, si asa nu m-am gandit foarte mult ca 

sunt clasa de mijloc, si chiar discutam cu sotia mea si (rade), zicea ca: bai, suntem clasa de 

mijloc! Si uite, in cercetarea asta. Si nu cred ca ne-am identificat prea mult cu chestia asta, si 

tocmai de asta mi se pare un demers ca lumea, ca vreti sa faceti lucrul asta, si sa-l definiti mai 

bine. Ca sa raman totusi, sa incerc sa dau un raspuns, cred ca primul criteriu, ma gandesc la 

educatie, si ma gandesc sa fie studii superioare, absolvite, aici as exclude Spiru Haret si 

chestii de genul asta, pentru ca... 

M: Adica invatamant privat. 

R: Da. Nu stiu daca pe tot, ca de exemplu am intalnit oameni care au terminat romano-

americana sau Institutul Bancar Român, care sunt ok. As pune cumva educatia, dar e si vorba 

de atitudinea fata de educatie, ca a fost posibil in anii astia sa treci ca rata prin apa, prin 

educatia asta. a doua chestie, si care poate se leaga cumva de prima chestie, este ca, daca ai 

facut o educatie si ti-ai asumat-o intr-un mod serios si ai finalizat-o, s-au lipit niste cunostinte 

de tine, chiar daca nu profesezi in domeniul tau, ca nici eu nu profesez practic in domeniul 

meu, cred ca atarge si un anumit nivel de venit. Si atuncea, astea sunt primele doua chestii la 

care m-as gandi: deci educatie si venit. 

M: Educatie plus .... responsabilitatea fata de educatia pe care ... 

R: Da, da. Care se traduce in venit. Probabil nu e singurul indicator, dar e cel la care ma pot 

gandi acum.  

M: Exista si posibilitatea ca si aceasta clasa de mijloc sa detina numai una dintre 

caracteristicile acestea, sa aiba venit mai inalt, de exemplu, dar, nu stiu, sa fie deficitar la 

capitolul educatie formala? Un roman fara studii superioare, de calitate, care a reusit in viata, 

cu ghilimelele de rigoare, care are un venit consistent, ar putea safie inclus in categoria clasei 

de mijloc? 

R: In afara educatie i formale, da, daca discutam doar de imbogatit doar prin mijloace ..., prin 

diferite mijloace, atunci nu. Mi-e greu sa explic. Acuma accesul la educatie e mult mai 

simplu, si chiar cred ca ..., adica eu de exemplu, am un amic care deja a depasit clasa de 

mijloc, din punct de vedere al venitului, si care n-are facultatea terminata, dar, printr-o 

combinatie de autoinvatare, și așa mai departe, a ajuns la un nivel de cunoastere foarte bun, 
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deci cred ca se poate, dar tine cumva de o dimensiune e educatiei nonformale. Adica asa o 

vad. 

M: Poti sa compensezi eventual lipsa de educatie, prin sistemul clasic? 

R: Da. iar invers, doar unul dintre criterii sa fie educatie, cred ca se poate si asa, dar iarasi cu 

anumite limite, pe care nu le pot inentifica, adica , pana la urma clasa de mijloc e cred eu si 

ceva catre care tinzi, chiar daca e inconstient si nu o etichetezi ca atare. Nici eu n-o fac, dar 

pana la urma, partea asta de venit si de nivel de trai, e o componenta destul de importanta a 

ecosistemului nostru, si atunci, daca ai doar educatia, si negi cumva zona asta, cred ca esti 

intr-un anumit mod clasa de mijloc, dar poate putin altfel, apropos de masa asta care iarasi 

are banuiesc o dimensiune destul de consumerista, pana la urma, clasa de mijloc, intr-un 

anumit sent. 

M: Interesant. 

R: Eu asa cred. 

M: Ti se pare clasa de mijloc o categorie sociala omogena? Sau au un set de caraceristici 

definitorii, care ii fac sa semene intre ei? 

R: Cred ca as zice ca-s mai degraba valori negative, nu stiu cum sa zic altfel, adica mai 

degraba sunt chestii pe care le resping, intr-un mod omogen,  

M: Valori? 

R: Da.  sau lipsa de valori, adica cumva cred ca ce s-a intamplat anul trecut, ce se intampla de 

un an si ceva cu manifestarile, si cu ”Colectiv”, cred ca a contribuit la omogenizare, sau la 

perceptia noastra asupra omogenizarii,  

M: Dar in ce fel vezi concret ca...? 

R: Stii ca acuma e o discutie foarte ca lumea, cu pozele alea de pe facebook, cu Ion, stii? Este 

un tip desenat foarte schematic, asa cum desenam noi omuletii cand eram mici, si spune: el e 

Ion. Ion se uita pe fereastra si vede ca ninge. Dar Ion stie ca toata lumea are ferestre, si atunci 

nu pune poze cu Ion, nu pune poze cu ninsoarea pe facebook. Ion e destept! Fii ca Ion. Cam 

asa e .. E o chestie care a pornit daca nu ma insel, de la metroul din New York sau din alta 

parte, unde spunea: el e Bill, si Bill vede ca e aglomerat in metrou, si nu-si tine rucsacul in 

spate. Bill e bine crescut. Fii ca Bill! Si atunci chestia asta a capatat o... 

M: Si ce valori crezi ca formuleaza tema asta? 

R: E cumva un bun simt, daca vrei. Teoretic in directia aia merge, dar ... si practic in directia 

aia merge. Numai ca toata chestia asta cu facebook, contine cumva o lasitate in sine, pe 

chestia asta, pentru ca, ok, vezi omul ca parcheaza pe loc de handicapati, dar nu te duci la el 

si zici: ba, esti nesimtit! Sau o chestie de genul asta, care in mod normal, daca iti, daca ai 
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incredere in comunitatea din care faci parte, te duci la ala si stii ca, ma, daca se intampla 

ceva, devine violent, oamenii au vazut, si or sa ma sustina, si... nu exista chestia asta inca, 

foarte puternic, si atunci, face omul, ..., nu face nimic, dar se duce pe facebook, si face mema 

asta, ca Ion parcheaza pe locul de handicapati, e nesimtit. Nu fi ca Ion! Sau... 

M: Si de ce se..., adica de ce actiunea ... 

R: Tocmai pentru ca nu e suficient de omogena, si cumva, cred ca clasa de mijloc, sau multi 

din clasa de mijloc, se pun ..., incep sa se puna cumva in opozitie cu astfel de comportamente, 

de extreme, daca vrei, sau lipsite de consideratie pentru ceilalti, cum sunt, nu stiu, viteza 

excesiva, parcatul pe locul de handicapati, aruncatul de hartii, fumatul, nu stiu unde, in zona 

pentru copii, si tot asa, niste chestii care intra intr-o zona de normalitate, pana la urma, in alte 

locuri,  

M: In alte locuri, adica... 

R: In alte tari. Si atunci, cred ca clasa de mijloc, poate contribui, sau se poate omogeniza, 

printr-o reactie a adversa la chestiuni de genul asta. numai ca se vede ca nu e incredere in 

ideea de clasa de mijloc, prin faptul ca, in loc sa confruntam direct comportamentul de genul 

asta, preferam sa le dam cu mantinela, prin intermediul facebook, stii?  

M: Si ti se pare ca, cazul Colectiv, are datele sa schimbe situatia? 

R: E mult spus, dar ...ăăăă, n-as vrea sa risc o asumptie de genul asta, dar cred ca, cazul 

Colectiv, cumva ne-a facut sa vedem ca totusi suntem ceva mai multi, si putem sa gandim 

omogen, la o adica. Chestia asta se intamplase cumva, putin mai devreme, cu Iohannis. Cand 

a fost votat Iohannis. A fost cam acelasi lucru, mai putin incarcat emotionala, cumva a fost o 

reactie la fel de omogena. Cu toate ca, maine, si eu vorbeam cu multi oameni, si ziceam: 

votam cu ala pentru ca nu suportam PSD-ul, si votam cu ala. Dar nimeni nu credea ca exista 

o sansa reala. Si uite ca totusi a existat chestia asta. 

M: Crezi ca e ... clasa de mijloc face parte din votatii unuia din partid, sau aplica doctrina? 

R: Da, cu siguranta. 

M: Si anume ... 

R: Si anume de dreapta, dar cred ca..., sau din cate vad eu, transcende putin partea asta, in 

sensul ca deja nici macar dreapta traditionala nu mai e suficienta pentru omul din clasa de 

mijloc, si acum apar solutiile alternative, si e bine sa apara solutiile alternative. Adica 

Nicusor Dan, M10, chestii de genul asta, care cu toate ca, eu personal nu ma identific cu ele, 

imi doresc sa existe. 

M: Daca ar fi sa enunti doua-trei valori pe care le impertaseste clasa de mijloc, care ar fi ele? 

Crezi ca exista valori comune? 
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R: Ti-am zis. Ma pot gandi mai degraba la valori inverse, sa nu stiu cum sa le spun, uite, 

coruptia. Ne deranjeaza coruptia. Nu stiu care ar fi valoarea. Corectitudinea. Nu neaparat. 

Pentru ca, mai degraba, cel putin al momentul asta, e o reactie fata de coruptia mare, care ne 

deranjeaza, pe care o vedem la tv. Nu e o ..., daca ar fi valoarea corectitudinii, ar incepe cu 

noi. Dar nu incepe cu noi deocamdata. Adica, tocmai, pornim invers. A pornit, dar stii, noi in 

continuare dam spagi, sau ne rugam de politist sa ne ierte. Asta nu e corectitudine, stii? 

 Si multi din clasa de mijloc o fac, adica spaga e, din punctul meu de vedere, foarte prezenta 

in toate paturile sociale, si nu este doar intr-o anumita zona a bogatilor, și așa mai departe. 

Poate acolo, inca o data, e vizibila, si devine deranjanta, dar.. 

M: Dar nu si in ograda ta. 

R: Nu si in ograda ta. Deci nu incepe cu exemplul tau, de asta nu o pot numi o valoare, o 

corectitudine, ci mai degraba ca negarea coruptiei, a marii coruptii,  

M: Sesizarea unor probleme de societate. 

R: Daca vrei o valoare care cred ca suna destul de pretentios, dar poate ca ar fi in zona 

respectiva, desi inca nu este suficient de bine definita, ma gandesc la meritocratie, daca 

...destul de mare ca sa... 

M: De ce? 

R: Cred cumva oamenii din clasa de mijloc, cumva mai toti cred ca au ajuns intr-un anumit 

context de bunastare, prin propriile forte, si atunci vor ca chestia asta sa se regaseasca in toate 

nivelurile. Deci asta ar fi o valoare pozitiva. 

M: Inainte de 89, in România ai zice ca exista clasa de mijloc? 

R: eram prea mic ca sa zic. Cred ca intr-un sens un pic diferit, in sensul ca existau oamenii 

care erau educati, dar care nu neaparat aveau bani, si erau cumva acolo, si care aveau totusi 

un sistem de valori, poate un sistem de valori, si incercau cumva sa nu faca anumite lucruri. 

Acuma nu stiu, ti-am zis, aveam prea putini ani ca sa trag concluzii mai... 

M: ... te referi mai degraba la chestii din astea, mai degraba  cu valoare civica?  

R: Cred ca da, si mai cred ca era chestia respectiva, de genul: ok, n-o sa fiu comunist militant, 

tre sa-mi protejez familia si trebuie sa-i protejez pe cei din jurul meu, ca o sa fac lucrurile 

astea incat sa nu bat la ochi, adica n-o sa critic deschis, și așa mai departe, dar nici n-o sa fiu 

un suporter al comunismului, și așa mai departe. O atitudine usor neutra. Poate asta era clasa 

de mijloc. E multa speculatie in tot ce zic, adica e mai mult o reconstituire din mica 

experienta a parintilor mei, si ... 

M: Parintii tai ai zice ca ar face parte din clasa de mijloc? 
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R: Da, da. Daca ma gandesc asa, da. Adica aveau studii superioare, aveau totusi..., nu prea au 

facut compromisuri la viata lor, vis-a-vis de a fi membri ai partidului,  n-au fost, si alte chestii 

de genul asta. ascultau Europa Libera, dar nu..., inca o data, nu era o opozitie fatisa. Era o 

forma de rezistenta, chiar si in patratica lui, si care sa nu ochi. Era doar cumva constiinta, cat 

de cat sa-ti ramana curata.  

M: Deci un fel de rezistenta privata? 

R: Da. Exact. Rezistenta privata. 

M: Ai putea spune, clasa de mijloc inainte de 89, are vreo legatura cu clasa de mijloc de 

acum? Are ceva in comun, sau...? 

R: Doar partea asta de educatie. In rest, nu cred. Nici macar generic, spun, nu cred. Pentru ca 

multi dintre oamenii care sunt acum in clasa de mijloc, se trag din niste parinti care n-aveau 

studii superioare, dar care au tanjit tot timpul sa isi vada copii studiind,  ca scoala... s-au 

resimtit ei ca... na. 

M: Deci intr-un fel, poate asta e o forma de continuitate, in sensul ca aspiratiile neindeplinite 

ale parintilor de atunci, s-au concretizat in copii studiosi .. 

R: Da. Si iarasi destul de multi din clasa de mijloc, se trage, din ce am observat eu, din parinti 

care au trait in orase mai micute, sau nu neaparat micute, dar nu in Bucuresti, dar nici in 

orasele mari, gen Cluj sau Timisoara. Cel putin, si acuma perspectiva mea e cumva limitata la 

cercul de cunostinte din Bucuresti, unde nu prea ajung oamenii din Cluj, din Timisoara. 

Ajung, dar mai puti. Si atunci ajung multi oameni din Ploiesti, din Brasov, din Pitesti, din 

Buzau, din Constanta, Targoviste, deci cumva din resedintele de judet si chiar orasele mai 

mici, eu stiu, Gaiesti, Rosiorii de Vede, Pucioasa, și așa mai departe, si care cumva au ajuns 

in Bucuresti.  

M: Si ce-i diferentiaza pe ei de, nu stiu, de un bucurestean din generatia celor care au plecat 

cu aceleasi sanse in viata?  

R: Pentru ca o data experienta mea e mai legata de zona asta, doi la mana, din ce am vazut, 

multi dintre bucuresti, nu toti, ca am foarte multi prieteni, si chiar si printre prieteni, au fost 

cumva un pic mai neapasati de chestia asta de educatie, de valori, de ... adica, uite, de 

exemplu, cred ca dorinta asta de a avea casa ta, care ar putea sa fie o caracteristica a clasei de 

mijloc, ar putea sa fie, e mult mai pregnanta la oamenii care au venit din alt oras, decat la 

oamenii care s-au nascut aici, din generatia mea, adica oamenii din Bucuresti, in general iau 

lucrurile putin mai usor, si nu, iarasi, oamenii care veneau la.., din alte orase, cred ca se 

angajau mult mai devreme. Si cumva asta iarasi era o chestie, nu neaparat de valoare, cat de 
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traiectorie comuna, si avea o valoare asta. Sa-ti castigi banii tai. Cei din Bucuresti, nici n-

aveau nevoia asta.  

M: Ziceai de locuire. Ce gen de locuire crezi ca practica clasa de mijloc? Unde locuiesc 

persoanele din clasa de mijloc, si cum? 

R: Nu stiu. E o buna intrebare pentru mine, cum e clasa de mijloc din Targoviste, de 

exemplu, sau din Pitesti, stii, de varsta noastra. Aicea, in Bucuresti, mi-e greu sa spun, Adica 

nu pot sa spun nici ca prefera locuinte noi, nici ca prefera locuinte vechi, nici prefera sa stea 

in centru, nici la periferie, nici in cercul de mijloc, pot sa spun ca probabil 80 si ceva la suta 

dintre ei, au credit pentru locuinte. 

M: La asta pornisem cu ideea ca, na, tu lucrand in banca, probabil ca ai experienta clientilor 

care se imprumuta, pentru programul Prima casa. Crezi ca, pe baza experientei de banca, ca 

cei din clasa de mijloc sunt interesati mai mult, ca alte categorii sociale, sa-si obtina casa lor. 

R: Cred ca, cumva vine si din faptul ca poate isi permit lucrul asta. Nu stiu daca isi doresc, de 

exemplu, mai mult o casa, decat o patura de mult mai jos, dar in mod cert si-o permit mai 

mult, decat asa. Iar dincolo, deja poate intram in sfera ..., nu mai numim casa, ci proprietati 

imobiliare.  

M: Case de vacanta. 

R: Exact. 

M: In materie de consum..., ziceai mai la inceputul discutiei, ca poate clasa de mijloc are un 

comportament consumerist. Cum crezi ca se manifesta? Ce punct, sau... consumerist, cand 

zici consumerist, cumva e implicita. Se pare ca, cumpara ceva in exces.  

R: Da. Eu cred ca cu drag, ca ne incadram acolo. Stii? Nu stiu, de exemplu multi bani se duc.. 

M: Ce gen de cumparaturi...? 

R: Electronice. Foarte multe electronice. Adica laptop, televizor destept, iphone sau android. 

Sunt putini care nu se incadreaza in zona asta. tableta, pentru copii, si pentru ei, iarasi copiii 

au la randul lor, telefoane mobile ... 

M: De ce crezi ca electronicele sunt mai degraba interesante pentru bugetul middle class? 

R: are doua parti, una care tine poate de faptul ca, o data ce citesti si esti .., te mentii 

informat, ti se pare poate ca ai nevoie de lucruri de genul asta, si a doua chestie mai putin 

interesanta, sau poate mai interesanta, e chestia de statut. Adica se vorbeste mult de chestia 

asta. de iphonuri, ai vazut ce a aparut, ti-ai luat smartwatch, tocmai mi-am schimbat 

televizorul.  Black Friday e sarbatoarea ... Nu m-am gandit foarte mult. Aicea vad  diferenta 

foarte mare, si nu prea vad omogenitate. Adica, muti au masini, majoritatea din clasa de 

mijloc au masini, dar unii dintre ei, de exemplu, investesc foarte mult in chestia asta, si 
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cunosc destul de multi oameni, care nu investesc poate la fel de mult, dar oricum 

disproportionat masinile versus casa, deci se si incadreaza prin celelalte criterii in clasa de 

mijloc, la fel cum sunt oameni care vad masina ca pe ceva util, si cam atata. Ca nu... tre sa nu 

fie Logan, poate, tre sa nu fie Logan, dar in rest, cam orice masina la mana a doua, nu stiu ce, 

sa-ti faci treaba cu ea. Si sunt aia, care chiar daca sunt din clasa de mijloc, tanjesc catre 

BMW, catreAudi, catre Pasat, catre branduri care nu sunt in mod traditional pentru clasa de 

mijloc, in nici o tara. Tanjesc si actioneaza in directia asta. 

 

M: Si asta cumva ii ... o astfel de achizitie, ii pastreaza in middle class, sau ii scoate ...? 

R: Cred ca driverul pentru chestia asta este cunva sa depaseasca, dar nu, cred ca raman in 

clasa de mijloc. O masini nu mi se pare ca te transforma. 

M: La nivel de imbracaminte, crezi ca exista un interes special al middle class? 

R: Da, exista, exista. Pentru ca si majoritatea ..., adica multi lucreaza in industrii, in care e 

necesara o anumita eticheta vestimentara, este formal 100% cu cravata si costum, sau ca e 

smart casual, sau doat Iqurile in industriile care apartin clasei de mijloc, nu are o rigoare atat 

de mare pe zona asta. 

M: sa vina la job in hanorac. (rade). 

R: Da. In rest serviciile, multi din clasa de mijloc probabil lucreaza in servicii sau pozitii 

manageriale, ... 

M: Interesant! 

R: Da. O buna parte, nu  e la nivel de criteriu, sunt zone in care e eticheta vestimentara, si... 

R: Da. Si poate pleaca si de acolo, dar nu explica intru totul de ce, si dupa  treminarea 

programului de lucru, tot in mall ajung oamenii, la film, la achizitii vestimentare, plus 

shopping on-line, adica, da, exista. Exista chestia asta cu brandurile. 

M: Achizitii de hrana si exista o preocupare aparte pentru anumit tip de alimente, o anumita 

calitate? Locuri in care ies sa manance? Ai niste repere din astea? Unde te intalnesti cu 

middle class? Ce tip de restaurante se incadreaza? 

R: Lumea iese la pranz, in timpul săptămânii, si asta iarasi vine din, jumatate functional, 

jumatate status, cumva, in sensul ca nu e foarte comod sa mananci la birou, de regula e o 

bucatarioara, adica nu s-a investit foarte mult intr-o facilitate ..., asa ca nu prea poti sa-ti 

aduci de acasa, si sa mananci, se poate dar nu e foarte ..., adica o facem, o facem si noi, dar, 

de exemplu, am colei, care resping cu totul sa manance in birou. Chiar si cand isi comanda de 

undeva, se duc tot in cantina, sau in bucatarioara, sau chestii de genul asta. pe de o parte ii 

inteleg, ca, daca 30 de oameni ar manca toti pe tastatura, probabil ca n-ar fi ... asa. Mai sunt 
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cantinele, dar multa lume si iese la pranz, si sunt meniurile unor restaurante, cat de cat ... nu 

traditionale, dar consacrate pe zona asta, nu stiu: City grill, La mama, Carul cu bere, astea 

cumva, cred ca merg in directia asta de ... se naste o preferinta intre una si alta, pe de o parte 

astea depun foarte multe eforturi sa atraga oamenii din clasa de mijloc,  

M: Prin ce? 

R: Nu stiu, uite, am vazut, inainte sa se inchida Citygrill-ul de la noi, vazusem ca au o 

chestie, aveau niste preparate bio. Aveau o pagina intreaga de preparate bio. Asta e clar catre 

clasa de mijloc. Nu stiu, asta e un exemplu sa zic. Dar cred ca exista in directia asta, si pana 

la urma, si ..., adica  e o optiune naturala ca se gandesc ca oamenii sa iasa la masa, una dintre 

primele variante sunt astea: City Grill, Carul cu bere. 

M: Ziceai mai devreme de servicii, ca o buna parte din middle class lucreaza in servicii. Cum 

crezi ca s-a creat legatura asta? (suna telefonul) Ce ii recomanda sa se creeze legatura asta? 

asocierea intre... domeniul de activitate si o clasa sociala. 

R: Nu m-am gandit foarte mult la asta. cred ca peste tot e cam asa, si cred ca o sociatate, sau 

nu, economie, care iese din zona de tranzitie, si merge catre zona, poate de economie 

semidezvoltata sau dezvoltata, isi dezvolta partea de servicii, si natural, o umple cu oameni 

care ajung in clasa de mijloc. Se leaga cu prima parte. 

M: Un fel de interdependenta? 

R: Exact. 

M: Si se duc acolo... 

R: Exact. SI pe masura ce exista o masa educata de oameni, joburile de servicii se maresc ca 

numar. Mai apar firme noi, se dezvolta, si tot asa. Un fel de antrenare care merge in ambele 

sensuri. Circular cumva. 

M: Crezi ca exista o diferenta intre clasa de mijloc din România si cea din tarile Europei de 

vest? Din Franta, din Germania, Marea Britanie. 

R: Da. Acuma cred ca e mai multa omogenitate acolo, dar asta deriva si din fatul ca intreaa 

societate e cumva mai stratificata si mai omogena pe strat, decat in România, unde partea asta 

e cumva, nu relativ noua, dar inca nu a atins nivelul ala de omogenitate. Si nu stiu cand il va 

atinge. 

M: Deci pare mai fluida in România, si situatia sociala, ca e mai greu sa zici ca aicea se 

opreste clasa ..., patura de jos, patura de mijloc si ...? 

R: Da, da. Atata timp cat inca valorile nu sunt clare, cat nu exista o parte de valoare intrinseca 

a clasei de mijloc, nu exista inca un respect pentru un set de valori, care definesc clasa de 
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mijloc, n-are cum sa fie prea omogen. Si atunci, .... Nu cred ca e o problema lucrul asta. In 

momentul de fata. Nu e ...omogena.  

M: Ti-a aparut vreo situatie in care te-ai definit ca reprezentant al clasei de mijloc? 

R: Da. Pai, pana la urma, cam tot ce am zis astazi..., bine, acuma din perspectiva de genul 

asta, ca ce ti-am spus, cumva este dintr-o experienta imediata, si dintr-o legatura cu ăăăă, cu 

cercul de prieteni si de cunoscuti. Adica ... 

M; Ai prieteni sau rude, care ai zice ca nu fac parte din clasa de mijloc? 

R: Da, da. Si in straturile de bogati, sa zicem, si in straturile din patura mai de jos.  

M: Si ce-i deferentiaza de tine? Veniturile? 

R: Venitul. Nu doar venitul ci si modul in care se raporteaza la celelalte lucruri pe care le-am 

discutat: masina, cheltuieli, concedii, chestii de genul asta, adica... 

M: Ai zice ca, intr-o familie extinsa, sa zicem veri, matusi, din ce ai observat tu, familia ta 

poate ..., toata lumea se incadreaza oarecum in aceeasi clasa sociala? 

R: Nu, nu. Sunt diferente destul de mari. La nivel de familie, si de clan extins. 

M: Ok. Ultima intrebare, din aia ca la interviurile de angajare: cum te vezi peste 5 ani? Ce ti-

ai dori sa se schimbe in viata ta? 

R: Copii. Ma tenteaza o zona de a lucra pe cont propriu, dar nu cred ca in 5 ani, adica cred ca 

e cu bataie un pic mai lunga,  

M: Ai un proiect pe care il urmaresti? 

R: Am un proiect, da. cred ca n-am ajuns la  zona de venit pe care ne-o dorim pentru modul 

in care vedem noi viata, si ce se intampla mai departe, deci si acolo mai e de crescut, si deja, 

ti-am zis, 5 ani de zile, cred ca, daca e de copii și așa mai departe, o sa se modifice destul de 

mult preocuparile, cu toate ca valorile cred ca or sa fie poate si mai pregnante, asa. Sau, ti-am 

zis, intoleranta asta catre lucrurile care nu sunt ok, .... 

 



A.A. 44 ani, architect  

 

B (Bogdan): Întrebarea noastră generică e aşa: Cu ce asociezi clasa de mijloc? Ce ţi se pare în Bucureşti că e 

definitoriu pentru clasa de mijloc? 

O (Respondent notat cu O): Aşa.. 

B: Aşa... Cum, nu ştiu, dacă ai discuţii cu cineva care nu sunt eu...? 

O: Da... Păi nu ştiu. 

B: Cu ce o asociezi? Care sunt primele chestii care îţi vin în cap în legătură cu clasa de mijloc? 

O: Asta cu unde lucrează, unde merg în vacanţă... 

B: Unde lucrează? 

O: Unde lucrează? Păi undeva unde nu e un job din asta că, nu ştiu, vinde ceva sau... undeva serios, într-o 

companie, mă rog, poate să fie şi de stat dar, aşa, ceva mai important... ceva mai... aşezat. Ai trecut de anii ăia 

de studenţie în care ai făcut ce se nimerea ca să îţi plăteşti chiria. Clasa de mijloc e o chestie din aia... mai 

aşezată. Aşa mi se pare, şi totdeauna depinde, dacă ai fost în Grecia în vacanţă, dacă ai maşina aia, dacă ai 

apartament... 

B: Vacanţele sunt în Grecia sau în altă parte? 

O: La ăştia? În Grecia, Bulgaria mai nou... La mare, e important unde... 

B: Şi cu ce îl mai asociezi? 

O: Nu ştiu. Cu planuri de viitor, ştii? 

B: Da? 

O: Da. Mi se pare că, ţi-am zis.. Clasă, sau genul ăsta de oameni au planuri de viitor. Nu trăiesc de azi pe mâine, 

da nici ca viziune, aşa, ştii? Şi că vor să plece în Canada şi că vor să-şi facă o casă, să-şi ia un iaht, înseamnă că 

sunt într-o zonă, să zicem de stabilitate aşa, dacă sunt... Dar şi nu depinde de vârstă, mi se pare. 

B: Nu? 

O: Parcă nu, adică, mă rog, normal că nu treci prea mult de 50 cu chestia asta, deja 55 te prinde şi fizic cum să 

zic...? 

B: E omogena? 

O: Ce? 

B: Clasa de mijloc 

O: Noi trăim oricum în nişte bule, adică, mă întrebi pe mine acum nişte chestii care am o percepţie foarte 

limitată aşa, dracu, Bucureşti. 

B: Mă interesează percepţia asta limitată. 

O: Noi trăim în bule defapt, ştiu ce, mă rog... ce contacte avem profesional ştii cum e chestia aia că pe 

facebook ţi se pare că se întâmplă ceva şi aşa e, dar după aia dacă ieşi pe stradă în sectorul... nu mai e aşa şi te 



minunezi de ce că toată lumea e aşa, că trăieşti dar... Omogen, nu ştiu. Da de exemplu toţi colegii mei de liceu 

sunt cam aşa, ba dar toţi! 

B: Cam aşa, cum? Cum ai zis înainte? 

O: Pur şi simplu cum ţi-am zis, da. Fac un copil, lucrează acolo, au fost la all inclusive, mă rog... era Grecia, 

Bulgaria, înainte mai era şi ceva cu Egipt... 

B: Aham 

O: Erau anii ăia, cu ceva cu bani mai mulţi 

B: Şi, unde locuiesc de obicei? Dacă ar fi să alegi zonele din Bucureşti şi după aia, al doilea segment, ce gen de 

locuinţă...? 

O: Acum... ţi-am zis, tu mă întrebi aşa, dacă ei vin la noi să îşi fac o casă sau aşa, sau unde locuiesc ei că 

hoteluri... 

B: Zi-mi şi din experienţă, da. 

O: Nu ştiu. Bucureştiul cred că încă e chestia asta destul de mişto că nu e foarte zonificat, aici sunt aia mai 

aşa... Deci pot să locuiască şi în Drumul Taberei, pot să locuiască şi pe la Magheru pe acolo că e bucureştean, 

din ăla mai vechi. Adică sunt foarte împrăştiaţi, mie aşa mi se pare că, mă rog, recuperăm chestia asta faţă de 

oraşele vestice. 

B: Dar ce îi atrage la zonele spre care se duc? 

O: Unde vor ei să se mute sau ce? 

B: Da. Adică vor să... 

O: Când vin să-şi facă o casă sau aşa? Băi, de obicei vin şi îşi fac... Mă rog, noi, iarăşi, nu am avut aşa, nu am 

făcut zeci de case, nu ştiu. Nu cred că am făcut nici zece. Problema e cu terenul în Bucureşti, mă rog, ai vrea să-

ţi iei teren, nu ştiu unde, în zonă, Ştefan cel Mare, Calea Moşilor, ştii, o zonă aşa de mahala mişto dar în centru, 

nu ştiu ce, pe aici pe... Dar draci, de unde teren? Nu... atunci apare chestia asta cu lasă, mă duc eu acolo în 

Nord, Nord... Pipera, stau liniştit, n-am, nu mă fute vecinul la cap, n-am nu ştiu ce... adică, vor să, de fapt ei mi 

se pare că vor să scape de multe lucruri. De părinţi, de vecini, de oraşul cu bulina, de retrocedări, de noxe de 

pe nu ştiu şi se duc unde li se pare lor că sunt mult mai safe aşa, ştii? De exemplu, vară-miu, stătea în Ghencea 

şi s-a mutat în Prelungirea Ghencea şi mă sună la un moment dat şi zice: Ba, ai văzut mă că e târg de crăciun în 

Piaţa Universităţii, da mai, e de vreo trei ani... E, şi eu n-am, nu ştiu... 

Băi dă unde dracu’...? Păi în Prelungirea Ghencea. Zici că e emigrant, dracu’... Că se duc acolo şi gata, acolo 

rămân, ştii? Nu mai... 

B: (râde) şi.. 

O: Deci asta cu, să-şi facă ei o, nu ştiu. E o formă de combustibil. Acum dacă mă întrebi şi cine, cam... de 

exemplu mi-a zis la un moment dat unul, un fost coleg de liceu, prieten: hai ba, că vreau să-mi fac casă! Zic: 

băi, eşti tâmpit? Tu ştii cum e? Nasol... te cerţi cu toţi, te... cheltui mult mai mult decât credeai că o să cheltui, 

e o complicăţenie să-ţi faci casă, ce dreacu’... n-ai... zice: păi ba, am făcut un copil şi nevastă-mea nu vrea să îl 

facă pe al doilea şi... eu ce să fac cu? Lucrează prin Arabia. Eu ce să fac cu banii, cu nu ştiu ce? Hai să-mi fac o 

casă. Ştii, adică, e o formă de a-şi înveşti energia, nu ştiu, faptul că sunt relevanţi sau au ajuns spre 40 de ani şi 

trebuie să... ce dracu să facă? Să facă şi ei o casă. Ştii? Şi aşa, e o formă de combustibil mi se pare, aşa. 



Sau mai sunt unii care, nu ştiu dacă au chestia asta înainte, dar mi se pare că devin, deci ei sunt maniaci ca 

persoane, cu managementul oricărei chestii şi casa asta le da aşa o... cum să zic? Poate îmi scapă dreacu’ şi 

familia şi alţii care îi mai bat la cap... Ştii? Îşi focusează toate energia timp de câţiva ani pe acest nou proiect şi 

e ok, du-te tu, fă-ţi casă, lasă-ne, ştii? Dar nu e neapărat unul dintre ei. De obicei, ei vin în cuplu, da? Deci vor 

să-şi facă casă, deci un proiect comun. Niciodată nu prea vine aşa, unul singur să îşi facă casă. Şi întâi începe, 

foarte prezent, bărbatul şi după aia începe femeia să preia, ştii? Deci bărbatul e foarte... dar e o chestie foarte 

ciudată, nu îmi explic exact ce, da de ce gen... Deci el e foarte prezent la început, chestiile astea mai tehnice cu 

aviz, autorizaţii, cadastru, nu ştiu ce, cu bani, după, ea începe uşor, uşor, când începe să se întâmple, începe să 

ia foarte multe decizii ea. 

B: La detalii, la... 

O: Da, da, da, şi în general, schimbări. La început totul poate e mai tehnic şi poate atunci nu se baga aşa mult. 

B: Întreabă dacă se poate sau zice: aş vrea să se facă aşa...? 

O: Nu e cu se poate (râde). Nu deci, noi prestam servicii când facem o casă. 

B: Dar unde se orientează mai mult energia asta, că vorbeai, de exemplu, că e o diferenţă pe gen. Către ce 

spaţii din casa se orientează pe gen, chestia asta la publicul feminin? Către care spaţiu din casă? 

O: Nu e aşa o regulă. Nu, nu. Mă rog... Asta, dacă au copii şi ea zice prima dată că de aici îmi pică, de aici îmi 

face ştii cum e cu, îmi! Nu e... O să-mi pice, nu-mi trebuie balustrada asta, nu ştiu ce. Ştii? Zona asta de zi, de 

bucătărie, adică e... Câteodată, foarte interesant că nu ştiu dacă conştient sau nu dar pur şi simplu îşi împart 

teritoriul şi vine şi zice: Eu vreau camera mea şi restul, cum vrei tu (râde), dar vreau eu... Şi aici apare... e foarte 

tare că ei defapt vin la tine, ţi-am zis, că o chestie tehnică aşa, de prestator de servicii dar de fapt se 

transformă într-un psihiatru. Tu eşti... ştii, se întind pe canapea, şi, pentru că încep să zică, ar mai fi mers să 

mai punem un dormitor şi zice, da de ce? Păi poate mai facem un copil... şi ea zice: Nu! Îmi leg trompele, nu, 

nici... nu facem nimic şi noi suntem un pic aşa... adică, până să... 

B: De faţă cu voi zic asta? 

O: Da, adică n-ai cum, ştii? Sau asta, că vreau o cameră decât a mea. Păi de ce dragă? Ce? Te deranjez? Păi, nu, 

nu, dar aş vrea să fiu undeva doar cu ale mele, aşa că... Ei în general se muta de la bloc la casă şi tot ce te 

frustrează la bloc îşi expandează la casă. Camera ta, de lucru dacă se poate, diferită de sufragerie, diferită de... 

(cuvânt indescifrabil 09:01). Spaţii mai mari, camere să... camere de oaspeţi. Băi, de ce nu vrei camere de 

oaspeţi? Poate mai vine mama în vizită să stea cu copii, sa, nu ştiu ce şi ai o cameră care rămâne încuiată. Nu 

vine nimeni în vizită, nu îţi vine niciodată... Sunt foarte multe chestii umflate, de aia zic că... 

B: Dar zonele în care ştii tu că până acum să îşi fi început să-şi construiască case de genul ăsta, cam care 

sunt?... Că ziceai că totuşi nu sunt zonificate dar în acelaşi timp sunt totuşi câteva areale care se întâmplă în... 

O: Dacă nu sunt zonificate că clasa de mijloc. Adică ei pot să fie clasa de mijloc, să locuiască oriunde dar după 

aia când îşi fac casă, bineînţeles că îşi fac casa în zonele astea pe unde comunele se ating de Bucureşti. Ştii? 

Deci nu o să găseşti foarte multe case în zonele astea de mahala, aşa, unde terenul e foarte scump, foarte mic, 

deci în zonele astea de prelungire a Bucureştiului. Nordul, Voluntari dar au apărut foarte mulţi şi în părţile 

astea de sud tocmai de asta ca spre Măgurele în colo, ştii, adică, pentru că e, nu mai, e scump şi nordul acum, 

adică nu poţi să mergi să-ţi faci casa în Otopeni, e... 

B: Ziceai că ştii cazul cuiva care şi-a luat casa şi după aia a vrut să se întoarcă sau s-a şi întors? Şi-a făcut.. 

O: Da, da, nu mai ştiu dacă şi-a făcut-o sau şi-a luat-o acolo. 



B: Aham 

O: Şi bineînţeles că ei îşi, cum să zic, îşi creează un vis care de fapt nu e decuplat de practic, calităţile zilnice. Şi 

te trezeşti că te muţi acolo şi ai, plasmă, ai bucătăria deschisă, ai tot ce ai şi după aia restul... nu prea, nu ai 

făcut un check aşa să vezi că n-ai stradă, n-ai vecini, n-ai gaze, stai cel puţin o oră în traficul (indescifrabila 

continuarea). Deci faci două ore, trei ore pe zi în maşină, deci înnebuneşti, după aia te întrebi care sunt 

beneficiile acestei chestii, adică... după aia mai ai un vecin care îşi trage nu ştiu ce vila, baga nu ştiu ce mici, 

adică, e mai rău că la bloc defapt şi mulţi şi-au dat seama că, sau mă rog, mulţi... că era bun şi aia, aveam 

metrou, aveai copaci, aveai un vecin tâmpit dar mai aveai şi unul mişto, adică, tot era, aveai... Acolo eşti un pic, 

nu ştiu, păcălit, aşa, mie aşa mi se pare. 

Am avut la un moment dat un workshop cu, nu în Bucureşti ci în Cluj. Dacă ştii de chestia asta care s-a 

întâmplat acolo, se numeşte Floreşti. 

B: Floreşti 

O: Bai nene, deci exact aşa cum zic. Oamenii aveau un vis aşa decupat dintr-o realitate, s-au trezit acolo şi cum 

să zic? Deci aveau cizme de cauciuc ca să meargă de la maşină la casa pentru că ăla era... construiseră casele şi 

strada era privată şi aia nu mai aveau bani să facă stradă, autoritatea, adică comunia respectivă nu avea atâţia 

bani să le facă ăstora stradă şi nici nu avea voie că era strada privată şi ei săreau din noroaie şi din... era o 

fabrică de pui care dădea un miros din asta de nu ştiu ce... Adică era aşa, totul era, cum să zic? O ţeapă ca să 

zic aşa. Exteriorul şi interiorul, aveau ce îşi visaseră. Locul de luat masa, totul era... foarte mulţi începeau să se 

care de acolo tocmai pentru că visul nu era complet. Sau nu ştiu cum să zic. 

B: Dar cazul pe care îl ştiai tu, oamenii au plecat de la, s-au întors în oraş, cei care şi-au făcut casa pe pământ? 

O: Care s-au mutat înapoi? Nu că nu mai pot că fac credit. 

B: Că îmi povestisei tu de cazul cu... unora care îşi luaseră casa şi descoperiseră că nu prea se înţeleg cu vecinii, 

că e cam greu să gestionezi casă... 

O: Că e scump.. şi ce, şi s-au mutat înapoi, nu, nu cred.. 

B: Da. Ziceai că ştii cazul cuiva care s-a întors în oraş sau a vrut, voia sa... 

O: Nu, asta, că voia şi... da ei au credit şi nu mai pot să scape, adică e... te-ai pus, gata! Ştii? Ştiu pe cineva care 

tot aşa deci undeva în Pipera şi nu e bine dar nici nu poate să mai scape din... E că aia cu apartamentele. 

B: Cam ce tip de mobilă îşi cumpără? Aşa, dacă ar fi să structurezi la modul general. 

O: Da. De asta, nu ştiu. Noi nu prea ne ocupăm de partea asta de interior, ştii? 

B: Nu. Zic aşa din ce ai văzut tu, din prietenii pe care îi crezi clasa de mijloc. 

O: Păi în cel mai bun caz de la Ikea. Deci asta ar fi în varianta bună, adică, de la Ikea dar după aia poate să fie şi 

partea asta exagerată ştii? Care îşi cumpără ceea ce nu au avut niciodată sau ceea ce nu a avut niciodată loc în 

apartamentul de bloc. Nu ştiu ce masă, de asta, greoaie de la Mobexpert, nu ştiu ce lămpi înclinate care în 

apartamentul de bloc n-aveau loc.. Deci încep să-şi cumpere. Îşi cumpără nişte poze. Apropo de instagram şi 

nu ştiu ce. Vreau şi eu asta, uite, exact asta vreau şi noi zicem aşa: Păi cum exact asta? Tu n-ai nicio altă 

preferinţa? Vrei exact?... Da, da, exact asta! 

Deci cumva, ceva care nu a mers la bloc, mie aşa mi se pare şi care nu e nici, deci tot urban da’ care are mai 

mult loc, deci nu e pe rustic, nu e pe hip, pe mobilier din ăsta făcut, şmecher aşa nu ştiu ce, e, dar în general, se 

mai întâmplă şi chestia că ei rămân fără bani. Bineînţeles, când se termină casă şi după aia ce mobila? Hai, 



mergem la Ikea, luăm ce-i pe acolo şi ne facem repede, ştii? Adică nu... În general, deci ei n-au, sau, nu ştiu, 

ăştia care au venit la noi nu au bani. Îşi fac un credit, adică nu sunt, nu îşi schimbă condiţia peste noapte, ştii? 

Fac un credit, închiriază apartamentul său vând apartamentul vechi şi se mută într-un apartament mai mare ca 

asta e problema, că ei vor să scape de apartament şi felul în care îşi gândesc viaţa, că de fapt asta e, cum îţi 

gândeşti viaţa. Este tot un apartament dar pe pământ, aşa mi se pare (râd) ştii? Şi asta nici noi nu reuşim, să-i 

facem să înţeleagă, că dacă te muţi de la bloc la curte trebuie să trăieşti cu curtea şi de fapt casa ta e până la 

gard. Nu! Este tot un apartament foarte mărunţi. Aici facem... aici maşina de spălat, aici... (indescifrabil) şi este 

un apartament de bloc cu ceva mai, o scară, o cameră în plus, cu nişte... dar e tot ca la bloc. Adică nu investesc 

în spaţiul ăsta dintre curte şi casă, în verandă, în spaţiile care trăiesc cu natura, în... nu. Ştii? Ei încep prima 

dată: vreau să am garaj, pentru că am curte. Nu frate, vreau să am gradină pentru că am curte, Dă-o dracu’ de 

garaj că maşina pot să o parchez şi o plouă cum o plouă şi acum în faţa blocului şi nu se întâmplă nimic. E tot 

(cuvânt indescifrabil) maşina ta. Ştii? Adică, înţelegi? E doar o... Nu înţeleg resursa asta de curte, ştii? Sau nu o 

valorifica 

B: (Râde) De ce crezi că se întâmplă asta că ei interesant? 

O: Pentru că cred că nu au trăit niciodată la curte 

B: Aha 

O: Şi.. adică, dacă au amintiri ceva de la bunici care sunt pe zona asta rurală, ei nu au empatizat niciodată că 

era şi partea asta în comunism că, că ţăranii, la curte, nu ştiu ce... dar au trăit toată viaţa la bloc, sunt foarte 

urbani, acuma brusc zic: mama ce mişto să am şi eu o curte, să fac un grătar şi cam aici se opreşte experienta 

curţii, dar, cu timpul din ce am.. de exemplu a mai povestit cineva care s-a mutat tot aşa, undeva în Belgia şi 

era tot aşa, complet anti... faptul că trăieşti izolat acolo, n-ai viaţa socială, n-ai... Şi au început pur şi simplu să 

tundă iarba, sa, whatever, să-şi ia un Golden Retriever ca şi asta e, totul e clişeu la ei... totul e, deci dacă îţi iei 

câine, nu-ţi iei un Puddle, dacă locuieşti la curte trebuie să-ţi iei Golden Retriever din ăla blond aşa din toate 

filmele americane care aleargă pe peluză... 

B: E vesel 

O: Da. Prietenos cu copii, ştii, tipul ăla, bărbatul face grătar iar ea îşi toarnă un d’ăla cu paiul şi umbreluţa şi 

totul e poza. Ştii? Adică... şi încet, încet încep să facă ceva prin curte dar tot la nivelul ăsta aşa, adică să nu crezi 

că cultiva roşii sau... 

B: Cam câte camere are o casă dacă îşi fac o casă pe pământ? Aşa, din experienţa pe care aţi avut-o voi.. 

O: Păi cel puţin două dormitoare. Asta înseamnă trei, şi îşi fac un dormitor matrimonial, că aşa se numeşte şi 

dormitorul copiilor, fie că au copii fie că urmează să facă, dar nu îşi fac cu un dormitor ai o sufragerie şi o 

bucătărie. 

B: Da 

O: Cu cel puţin două. Dacă nu mai apare biroul, care este ciudăţenia asta pe care nu prea pot să o înţelege. Pe 

unii îi întreb. Băi, aveţi o meserie din asta de de vin oameni acasă, eşti croitoreasa şi vii şi îţi trebuie normal... 

hu poţi să-l bagi pe ăla nici în sufragerie nici în bucătărie, nici în dormitor, îţi trebuie o... nu dă, îmi trebuie mie 

aşa de hobby sau de... 

B: Birou 

O: Da, aşa sau ai avocat şi câteodată dacă e o locuinţă mai urbana sau o zonă mai urbana pur şi simplu poate 

să fie un birou de avocat în care intri... şi nu intri în casă la ăla. Sau cabinet din asta. Mai medical de consultaţii 

şi intri în birou şi după aia casa este în spate şi astfel se practică destul de mult şi în interbelic, dar dacă îi 



întrebi aşa ei nu, ei lucrează... sunt medic la Sanador, adică, deci nu primeşte acasă. Dar e bine să aibă un loc în 

care să ştii, să nu stai cu laptopul în poala pe canapea sau la măsuţa lângă televizor cum stau acum deci mai 

apare camera asta de hobby care e în general... nu prea o folosesc sau aşa mi se pare mie că na... 

B: Dar ei îi zic camera de hobby sau de lucru? Sau şi una şi alta? 

O: Depinde, de, da, de fiecare. Unii vor două, şi pentru el şi pentru ea 

B: Două birouri, două zone de birouri 

O: Şi el şi ea, aha 

B: Asta am văzut în Ikea. Trebuie să-ţi zic că am văzut cupluri care dezbăteau intens unde să pună biroul ca să 

ştii. Şi te gândeai că dacă stă în două camere... Ştii că pe vremuri ai noştrii se duceau în sufragerie unde să 

pună masa la care vom mânca cu toţii şi nu ştiu ce şi acum e chestia asta cu biroul... 

O: Cu biroul. Păi da, e calculatorul, sunt ştirile, sunt mail-urile sunt... mai sunt şi din ăştia care nu lucrează 8 

plus 8 plus 8 şi sunt mai freelancer sau whatever şi lucrează tot timpul şi în vacanţe şi atunci le trebuie ştii, 

Skype-uri de acasă, ştii, chestii din astea 

B: În ceea ce priveşte, o să ne apropiem încet încet de sfârşit, în ceea ce priveşte consumul alimentar, sper ce 

se orientează? Şi asta nu înseamnă numai de ce produse îşi cumpără aşa dar şi poate, unde merg la 

restaurante, cam ce vor să mănânce. Vezi nişte trenduri? 

O: Nu ştiu, mă întrebi aşa de ăştia care îşi fac case cu noi sau ăştia, middle classul.. 

B: Middle classul ăsta pe care îl percepi tu că fiind clasa de mijloc 

O: Mi s-a părut aşa că acum câţiva ani era un trend cu restaurantele astea... mergem la restaurantul arabesc, 

turcesc, evreiesc, armenesc... pizda măsii, era o chestie. Păi asta s-a cam dezumflat treaba asta, nu ştiu ce să 

zic, nu? Parcă, sau aşa... Nu prea mai sunt sau.. 

B: Sau a intrat în cotidian 

O: Sau da, da, dar era ceva. Ai fost băi, la restaurantul evreiesc, mama ce piesă... Căcat, acuma mi se pare că au 

apărut, mâncarea bună care nu mai e... trebuie să fie bună mâncarea nu mai e de nu ştiu ce aromă, din nu ştiu 

ce ţară... să fie o mâncare bună şi toată lumea se îndoapă mai mult aşa... 

B: Da? 

O: Nu ştiu, aşa mi se pare, e ceva cu... mâncau aşa un pic. Nu ştiu, parcă mâncau e diferit aşa de gourmet, da, 

deci e... mai gurmanzi. Şi mai gurmanzi şi mai gourmet, ştii? Aşa păr... 

B: Păi şi ce îşi iau? Uite, dacă ar veni la Obor, unde suntem acum, cam ce şi-ar lua? 

O: Păi nu ştiu... 

B: Coşul gurmandului gourmet! 

O: Nu îmi dau seama că e şi partea asta de, da ăştia sunt mai tineri aşa. Nu ştiu dacă se pun că middle class. 

Partea asta cu verde, cu, să fie toate... 

B: Nu se pun că middle class dacă sunt mai tineri? 

O: Nu neapărat mai tineri nu asta... Că nu sunt în momentul ăla. Adică, deabia au terminat şcoala, nu fac 

planuri de viitor, nu se gândesc să-şi facă casă... 



B: Păi hai să îi vedem. Ce îşi iau? Şi ăştia mai mici? 

O: Păi uite ce am luat eu. Caju, rodie, caşcaval cu chimen că ăla normal, parcă nu mai... trebuie să fie cu 

chimen... căcat. Ştii? Adică ceva aşa, cu, să fie cu ceva adăugat ceva... cu... (râd) Cârnaţi nu ştiu de care, salam 

Ghiudam nu Salam de Sibiu, mai aşa pe... Cum e aici, e abundenta cumva. Adică cum zici tu, e ca la un fel de 

Ikea pentru dacă... dacă tot sunt toate chestiile astea, toate (cuvinte indescifrabile) carne... 

B: Carne? Mănâncă multă carne? 

O: Sosuri... Eu cred că a rămas aşa... Carne, ca să fie frigiderul plin, e bine. Nu ştiu. Asta depinde de generaţii. 

Uite, de exemplu taicămiu, el umple frigiderul aşa, ca principiu. De aici plecăm. Avem, totul e... Parcă ăştia 

tinerii nu mai sunt aşa, să umple frigiderul dar consumă mai pe alese, mai conştient cred că... da? Nu ştiu. 

Citesc mai multe pe net 

B: Tu te percepi ca fiind parte din clasa de mijloc? 

O: Păi, da. Ce să fiu? 

B: A? 

O: Ce să fiu altceva, altceva ce să fiu? (Râd amândoi) Da, normal doar că, mă rog, acum nu am o chestie foarte 

stabilă aşa, adică nu am, să zic profesional salariu... la noi totul foarte precar din punctul ăsta de vedere dar am 

toate reflexele de middle class. Burghezie cu conştiinţa socialistă. Aşa se poartă acum. 

B: Ce înseamnă asta? 

O: Ce? 

B: Cu conştiinţa socialistă? 

 

O: E, că te mai gândeşti aşa la unele chestii pe care le faci, ştii, din astea de reciclatul, cu mâncatul, să dai din 

timpul tău să faci chestii care nu sunt numai pentru tine. De exemplu eu mă gândesc acum foarte tare, noi 

locuim undeva pe Ştefan cel Mare, în spatele coridorului, şi sunt străzile alea, nu ştiu, cu nume de capitale, de 

ştii? Dar sunt foarte lipite de Ştefan cel Mare, de tot vâjul ăsta, şi aş vrea foarte tare să mă mut într-un cartier 

de bloc adică să simt mai mult cartierul de bloc... adică nu... nu stiu dacă asta se pune ca... dar mi s-ar părea 

ceva ştii, mai asumat aşa, ştii? Familie... doi copii, am avut două pisici. O pisică, un câine, parcă stăm aşa pe 

jumate de scaun acolo... 

B: Câte camere aveţi? 

O: Nu ştiu cum să le număr. E camera copiilor şi după aia e un hol mai mare în care stă şi patul, deşi aia e un fel 

de sufragerie. Hai să zic două. 

B: Două camere? Cu doi copii? 

O: Da, mă rog. Până acum o săptămână şi două pisici şi un câine. Şi copii au cameră lor şi noi stăm în chestia 

asta deschisă. Asta e o chestie foarte tare. Eu nu reuşesc să-i conving pe oamenii ăştia că se poate dormi în 

sufragerie... 

B: Dar de ce vrei să îi convingi asta? 

O: Nu ştiu. Poate pentru că e o chestie de... modernismul ăsta funcţional aşa de la bloc care are aşa, toate 

camerele alea aşa, ştii, cu, holuleţe, sasuri şi totul e foarte... Şi aici, totul e foarte clar adică nu vezi, nu se vând 

castraveţi aici, e, aici e cofetărie, gata ştim, trecem în... Adică totul e foarte.. Dar după aia în utilizare îţi dai 



seama că sunt foarte multe lucruri care curg dintr-o parte în alta a funcţiunii. Că mănânci în bucătărie în timp 

ce ălălaltul taie caşcavalul cu chimen, tu stai acolo pe colţul mesei, mai bei o cafea şi merge şi laptopul acolo cu 

ştiri şi nu îţi trebuie loc de masă pentru chestia asta... 

Că e foarte tare să dormi de după masa în sufragerie pe canapea. E o experienţă mişto care nu trebuie să 

excluzi o sufragerie să zici că doar aşa... Trebuie să pui şi mai... ştii cum era înainte că era un, în sufragerie se 

dormea, era pat efectiv, nu ştiu, adică părinţii Roxanei care stau într-o casă veche în Bucureşti, în camera de zi 

unde există pianul, televizorul cu ştiri, tablourile, calculatorul şi biroul şi patul matrimonial. Şi când vin invitaţii, 

peste patul ăla se pune o cuvertură mai frumoasă şi nu e ciudat. E normal şi sunt şi noptierele cu cărţile, cu 

ceasuri, cu... în aceleaşi... Ţi se pare că e mult mai normal să trăieşti aşa decât pe pătratele. Aici facem aia, aici 

facem aia, aici... Şi, e foarte greu să... Am încercat cu, dar asta nu am făcut de la început. Când vin la noi să îşi 

facă o casă, ei vin la noi cu lista asta de cumpărături. Două dormitoare, o baie, o baie cu dus, o baie fără duş, o 

cameră... 

Scrieţi amândoi un text cu ce faceţi într-o săptămână de dimineaţă până seara şi după aia vorbim şi de asta şi 

după începi şi spui: Că vreau un dormitor de 14 metri pătraţi. Eu zic, păi văd aici ca tu lucrezi până la 12 ore pe 

zi şi, vii acasă leşini pe canapea un pic, bei o bere, deci câte ore stai în dormitor? 

8. Deci dormitorul poate să aibă şi 10 metri pătraţi că nu foloseşti decât să dormi. Stai, ai nu ştiu, lucrezi de 

acasă, da, poate dormitorul e mai mare şi, chiar, ştii? Loc de luat masa, bucătărie deschisă. Gătiţi? Nu! Perfect, 

deci puteţi să faceţi bucătărie deschisă. 

B: E implicată clasa asta de mijloc în Bucureşti? Şi dacă da, cam în ce fel? 

O: Da.. Nu ştiu, da şi nu. Cred că e, nu ştiu, ce, cred că prin ce trecem şi noi. Adică e o întreagă lupta din asta 

între ce faci în fiecare zi şi ce ai vrea să faci aşa că persoană, ştii? Şi câteodată pierzi toate bătăliile astea de zi 

cu zi sau pe majoritatea lor le cam pierzi. 

B: Aha. Dar e implicată până la urmă? 

O: Da şi nu, dar nu ştiu dacă în procente dar a început să fie mai implicată că, cum să zic, începe să-i intereseze 

prin, că te loveşte ceva. Adică tu nu poţi să-ţi închipui global warming, deci nu ai cum, trebuie să se întâmple 

ceva fizic în proximitatea ta ca să-ţi dai seama că ceva nu e în regulă. Cum e chestia asta cu spitalul. Adică, 

până nu se internează maică-ta în spital şi vezi cum e acolo la operaţie şi la... nu îţi dai seama că ceva nu... sau 

cu copilul, mergi la şcoală care n-are, trebuie să dai bani la fondul clasei, plouă prin tavan, after-school-ul.. ce 

faci cu chestia asta cu after school cu copilul care termina la 12 şi trebuie să plăteşti şi ăla care eşti în acelaşi 

clasa cu cineva care zice că: Eu nu am bani la propriu să susţin chestia sta cu after-schoolul. Ce face? Adică 

începi să te implici, să zici, domne, adică... 

B: Rezumând: Tu zici că e mai degrabă un civism dat de reactiv, mai degrabă decât unul constant reflexiv, şi 

aşa.. 

O: Da, da, da 

B: Deci înţeleg bine 

O: Da, deci nu e ceva care, cum să zic, pleacă dintr-o conştiinţă, ci da eu cred că aşa e normal de fapt, vine din 

exterior şi tu începi să reacţionezi şi după începi să te luminezi, începi să te mai interesezi. 

B: Sunt nişte comutatoare până la urmă 

O: Da, dar mai sunt unii, nu ştiu dacă la noi sunt aşa mulţi, dar eu am întâlni mulţi. Sunt unii care sunt foarte 

conştienţi de chestia asta şi aleg să nu. Zic, da, ştiu, dar cât, timpul fuge, mai am 20 de ani, mă piş pe tot global 



warming-ul, eu vreau să îmi trăiesc viaţa aşa, acum, cu chestiile astea, no matter what. Adică, apropo de ce se 

întâmplă acum, se schimbă pendulul ăsta... 

B: Două întrebări mai am. Un ar fi, dacă crezi că a existat clasa de mijloc înainte de ’89, oricât de ciudat ar 

părea? 

O: Da... 

B: Şi dacă da, de cine era reprezentată aşa, în mare? 

O: Cred că atunci ţinea foarte tare de profesiile astea, ştii, de doctor, de unii profesori, ingineri, deci toate 

astea de a fi inginer era o... era un standard din asta profesional. Domnu’ inginer... nu era doar o, mă rog, a 

ajuns probabil pe final de jumate de scară de bloc erau ingineri şi a ajuns aşa puţin peiorativ, toată lumea era 

inginer, dar eu cred că există un profesor universitar, deci nu vorbesc de partea asta securisto-politico, nu ştiu 

ce, care era probabil subţire, dar masa asta dată de profesii, de profesiuni, şi există şi materială. Adică doctorii 

aveau, nu era că erau doar buni profesionişti, aveau produse, aveau maşini, aveau... ştii? ŞI acum nu ştiu dacă 

mai e dată tot de profesie. IT-ul, nu ştiu, acum, IT-istii.. 

B: La haine? 

O: Ce? 

B: Cam cum se petrece treaba? Cu ce se îmbrăca? Poţi să recunoşti middle classul din haine? 

O: Nu ştiu... Şi eu mă îmbrac de la H şi M (cuvinte indescifrabile). Aaaa, da, vezi la un moment dat că defilează 

vitrinele de la mall. Ştii cum sunt toate de la mall care apar şi la un moment dat începi să le vezi şi pe stradă şi 

ies vitrinele de la mall pe bulevard, ştii? Şi aici exclud cultura asta hip care trebuie să fie vechi, să fie de la 

bunicăsu’ 

B: De ce o excluzi? 

O: Că... parcă nu e middle classul. Eu văd middle classul că pe ăştia ceva mai care au consumat etapa asta dar 

într-adevăr sunt şi 

B: Etapa hip, da? 

O: Da, hipsterii cu bani, ştii cum le zice la ăştia (râde) 

B: dar tu îi vezi periferici pentru fenomen său.. ca o consum... 

O: Da mă rog, middle classul mai clasic da, dar într-adevăr sunt, hipsteri cu bani care lucrează în zonele astea 

creative care nu mai stau cu chirie că doi studenţi şi şi-au luat şi ei o pisică aşa, şi au trecut de 45 de ani bine şi 

nu se îmbracă ca vitrină de la mall, adică... 

B: Decoraţiuni, prin casă? Apare ceva? 

O: Nu ştiu, nu prea. Noi nu prea urmărim post construcţie 

B: Nu, dar unde te duci tu. Experienţa nu de arhitect ci de fiinţă socială 

O: Gen de când am copii s-a cam dus dracu fiinţă socială (râde) 

B: Da? 

O: Păi da, pe de-o parte eşti exclus la început cel puţin. Are copil, taci că are o problemă, ştii? Ştii că e greu să 

vină să alăpteze, să... După aia te excluzi tu că te atrage foarte mult această nouă jucărie ca şi cum te 



îndrăgosteşti eşti obsedat când devii părinte, adică nu te mai interesează nimic şi după începi să socializezi tot 

prin intermediul copiilor, ştii? Adică aia... se apropie şi ea de... Adică începi să te trezeşti... conştiinţa civică prin 

intermediul unor chestii de genul ăsta, ştii? Din stimuli din ăştia exteriori nu... Da deci nu ştiu ce să zic de 

decoraţiuni... 

B: Atunci pentru copii ce faci? Dacă copii devin o parte din poveste. Devin nu ştiu, terenul unor investiţii 

particulare 

O: Nu. Te agiţi foarte mult la şcoală, deci pentru foarte mulţi, dar şi pentru noi, nu vreau să zic aşa că... copilul 

devine un proiect. Cum devine asta cu hai să ne facem o casă, devine aşa un proiect de... să poţi să-ţi mai pui 

aşa ceva în faţă ca să poţi să mai continui, să ai ceva un obiectiv, un, să ai un scop, să te scoli dimineaţa, pe 

bune. Mi se pare aşa, adică e, ţi-am zis, tipul ăsta mi-a zis, e pentru prima dată când mi-a zis cineva aşa, mi-a 

formalizat chestia... ce dreacu’ să fac? Am făcut un copil, asta nu mai vrea să îl fac pe al doilea, hai să fac o 

casă. Şi mi s-a părut aşa... băi uite, exact asta e. Şi lucram, lucrez acolo în Arabia, ce dracu’ să fac cu banii ăia? 

Să-mi mai iau maşini? (râde). Aşa. Şi asta cu copilul la fel. Începi să-ţi peste foarte mult. Mă rog din sfatul ăsta 

să zicem, individualist, da? Copilul meu să aibă cel mai bun, nu ştiu ce... dar nu îl retragi de la şcoală, nu... 

atunci începi să creşti, să te implici foarte mult la şedinţele cu părinţii şi să... se cumpere calculator, să se 

cumpere scaune, să se cumpere tableta, să se facă, să se dreagă şi devine o... Nu ştie ce să îl... să îl... câteodată 

îl iau prea în serios unii, că se sperie şi începi să te gândeşti. Băi, asta o fi vreun manager la el la birou, e clar, că 

uită-te la el cum ne da, cum ne înnebuneşte aici 

B: Jucării normale, jucării de lemn, bio, vopseluri? 

O: Da, da, da, ce? E o... 

B: Da? 

O: Da, păi, nu ştiu, e foarte complicat. Aici trebuie să facem o alta, o altă emisiune pentru că în primul rând e 

televizorul, televizoarele astea cu desene care au reclame la jucării, da? Deci toate astea pe care le vezi aici 

prin Noriel, toate astea trăiesc prin televizor. Ai o reacţie la asta... cine fă (Indescifrabil)... reîmprospătează o 

păpuşică, un căcăţel, un tren de lemn pe care îl vinde cu 7.000 de lei... Şi aici eşti în chestia asta în care de 

exemplu, bunicii ei iau asta cu televizorul. Şi ei cumpără toate căcaturile astea, aşa, şi tu trebuie să ţii balanta 

că nu aii cum să interzici balanţa. Deci asta e cum ne-am dat seama de... Dacă se întâmplă ceva nasol sau ceva 

ce consideri tu că e nasol, nu poţi să opreşti chestia aia la copii şi trebuie să îi oferi mereu alternative ca să ţii... 

Deci dacă, nu ştiu, dacă toţi copii din clasa o să-i ia telefon până în clasa a patra eu nu pot să opresc... Eu cred 

că n-ar trebui să aibă telefon, de exemplu, dar nu pot să-i zic să nu-şi ia telefon. La un moment dat trebuie să... 

pentru că eşti în jocul ăsta... 

Aaa, sau poate să mai fie ceva cu middle classul. Cred că se influenţează foarte mult unii pe alţii, ştii? 

B: Aham 

O: Adică dacă vezi doi prieteni care sunt din liceu ştii ce au făcut? Ei sunt pe cupluri acum, se mai văd din când 

în când şi încep acolo la discuţiile alea, ei nu încep acolo la discuţiile alea, ei nu vorbesc de ce, dacă îi dăm 

Nobelul lui Bob Dylan, ei vorbesc de astea, de unde au fost anul trecut în vacanţă, de noi ne gândim să facem o 

casă, că vor să-şi facă revelionul la o pensiune rustică la Bran, nu ştiu ce, şi după aia, când ajung acasă şi se 

băgă în pat aşa, zice, auzi? Nu ai vrea să facem şi noi ceva? (Râde) Din discuţia aia? Şi asta adoarme aşa, un pic 

băut şi zice, de alea... lasă... 

B: Consum cultural investesc său? 

O: Da, da poate să fie şi din asta cu mi-am luat bilete la Enescu şi până să apară Enescu aşa nu erau 

consumatori de... 



B: Da, da, da. Adică nu s-a festivalizat... 

O: Da, da, sau, noroc că e târgul de carte că mai luăm teancul de cărţi, da, teatrul mi se pare că a cam dispărut 

şi... Nu ştiu, serialele pe net, se pune? 

B: Se pune, nu? 

O: Mamă, acum ăsta e, seriale pe net şi documentare pe net. Deci nu mai. Deci am avut aşa, game of Thrones 

şi nu ştiu ce dar Roxana nu şi vorbesc între ele cu nişte, unu cu albă ca zăpadă, dar e modernă şi conduce 

maşina şi mai vin şi alţii din alte poveşti. Alea cu doctori şi aşa au fost, s-au dus... Grey Anatomy. (Râd 

amândoi). Dar şi astea au semn de middle class, adică băieţii nu se uită la chestii din astea. 

B: Ok... 

O: Bine. Băi eu nu ştiu ce e middle class... 

B: (Râde) Zi-mi tu... 

O: Ce să zic, adică e, e o categorie din asta sociologică? 

B: Tu trebuie să ştii... 

O: Păi nu ştiu, eu aşa ştiu, nişte oameni aşa, unii mai aşa, unii mai aşa dar nu e... 

B: Ai vorbit vreodată cu lumea, nu ştiu, cu prieteni, doi, trei, unul, în termenii ăştia, de middle class? 

O: Nu. Mai nou vorbim de asta, cu stânga şi dreapta. 

B: Atâta? 

O: Nu, păi nu, e ceva... 

B: Dar nu aţi vorbit niciodată de condiţie. Dacă ăla e middle class sau e altceva? Nu te gândeşti la el deloc? 

O: Nu, nu, nu. Asta zic, că mi se pare că doar prin chestia asta că le facem case e clar că sunt middle class dar 

atlfel eu nu am nicio... am aşa studenţi şi părinţi... 

B: Deci casa poate să devină o condiţie pentru middle class zici? 

O: Da, da, corect, dar nu mi-e... e ceva care parvine de la televizor aşa, am eu aşa o... Dar poate e interesant 

pentru tine că e genul ăla că nu m-am gândit niciodată şi atunci tot ce îţi zic chiar e ce cred... adică nu îmi fac 

aşa o categorie aşa. Ăştia sunt middle class, ăştia sunt upper class, nu cunosc acum, poate acum dacă zic de 

cineva care e upper class care a moştenit multe case şi îl doare în... de... deci acela e upper class şi lower class.. 

(râde) deci mai degrabă ţi-am zis, prin chestia asta cu ce, ce, cum îşi desfăşoară viaţa, cum îşi visează ei... nu că 

nu ai bani, ştii? Cât mai aşezaţi, cât mai calculaţi, cât mai... au nişte probleme în general. Oamenii din middle 

class au nişte... se întreabă dacă au luat-o bine pe drumul pe care au luat-o, mai fac un, un master să... 

B: Da? Un master? 

O: Nu master, se gândesc să mai facă şi... 

B: E ok, sunt şi cu master, nu? 

O: da, da, doctorat 

B: Ce, ce, înseamnă asta? Adică de ce fac asta? 



O: Adică e genul ăla de chestie, adică a intrat şi eşti defapt prizonier în propriul vis şi că la un moment dat e 

ultimul moment în care poţi să-i dai demisia să te duci până în Peru, sa, ştii? E ceva din middle class că e 

spoiled, e cu bani, e cu, nu te duci aşa să... (râde) Sau te duci să ajuţi copii din orfelinat. Te apuci să predai, îţi 

faci o seră la marginea Bucureştiului... Deci mie mi se par afecţii de middle class astea, dacă acum vorbim de 

chestia asta, acum m-ai pus în... să mă gândesc ce dracu sunt... Nu ştiu ce e... habar nu am. 

B: păi poate te mai gândeşti.. 

O: Dar trebuie să fie o logică psihologică, na... 

B: Da? 

O: Între studenţie şi pensie toată lumea e middle class 

B: Dacă poate 

O: Dacă poate, da. Păi vezi studenţie, cu toate că dacă nu e, dacă nu au acces la educaţie nu ajung niciodată... 

B: Ai zis înainte de ’89 că erau, i-ai împărţit, ingineri, doctori, acum cine ar fi dacă ar fi să luăm şi nişte ocupaţii? 

O: Păi asta ziceam. Cred că IT-istii ăştia. 

B: Da? IT-istii? 

O: Aham.. 

B: Tu ai zis că eşti middle class. Arhitecţii? 

O: Da. Nu ştiu şi la doctori, dar nu la toţi 

B: Doctorii dar nu toţi 

O: Economişti, deci meseriile astea, ăştia care lucrează în birourile astea tip (râd) nordul.. 

B: Înconjurătoare 

O: Da, nu IT... pe zona asta adică nu lucrezi în IT şi ai salariu minim dar poţi să lucrezi într-un spital şi să fii de 

ăla... (indescifrabil) 

B: Veniturile sunt definitorii sau nu? Vezi că la venituri nu pui numai ce ai ci şi ce poţi să ai, adică nu numai cât 

câştigi pe lună ci cât poţi să te împrumuţi, dar că ce venituri ar fi? 

O: Păi nu, ţi-am zis că ăştia îşi fac credit, adică nu e vorba că îşi fac din... 

B: Dar dincolo de credit, care ar fi venitul care te poate defini că middle class? 

O: Cat e? Salariul mediu, ăla, peste 20 de milioane. 

B: Da? 

O: Nu? 

B: Ok. Nu ştiu, Vom afla în urma studiului... 

O: Bai deci nu, nu sunt pregătit de asta 

B: Mersi! 



O: Noi avem nişte venituri.. deci Roxana tine casă (Se mişca reportofonul şi nu se aude) Nu? 

B: Păi da... 

O: Am observat că sunt foarte multe femei care ţin gospodăria unor amici 

B: În timp ce...? 

O: În timp ce el? Ce face? 

B: În timp ce tu, în timp ce el? 

O: Răsfăţ din asta profesional... face cercetări, face tot felul de giumbuşlucuri din astea care nu aduc bani 

B: Adică tu! 

O: Da, da, da, vorbesc serios, da bine... 

B: Se supără un pic pe asta? 

O: Cine? 

B: Roxana? Adică i se pare că tu îţi vezi de ştrengăria asta... 

O: Nu. Atâta timp cât ce face ea de exemplu nu este, adică ea nu lucrează la Protv şi aduce bani acasă montând 

reclame acolo şi eu fac cercetare şi mă joc de-a cetăţenia sau nu ştiu ce. Ea lucrează la facultatea de film, la 

montare de film, deci are salariu de prof de 10 ani deci a ajuns la o sumă cât să poată să plătească întreţinerea, 

nu ştiu ce, şi face filme. Diferenţa e că ce facem noi încă nu e recunoscut că ceva valoros de a fi plătit, fără... 

sau aşa din când în când, partea asta, cealaltă de arhitectură, iar partea clasică de arhitectură, ca să ajungi să 

câştigi, să fii sustenabil aşa trebuie să faci foarte mult şi să le legi. Noi facem aşa, mai facem o casă pe an, doar 

că asta e... Nu ştiu. Lucrezi doi ani la ea şi cheltui banii ăia să zic care îţi vin, în câteva luni. Nu e ceva... 

B: Voi staţi la apartament ai zis... sau? 

O: La apartament într-un bloc vechi 

B: Da, ok, e ok. Cum aţi ajuns acolo? 

O: Este apartamentul Roxanei. Eu am buletinul la Ploieşti, la bunică-mea... 

B: Încă. De ce? 

O: Nu ştiu. E o chestie, mă rog, are legătură şi cu relaţia cu Roxana. Noi nu suntem căsătoriţi şi avem doi copii, 

şi la un moment dat am vrut să ne căsătorim, eu, şi nu a vrut ea şi a fost aşa un moment din ăla, după care am 

zis ok, hai să trecem peste asta şi să ne luăm un câine 

B: (Râd amândoi) Ca să ne împăcăm 

O: Da, aşa m-am gândit eu. Băi, trebuie combustibil, că nu se poate. Ori se duce dracu’, ori... Şi am zis hai să 

avem ceva între noi şi am luat un Şoricar şi după... avem o pisică, am făcut un copil, am mai făcut un copil şi 

lucrurile au evoluat aşa. 

B: Şi după aia, buletinul a rămas tot la... 

O: Da şi apartamentul era, este pe numele ei şi nefiind căsătoriţi, acum am înţeles că sunt şi părinţii în spatele 

chestiei ăsteia, că, totuşi, să pui pe ambele, adică de ce să pui pe două nume dacă tot unul e foarte clar cum e. 

Şi eu am rămas cu buletin de Ploieşti, dar şi în facultate am avut buletin de Ploieşti şi... 



B: Dar putea să-ţi facă o mutaţie 

O: Da, nici viză de flotant nu am avut 

B: Dar tu ai rezidenta aici, ai putea să ţi-l faci de Bucureşti, nu? 

O: Da 

B: Păi şi de ce nu ţi-l faci? 

O: Nu ştiu... poate sunt mai conservator aşa... 

B: O iei aşa simbolic? Sau ce? 

O: Da, la un moment dat, da. În facultate de exemplu, era un, da o prostie care nu ştiu ce... La vârsta asta când 

nu ştii exact care sunt motivaţiile dar ţi se pare ţie cool ca tu nu ţi-ai făcut viză de flotant, eşti aşa mai... Şi 

venea poliţia în cămin şi trebuia să sar pe geam, sa, îmi dădea amendă că ştii, dacă nu ai viză de flotant îţi iei 

amendă. Nişte prostii de astea dar după aia cu timpul mi s-a părut că nu trebuie, că nu mă deranjează... am o 

legătură cu Ploiestul. Adică mă duc să votez acolo şi... pe alegeri locale votez la Ploieşti da, ştii? Adică mă 

interesează că primarul, nu ştiu ce, adică nu... să-mi reneg complet chestia asta că acolo m-am născut şi... nu 

ştiu nu ai mai întâlnit astă? 

B: Nu.. (râde) 

 



A.M. 42, avocată 

Ce înseamnă pt tine clasa de mijloc? Cu ce o asociezi, ce este definitoriu, dacă ai fi să te gândeşti la 

clasa de mijloc în românia? 

Primele 2 lucruri care îmi vin în minte sunt ca...trebuie să ne îmbrăcăm într-un anumit fel şi 2, trebuie 

să bifăm în conversaţie nişte subiecte anume. 

Aşa, dacă ar fi să le şi materializam puțin, cam cum le-am zice? 

Păi în primul rând, subiectul...eu îţi spun experienţa din clasa de mijloc pe care o am eu. Mai devreme 

sau mai târziu, şi chestia asta...nu mă mai duc undeva unde să fiu scutită de subiectul ăsta, este 

dezvoltarea, creşterea spirituală. Şi această creştere şi dezvoltare spirituală care este un ghiveci cu de 

toate. A doua chestiune este despre civism. Cum facem să fim...cum facem să facem să fie bine. Şi a 

3-a chestie, al treilea subiect este legat de "suntem oameni buni", dar oameni buni dincolo de civism. 

Obligatoriu trebuie să avem înţelegere, să vorbim într-un anumit fel, să ne exprimăm într-un anumit 

fel, şi în general nu mai vorbim, comunicăm. 

Când zici "nu vorbim, comunicăm", asta e un fel de...filosofie discursivă? 

Nu, "a vorbi" este a spune ce gândeşti, cum gândeşti. Şi a comunica înseamnă să te exprimi neapărat 

respectând anumite canoane cât mai mult impersonale, folosind verbele impersonal, foarte mult 

spre zona de corectitudine politică. 

Ok, şi la haine? 

Hainele nu le cumpărăm din obor.x-ulica care se îmbracă din obor, şi referirea la obor apare des, sau 

"de la tarabă", este semnul de sărăcie, semn de "țoparlanie". 

Păi şi este de ajuns să mergi la mall? 

Da, poţi să mergi la mall sau în ultima vreme mergi la magazinele de creator. Mai sunt magazine în 

centrul vechi, cu chestii altfel. În general trebuie să te îmbraci altfel. Altfel faţă de ceilalţi, dar 

conform grupului. 

Este o categorie omogenă, o simţi? Sau mai de grabă? 

Da, o simt omogena. Senzaţia mea este că i-ai văzut pe unul, i-ai văzut pe toţi. Senzaţia de 

omogenitate o am foarte puternic când sunt la yachting, şi nu este dată de yachting, că asta nu au 

nicio treabă cu bărcile. Este dată de felul cum se comportă. Deci sunt pieptănaţi la fel, miros la fel. Nu 

ştiu, arata la fel. Nici nu se cunosc între ei, dar sunt... 

Şi care sunt caracteristicile astea? Dacă ai fi să faci portretul clasei de mijloc din românia sau din 

bucureşti, cum ai descri-o ? 

Fizic sau cum? 

Nu m-am gândit, pur  şi simplu cum îţi vine. Dacă ar fi să îi descrii unui străin, să îi arăţi că este 

diferită faţă de alte clase de mijloc. 



Păi aş începe cu instrucţia şcolară. Sunt oameni care sunt absolvenţi de facultate, colecţionează după 

facultate tot felul de module, nu ştiu cum să le numesc, suplimentare de instrucţie şcolară sau 

profesională, tipul mba, master peste master. Citesc ce este la modă. Sunt la curent cu ce se întâmplă 

în străinătate. Sunt la curent cu ultimele noutăţi în materie de device-uri de comunicare, telefoane, 

smart watch s.a.m.d., au un vocabular, şi cred că asta este de fapt primul semn că sunt din clasa de 

mijloc, au un vocabular înţesat de englezisme, greu cu limba romana, nu îşi găsesc cuvintele în limba 

romană. 

De ce crezi că se întâmplă asta? 

Păi...nu m-am gândit foarte mult, dar când mă gândesc acuma, adică plecând de la premisa că nu 

este o simplă fandoseala, pe de-o parte este foarte posibil să fi luat contact pe parcursul formării 

profesională cu anumite concepte direct în limba engleză, şi atunci este mai uşor să le folosească aşa, 

decât să le traducă. Iar pe de altă parte să aibă impresia că cuvintele din engleza descriu mai bine 

nişte realităţi decât cuvintele din romană. Sau fandoseala, nu ştiu. 

Crezi că poate să lipsească o parte din caracteristicile generale şi să rămână cineva în clasa de 

mijloc? 

Nu cred, şi am să îţi spun de cu nu cred. Când spui clasa de mijloc, normal, primul gând, şi nici nu am 

mai pus treaba asta în discuţie, a fost să pornim de la premisa că discutăm de nişte oameni care au o 

anumită putere financiară. Şi nu am mai stat să pun în discuţie. 

Dar n-ai şi zis-o, asta e interesant. 

Nu, că am plecat de la premisa că asta discutăm, şi atunci clasa de mijloc înseamnă putere financiară 

de un anumit fel. 

Cam cât? 

Păi cât să îşi permită tot ce ţi-am înşirat eu aici. Cred că trebuie să discutăm de la, nu ştiu, 

minim...minim minimorum 1.500-2.000 de euro pe cap de cetăţean. Poate chiar mai mult. Numai că 

lucrurile astea sunt de la, hai să zicem 1.500 până la, hai să zicem plus nişte mii de euro, diferenţa 

este substanţială. Sunt oameni care câştigă 1.500 euro, 1.000 euro, poate chiar sub cât mi se pare 

mie că ar trebui să includă treaba asta, dar care se comportă la fel ca aia care au bani mai mulţi. Şi 

atunci, la o primă vedere, dacă nu trebuie să pui în discuţie efectuarea unei cheltuieli care cum s-ar 

zice, "banii pe masă", nu-ţi dai seama. 

Uite, la asta nu m-am gândit până acuma. Ca şi asta, secvenţa asta mimetica către aspiraţional. 

Crezi că există înainte de 89' o clasă de mijloc? 

Există un soi de echivalent al clasei de mijloc de astăzi, asta îţi spun din amintirile mele de la vreme 

aia. Care în cartierul ăsta în care eu am trăit de când m-am născut, şi care are un istoric specific, pt că 

l-au ridicat comuniştii ca să deservească echipa de britanici în urmă cu care urmau să producă boeing, 

plan care a căzut. Astea-s blocuri făcute de ruşi, alea de peste stradă sunt făcute de ceauşescu. Şi 

atunci oamenii care ocupau acest areal erau "coloşi?" de serviciu. Şi ori lucrau la fabrica de avioane, 

ori lucrau pe otopeni, sau la aeroportul băneasa. Şi aveam aşa, aici erau copii de ingineri, copii de 

piloţi şi copii de stewardese. Ăştia, copii de piloţi şi de stewardese erau copii care se îmbrăcau altfel, 



copii de ingineri erau copii care citeau altceva şi ăştia, cum erau ai mei, nici intelectuali, nici piloţi, 

unul lucra la fabrica de avioane, unul lucra pe aeroport, neputând să mă îmbrace altfel, mi-au 

încurajat cititul altfel. Şi cred că da. Iar clasa de astăzi, acuma îmi dau seama. Dincolo de bani, cumva 

au preluat din ce se întâmplă atunci. Povestiri auzite, adult fiind, despre ce se întâmplă pe vreme aia 

de la alţii care se uitau în alte direcţii, erau copii de, mă rog, nomenclaturiştii. Dar nu am avut, nu am 

avut experienţa directă. 

Crezi că s-a schimba ceva important în ultimii 5 ani în clasa de mijloc din românia? A trecut printr-o 

transformare semnificativă, a rămas la fel? 

În primul rând cred că şi-a întărit rândurile, numeric. Adică văd mai mult oameni înstăriţi...nu ştiu 

cum să le spun altfel. De jur împrejurul meu, mai mult decât acum 5 ani, 6 ani. Schimbări...încerc să 

mă gândesc. 

De orice natură. De comportament de consum, de capital cultural, de direcţii de consum, de locuire. 

Nu e neapărat... 

Schimbările astea sunt mai vechi, dar în ultimii 5 ani, ce am observat că se întâmplă, este nu ştiu dacă 

i-aş spune capital cultural, dar ce mi se pare că se întâmplă, şi nu are neapărat legătura cu ce s-a 

întâmplat la colectiv, dar acolo a fost un moment în care s-a văzut clar, au  început să fie mai 

conştienţi de ce se întâmpla. Mi se par mai relaxaţi, şi mai relaxaţi fiind, se uită în jur. Şi încep să fie 

atenţi şi la celălalt, încep să fie atenţi şi la socialul în care îşi desfăşoară activitatea, nu mai înghit că 

bâtlanul orice, asta mi se pare că se întâmplă. Cred că a apărut, hai să-i spunem aşa, o doză de 

conştientizare a jur împrejurului. 

Am auzit-o de mai multe ori pe asta cu colectiv ca un moment aşa de...unde locuieşte o persoană 

din clasa de mijloc? Zone plus ce caracteristici ar trebui să aibă? 

Păi locuiesc şi la bloc, şi la curte. În general nu locuiesc atât de înghesuiţi cum locuiesc eu, deci asta 

nu este din categoria de clasa de mijloc. Dacă au copii, copii fiecare trebuie să aibă camera lui, se 

căuta în general zonele unde poţi să îţi creşti copilul frumos şi sănătos, că astea sunt nişte concepte 

foarte importante 

Cam pe unde ar fi astea, în bucureşti? 

Păi trebuie să ai acces uşor la parc, pe lângă orice parc, deci pe lângă parcurile mari ale bucureştiului. 

Vorbeam de exemplu cu un amic care este agent imobiliar, şi îmi spună că una dintre cele mai 

căutate zone din bucureşti este zona tineretului. Şi este foarte greu să îţi cumperi sau să stai cu chirie 

pt că este prima pe listă. Şi l-am întrebat de curiozitate care-i treaba, pt că mie mi se pare sinistră, 

adică nişte blocuri groaznice, sinistre, şi a zis "aaa...dar e pe lângă parc!". Şi după aia mi-am dat 

seama că au prieteni sau cunoştinţe care sunt de jur împrejurul IOR-ului, discuţiile ajung şi pe la iIOR 

când ne întâlnim, şi îmi explica şi cum e cu lebăda din ior s.a.m.d., zona din nord nu e vreun secret, 

toată lumea ştie că asta este. Mogoşoaia a început să fie interesantă. Şi desigur, celebra vila, casa pe 

pământ. 

Mă şi întreb când a apărut expresia asta, îţi mai aminteşti? 



Da, a apărut într-o reclamă. Eu dintr-o reclamă am auzit-o, cu "poţi să îţi faci casa pe pământ". Sau să 

îţi cumperi casa pe pământ. 

Că a intrat în folclorul urban, e chiar un element cheie din asta. Cum îşi mobilează sau decorează 

casă? Sau de unde? 

Păi cred că cuvântul cheie este ikea. Culmea e că ikea face ravagii şi printre aia care sunt un pic mai 

sus decât clasa de mijloc, adică casa pe pământ pipera, unde deja depăşim aria asta. Cred că de 

departe ikea este locul de unde îşi mobilează, şi la mine la fel. Adică parţial. Cred că mobexpert. Adică 

locurile de pe lângă malluri. Nu îşi cumpără cu siguranţă pt locuinţa...a! Uite asta e interesant, tocmai 

vroiam să spun că nu îşi cumpără mobila pt locuinţa de la magazinele din obor, dar am văzut în ultima 

vreme, pt că vreau să îmi schimb eu câteva lucruri prin sufragerie, au început să îmi sară în ochi 

postările de pe facebook ale unor colegi avocaţi care tot shareuiesc pagini de fb ale unor magazine cu 

mobilă de import din germania, diferite. Di care sunt...punctul cheie este că mobila este din lemn 

natur, nu de asta de la ikea când bagi cuiul, intra ca prin mămăligă, şi preţurile sunt sub mobexpert. 

Care pe ce categorie joacă? 

Este peste ikea ca preţ, adică mobexpert. 

Şi clasa de mijloc se mai agaţa de mobexpert? Adică ai fost la mobexpert? 

Stăm pe mobexpert. 

Adică am stat azi pe un pat exact ca asta care era... 

Nu, este luat de la mobexpert. De la ikea sunt ce se vede cu ochiul liber. Geam, dormitor, sunt făcute 

din bucăţi mobexpert, şi patul, pt că este foarte mic, l-am luat de la un magazin din otopeni, este un 

magazin de mobilă. Puţină lume ştie ce mobila foarte bună şi foarte frumoasă fac turcii. Şi este un 

magazin cu mobilă turceasta, adusă din istambul. Am dat pe pat 1.000 de lei şi este acoperit cu piele, 

adică fiţe şi figuri multe. Şi e adevărat că a durat 2 luni să mi-l aducă, dar l-am luat de acolo pt că 

puteau să ţi-l facă de 6 m lăţime sau de 50 cm. Ţi-l făceau fix ce dimensiune vroiai. Dar se cumpără de 

la mobexpert. 

Dar care e diferenţa? Adică cine ia de la ikea, şi cine de la mobexpert? 

Cred că la ikea se duc aia mai spre 1.500, aia mai spre capătul şirului se duc la mobexpert magazine 

de tip mobexpert, aia cu bani mai mulţi se duc la ikea pt lucruri utilitare. Rafturi de garaj, bibliorafturi 

pt pod. Cleşti...de exemplu mie mi se pare chestia asta foarte delicioasă: cleştii de prins pungi, da? Eu 

am rugat pe cineva să cumpere pt că eu nu am văzut la ikea, şi sunt cumpărat de la ikea. Deci nu ştiu 

cum te duci la ikea să găseşti cleştii de pungi. Pt că dacă desfaci o pungă, să nu stai să se verse din ea, 

ştii despre ce vorbesc? Deci asta cumpăr de la ikea. 

Păi şi de decorat tot de acolo? 

Asta cu decoratul nu cred că mai este aşa la modă, adică nu prea te mai agiţi după "bebelouri". 

Decorul e cumva o veioză, ceva o chestie. Că mai devreme sau mai târziu tot au o funcţie utilitară. Nu 

prea am mai fost prin case în care să văd obiecte care să aibă...am fost în case dar pe aia eu nu îi mai 



bag în clasa de mijloc, pt că sunt oameni foarte bogaţi, care au locuinţele decorate. Adică sunt 

tablouri, alea nu au ce să caute la ikea. 

Poţi să bagi într-o casă mai mult decât asta, de la mobexpert? Găseşti? Dacă ai putea să mobliezi o 

casă mică, cu 2 camere, mobexpert. Are sens? 

Are sens, numai că după cum îţi spuneam, case atât de mici, oamenii cu case atât de mici nu îşi 

permit, teoretic, să îşi cumpere mobilă de la mobexpert. Şi atunci mobilă de la mobexpert este pe 

alte dimensiuni. Şi chiar dacă ai vrea şi îţi permiţi, nu poţi. Adică senzaţia mea este că mă sufoc. Am 

atât de puțină mobila în chestia asta care se poate numi sufragerie pt că nu aveam aer, mă sufocau 

lucrurile, cădeau pe mine. 

Eşti nemulţumită de suprafaţa sufrageriei? Dacă ar fi la modul ideal, ai vrea-o mai mare? 

Da, dacă ar fi la modul ideal şi mai mult decât că vreau, am avut şi un plan, a fost să cumpăr 

apartamentul de alături, să sparg aici unde este dulapul, şi să fac di 2, 1. Numai că după ce a murit 

vecina mea, o bătrânică cu care m-am înţeles foarte bine, i-a lăsat casa fiului ei, care vrea s-o 

închirieze, pt că i se pare că este mult mai profitabil să trăiască aşa, din chirie, decât toţi banii odată şi 

să îi toace. Şi n-a vrut să mi-l vândă. 

Puteai să spargi? Te-ai interesat? Am auzit 3 cazuri de oameni care au cumpărat şi şi-au făcut fie 

prin balcon, fie prin lateral. 

Bine, asta ce vreau eu să fac este o idee proastă care are mult subiectivism, multă nostalgie, o chestie 

de opţiune cât se poate de personală. Că eu cât aş primi pe apartamentul ăsta dacă l-aş vinde, plus 

apartamentul celălalt, mi-aş putea cumpăra un apartament de 2 ori mai mare, în cartiere din pădure 

de 10km mai în colo. Dar nu ştiu, nu îmi vine să plec, pe sistemul creangă. 

Ce ai schimba, ai zis că vrei să reamenajezi 

Da, aş vrea să reamenajez pt că am cumpărat mobila asta într-o vreme în care aveam aşa, o stare mai 

dark, şi mobila este şi ea mai închisă la culoare, şi aş vrea ceva mai deschis, mai vesel. Adică tot aşa, 

aş pune ceva pe peretele ăla, dar mai deschis la culoare. 

Păi şi cu alea ce o să faci? 

Să ştii că la asta nu m-am gândit. Probabil că o să le dau. Cum am făcut cu toate lucrurile pe care le-

am schimbat. 

Am înţeles. Şi probabil şi legat de faptul că este iarnă, neavând lumină, combinată cu culori 

închise... 

Nu am stat să analizez atât de tare, dar sigur are legătură, pt că într-o casă în care nu este lumina 

naturală, este complicat. Nu ştiu ce a fost...adică ştiu ce a fost în capul meu, a fost o idee. 

Dar apropo de mobilat, sunt nişte elemente, obiecte cheie care definesc clasa de mijloc? 

Din mobilier? 

Patul ăsta l-ai mai văzut la cineva? Sau l-ai văzut în mobexpert? 



L-am văzut în mobexpert şi spun şi de ce l-am luat. Aveam înainte o mobilă cumpărat de la nişte 

italieni. Lângă ăla cu turcii, erau nişte italieni şi aveau un set de canapea cu fotolii care mi-a plăcut 

foarte mult, şi am suferit o intervenție chirurgicală în zona abdomenului inferior, şi patul era un pic 

înalt. Şi îmi era foarte greu să mă urc să mă cobor până când mi-a revenit. Şi a trebuit să stau în 

canapea. Canapeaua aia, fiind foarte frumoasă, nu gândită să dormi în ea, că era de frumuseţe, venea 

aşa, ca un căuş. Şi mi-am dat seama...aia a fost o experienţă foarte complicată pt mine, şi am zis "da 

dacă mi se mai întâmplă să mai am o intervenţie vreodată? Să îmi iau ceva din care pot coborî şi 

descoborî". Şi mi-am luat această canapea lată care arată aşa, pt că mi s-a părut că este funcţională. 

Chiar dacă nu-mi place foarte tare, pt că este un maro închis. Şi pun peste ele cuverturi că la ţară, că 

mă plictisesc de ele, şi să fie vesel. Deci motivele nu sunt de altă natură. Cred ca obligatoriu în casa 

cetăţeanului din clasa de mijloc, nu ştiu dacă neapărat mobilierul, cred că mai degrabă televizorul 

care este de un anumit fel, aer condiţionat de anumit fel... 

Gen? 

Nu ştiu, unul cu trafic nu ştiu de care, am auzit discuţii. Par a fi scumpe, din discuţie. Combina 

frigorifică, că cu frigiderul nu se mai poate. Trebuie să ai combina frigorifică care nu ştiu, îţi face 

masaj. Plita electrică, da, e o treabă. Este aragazul cu curent. 

Nu înţeleg de ce... 

Pt că e scumpă, şi e altfel. 

Păi nu ştiu, arde ciudat. 

Dacă nu eşti atent poţi să te arzi, pt că nu emana căldură departe. 

De aia zic, am căzut-o dar nu am înţeles de unde vine. 

Stai să mă gândesc ce este prin casele lor. Ştii ce cred că este un element comun? Nu ştiu dacă este 

neapărat strict legat de mobilier. Adică nu tv-ul în sine, ci zona aia cu mobilierul şi colţarul. Cum e şi la 

mine, numai că eu..."insula cu televizorul şi colţarul". Că exact aşa şi arata, ca un perimetru. Aia cred 

că e peste tot. În rest, nu. 

Cu ce se îmbrăca? 

Păi se îmbrăca. În primul rând că există garderobe distincte. Există garderoba pt serviciu, office, care 

trebuie să arate într-un fel. Există garderoba de seară, pt femei e mai complicată pt că costă mai mult. 

Există garderoba pt timpul liber, şi există garderoba, şi aici am şi eu, trebuie să recunosc, pt sporturile 

şi activităţile sportive desfăşurate. Şi deşi, aici îţi vorbesc despre mine, în mod conştient şi evident, 

mă pot îmbrăca cu acelaşi tricou şi dacă mă plimb cu barca, că nu au nicio legătură skillurile mele cu 

ce tricou am pe mine. Tricoul, acelaşi model este unul de barcă, unul de călărie, ştii? Sunt în casa 

aşezate diferit, adică alea de bara sunt în locul de barcă, alea de călărie sunt în altă parte pt că sunt 

de călărie, ele nu se amesteca, sunt locuri diferite, lumi diferite. 

Cam cu ce se îmbracă, acum trecând peste distincţiile astea? Poţi să zici de orice, de la geometrii al 

texturi, firme.. 



În primul rând, materialul cât mai natural. Plasticul este pt piţipoance, este ieftin. Mă uitam că şi la 

costumele de baie, nu mai sunt di plastic, ci din bumbac tricotat. La fete, nu la băieţi. De exemplu, 

apropo de texturi, există o oarecare doză de adevăr că este mai util aşa, dar diferenţa este minoră, 

contează la călărie materialul din care ai pantalonii. Sunt oameni care îşi iau pantaloni de călărie de la 

decathlon, şi sunt unii care habar nu am de unde şi-i iau, dar arăta într-un mare fel. 

Şi se vede diferenţa? 

Enorm, de la cer la pământ. Chiar mă uitam că e o fătucă care vine, şi are o pereche de pantaloni, 

zona asta de interior, de dublaj care te ajută să te prinzi de şa, ştii cum sunt şosetele alea care au 

bulinuţe de ceva pe talpa ca să nu patinezi? Exact aşa are ea, numai că în loc de bulinuţe, materialul 

care face aderenta cu şaua, este un imprimeu cu ştampila de blazon, ştii? Am zis că o s-o întreb odată, 

nu am apucat s-o întreb...dar suntem ca în copilărie, are cea mai frumoasă păpuşă, asta e clar. Deci 

materiale naturale. Se îmbracă în general în culori din astea...griuri, bleumarinuri, negru. 

Când zici culorile astea, te referi la serviciu? 

Nu, la tot timpul. 

Gri, bleu-marin, 

Maro 

Ok. Brandu-ri, ceva? 

Aici mallul este...primul lucru care îmi vine în cap este zara. 

Ok, de ce? Că e adevărat că este diferit, dar de ce? Şi în ce fel? 

Vorbesc de hainele de femei, îmi este mai greu să vb de zara la bărbaţi. Pt că hainele de la zara, chiar 

şi alea de office păstrează ceva feminin în ele, nu sunt androgine. Nu sunt cămăşi pe care le pui pe 

sârmă, şi dacă te uiţi cu atenţie, pensele din jurul sânilor sunt de băieţel sau de fetiţă, cum le cumperi 

în general din magazine. Cred că asta e motivul, şi nu au trebă cu plasticul. 

Ce mănâncă? Sau obiceiuri de consum? 

Cred că aici varietatea este mare, şi cred că sunt pe modă. Cred că se crează periodic nişte trend-uri 

şi valuri, şi se duc cu valul. Acum în ultima vreme mi se pare că este foarte la modă să mănânci 

mâncare gătită. Tocănite...de exemplu m-a târât o prietenă, o băgăm şi pe ea în categoria asta, 

lucrează fix în buricul târgului, în zona intercontinental. Are biroul vis-a-vis unde făceam noi cursurile 

la snspa. Şi zice "hai să mănânci cu mine", dar unde naiba să mănânci. M-a dus la o cantină cu 

împinge tava pe un colţ de stradă, 2 metrii mai în colo, unde nu îţi spun că era plin de cravate, de 

briz-briz-uri, m-am speriat. Dar cum să-ţi spun, mănânci de te rostogoleşti cu 12 lei. E hilar de ieftin. 

Cu 5 lei mănânci aşa...cu 10 lei îţi creşte burta. Şi era numai lume de...deci numai lume "de...". Deci 

asta mi se pare că e modă. Nu am stat să analizez foarte mult, dar senzaţia pe care o am este aia de 

vamă, ştii? 

Deci tu zici aşa, mâncare gătită, dar mai la pauşal, nu neapărat restaurant, cu nu ştiu ce figuri. Şi 

mâncare "rough". 



Iarăşi, de exemplu că puncte prin oraş sunt la mare căutare casa jienilor, casa berarilor, ăştia care 

promovează tradiţional. Colegii mei de exemplu mănâncă în fiecare zi la restaurantul burebista, care 

este lângă biroul nostru, dar nu este singurul restaurant, de pe moşilor. Sau decebal, nu ştiu. Mă 

rog...cârcima care îmi trezeşte fiori, eu nu mă duc cu ei pt că nu-mi place, şi eu nu am ce să mănânc. 

Şi unde se mănâncă d-astea acu ceafa aşa, cu cartofi prăjiţi, cu mâncăruri, cu ciorbe, cu "tăiem găină", 

ei sunt mega încântaţi..."ce bine se mănâncă"? 

Ţie de ce nu-ţi place? 

În primul rând nu-mi place atmosferă, am o senzaţie foarte pregnant a de birt de haltă, bodega de 

gară de provincie, nu ştiu de ce, şi nu prea am ce să mănânc. Preţurile acolo nu sunt aşa de 

prietenoase. Şi să îi pun să îmi facă o salată cu brânză pe care să dau 25 de lei, principial mi se pare 

incorect, mă gândesc la copii din somalia, ştii? 

Îţi aduci de acasă? Sau alţii îşi aduc de acasă? 

Asta urmam să îţi spun. Al doilea loc de unde mănâncă clasa de mijloc, şi eu pe acolo, sunt micile 

locuri care vând mâncare, dar unde nu poţi mânca. De exemplu, eu îmi cumpăr din 2 locuri diferite, 

unul se cheamă "la ursu", celălalt nu ştiu cum se cheamă, noi glumim cu fetele din birou şi spunem că 

se cheamă "la puiu", că este un vânzător tuns punk, la vreo 40 de ani, după care strigă bucătăreasa 

puiu, el fiind aşa cam cât uşa. Şi am rămas cu "la puiu". Şi se vinde mâncare tot gătită pe care ţi-o iei 

la casoleta la birou. Deci dacă te duci acolo, se vine şi se parchează cu audi şi se cumpără mâncarea la 

casoleta. Mâncarea este foarte bună. 

Şi asta mă mai auzit-o. Îţi iei? 

Da, păi de acolo în fiecare zi mănânc. 

Şi ce faci, îţi iei în caserolele alea sau îţi iei de la ikea şi îţi pui în ele. 

Se pun an alea, pt că alea trebuie să le şi speli, pe alea nu trebuie să le speli, la naiba, te scapă de o 

treabă. 

Mănânci direct din ele sau se răstoarnă în vase? 

Eu mănânc direct din ele, colegele mele răstoarnă în vase. 

Şi câte colege ai, cum funcţionează? 

Colege în sensul de angajate. Mai am încă 3. 

Cam care ar fi în ultima vreme trendurile la mâncarea care se iau de acasă? 

Trebuie să mă gândesc ce văd din supermarket, că din altă parte eu n-am cum. Zona asta cu totul e o 

zonă de oameni care au venituri un pic mai mari, şi cred că în general oamenii care cumpără de la 

mega au bani. Mie nu mi se pare că mega e scumpă, dar mi se spune că este scumpă. Din ce am văzut 

la coadă şi m-am uitat, cred că mai degrabă văd mai degrabă d-astea, pre- pre ceva. Preambalate, 

pregătite, pre... Acuma ştii că m-ai pus pe gânduri. Dacă stau să mă gândesc, magazinele ieftine cum 

este lidl şi selgros înainte, unde este foarte ieftin, îşi atrage cumpărătorii spunând că e carne de gătit. 

Adică kg de nu ştiu ce e kg de...la mega nu e asta reclamă. Eu de exemplu nu am văzut. Există şi la 



mega zona cu carne macră, pe care s-o iei acasă. Dar maică-mea îmi spune, când m-am dus cu ea la 

cumpărături, a zis că e foarte scumpă. Dar e într-un colţ, aşa, şi e în vitrină pusă. 

Cum îţi dai seama dacă un copil provine din familiei de clasa de mijloc? La prima vedere? 

Presupunând că nu e cu părinţii, în primul rând după haine, şi în al doilea rând după atitudine. În 

general, sunt prost crescuţi. Din punctul meu de vedere. Îţi spun ce înseamă, cu că vorbesc urât şi își 

întind mucișorii pe ochi. Sunt prost crescuţi în sensul în care constat că sunt lăsaţi să se agite până la 

paroxism. Adică dacă te duci la o petrecere de copii, înnebunești. Ai senzaţia că ai nimerit la secţia de 

bolnavi psihici periculoşi de la secţia balaceanca. Se urlă, literalmente, nu că vorbesc tare. Iar adulţii 

par că sunt autişti, adică eu nu îmi dau seama cum trăiesc. Pe de altă parte, am văzut chestia asta de 

2 ori, la 2 petreceri diferite, dacă te duci peste ei, le atragi atenţia că vorbeşti tare şi le propui altceva, 

îi organizezi pe scurt, sunt incredibili de dornici şi se lasă imediat, se termină cu ţipetele. Adică sunt 

copii nebăgaţi în seamă. 

Sunt cei din clasa de mijloc activi civic sau implicaţi în clasa politica, interesaţi de ce se întâmplă cu 

societatea? 

Aici o să îţi spun părerea mea, foarte subiectivă. Cred că să vorbeşti despre lucrurile astea este o 

modă, şi da bine. Cred că în realitate, sunt foarte puţin implicaţi şi sunt aia care se duc efectiv pe 

stradă şi fac ceva, dar constant. Aia cu roşia montană mi se pare că sunt implicaţi, nu ăştia cu colectiv. 

Şi eu am fost, dar îţi spun sincer că am fost de curiozitate la colectiv. M-am dus 3 zile, după care nu 

am mai...bine se şi stricase atmosfera. Dar nu te duci la meeting pt atmosfera... 

Dar ce înseamnă că s-a stricat atmosfera? 

În prima seară, era o chestia palpabilă în aer. Deci simţeai solidaritatea. E o experienţă cum nu am 

mai avut niciodată în viaţă. 

Nici la protestele astelalte din înainte? 

Nu, deci era de-un fel, era o încărcătură. Miercuri era aşa, o adunătură mare de oameni, fiecare cu 

treaba lui, aşa că de cum suntem noi de obicei, numai că ocupăm acelaşi areal, numai că mai 

înghesuit un pic. Cred că civismul ăsta este unul trendy. Nu sunt dispuşi să facă real ceva. Şi nu sunt 

cu siguranţă dispuşi să renunţe la confort pentru...vezi povestea cu fumatul. Adică problema nu s-a 

pus dacă renunţi sau nu la fumat şi care e treaba cu celălalt, problema s-a pus că "acuma mă duc şi 

fumez în frig?" 

 

Tu te-ai identifica cu clasa de mijloc? 

Sunt situaţii în care dă. De exemplu, trebuie să particip la evenimente de tip baluri petreceri, unde 

sunt perfect conştientă că dacă nu urmez turma, mai bine nu mă duc, pt că pot să stric foarte tare, şi 

de obicei oamenii se ducă acolo să facă networking în realitate, un networking foarte interesant, dar 

asta e altă discuţie. Consider că este ok pt mine că pot să îmi cumpăr 2 tricouri identice, unul pt 

călărie şi unul pt...mă şi distrează. Adică îmi dau seama că e o idioţenie, mă amuză chestia asta. Mi se 

pare că este ok şi un confort să mă duc la mega, să mă gândesc că am poftă de x,y,z, să le pun în coş 



şi să nu mă uit la preţ, să nu stau să îmi bugetez ce mănânc, ce dorm, şi să nu am grijă că mâine nu 

am cu ce să îmi plătesc întreţinerea. 

Deci astea te plasează. 

Da, dar în rest nu m-aş băga acolo. Adică mie personal îmi este mult mai confortabil între oamenii 

mai modeşti. 

Dar situaţiile în care te-ai plasat, au fost şi situaţii de discuţii? Nu în termeni neapărat, că suntem în 

clasa de mijloc..s-a întâmplat să ai discuţii reflexive cu prietenii, cunoscuţii? 

O discuţie relativ recentă, în termeni foarte deschişi, care pleca de la job, am avut-o cu unul dintre 

asociaţii mei, legat de faptul că ar trebui să încetez să mă comport ca o bonă cu angajaţii, pt că 

încerca să îmi explice că există o poziţie de nereconciliat între angajat şi angajator, că şeful 

întotdeauna o să fie urât, oricât de drăguţ ar fi, şi ar trebui să înţeleg că aia sunt nişte oameni care 

trebuie dispreţuiţi, şi că asta o să îmi uşureze muncă, şi n-o să mai am conflicte cu ei pt că ei în 

realitate vin la mine când au nevoie, şi că după aceea când le cer să muncească, sunt nedumeriţi. Dar 

în general, nu. Sunt mai degrabă discuţii legate despre cei care mimează clasa de mijloc. Despre 

intruşii care sunt fake-uri. Oamenii ăştia sunt oameni care sunt buni. Cel puţin nu am auzit discuţii 

"suntem sus, ăia sunt jos", dar am auzit multe discuţii, am participat la ele, despre lucrurile astea. Eu 

m-am referit personal la un anumit tip de personaje, le-am pus şi o etichetă, e frumos nu e frumos nu 

mă interesează, şi anume piţipoance intelectuale, pt că asta este o plusvaloare importantă, dar nu. 

Ai rude pe care le consideri aparţinând clasei de mijloc? 

Da. 

Cam ce i-ar defini? 

Păi nu pot să mă gândesc decât la o singură familie, nişte veri foarte îndepărtaţi, de altfel singurii cu 

care mă înţeleg. Dar nu pt că sunt din clasa de mijloc, ci pt că sunt nişte oameni altfel, în sensul în 

care altfel decât rudele mele care sunt dubioase toate. Păi cam tot ce ți-am povestit. 

Ei ce profesie au? 

El este absolvent de academie militară, este ieşit la pensie pt că după ce a terminat academia militară 

a profesat la divizia de paraşutism, şi ăştia ies la pensie la 40 şi un pic de ani şi acum lucrează în 

asigurări, tânăr pensionar fiind, iar soţia lui lucrează în continuare încă la nu ştiu ce element, 

structura d-asta militară, ceva pe administrativ. Dar copii lor, lucrează la romatsa, iar băiatul it-ist 

placat la praga. 

Unde stau? 

Cred că undeva pe la cotroceni, la bloc. 

Cum te vezi peste 5 ani, ce ți-ai dori să se schimbe. 

Cum mă văd, sau cum aş vrea să fiu? 

Cum ai vrea să fii. 



Aş vrea să fac o bază de călărie şi să stau cu calul în boxă, şi să termin cu clasa de mijloc şi cu toate 

fiţele şi figurile, şi să nu mai aud de ei. 

Păi şi acolo cine să vină? 

Bine, evident că ăştia, dar o să am oameni care o să facă asta pt mine. 

Da, asta vrei să faci, lucrezi la asta? 

Da, real. Lucrez la asta în sensul că mă întâlnesc zilele aste cu oamenii pt fonduri. Adică nu e o chestie 

desenată în cap. 

Crezi că asta e o direcţie a clasei de mijloc? Adică abandonul primei profesii şi reconversia? 

Nu cred că este abandonul profesiei, ci abandonul civilizaţiei de tipul bani, sufocant, în care nu ai loc, 

a haosului. Cred că, nu ştiu cum e afară, aici la noi în "localitate", cred că...paradoxal, urbanul este 

asociat cu haosul, iar natură cu ordinea. Şi sunt în sensul ăsta. Eu mă distrez cu facebook-ul, am şi eu 

2 chestii. Acuma...sunt antropolog. Facebook-ul şi tabloidele. Emisiunile de tip tabloid. Pe fb sunt 

direcţii, vezi aşa cum se uită pe coloane şi se formează siruri-siruri, despre reîntoarcerea la natura pt 

că acolo este ordinea, divinitatea, acolo este spiritualitatea, acolo este regăsirea. 

Dar am văzut şi chestia asta în sens de activitate principală. Văd oameni care construiesc ceva, pe 

ce vad ei meserii liberale, şi după aia îşi fac un plan b unde fac altceva. 

Asta poate să vină, în afară de nevoia de a evada, e foarte greu să ai o profesie liberală în bucureşti, 

poate în provincie e mai simplu, pt că este lipsa gravă de predictibilitate. Sincer dacă mă întrebi peste 

5 ani, unde voi fi în avocatură, n-am nici cea mai vagă idee să îţi spun. Unde sunt acum, nu mă 

gândeam că acum 5 ani voi fi. Adică nu mi-am făcut niciodată planuri, pt că nu îţi poţi face planuri. Nu 

poţi să plănuieşti, este un domeniu unde nu poţi să faci reclamă sau publicitate, au început unii colegi 

să iasă la tv dar sunt luaţi în râs, că unt un fel de fraierii profesiei. Foarte complicat...iar marile averi 

sau mările case de avocatură, este de notorietate în profesie, din păcate pt clientele nu este atât de 

notoriu, sunt toţi proveniţi din servicii, şi oameni care au spălat bani. Şi mă refer la multe sute de mil 

de euro. 

Aici în casă care este locul în care te simţi cel mai... 

Aici. 

Şi în termeni de investiţie, aşa , tot aici eşti dispusă să investeşti? 

Nu, cel mai mult am investit în baie. Am investit în baie. Habar n-am de ce, dar am investit în baie. 

Acum de exemplu, baia este mică mică mică, şi mult ani n-am avut cadă. Şi uitasem cum e să faci baie 

în cadă. Şi a trebuit să îmi schimb toată baia, să îmi pun cadă. Bine, sub pretextul că nu ştiu ce ţeava 

s-a spart, bine aia era o poveste, şi vecinii ştiu că era o poveste. Şi mi-am făcut acuma baia. Eu am 

spus că dacă tot îmi fac baie, gresia de jos imita lemnul de bambus şi faianţă imita tot lemnul. Aceeaşi 

obsesie cu natura şi în mintea mea mi-am zis că o să fac o baie care o să arate ca un...ca o saună, fără 

să fie saună. Colacul de la toaletă este o chestie translucidă plină cu nisip. 

Păi şi toată baie e proiectată de cineva, sau te-ai gândit? 



Nu, eu m-am gândit. 

Şi cu cine ai lucrat, cum ai ajuns, l-ai luat prin reţea, nu? 

Pe domnul petrică? Da, prin rețele, bine înţeles. Dl petrică este meşterul care mi-a fost recomandat 

cu ani în urmă, şi ţin cu dinţii de el, şi l-am dat şi eu mai departe. Deci este...mi-am adunat capital 

social pe chestia asta, de broker-ul de asigurări, este cel care mi-a făcut asigurarea profesională, că 

am fost obligată să am asigurare profesională. 

Ai putea să estimezi cât ai investit în prefacerea băii? 

Păi cred că a sărit de 1.000 şi ceva de euro. 

Că am nişte prieteni care au făcut ceva peste 2.000. Că e o chestie...întâlnesc apartamente unde 

baie e un fel de axis mundi. Care e treaba? De ce baia? Şi în studii de consum am mai auzit. 

Păi eu pot să îţi spun ce e în capul meu. Pt mine, statul în baie cu spumă, cu ulei de cai verzi pe pereţi, 

este răsfăţ. Şi am vrut un loc unde să mă răsfăţ. 

Păi şi are lumea timp de chestia asta? Sau devine doar o zonă d-aia de...? 

În primele 2 săptămâni de când mi-am făcut...ştii cât timp aveam pt chestia asta? În fiecare zi aveam 

timp. Astăzi, după ce am venit de la călărie, am făcut baie în cadă ca să mă încălzesc. Şi mă gândeam 

"uite ce bine că am cadă", uite am umplut-o cu apă şi m-am băgat într-atâta sursa de căldură, dei s-a 

terminat cu răsfăţul. Şi cred că luna asta este prima dată cu baie în cadă cu răsfăţ. Dar asta a fost în 

capul meu...baie cu răsfăţ. 

Asta am mai auzit şi la prieteni. Mi-am făcut-o, dar după aia nu am mai avut aşa de mult timp. 

Nu, timp este, dar e mai mult ca o jucărie, că în realitate este mai mult o idee decât pe bune. 

Aceeaşi oameni nu investesc atât de mult în bucătărie, care este iarăşi un univers al simţurilor. Sau 

poate greşesc eu. 

Nu, nu greşeşti. Eu de exemplu bucătăria mi-am cumpărat-o în felul următor: m-am dus să îmi 

cumpăr pentru baie nişte chestii, mie îmi place să bag nasul, să meşteresc. Erau meşterii aici, şi ca să 

nu se lălăie, pe sistemul "ne ducem noi să cumpărăm şi venim peste 6 ore", lăsaţi că mă du eu să 

cumpăr. Şi m-am dus să cumpăr nu ştiu ce chestii de la bricostore, şi mi-am cumpărat bucătăria de la 

bricostore, şi am dat pe ea 1000 de lei. Ea e frumuşică aşa, arată bine. Dar dacă te împiedici de ea, s-

ar putea să se descentreze, să cadă pe tine. Calitatea...am dat 900 de lei pe ea, 900 de lei face. Numai 

că în bucătărie nu stau. Nu gătesc. Nu gătesc pt că nu îmi place să îmi gătesc mie. Şi fie vorba între 

noi, nu am timp. Astăzi de exemplu mi-am cumpărat do grămadă de fructe. Am carenta de b-uri, e 

normal pt vegetarieni, şi nu pot să le iau din pastile pt că alea sunt liposolubile. Adică dacă nu ai lipo, 

le iei degeaba. Şi am zis ok...hai să îmi fac suc. Şi mi-am făcut reţeta, şi de dimineaţă, de când am 

venit de la călărie, am următorul dialog interior: hai să mergem să facem sucuri. Un  pic mai în colo. 

Mi-ai dat tu sms, am zis că trebuie să îi aştept să vină. Şi acum după ce pleci tu, cred că e un pic mai 

târziu. Şi trebuie să scot şi câinele afară. Uite, câinele e o treabă. Dar nu câinele, rasele de câini. De ex, 

faptul că eu am scottish, dar îl am prin întâmplare. Este o rasă rară şi scumpuță de câine. Preţul unui 



pui de scottish terrier pleacă de la 500 de euro. Este o mare treabă, uau ce câine ai. Eu m-am prins că 

e mare şmecherie cu câinele ăsta după ce am văzut cum se uită lumea la el. 

Ţi-a zis cineva despre căţel? 

Păi face ravagii în general 

Poţi să zici ce rase ar fi? 

Sunt câinii de talie mică. Bishon shoshon, maltez de nu ştiu care, care şi aia sunt scumpuți. În general 

câini mici. Iar cei care au curte, am văzut că au un mix de un căinţe mare de pază cum este rottveiler 

şi neapărat, dar au colecţie, în colecţie fiind incluşi obligatoriu minim un maidanez. 

Cam cât costă mâncare + medic? 

Mâncare e scumpă. De ex un sac de 4 kg costă 100 de lei, şi nu îi ajunge foarte mult timp. Bine, poţi 

să cumperi şi de aia. Veterinarul mi se pare că este foarte scump, mie mi se pare că este mai scump 

decât la om. 

La cât timp îl duci? 

Păi am noroc că e sănătoasă, o duc la vaccinat doar. Dar când a avut probleme, n-am lăsat mai mult? 

De 200 şi ceva de euro? Pe acolo. Aşa, să se uite la ea şi să îi dea nu ştiu ce de pus în ochi. 



CA, 40 ani, inginer de retea telefonie mobila 

 

Bogdan (B): M-ar interesa mai degrabă cu ce o asociezi ca să vedem înainte de ce nu crezi. Ştii? Mai 

degrabă m-ar interesa ce crezi că e ca să văd de la ce îţi apare senzaţia asta că nu, nu eşti sau că... 

 

Cosmin (C): Îţi spuneam un pic aşa când ne-am văzut şi între timp nu cred că mi-am modificat 

esenţial părerea. Aş vedea clasa de mijloc ca pe cineva care nu trăieşte de la salariu la salariu, nu are o 

determinare de asta materială foarte puternică. Nici nu e upper class, dacă vrei, astfel încât să trăiască 

foarte bine din tot felul de afaceri, de moşii, de nu ştiu ce. Dar, la asta mă gândesc: are o mică afacere, 

are un mic teren, are el însuşi o meserie liberală care îi permite să muncească un pic, să mai stea, nu 

ştiu ce. Nu e silit în fiecare zi să se ducă în acelaşi loc... asta mi se pare o definiţie modernă a 

proletariatului, ăla care munceşte în fiecare zi în acelaşi loc şi nu poate să lipsească decât învoit, 

decât... ştii? 

 

B: Aham 

 

C: Adică, problema mea de-a lungul timpului n-a fost să-mi definesc dacă sunt sau nu clasa de mijloc 

ci să reuşesc să scap de această determinare indiferent cum mă numesc. Ştii? Aşa, gândindu-mă la 

istoric, istoric cum e definit... dacă nu mă înşel, nu ştiu, o fi început sau n-a început cu Marx? Da, era 

un fel de tampon între cei care deţineau mijloacele alea mari de producţie şi cei care le lucrau 

neavându-le. 

 

B: Aham 

 

C: Şi au o mică burghezie, care avea câte o prăvălie, sau ceva de genul ăsta. Acum pentru că lucrurile 

s-au concentrat, ai mari conglomerate, mari corporaţii şi aşa mai depart. Sunt din ce în ce mai puţini 

ăştia. Şi atunci ori renunţi la conceptul de clasa de mijloc cum era definit ori începi să regăseşti altfel, 

în ce: în banii pe care îi primesc care într-un final le dau o anumită libertate de mişcare, fie vacanţe, 

timp. Mai ales timp, ştii? Şi aici s-a putea ca Middle management, upper management care au, să 

spunem, nişte salarii şi beneficii mai mari să poată fi incluşi într-o aşa numita clasa de mijloc deşi mă 

tem că şi aia după definiţia mea sunt prinşi dar poate din alte motive în cavalcada asta de zi cu zi, adică 

şi-au crescut nişte cerinţe ale nivelului de trăi, sper că nu e valabil şi la mine în paranteză, şi nu pot 

renunţa din cauza acestor cerinţe. Adică de exemplu CEPT-ul (probabil este o poziţie în companie) 

nostru a plecat CEO în Scoţia justificând la un moment dat în glumă mai în serios că şcoala fiicei ei o 

apasă foarte tare... dintr-un salariu de două zeci şi ceva de mii de euro pe an şi nu ştiu ce, sunt convins 

că nu avea problema asta da... mă gândesc şi aşa, poţi ajunge să ai nişte cheltuieli extrem de mari care 

te silesc să stai dar pe altă parte iar mă gândesc, băi, la un moment dat omul ăla poate să plece din 

locul unde este, să-şi ia o pauză să aştepte, să se vândă mai bine să găsească ceva să-şi schimbe, şi aşa 

mai departe. 

 

B: Asta ar fi o aspiraţie 

 

C: Da, într-un fel, o aspiraţie în sensul de timp nu de loc 

 

B: Aham 

 

C: Nu vreau să fiu mare manager şi să... 



 

B: Aham 

 

C: Deci asta văd... 

 

B: Deci condiţiile... 

 

C: Pe de altă parte lucrurile sunt amestecate. Adică şi eu dacă stau să mă gândesc, pot zice uite am o 

proprietate, am altă proprietate, am nişte venituri şi aşa mai departe dar nu pot să mă opresc şi să zic 

ok: astăzi stau şi 6 luni nu mai fac sau mă duc să-mi fac studiile... Asta de exemplu a fost o... şi mai e 

în continuare o, un gând să-mi iau o pauză. Am înţeles că evreii îşi iau un an Sabatic, respectă. 

 

B: Deci tu zici că în esenţă o condiţie importantă de atins la clasa de mijloc tine de puterea de a-şi 

gestiona timpul într-un mod decis subiectiv. 

 

C: Da să poţi să ieşi din când în când din imperiul ăsta al necesitaţii să mai simţi aşa un pic de (trage 

aer puternic în piept) aer al libertăţii într-o formă delimitată în timp dar să nu ai acest spectru al 

mâinelui că vine peste tine. 

 

B: Ţi se pare că veniturile sau un anumit tip de venit poate marca trecerea la clasa de mijloc? 

 

C: Păi dacă veniturile alea sunt mai mari îţi pot permite să acumulezi după un timp o sumă care să-ţi 

permită să faci chestia asta. Să-ţi permită fie să ieşi tu din sistem fie să stai un pic să aştepţi. 

 

B: Cam cât ar fi? Evident că jucam cu marje 

 

C: Da, da, da. Să ne gândim aşa uite, nu ştiu, eu cred că la nivelul la care sunt eu îţi cam trebuie să şi 

cu copil, avem nevoie de 1500-2000 de euro pe lună, amândoi. 

 

B: Amândoi 

 

C: Da. Plătim, ok, grădiniţă, mai plătim un pic bonă... poţi să renunţi să o duc la o grădiniţă de stat, să 

renunţ la bonă de tot şi atunci să fie un pic mai puţin, să fie 1500 să zic. Dar, na. E, ce ar fi peste, ar fi 

acumulabil. Acumulabil e un timp (greu de descifrat dacă la asta s-a referit) Mie banii mi se par timp. 

E timpul pe care îl foloseşti dacă ai bani poţi să-ţi foloseşti altfel timpul. 

 

B: Ţi se pare o categorie omogenă? (clasa de mijloc) 

 

C: Nu. Păi nu mi se pare, ţi-am zis că nu cred că e o definiţie de esenţă... 

 

B: Nu căutam o definiţie, căutam nişte percepţii 

 

C:... E o distincţie de grad între aceste categorii. Poţi să regăseşti, e clar, proletariatul sau cum vrei, 

oamenii ăia care fie trăiesc dintr-o pensie fie dintr-un ajutor social care sunt acolo la limita de jos şi 

chiar au o problemă de supravieţuire de la o zi la alta. 

 

B: Eu cred că la limita de jos sunt cei care nu au pensie şi nici... (râde) 



 

C: Corect. Ăia şi ei trebuie să trăiască cumva sunt ajutaţi de familie sau de un ajutor social cum 

ziceam. 

După aia începi să creşti, ai un salariu un pic mai bun, îţi permiţi, ai şi o maşină. Dacă eşti un pic, ai un 

credit sau invers, întâi credit pe urmă maşina, cum e mai logic. După aia ai nu mai casa ta. Nu ştiu s-ar 

putea tu să ai dreptate, să îmi spui, bă, tu eşti clasă de mijloc pentru că ai maşină, nu ai credite şi defapt 

ai putea să te opreşti mai uşor decât crezi. De aia zic că nu e clar unde sunt, sunt undeva într-o zonă gri 

dar încă nu sunt, uite cum îţi spuneam, îl auzeam pe Djuvara a dat un interviu acum la 99 de ani ca el 

s-a dus în Franţa, nu, pe vremea aia oamenii se duceau în Franţa şi se întorceau şi el s-a dus ca să-şi 

facă studiile şi a plecat toată familia cu el ca să-şi facă studiile. Asta mi se pare o clasă de mijloc, bună. 

Adică poţi să-ţi permiţi chestia asta. Uite dacă Filip acum ar fi la o vârstă la care să-şi facă studiile în 

Franţa eu nu aş putea să ziC: Uite plecăm patru ani, oprim totul sau trăim din ce merge, nu ştiu ce, tu 

îţi faci studiile şi stăm cu tine. 

 

B: Dar dacă nu e omogenă, de exemplu, atunci aşa cum o vezi printre cunoscuţi sau colegi, cam cum 

ar fi structurată, na, la nivelul cel mai simplificator, dacă vrei. Dacă poţi să găseşti nişte portrete de 

astea, nişte scheme... 

 

C: Uite, de exemplu ştiu un tip care e foarte urban, lucrează în partea asta de sunet, de librărie jumătate 

plină, cred că îl ştii deja, care nu scoate bani din chestia asta. Îi vin de altundeva. 

 

B: Aham... 

 

C: Asta mie mi se pare o clasă de mijloc... îi vin de la maică-sa, sau nu ştiu, din Franţa. 

 

B: Râde. 

 

C: Şi face o chestie care îi produce foarte multă plăcere, nu îşi pune sau poate îl idealizez sau aşa 

pare... 

 

B: Dar de exemplu ai colegi cu zece ani mai tineri decât tine care abia au intrat în firmă? 

 

C: Da, da, am unul. 

 

B: Ei faţă de tine cum se situează, de exemplu, adică când te gândeşti la ei cumva, cum te evaluezi? 

C: Nu mi se pare că e o diferenţă foarte mare. Uite, tipul ăsta şi-a cumpărat o garsonieră, cu credit. Are 

casa lui. Poate să meargă în vacanţă, pot să merg şi eu în vacanţă ca el, dar la fel, amândoi trebuie să 

fim a doua zi la birou. 

 

B: Râde. 

 

C: Nu ştiu probabil că eu poate pot să-mi cumpăr două beri şi el o bere, habar nu am, nu mi se pare 

asta esenţial. Ca şi el poate. 

 

B: Pentru că în alte interviuri auzeam de exemplu că na, ai un traseu dacă o iei pe zonele astea de firme 

care cumva au un profil relativ apropiat că se ziceau că ok, că evident că începi de undeva şi pe urmă 



tot urci din firma în firma, şi atunci era cumva codificată ascensiunea asta. E cazul aşa cum percepi tu 

lucrurile? 

 

C: La noi nu e chiar aşa, adică, eu sunt inginer, am lucrat 13 ani la orange făcând oarecum acelaşi 

lucru, sau mai diversificat. Adică s-au mai schimbat proiecte s-au mai schimbat zonele de care mă 

ocupam, mi-au mai venit chestii în plus, dar, faţă de unul care tocmai venea, după un an destul de 

omogen, sigur contează, aveam altă experienţă, îi explicăm nişte lucruri, ăla probabil avea un salariu 

mai mic dar nu simţeam că e o diferenţă esenţială între noi, nici acuma nu simt. Mă uit la ăştia care să 

spunem sunt middle management, probabil câştiga mai bine, da? Dar nici la ei nu văd o diferenţă 

esenţială, au familie, au maşina, au vacanţe, au copii şi vin la serviciu. 

 

B: Unde îşi fac vacanţele? 

 

C: Păi, uite colegii mei, de exemplu, asta care e şeful meu şi care e şi CPTO, a fost în Florida. 

 

B: În vacanţă? 

 

C: Da. O vacanţă organizată de un an de zile la care când s-a dus nu era foarte încântat că trebuie să se 

ducă, probabil contextul, nu şi-ar fi dorit în momentul ăla să-şi ia vacanţă. S-a dus în Florida, e o 

vacanţă mai scumpă, eu dacă m-aş duce în Florida cred că mi-ar fi un pic mai dificil. Dar nu mi se pare 

esenţială chestia asta, că el se duce în Florida şi că eu mă duc în Grecia sau în Franţa, pot să fac dar... 

 

B: Dar crezi că e lume pentru care contează dacă mergi în Florida sau dacă mergi în Franţa? 

 

C: Da. 

 

B: Că asta e o chestie, ok, pentru tine nu, dar crezi că sunt alţi pentru care contează? De ce contează? 

 

C: Cred că contează pentru că vacanţele cu cât sunt mai exotice îţi afirma un stătut şi statul ăsta e o 

formă, ştii, de a simţi bine cu tine în relaţie cu ceilalţi, etc. Şi aşa mai departe. Dar nu ştiu, aici iar sunt 

nişte grade mici pentru mine, că eşti în Florida sau în... 

 

B: Grupul tău de prieteni şi înţeleg prin asta o chestie largă, cam pe unde îşi petrece vacanţele? 

 

 

C: Păi am diverşi prieteni, uite de exemplu, am un prieten acum îmi zice că se duce o lună în Brazilia, 

ştii? La el simt că e o diferenţă între, şi diferenţa asta se trage mai adânc, adică contează ce au fost 

părinţii, contează ce material ţi-au dat, de unde pleci, şi aşa mai departe. Una eşti să te chinui să-ţi iei 

singur garsonieră şi alta e să vină deja... una e să faci şcoala aici şi alta e să faci în Germania şi aşa mai 

departe. Sunt mici diferenţe care se adună la un moment dat. Dar una peste alta, ai un pic casa mai 

mare, un balcon mai mare, acelaşi probleme cumva ale... (cuvânt indescifrabil 00:15:45) 

 

B: Voi când aţi decis de exemplu că vreţi apartament cu trei camere, îl aveaţi deja pe Filip sau vă 

gândeaţi că... 

 

C: Îl aveam, deja... 

 



B: Şi are legătură, adică faptul că v-aţi luat cu trei camere, cu? 

 

C: Uite aici s-ar putea să fie un amănunt important. Noi am luat cu trei camere având un noroc. Mai 

exact am vândut un teren situat bine şi am făcut rost de nişte bani şi l-am luat cu banii jos. Am mai 

împrumutat de la nişte prieteni ca să-l amenajăm, după aia am mai vândut un mic teren tot de lângă ăla 

şi ne-am plătit datoria şi asta am făcut anul trecut şi sunt foarte mulţumit că nu am un credit, ba am 

putut să-mi păstrez şi garsoniera, că aici era gândul să-mi păstrez o formă de capital dacă vreau să 

pornesc singur ceva. E, din momentul în care aş porni singur ceva cu acel capital şi ar merge m-aş 

considera mai degrabă în genul ăsta de definiţie, deşi şi acolo pot la fel să trăiesc aceeaşi problemă, 

trebuie să fiu, să trag, să... câteodată munceşti mai mult... munceşti pentru tine. A interveni în partea 

asta de definiţie Marxistă că stăpâneşti mijloacele de producţie. 

 

B: Păi da, dar asta ar însemna, să vinzi garsoniera, nu? Că bănuiesc că na, nu vorbeai de chirie. Da 

bun, le stăpâneşti, cam ce gen de afacere ai face sau ce gen de activitate ai desfăşura? 

 

C: Asta e problemă că nu am idei, observ că ideile în care mă mişc eu şi alţii ca mine sunt cele care 

sunt apropiate. Ziceam că ne place să bem hai să deschidem o cârciumă, ne place să mergem în 

vacanţe, hai să deschidem o pensiune, avem copil, hai să deschidem magazin cu lucruri pentru copii şi 

aşa mai departe. Nu reuşim să vedem un pic mai departe şi e normal, cumva, că îţi spune aşa logică, ca 

să ai succes trebuie să faci ceva. Te pricepi să bei, să mergi în vacanţe, te pricepi să faci, nu ştiu, cox. 

A făcut taică-miu. 

 

B: Da? Unde? 

 

C: La ICEM, institul de cercetări metalurgice. 

 

B: Crezi că a existat clasa de mijloc înainte de 89? Şi dacă da, din cine crezi că era compusă? 

 

C: Băi, nu cred, sau ar trebui să reformulăm ce înseamnă, adică cred că acolo era o nivelare mult mai 

mare şi s-ar putea să mă contrazici, era o nivelare mult mai mare a veniturilor. Pe de altă parte existau 

posibilităţi pe care unii le aveau, alţii nu le aveau. De la micile comenzi la casa de comenzi care erau 

accesibile vecinei de sus pentru că era bolnavă dar aflasem între timp că erau alţii care nu erau bolnavi 

şi puteau să facă şi atunci avea acces la nişte chestii care erau după cum vedem acum, chestii normale, 

îţi luai caşcaval, îţi luai nu ştiu ce, nu le găseai totuşi ca om de rând. Mai erau nomenclatura care aveau 

acces la nişte facilităţi, nu erau ale lor dar aveau acces la ele. Din punctul ăsta de vedere ei ar fi o clasă 

de sus. Dar clasa de mijloc... poate exista în sensul că întotdeauna există un mijloc într-o chestie, să 

găseşti un punct gol, adică eu nu aveam bomboane cubaneze, vecinul avea bomboane cubaneze. 

Vecinul de ce avea? Că tacsu era vopsitor la service şi avea bomboane cubaneze şi salam de sibiu, îi 

era greaţă de ele nu mai voia să mai vadă. 

Mai aveam un vecin în colţ care când plecam de la şcoală, arunca sandvişurile cu friptură la câini. Eu 

mâncam sandvişuri cu magiun, şi nu eram singurul şi ne uităm la asta şi îl uram atunci, voiam noi să 

mâncăm chestiile, le arunca la câini. 

 

B: Râde. 

 

C: Nu eram traumatizaţi dar la un momendat aveam sentimentul ăsta, dar nu i-am zis niciodată, dă-mi-

l mie. 



 

B: În termen de, nu ştiu, de maşini... observi o diferenţă? 

 

C: Da aici sunt diferenţe. Oamenii care îşi iau maşina second-hand vai de ea, oamenii care îşi iau 

maşina second-hand de vreo 4-5 ani, cum sunt eu şi oamenii care îşi iau maşini noi şi scumpe şi toate 

gradele intre. 

 

B: Tu ce ţi-ai luat? 

 

C: Eu mi-am luat un ford focus din 2009 şi l-am luat acum doi ani jumătate deci avea vreo 5 ani, pe 

motorină. Am dat vreo 6700. 

 

B: Că e mai ieftină său...? 

 

C: Că consuma mai puţin nu ştiu dacă e mai ieftină, cred că e mai scumpă. 

 

B: Motorină nu e mai ieftină? 

 

C: Am senzaţia că e mai scumpă, sau mai ieftină? 

 

B: Întrebam dacă ţi-ai făcut un calcul şi legat de asta? 

 

C: Băi, mi-am făcut un calcul şi atunci îmi dădea. Ştiu că sunt mai scumpe când le cumperi cu vreo 

1.000 de euro, că nu se păstrează mia aia de euro la second, dar dacă mergi peste 10.000 km pe an îţi 

recuperezi acea diferenţă. Calculul nu ştiu dacă este valabil între timp au variat preţurile şi nu mai este 

aşa mare diferenţă între benzină şi motorină, dar îmi şi place motorul pe motorină. 

 

B: Dar până să vă mutaţi aici, revenind la locuire aţi stat în garsoniera, sau aţi stat în... 

 

 

C: În garsoniera am stat eu singur, când ne-am mutat împreună, ne-am mutat în Vatră Luminoasă. 

 

B: Frumos. 

 

C: Într-o casă superbă. Acolo au stat Răzvan cu Mihaela la un moment dat după care ei s-au mutat 

deasupra pentru că deasupra era mai ieftină chiria, un motiv, nu ştiu poate a fost şi altul să ne lase să 

venim acolo ar fi drăguţ din partea lor, avea un farmec absolut genial, avea o cameră mare, la vreo 30 

de metri făcută din două camere (descrie un pic casă)... În schimb când s-a născut Filip încet, încet ne-

am dat seama că trebuie să ne mutăm ca să aibă camera lui şi ne-am mutat în chirie aici, iar într-o casă, 

asta ar fi de middle class pe Zorileanu, dar în chirie. A găsit Flori o chirie foarte bună, adică trei 

camere cu curte, cu două balcoane, un balcon imens, la 400 de euro. Mi s-a părut că merită, ne-am 

aşezat acolo şi am tot aşteptat un moment prielnic ca să luăm ceva, căutam. 

 

B: Încă nu vânduserăţi terenul? 

 

C: Nu şi nici nu era clar că o să-l vindem. 

 



B: Era în Bucureşti terenul, său? 

 

C: Nu, era în Vidra la Obârşia Lotrului. 

 

B: Frumos. 

 

C: Acolo ca să mă laud am avut şi eu o parte de merit pt că au fost trei terenuri identice pentru trei 

fraţi. Primul a vândut acum zece ani cu vreo 20.000 de euro al doilea l-a vândut cu un an înaintea mea 

pe tot cu 60.000 de euro tot fiind 8.600 de metri de păşune din care el ar fi avut vreo 4.000 de 

intravilan şi 2,5 h de pădure şi ăsta a vândut tot cu 60.000. Eu am vândut până acum cu 65 vânzând 

numai intravilanul adică 30.000 metri şi am păstrat restul pentru că am negociat intens, am aşteptat şi 

am avut dreptate şi m-am bucurat că şi ai mei au avut încredere. 

 

B: Aia era alor tăi? 

 

C: Al bunicilor. 

 

B: De acolo era din Obârşia? 

 

C: Din Novaci 

 

(discuţia amicală despre novaci, despre bunicul bunicii lui care a fost un chiabur şi a avut un teren 

foarte mare luat de stat pe care parţial l-a luat înapoi, este vorba despre un munte. Se vorbeşte in 

continuare de obşte, de rude şi teren) 

 

B:O să mă întorc la acasă acum. Când aţi luat asta, aţi alergat mult după el, sau a fost?... 

 

C: Am alergat pentru că noi nu aveam bani. Nu aveam bani nici de avans. Nu vânduse nici nu ştiam că 

o să vând şi neavând bani trebuia să luăm cu credit. Dar nici nu voiam să facem credit pentru că 

simţeam că eu nu vreau să mă leg de o bancă, nu urăsc băncile, înţeleg scopul lor, cu toate astea 

anumite chestii trebuie reglementate mai bine, dar înţeleg scopul ăsta al unui împrumut, tu iei o sumă 

şi te poţi dezvolta. Fie benefic pentru toată lumea, în nişte condiţii corecte. 

 

B: Dar se mai face aşa? 

 

C: Da, se mai face, adică, şi când mi-am luat garsoniera nu aş fi putut să o iau fără credit pentru că, de 

la un momendat în colo băncile au exagerat şi au dat prea multe credite şi au crescut prea mult valorile 

astea. Şi ajungeai să-ţi iei o casă şi să fii foarte, foarte dator şi să te învârti în jurul ei. 

 

B: Şi atunci cum l-aţi luat? 

 

C: Păi, în momentul când am vândut, era 24 decembrie, nu sunt religios dar câteodată mi se pare, ştii, 

că se leagă şi din momentul în care am avut banii ăştia am fost mult mai hotărâţi pentru că ştiam că 

banul nu trebuie să stea, şi în vreo 3 luni l-am luat. Adică ne-a fost clar că nehotărârea noastră ţinea şi 

de chestia asta. Eu voiam să ies din sistem atunci pentru că făcusem facultatea de filosofie, făceam şi 

masterul, eram foarte pornit să nu mai fiu nevoit să mă duc la servici, să pot să stau să citesc. 

 



B: Era a doua facultate? 

 

C: Da. Eu am făcut electronica, am terminat-o în 99, şi facultatea de filosofie şi masteratul le-am 

terminat în 2013 când s-a născut Filip, am început masteratul. E mai greu cu copii 

 

(se discută amical despre opţiunea facultăţii de filosofie, despre faptul că şi-a dorit facultatea de 

filosofie iar facultatea de electronică a fost o necesitate) 

(se discută despre cum în anii 90 ase-ul a avut o schimbare totală de peisaj pentru care a trebuit să se 

adapteze mult mai drastic decât alte domenii 00:40:18 iar în continuare discuta despre facultate şi 

despre locurile de muncă) Se vorbeşte până la 1:00:00).1:04:35 

 

B: Tu ai crescut practic în zonă. 

 

C: Nu chiar aici... 

 

B: Nu, în zonă, aşa dacă o luăm în larg. 

 

C: Toată zona asta cu Miciurin o vedeam zilnic, adică: am făcut liceul Neculce, jucam baschet în 

informatică, Vianu acum, am făcut şcoala la Podul Grand acolo, la Barbu Lăutarul. 

 

B: Dar în el aşa, aţi investit după ce l-aţi luat, adică simţi că aţi...? (referitor la apartament) 

 

C: Mă, nu am investit foarte mult, adică... 

 

B: Era gol? 

 

C: Da. Singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Două lucruri nu am schimbat: geamurile din termopan 

care sunt prost puse dar acceptabil şi parchetul care iară e prost pus pentru că nu s-ar auzi tot zgomotul 

ăsta dacă el nu ar fi lipit direct pe placa de beton. 

 

B: Păi de ce nu-l schimbaţi? 

 

C: Păi în momentul ăla nu ştiam. 

 

B: Acum. 

 

C: Acum e mai complicat. 

 

B: Da, da, pentru că aveţi toate obiectele. 

 

C: Cu toată mobila am făcut un dulap din ăsta pe hol care ar trebui demontat, îi ia o zi să-l demonteze, 

un tâmplar. Ok, se face, dar trebuie să investeşti nişte bani şi... 

 

B: Care sunt cele mai mari investiţii pe care le-aţi făcut în casă după ce aţi intrat. 

 

C: Păi, am zugrăvit pereţii, am pus gresie, faianţă în bucătărie, nu ştiu ce... 

 



B: Aţi participat şi voi la asta? 

 

C: Fizic te referi său? 

 

B: Da. 

 

C: Dacă am pus eu cu mâna mea? Nu, am avut nişte muncitori. 

 

B: Dar na, vă mai puneau şi pe voi să mai căraţi una aşa? 

 

C: Nu. Adică mergeam cu ei aproape zilnic să mai cumpărăm şi am cărat materialele de jos sus. 

 

B: V-au deturnat de la ce voiaţi să faceţi? 

 

C: Încercau. 

 

B: Da? 

 

C: Erau foarte simpatici, erau aduşi din Slatina de unde e Flori, nişte adventişti aşa pe la vreo 45-50 de 

ani cam aşa, foarte simpatici, dar mai aveau idei. Am venit la un momendat cu o prietenă arhitectă să îi 

cerem o părere, aveau şi ei nişte idei. Am mai venit la un momendat cu tâmplarul şi mai aveau şi ei 

nişte idei. Mă amuzau. Câteodată aveau idei bune, câteodată nu aveau idei bune. Când nu aveam îi 

opream. 

 

B: Deci care sunt schimbările pe care le-aţi făcut? Deci: i-aţi adus, au schimbat gresia, unde? În baie, 

bucătărie. 

 

C: Da, am schimbat uşile, am zugrăvit peste tot. Nu am avut de spart pereţi şi făcut nu ştiu ce. Am 

scos o uşă de la bucătărie, aşa, am făcut baia şi bucătăria de la zero, mobilă, maşina de spălat vase, 

iată, sunt clasa de mijloc, am maşina de spălat vase. 

 

B: Noi nu avem. 

 

C: Exact. 

 

B: Râde. 

 

C: Da, sunt o clasă de mijloc proastă, pentru că mi-am luat de aia îngustă, şi se pare că aia mai lată e 

mai bună, dar merge şi asta. Ideea este că nu poţi să pui decât nişte vase, nu poţi să pui şi cratiţe prea 

multe. Începe să trebuiască şi a doua tură. E, nu am ştiut atunci că nu era mare diferenţă, nu eram 

obişnuiţi nu ştiu ce, aia e. dar ne-am permis acest lux. 

 

B: A contat marca când aţi luat astea, electronicele? 

 

C: Băi să ştii că am luat cea mai ieftină maşină de spălat vase. Cea mai ieftină maşină de spălat vase, 

maşina nu am luat-o cea mai ieftină da a fost... de vreo 15 milioane, deci, am luat-o să fie silenţioasă şi 

e silenţioasă pentru că îmi doream. Am pus-o acolo lângă dormitorul nostru închisă într-un dulap şi nu 



se aude şi e bine. Am luat un televizor ceea ce nu aveam până atunci, l-am luat pentru Filip pentru că 

nu am vrut să-i creez o lipsă. Evident că e mai greu acum dar cred că merită pentru că... 

 

B: Plasmă, său? 

 

C: Da, păi acum ce mai cumperi? De astea. 

 

B: Nu ştiu, când l-aţi luat probabil... 

 

C: Păi acum, anul trecut. 

 

B: A, ok. 

 

C: Anul trecut ne-am mutat. Cred că trebuie, ştii, să-l înveţi să îşi mănăguiască, uite folosesc un cuvânt 

de ăsta, dorinţele şi viciile şi aşa mai departe, adică să i le interzici de tot nu funcţionează, la un 

moment dat va ajunge el cu ele şi nu va şti. Şi e clar că asta e o plăcere. 

 

B: Televizorul... 

 

C: Da şi încercăm să controlăm. Am mers la un moment dat pe soluţia el să îşi folosească ora aia, să 

şi-o împartă cum vrea dar încă nu prea are sentimentul ăsta al timpului şi acum am schimbat, de vreo 2 

zile, am zis ok: între 7-8 seara e program de desene şi atât, nu ne mai uităm dimineaţa şi fix ora aia şi 

sper să meargă bine şi să fie mai ok aşa că-ţi dai seama, dacă nu faci chestia asta, dimineaţă i-am zis 

lui Flori, l-am cronometrat, s-a uitat o oră. S-a mai uitat o oră seara, două ore. Dimineaţa nu apuc să 

stau cu el pentru că se uită la televizor, seara când vin el e la televizor mai stă un pic, după aia mai stă 

o oră and that's it. Care e... 

 

B: Eu mă gândeam la bunici, trecând prin Cişmigiu, că îi vedeam pe tablete şi îmi dădeam seama că 

bunicul e un element de decor aşa, un fel de gps între parc şi casă dar relaţia se vede foarte greu. 

 

C: Adică stă foarte mult pe tableta bunicul? 

 

B: Da, da, da. 

 

C: Incredibil, bunicul... 

 

B: Nu, nu, e nepotul de faţă cu bunicul şi bunicul cumva devine un element decorativ ce, na. 

 

C: Da, dacă... nu mai există interacţiunea asta umană şi mi se pare o mare pierdere. Înţeleg că şi acolo 

el poate să înveţe chestii dar nu e numai asta. 

 

B: Şi la asta, în casa aţi făcut un fel de bricolaj sau le-aţi luat pe toate dintr-un loc şi aţi zis, ok, hai să 

facem un proiect. 

 

C: Nu, nu, am vrut la un moment dat să lucrăm cu un arhitect. Ne-a dat un preţ care ni s-a părut prea 

scump, adică noi avem un buget, nu ştiu, de vreo 7.000 şi el voia 2.000. În sinea mea îmi doresc foarte 

tare să fac o casă cu un arhitect. Înţeleg ce înseamnă o specializare şi că nu putem după ureche să 



facem toţi chestii. Pe de altă parte îmi place, ştii să caut. Să mi-l aleg, să nu ştiu ce. E un timp mare pe 

care îl pierzi şi rezultatele nu sunt chiar atât de bune, ştii? Am luat o canapea printr-un tip care le aduce 

online, nişte chestii scandinave. Un pic scârţâie, dar arată bine. Asta, bucătăria cu un tâmplar am 

desenat-o noi, am ales totul, el a făcut-o cum i-am spus dar nu sunt multe, o să vezi că nu... e cât se 

poate de... puţin. 

 

B: Nu, mă gândeam aşa că e cumva, noi asta aşa am găsit-o. Evident că nu e... 

 

C: E foarte ok. 

 

B: E ok dar nu e exact genul de... cred că la culori că altfel dacă mă întrebi la forme şi funcţionalităţi e 

făcută bine, adică nu ştiu, aş fi pus-o acolo dacă mă întrebi pe mine. Adică probabil că aş fi creat un 

mic spaţiu pentru frigider şi făceam aici altceva sau habar nu am. 

 

C: Mi se pare bine aşa. 

 

B: Noi cumva am luat totul aşa cum era şi singurul în care am putut, spaţiul în care am intervenit 

foarte mult a fost sufrageria unde am luat totul de la Ikea. 

 

C: Totul? Sunt clasa de mijloc nu am luat de la Ikea, am sărit peste Ikea. 

 

B: Ai sărit peste Ikea de tot? 

 

C: Da. 

 

B: Nu v-aţi luat nimic de la Ikea? 

 

C: Ba da, ne-am luat ceva. Ne-am luat ăla pe care stă televizorul. 

 

B: Pe bune, atât? 

 

C: Da. 

 

B: Şi restul? 

 

C: Nişte lămpi, mai aveam dinainte. 

 

B: Şi restul vi le-aţi luat de la... 

 

C: Mai aveam dinainte un, o mică comodă care în cameră la Filip. Patul lui Filip e de la ikea, 

biblioteca lui Filip e de la Ikea dar luate dinainte. 

 

B: Deci aţi fost Ikea înainte să vă mutaţi aici. 

 

C: Oarecum şi acum am încercat să sărim peste Ikea. 

 

B: De ce? 



 

C: Pentru că ni s-a părut că... pe de o parte calitatea nu e foarte bună. (bate cu degetele în masă şi 

întreabă) asta? Zici că e o calitate foarte bună? 

 

B: Nu. 

 

C: Da. Aşa 

 

B: Noi am dat o masă foarte solidă, de fapt am scos-o de aici pentru că ni se părea urâtă era exact ca 

asta, dar era foarte solidă şi avea picioarele foarte reglabile. 

 

C: Şi aţi luat-o pe asta. Sunteţi victime. 

 

B: Da, ca să fie albă. (râde) 

 

C: Sunt consumabile, ştii? Nu sunt făcute să te ţină. Eu ştiu? Le ţii 5 ani, le schimbi, habar nu am. 

 

B: Hai să aflăm de ce îţi place mai mult Vatră Luminoasă. 

 

C: E mai aerisita pe de-o parte. 

 

B: Decât aici? 

 

C: Da, sunt casele mai mici şi din punctul ăsta de vedere vezi mult mai uşor... (indescifrabila 

continuarea). 

 

B: Dar Vatră Luminoasă e mică. 

 

C: Mă refer la zona aia aproape de stadion, Aura Buzescu. 

 

B: Da, nu sunt şi vile acolo? 

 

C: Păi da, vilele alea. 

 

B: Sunt mai mici decât aici? 

 

C: De înălţime mică. 

 

B: Aham 

 

C: Vorbim de care, aici? De partea asta cu străzi cu nume de aviatori? Nu, nu. Asta e mai frumoasă. 

 

B: Dar dacă vorbim de asta? 

 

C: Asta e mai frumoasă. Dacă vorbim de asta, nu. 

 

B: Mie îmi place mai mult asta. 



 

C: Pentru că eşti antropolog şi cauţi... 

 

B: E, tu ai zis că îţi plac mai mici. Mai mici sunt aici la Griviţa. Astea sunt mai mici, casele din zona 

asta decât astea de pe astea. 

 

C: Da, dar aici e o aglomerare de stiluri, câteodată inestetică. Aici sunt numai vile. În Vatră 

Luminoasă sunt aceleaşi tip. Acolo vezi diferenţa aşa, cum şi-a mai pus unul o poartă, cum şi-a mai 

vopsit cum nu ştiu ce. Da, simetria asta dădea o formă de linişte. 

 

B: O formă de cartier. 

 

C: Da, mă simţeam bine. Înţeleg... nu ştiu de exemplu în Chelsea am ajuns şi am fost dezamăgit. Am 

zis, ce-i asta? Sunt toate la fel. Ce e aşa mare scofală? 

 

B: Păi şi ţi-ai dorit să te întorci în Vatră? 

 

C; Nu. La un moment dat am discutat asta cu Flori. Mi se pare că pur şi simplu e de etape. Flori a zis 

că da. Am depăşit etapă, am stat acolo, a fost frumos, mergem mai departe. 

 

B: Ea ar mai vrea acolo, Flori. 

 

C: Dacă i s-ar oferi o variantă n-ar refuza. Dar nu o caută în sensul de, hai să ne întoarcem acolo. Noi 

asta ne-am dori acum... o, fie casa noastră cu curte, ceea ce mă tem că nu putem, fie o casă comună cu 

o curte comună. Ceea ce am putea dacă am vinde garsonieră. Pe de altă parte mai am nişte planuri, 

poate să plec un pic aşa consultant, să câştig nişte bani, însă, plus să trăiesc altundeva un pic, să învăţ 

Franceza, e o variantă pe care o aştept acum la Lyon, dar nu ştiu dacă o să iasă. Depinde de nişte 

chestii care mă depăşesc. De exemplu de faptul dacă Orange Franţa cumpăra Buick, sunt în discuţii de 

la începutul lui Ianuarie. Dacă îl cumpăra pică proiectul. 

 

B: Păi şi, v-aţi putea muta, adică... Nu? sau să pleci tu aşa? 

 

C: M-aş duce eu la început şi am discuta după o lună, două. Flori vrea să vină, da. 

 

B: Păi şi na, va rămâne în urmă o casă la care aţi lucrat un pic. 

 

C: Nu sunt ataşat... 

 

B: Nu? 

 

C:... sentimental de ea, nu. Mă simt bine în ea. Ajung, mă simt acasă. 

 

B: Care e chestia care îţi da cel mai mult confort în casă? Cam în ce loc? 

 

C: Vara îmi place balconul, cum îţi spuneam, dar mă simt bine şi în sufragerie, şi în bucătărie, în 

general toată lumea se adună în bucătărie din motive câteodată practice. Că mănânci, că poţi fuma, se 



aeriseşte numai acolo şi aşa mai departe. Poate sunt şi alte motive mai ancestrale în jurul mâncării se 

deschid... ştii tu mai bine. 

Însă la un moment dat începuse să mă îngrijoreze aspectul ăsta că dădeam nişte petreceri şi toată lumea 

stătea în bucătărie. În Zorileanu era mai mare bucătăria. Toată petrecerea în bucătărie cu nu ştiu, 15-20 

de oameni. 

 

B: Cred că mie, chestia asta ca în sufragerie sunt distanţele mai mari şi nu poţi să participi la toate 

discuţiile ori dacă se face în bucătărie de obicei participi la toate, adică e... senzaţia aia de. 

 

C: Aşa pare, da 

 

B: Noi ne-am dorit mult în zona aia. Am tot visat când am ajuns. Noi am stat la Chibrit şi când am, mă 

rog, mama Monicăi şi cu Monica au decis să cumpere ceva am zis hai să fie în zona asta ca na, ne tot 

plimbam pe jos şi ne plăcuse mult şi cel mai mult ne-am dorit acolo. Am tot pus... 

 

C: Unde ne-am luat noi? 

 

B: Unde v-aţi luat voi, da. 

 

C: Păi vă vindem... 

 

B: Daaa, eu ştiu cum ne înţelegem cu vecina de jos? Dar am putea fi printre cei care ar visa în 

continuare la asta. 

 

C: Puneţi un parchet şi... rezolvaţi problema 

 

B: Da, aici şi la noi a venit imediat... deci pe mine chiar în prima seară în care mutăm obiecte şi era 

clar că mutăm... şi am zis ok: ne mutăm s-a terminat. După a început să ne sancţioneze. De câte ori 

auzeai sau I se părea ei că a fost ceva zgomot... nu, nici măcar, mai pervers, dădea la şapte dimineaţa 

începea să pună Oreste, foarte tare, deci ceva... Noi nu avem pe plasmă asta sunet aşa... Aproape că ai 

senzaţia că i-a pus cineva boxe separat şi trebuia să mergi la 7 dimineaţa sâmbătă să... Nu vă supăraţi... 

Şi ea nu zicea că se răzbuna. Zicea scuze, aaa, găteam ceva şi nu aud. 

Nouă ne plăcea mult zona aia. Ni se părea cea mai inaccesibilă din cartier. 

 

C: Am observat că are aura asta, dar... 

 

B: Vezi că e chestia asta, ştii? Noi stăm la asta după care voi deja de acolo visaţi la casă, ştii, pe 

pământ. Adică noi încă nu ne gândim la aşa ceva. 

 

C: Îţi plantezi o roşie 

 

B:Băi, sincer eu mi le-am plantat şi în balconul ăsta. E ok, dacă aveam balcon mai lat era de ajuns. 

Faza e că... 

 

C: Nu l-am închis. 

 



B: Nu l-aţi închis. E... cu atât mai multe, iată. Bine astea nu ar fi rezistat aici cu un balcon deschis dar 

asta aţi vrut voi că să aveţi vara... 

 

C: Nu îmi place să închid balconul 

 

B: Oricum nouă ni s-a spus că e obligatoriu adică nu am avut ce face. 

 

C: Da, când au făcut termoizolarea. 

 

B: Nu era obligator da' mă rog. Am aflat după aia. 

 

C: (Indescrifrabil)... Şi nouă şi ar fi bine ca unul din minusuri este că mi se pare că iarna e frig. 

Deasupra e podul, podul are şi geamuri sparte, avem un dormitor cu 2 pereţi care sunt afară, într-un 

colţ se face un pic de mucegai. Mici probleme normale, na, dar e interesant că la un moment dat am 

fost la o şedinţă cu ăştia şi se discută, gata: am făcut asociaţia, de asta a rămas blocul în urmă că nu 

făcuse asociaţia, unul dintre motive fiind vecina de jos, aia care a venit la uşă şi ne-a bătut. Nu ştiu, i se 

părea ei că e un lucru nasol să faci, sau habar nu am ce i se părea. Şi au făcut asociaţia şi acum au 

trebuit să depună dosarul dar, să vedem în cât timp se mişcă şi dacă mai sunt fonduri pentru chestia 

asta. Ei şi discuţia acolo la care am participat, am vrut să punctez şi eu nişte chestii şi am zis bai: aveţi 

grijă totuşi când se face să fie un polistiren ignifugat, s-a întors o vecină şi mi-a zis: nu avem de ales. 

Ce ne pun ei, aia e. ZiC: vorbiţi serios? Mi s-a părut emblematica genul ăsta de atitudine, ştii... 

 

B: Da, că e cadou. 

 

C: Orice ar fi, dacă e cadou e bun, chiar şi o bombă. 

 

B: Dar nu v-au făcut încă. 

 

C: Nu ne-au făcut încă, nu. 

 

B: La voi e şi ciudat să facă. În realitate pereţii ăia sunt destul de bine făcuţi. Adică, eu am vorbit cu un 

tip care face, are un, o firmă care face reabilitări şi zicea, domne, nu toate blocurile din Bucureşti 

trebuiau să treacă prin asta. Sunt blocuri bine făcute. El zicea, na, eu am reabilitat inclusiv blocul în 

care stau da, era un bloc făcut de altcineva dar eu pe unde am lucrat prin Bucureşti am făcut blocuri pe 

care nu le-aş reabilita astăzi cu asta că e bine să facă tranziţia aia. 

 

C: Toată lumea vrea să-şi scadă... 

 

B: Da, e şi chestia asta apropo de cadou. Toată lumea vrea să intre în cadou. Crezi că copii de bani 

gata când sunt la grădiniţă nu ar vrea să primească cadou chiar dacă e banal şi aşa e? 

 

C: Mă gândeam la genul ăsta, ştii de, semnare, de lipsa de piticism. Adică, dacă mi-l dă e bun, nu îl 

caut de dinţi. Păi, da, dacă e o problemă? Păi n-am ce să fac. Păi ai ce să faci...? 

 

B: Da, dar vezi că e generaţia noastră care se gândeşte dar la ei e de înţeles cum s-a ajuns la asta. În 

condiţiile în care nimeni nu le da niciodată nimic şi lor li se pare că totuşi li s-a luat ca... şi aşa, şi poate 

că e adevărat. 



 

C: Da, dar, poţi să te informezi şi să înţelegi că faci nişte alegeri. 

 

B: E, noi putem să ne formăm mai uşor decât ei, asta zic, toate lucrurile nouă ni se par evident mai... 

şi... 

 

C: Adevărat 

 

B: Crezi că părinţilor noştri nu li s-a părut că generaţia părinţilor lor a rămas cu prea multe chestii în 

urmă şi nu a fost mai critică şi aşa. 

 

C: Ba da, şi noi avem senzaţia greşită că chiar ne putem inform şi nu e chiar aşa, adică, ai acces la 

informaţii dar nu structurate şi e un schepsis aici. 

 

B: Da. E activă civic clasa de mijloc? 

 

C: Păi cred că mai mult pentru că în momentul în care îţi rezolvi nevoile de bază poţi să te gândeşti la 

altele mai sus, ştii? 

 

B: Asta e o schemă, dar e adevărat adică se întâmplă la noi? Şi dacă da, cam cum, când? 

 

C: Băi, 

 

B: În ce fel? 

 

C: E o formă aşa de activism dar se manifesta prea mult parcă pe Facebook şi prea puţin în concret, în 

realitate. Cred că a funcţionat dar nu ştiu dacă va funcţiona tot timpul. Adică văd că sunt politicieni 

care sunt atenţi la chestia asta dar la un moment dat în colo cred că se vor găsi mijloace să se 

disperseze genul ăsta de coagulare. Deja şi ăştia au început să îşi creeze conturi, ştiu că există postaci 

dinainte să apară scandalul. Era o tipă în facultate care mi-a zis că sunt unii angajaţi pe la nu ştiu ce 

ziare şi m-a mirat atunci. Acum, nu mai... Şi ăştia migrează, migrează către online. 

 

B: Te vezi rămânând acolo sau e doar o experienţă? 

 

C: Mă văd, mă văd, da' sigur nu plec cu scopul ăsta. Dar nu văd de ce nu ar putea să-mi placă suficient 

de tare încât să rămân. Văd şi de ce nu ar putea să-mi placa. Adică aici am prieteni, am locuri, am... Îi 

ziceam lui taică-miu, aveam o discuţie apropo de discursul ăsta un pic naţionalist, că eu nu cred într-o 

patrie aşa ideală. Eu cred în lucrurile astea pe care le trăieşti şi care îţi dau un sentiment de apartenenţă, 

o comunitate. Uite, Novaci, mă întâlnesc cu omul ăsta... 

 

B: deci mai degrabă locale decât naţionale. 

 

C: Da, da 

 

B: Cam cum e Italia dacă vrei, care nu e o naţiune aşa de... 

 

C: Dar şi mai locale, adică definite, ştii, de universul, micul meu cosmos, prietenii pe care i-am 



cunoscut, locurile prin care m-am plimbat, care îmi spun ceva despre mine, îmi reamintesc cine sunt şi 

aşa mai departe. Aş putea să ajung acolo şi să mă simt la un moment dat dezrădăcinat şi să îmi doresc 

să mă întorc. Din cauza asta. Adică dorul de ţară aşa îl văd, nu în sensul că nu pot trăi fără România. 

Ce e România? E limba? Dacă ar fi acolo suficienţi de mulţi oameni cu care să vorbesc romana, ar fi 

suficient? Nu ştiu. 

 

B: Adică nu ştiu, cumva... 

 

C: Un tip de înţelegere a lumii. 

 

B: Dar tu nu ţi-ai proiectat oricum... n-ai, sau nu pare că ai un proiect aşa foarte... (Indescifrabil)... 

Preiei foarte mult bricolaj în ceea ce faci. 

 

C: Da, mă gândeam că ducându-mă acolo o să învăţ franceza, o să câştig mai mulţi bani, o să apuc să 

mă plimb mai mult, şi mai e şi un gând privind viitorul lui Filip poate şi al nostru la bătrâneţe cu un tip 

de senectute mai liniştită, aici dacă stai să te gândeşti, ce pensie să avem? 

 

B: Flori ce lucrează? 

 

C: Flori lucrează în publicitate. Din anumite puncte de vedere ar putea fi ea mai degrabă, clasa de 

mijloc pentru că ea lucrează la o firmă unde pe de-o parte e o firmă de publicitate cu tradiţie veche cu 

(cuvânt indescifrabil) pe piaţă, destul de cunoscută, care a dezvoltat şi o firmă pe lângă de publicitate 

online, care fac situri şi chestii din astea şi ea când s-a dus, ăştia tocmai porneau şi cred că am avut şi 

eu aici un merit că am instruit-o şi i-am dat ideea să ceară să fie partener. Adică să nu se ducă pe 

salariu, să ceară acţiuni, şi a obţinut nişte acţiuni care nu s-au concretizat în nimic până acum ca bani şi 

are un salariu care nu e foarte mare dar nici mic nu e, raportat însă la timpul pe care îl petrece, tocmai 

pentru că ea fiind acţionară nu este angajată cu normă, deci trebuie să-şi facă treaba, petrece 4 ore aşa, 

pe zi la birou şi are timp să-l ia pe Filip pe la 2,3,4 de la serviciu, nu se duce acolo decât pe la 10, e 

liniştită, e mult mai liniştită decât mine şi aici încă o dată mi se pare că diferenţa o face timpul. 

 

B: Dar de unde îl ia pe Filip? 

 

C: Aici are o grădiniţă, Kluge Kinder, pe o străduţă... 

 

B: E pe asta din spate de aici care duce către Mega Image-ul ăla din spate? E undeva pe un colţ. 

 

C: Da, pe aici pe lângă parc, intri, faci dreapta, e între prima stradă, cum se cheamă? Aşa de aici? 

Sandu Aldea şi Zorileanu. Străduţa perpendiculară între. E lângă radio RFI. 

 

B: Cât plătiţi? 

 

C: Plătim undeva în funcţie de cât stă, până în 12-13 milioane. Dacă stă mai puţin, când îl mai ducem, 

nu ştiu, o săptămână aşa pe la câteva luni, pe la mamaie şi tataie, plătim mai puţin. 

Sunt şi aici mici discuţii, dacă ce face e foarte bine, dacă e diferit de o grădiniţă de stat, dacă ceea ce 

pretind ei că e o grădiniţă în germană, chiar e, mie mi se pare că nu e. 

 



B: Am un prieten care au copii aici, la gradiniţa aia de la Chibrit. Deci înainte să ajungi la Chibrit cu 2 

sau 3 străzi în stânga e o grădiniţă care urmează modelul danez, adică au inclusiv chestii de astea, îi ţin 

iarnă, au dormit şi în aer liber. Eu un program din asta de... cumva să le dezvolte sistemul imunitar şi 

au şi nişte reguli foarte interesante legate de cadouri, de astea, că diferenţele între clase sunt suprimate 

de cutie şi se pun, cadoul de la părinţi se pune într-o cutie cu care te duci acasă, nu se desface de faţă 

cu ceilalţi şi în felul ăsta, cumva nimeni nu ştie că cadourile primite sunt foarte diferite. 

 

C: Ce cadouri primesc? 

 

B: Orice, habar nu am dar e această regulă orice se primeşte să fie pus într-o cutie comună. 

 

C: Noi nu prea dăm cadouri acolo. 

 

B: Ei au chestia asta că se dau, da, se primeşte, fiecare copil primeşte o cutie, părinţii aduc deja 

cadourile educatoare dar nu se deschid pe loc. Ei ştiu că vine Moş Crăciun şi după aia pleacă cu 

cadourile astea acasă. 

 

C: Aici nu se schimbă cadouri de Moş Crăciun, grădiniţă da nişte cadouri la o serbare şi sunt toate la 

fel. 

 

B: Ok, e cam aceeaşi chestie şi aici, e de stat. 

 

C: Nu e o diferenţă. 

 

B: Dar ăştia, oamenii cu care am vorbit sunt foarte fericiţi de asta. Unul dintre ei e mai degrabă 

libertarian şi nu credea deloc în stat până a ajuns la grădiniţă asta. I-a plăcut mult şi directoarea care 

era foarte implicată şi i-a zis dacă daţi vreo spaga vă dau copilul de aici, adică nu, nu mai intra. 

 

C: Mmmm, interesant. 

 

B: Nu ştiu, asta am văzut că e o altă parte din proiectul middle class, copilul care arată ca un fel de 

proiect separat, echipat cu tot felul de... 

 

C: Da? 

 

B: Da, mi se pare că părinţii noştrii nu cred că şi-au... dar nu zic că era mai bine, doar că îmi dau 

seama că ai noştri chiar nu prea... 

 

C: Adică părinţii investesc în copii şi fac o diferenţiere său... la ce te referi? 

 

B: Mi se pare că devin un fel de proiect al lor de, nu? Aşa, dacă nu se apucă să îşi facă firma sau alea, 

copilul devine un fel de spaţiu de dezvoltare personală. 

 

C: Dar nu toţi investesc în copil, nu toţi?... 

 

B: Da, dar părinţii investeau în copil ca să ajungă copilul ceva, dar senzaţia mea e că acuma copilul e 

un fel de mic proiect, aproape artistic, un fel de proiect personal, cum să zic... 



 

C: Pe care ei spun despre ei ceva... 

 

B: Exact, exact, exact 

 

C: Copilul meu e îmbrăcat aşa, cânta la pian... 

 

B: Da, da, da. Un fel, de multe ori chiar de, unde se depozitează ceea n-ai reuşit tu să faci că n-ai avut 

timp sau e aşa... 

 

C: Am luat un pian. Aş vrea Filip să înveţe da... dacă nu învaţă e ok. Nu e un pian, d'ăsta clasic, e un 

pian electric, un d'ăsta de 20 de milioane care are toate clapele, aceeaşi dimensiune. 

 

B: Da de ce chiar pian? 

 

C: Un d'ăsta, P45, Yamaha P45, care când apeşi clapa ai aceeaşi senzaţie, aceeaşi greutate, aceeaşi 

forţă, nu ştiu ce. 

 

B: Dar de ce pian? 

 

C: Pentru că eu aş fi vrut pian şi nu am avut 

 

B: (Râde) 

 

C: Da, ştiu asta, dar nu l-am luat pentru el, l-am luat pentru mine şi dacă el văzându-l, se apucă şi el, ar 

fi foarte bine. L-am luat pentru mine şi m-am apucat să mă joc pe el. 

 

B: (Râde) 

 

C: (Râde) Da, acum uite că l-am mai prins pe tura mea, ştii? Încercam să ne împărţim aşa un pic 

timpul ca să fim, să mai avem şi noi timp liber, ştii? Nu ne iese, adică ne iese o săptămână pe urmă o 

săptămână nu ne iese pe urmă iar o săptămână, chestii din astea, ştii? Nici nu vreau să ne iasă complet 

că atunci am fi prea separaţi şi am găsit aşa un joc pe tableta unde ştii, apeşi pe clapa şi vin notele şi 

când ajung notele la o linie, pac, ies nişte flori dacă nimereşti unde trebuie. Am încercat să mă joc cu 

Filip o chestie din asta. Am făcut de două ori, parcă începe să se prindă un pic. 

 

B: Aham 

 

C: Da, vom vedea. 

 

B: Piaţă? De mâncare? 

 

C: Băi, aici, la Domenii, da. E mai scumpă din câte simt eu dar e aproape. 

 

B: Şi Pajură e aproape. 

 

C: Da 



 

B: 16 Februarie, nu aţi descoperit-o încă 

 

C: De 16 februarie, stai un pic, 16 februarie e aia de la Chibrit, nu? 

 

B: După Chibrit, la o staţie 

 

C: Da, n-am descoperit-o 

 

B: Deci e pe linia către... 

 

C: Unde-i parcul ăla de la... 

 

B: Bazilescu, în spatele lui Bazilescu. 

 

C: Da, o ştiu. 

 

B: E foarte bună, mi se pare super bună 

 

C: Am fost acolo 

 

B: Şi diversitatea produselor e incredibilă acolo. E nu, dar zic aşa de primăvară. Eu aş merge acolo. 

 

C: Am mai fost că avem nişte prieteni care stau acolo în Bucureştii Noi şi, stau la casa cu curte şi 

acolo mai luăm nişte carne, nişte bere 

 

B: aham, era bine, nu? E un cartier frumos acolo. 

 

C: Dar pe partea asta, pe partea cu biserica e mai frumos. 

 

B: Zici de biserică de pe asta care merge către Chitila. 

 

C: Vis-a-vis de Bazilescu. 

 

B: Aaa, că sunt două biserici, asta e partea interesantă. E o biserică cum te duci către Chitila, către 

leroy. 

 

C: Da 

 

B: Şi chiar acolo unde faci dreapta se face spre piaţă şi unde se termină piaţă pe partea cealaltă sper 

staţi de metrou Bucureştii noi, e o altă biserică. 

(Se discuta un pic despre cartierul Bucureştii Noi) 

Şi aşa, sunteţi atenţi la ceva sau vă place ceva mai mult? 

 

C: La piaţa zici sau? 

 

B: aham. 



 

C: Măi, îmi place piaţa asta cum arată. E plină aşa de culori de chestii, de legume, de... nu ştiu ce, doar 

că mi se pare un pic mai scumpă. Mă duc cu Flori, facem piaţă, e cel mai comod, întotdeauna te duci la 

piaţa de lângă... Ştii când stăteam pe Vatră Luminoasă, am mers de câteva ori la Obor dar după aia tot 

ne duceam la piaţa de pe Vatră Luminoasă, după aia au desfiinţat-o, mergeam la aia din rond acolo, 

dacă mai ştii, pe Colentina mai încolo, cum se cheamă? 

 

B: Nu ştiu cum îi zice. 

 

C: Era mişto. Era şi ieftină şi plină de... 

 

B: Mie Miniş mi-a mai plăcut din Titan. Şi aşa mergeţi la Carrefour, sau aşa? Ajungeţi? N-ajungeţi 

 

C: Nu, da, am fost eu în ultima vreme de vreo 3-4 ori la Auchan pentru că am descoperit printr-un 

prieten că au nişte vinuri bune ieftine. 

 

B: Asta de la Giuleşti, său? 

 

C: Da, la ăla am fost. 

 

B: Ăla de lângă centrală aia electrică sau ce e aia. 

 

C: Da, intri pe Crângaşi, o iei pe Constructorilor 

 

B: Da, da. Şi mie îmi place acolo. 

 

C: Au nişte vinuri bune, nu ştiu... 

 

B: Aham 

 

C: Douăzeci şi ceva... Asta după ce am încercat magazinul de vinuri, asta de la piaţa Domenii 

 

B: Am făcut şi eu asta 

 

C: Unde e tipul ăla aşa 

 

B: Da, unde se troscănesc aia, prietenii lui 

 

C: Da, da, da 

 

B: Ha, ha, ha, ce tare! Dar nu prea, nu ştiu ce să zic. Nu prea am... 

 

C: E un pic aşa, preţios omul nici un vin de acolo nu e prost 

 

B: Este şi mi se pare neacoperit. Da, da, dar nu e, adică îţi iei Caloian ştii? Ce să zic? 

 

C: E ok Caloian alb... 



 

B: E bun dar nu mă duc acolo ca să-mi iau Calioan, asta e fază, că în general are chestii pe care le 

găseşti şi în supermarket. 

 

C: Nu găseşti la Mega ce găseşti acolo, unele... 

 

B: Calioan are. 

 

C: Da, dar altele nu le găseşti. Mai avea Livia, aia, colecţia aia... 

 

B: Ba, dar toată lumea bea Livia aia acum, dă-o... Cât e? 

 

C: Păi, douăzeci şi ceva... 

 

B: Atâta e? 

 

C: Aham 

 

B: E foarte bun. 

 

C: Eu am păţit acolo o chestie foarte amuzantă, că era vară, cald şi m-am dus să-mi iau un vin şi îl 

ţineam pe asta de vorbă. Ce vin, ce nu ştiu ce, ce lalala şi intră doi tipi, aşa, impacienţi şi erau bine 

crescuţi ca nu au vrut să ne deranjeze dar se vedea că şti ce vor şi vor să rezolve şi am zis: Vă rog, 

dacă... Aaaaa, sigur, nu am vrut să vă deranjăm, nu ştiu ce, daţi-mi şi mi o salbă, zice primul, la care al 

doilea, dacă vă duceţi, şi mie o salbă şi în momentul ăla am zis, daţi-mi şi mie o salbă, dacă toată 

lumea bea salba, ia să văd şi eu cum e şi mi s-a părut foarte bună. 

 

B: Este, este. Eu am băut prima dată alaltăieri, când a venit Petrini, mă rog, în oraş, dar nu, eu nu prea 

sunt cu vinurile albe dar era peste, ok. 

 

C: Da, da, da. Mai au ăştia nişte vinuri... 

 

B: Nu dă, trebuie să zic că nu, mi-e mai uşor dacă mă duce un amic, mai mergem la un d'asta, la un 

supermarket, tot acolo merg, mă rog, eu dacă nu am maşina na, atârn de el şi aşa şi când merg şi eu tot 

cam aşa merg, pentru vinuri... 

 

(se discută despre maşina şi şofat din experienţa lui Bogdan). 

 

C: Vorba avocatului meu, dacă ştii să te joci cu banii, nu îţi e frică 

 

B: Da, dar eu nu ştiu să mă joc. Eu sunt filolog. 

 

C: Şi taicămiu a fost un mare investitor, la un moment dat I s-a pus în producţie un brevet de invenţie 

pe la SIDEX şi i-au dat nişte bani, prin '90. Prin '90 ştii cum erau banii, că, în câteva luni, erau alţi 

bani, ştii? Şi a zis eu în ce investesc? Şi a cumpărat cafea. Deci nu îţi închipui, asta e epocală. Deci, m-

am trezit, noi stăteam la casă, aveam nişte scări d'ăstea interioare ştii? Şi sub scările alea aveam câţiva 



saci cu cafea, înţelegi? Cafea vrac băgată în saci, mulţi saci, ştii? Ce să întâmplat? O parte a băut-o pe 

şi o parte s-a stricat. 

 

B: na, aşa a fost generaţia părinţilor noştri. 

 

C: Nu ştia în ce... Da, nu toţi, nu toţi, că unii luau salbe de aur, nu ştiu ce făceau. 

 

B: Eu nu ştiu să fie aşa la nimeni dintre prietenii mei... 

 

C: Tatăl lui Flori a cumpărat o salbă de aur. 

 

B: Iată. 

 

C: Dar trebuie să fii şi aproape de chestiile astea, ştii? Acolo la Slatina îl mai ştia pe ăla, mai nu şti ce. 

Nu poţi tu să te duci: Ba, vreau o salbă de aur. De unde o cumperi? De la ţigani. Nu vrei. Te fac ăia, îţi 

vând alamă să nu ştiu. În fine. Da, asta e... ce să-ţi mai zic? 

 



G.S. 51 ani, senior manager, firmă profil financiar 

Avem clasă de mijloc? Şi dacă da, cu ce îl asociem? 

E greu de spus pt că pt mine, middle class, dincolo de material, ar însemna un segment, mai ales într-

un context din asta în care valorile sunt răsturnate, pt mine înseamnă un segment să spun educat, 

instruit, cu griji poate un pic mai sus decât cele imediate, dar care să îşi permită, ne ducem acum 

înapoi în material, care să îşi permită nişte lucruri pe care cei care doar supravieţuiesc nu şi le permit. 

Pt că da, e filosofică întrebarea asta, avem sau nu middle class. Pt mine middle clas ar trebui să fie 

profesorii. Sunt oare middle class profesorii? 

Aş zice vorba aia românească, depinde... 

Depinde, nu? Apoi, middle class...fetele mele chiarglumesc şi spun da, cine mai sunt? Mai sunt 

middle managerii, îi asociem cu middle manageri. Sunt cu adevărat middle clas cei...câţi sunt? Sunt 

undeva în jur de 100.000, 200.000, cât or fi la nivel de ţară? Îi asociem doar pt că conduc maşina 

organizaţiei pt o perioada limitată de timp şi îşi permit nişte vacanţe exotice? Asta odată. Asta sunt 

întrebările: sunt middle managerii, îi putem considera clasa de mijloc? Şi ar mai fi...cine? Îmbogăţiţii 

care sunt mai sus, aceia care sunt, din punctul meu de vedere, îmbogăţiţii în ultima vreme, ai 

sistemului, sunt mai sus de middle class, nu? Pt că dacă ne ducem în istorie, middle class ar 

însemna...pt mine ideal ar însemna cel care are afacerea lui, care are nişte bani câştigaţi curat, mă 

rog...câştigaţi muncit, să spun aşa, şi care duce o viaţă decentă, da? E şi în teologie, de unde începe 

bogăţia? D-zeu iubește pe bogaţi, nu? Ţi-am dat talanţii, înmulțește-i! Dimpotrivă, nu l-a pedepsit. Ce 

însemna să fii bogat? Ori după toate aceste întrebări da, cred că avem. Nu îmi e foarte clar cine e, dar 

da, cred că avem middle class în românia, dacă ne ducem pe sursa. 

Dar dacă ar fi să îl asociem cu ceva, cum îl reprezinţi atunci când ar trebui să prezinţi genul ăsta de 

categorie fetelor. Poate aud de clasa de mijloc şi poate nu îşi dau seama, ce ar fi asta? 

Păi aş spune aşa: educaţia trebuie să fie peste medie. Chiar şi antreprenorul ăla care poate că nu e 

neapărat instruit, dar prin ceea ce face şi ce a dezvoltat, s-a dezvoltat pe sine, probabil că ar trebui să 

stea pe o zonă, dacă ar trebui să se îngrijească de sine, deopotrivă, spirituală, material, nu sta totul în 

vacanțe şi în maşină din faţa blocului. Pt mine asta e relevant, adică clasa de mijloc...dacă ai o maşină 

high end, eşti clasa de mijloc? Am dubii că se întâmplă asta. Reprezentarea pe care aş pune-o cuiva 

care m-ar întreba şi care nu poată să decidă pt el însuşi, aş spune că trebuie să spună cineva care 

duce mai departe de material, de o imagine imediată. 

E omogena categoria asta? 

Nu, dimpotrivă. Tocmai spun că nu e omogena pt că am pornit exact aşa: sunt profesori în clasa de 

mijloc? Mi-ar plăcea să fie în clasa de mijloc, dar din păcate unii dintre ei sunt la limita supravieţuirii. 

Medicii, avocaţii sunt în clasa de mijloc? Păi nu prea, că teoretic ei sunt mai sus de clasa de mijloc. 

Clasa de mijloc ar trebui, dacă venim din istorie, ar trebui să vină cine? Nu e ăla, acela este la limita 

supravieţuirii, acuma în primul rând ca noi nu mai avem producţie. Dacă erau ţăranii clasa de mijloc, 

şi nu ştiu ce intelectuali, reprezentarea asta nu-şi mai avea rolul acuma. Ar putea şi dintre fermieri să 

facă parte din clasa de mijloc, în sensul că poate ai fermă la sat, te-ai urbanizat, şi duci o clasă 

suficient de bună la oraş încât să faci parte din clasa de mijloc. Ar trebui în primul rând să îşi trimită 



copii la studii, nu neapărat opulente, la oxford, dar în orice caz să investească în educaţie. Nu este 

omogena. 

Ce nu poate să lipsească şi ce poate să lipsească din clasa de mijloc? 

E un confort de mijloc până la urmă. Adică nu poţi să fii îndatorat, să fii la limita supravieţuirii şi să 

faci parte din clasa de mijloc. E o definiţie pe care am citit-o undeva. Bogăţia înseamnă timpul pe care 

poţi să duci acelaşi nival de viaţă pe care l-ai avut anterior, fără să fii constrâns. Cât durează bogăţia? 

Nu e în cifre absolute, sunt bogat dacă pot să duc încă 5 ani de zile nivelul de viaţă pe care l-am avut 

anterior fără să fiu constrâns. Relativă şi bogăţia. Trebuie să nu lipsească un minim de educaţie, un 

medium de confort şi să aibă cât mai puţine constrângeri materiale. 

Dar ce poate să lipsească? 

Păi poate să lipsească şi educaţia. În sensul că te-ai nimerit într-un context. Cred că sunt şi nişte studii 

în sensul că aspiram de fiecare dată să trecem într-o altă clasă. Atunci cineva care vine dintr-o familie 

simplă va aspiră să îşi depăşească starea cu o clasă superioară. Educaţie în sensul de minimă instruire. 

Mai ales în contextul istoric şi economic, sigur că te-ai trezit deodată într-un anume...economic 

vorbind. 

Apropo de context, s-a schimbat ceva în ultimii ani în bucureşti clasa de mijloc? 

Da, odată cu criza, am zis că nu e omogen, chiar şi aşa, de la ţară au ajuns la oraş în sensul că 

contextul i-a adus aici, sunt healthy, wealthy, duc o viaţă bună. Mă refer că odată cu criza, mă refer 

că segmentul pe care noi îl asociem, şi anume middle managerii. Americanii spun că de la 100.000 de 

dolari, ei au nişte segmente mai bine precizate. La noi, un middle manager sau bancherii care câştigă 

suficient de bine, dar middle managerii, nu bancherii de top, au mai fost nişte structurări pe acolo, şi 

cred că s-a mai scuturat clasa asta, anii 2008, 2007. Asta odată. În al doilea rând, există urcuşuri şi 

coborâşuri, în sensul în care, profesional vorbind faci parte dintr-un segment aşezat, te trezeşti la 45-

47 de ani după ce ai stat 15 ani într-o organizaţie şi eşti total pierdut. Rămâi sau nu rămâi în clasa de 

mijloc? 

Deci e şi situaţionala 

Absolut. Dacă ne gândim la acest segment profesional. Eu însămi de exemplu, am pornit de jos, am 

lucrat în învăţământ, sunt absolventa de chimie. Ori n-aş fi sperat în vremurile alea. Am terminat în 

91. Primii ani după aia am lucrat în învăţământ, cu copii, mă rog. Soţul meu e inginer constructor. 

Greu ne-a fost iniţial, adică nu poţi să spui. Clasa de mijloc, greuț. Nu era foarte simplu, cu 2 copii 

fiind. Ulterior, ajungând într-o organizație, trăiești un nivel pe care altminteri nu l-ai fi ajuns. Eu sunt 

subiectul acestei evoluţii. Excursii, casă bună, maşină bună, e sustenabil acest nivel? Şi iarăşi ajungem 

e situaţional. 

Maşina în proprietate... 

Sincer atât timp cât ai mașină de la firmă, una în proprietate îţi prisoseşte dar noi întotdeauna am 

avut una, dincolo de maşină de la firmă. Acuma faza cu proprietăţile, e un context la fel situaţional la 

noi. Pt că ipotecile şi nebunia din 2009, te trezeai acolo, fără să fie neapărat o decizie gândită. Acuma 

mi se pare că educaţia ne-a mai lovit, văd că s-a mai trezit romanul căruia i s-a dat pe la nas, cumva 



creditul cu buletinul. Adică a fost un fel de veselie, iarăşi vorbim de latura asta culturală de a 

consuma mai mult de cât câştigi de exemplu. Presiunea socială...eram plecată din românia 

profesional, şi veneam de sărbători, se calcă lumea în picioare, chiar la nivelul ăla de 2007, 2008, şi 

mă întrebam frate de unde sunt banii ăştia, de unde? Erau bani împrumutați, fireşte. Ulterior mi-am 

dat seama că spermarketurile erau pline şi cozile erau...pt mine era o noutate. Ţi se dădeau credite 

cu uşurinţă. 

Aţi fost plecaţi din ţară? 

Da, în macedonia 2 ani, cu copii cu tot. Am avut un rol acolo. După care 1 an în moldova, chişinău, şi 

1 an în georgia, caucaz, nu statele unite. Cultural foarte interesant.  

Am o prietenă care lucrează pe clasă de mijloc în azerbaijan 

Azerbaijan e foarte interesant, mai ales cu corupţia, au pozele preşedintelui în hotel. E foarte 

interesant de studiat ţara aia, unde apa e mai scumpă decât uleiul. 

Pe unde îşi iau case oamenii din clasa de mijloc? Geografie, confort? 

E destul de heterogena. Corbeanca e o zonă aspiraţională, dar nu e clasa de mijloc acolo, aş poziţiona 

mai mult decât clasa de mijloc. Dar e chiar şi o glumiţă, 1+1 fac 2, în marketing 1+1 fac 3, în sensul 

aspiraţional. Sigur că aspiram cu toţii. Cred că îi poţi găsi în militari care nu e chiar prin definiţie un 

cartier select. Dar apartamente bune în măsura în care ai ieşit din standardul de bloc al lui ceauşescu 

şi te duci într-un bloc de 100, pătraţi, deja eşti într-un alt segment. Blocuri largi, ferestre mari, spaţii 

deschise, blocuri americane. E un soi de trend la care ai sărit de la ce erai obişnuit din anii 70. Dar 

astfel de blocuri le poţi găsi oriunde acuma. Teoretic dacă mă duc pe o preferinţă, m-aş duce pe 

locuri mai puţin aglomerate. 

Şi în proximitatea lor ce ar trebui să conţină? 

Îmi imaginez că ar trebui să conţină săli de gimnastică. Ba unele din militari au şi piscină, îmi zicea o 

prietenă. Îţi aduc mai mult decât confort, de ex asta de la chitila, a lui tiriac. E totul convenabil, nu 

mai alergi. Şi dintr-o perspectivă business, ţi s-au adus aproape toate aceste malluri ca să îţi fie uşor, 

şi atunci unde te duci? Te duci în zone care polarizează: pipera, probabil şi pe sud mai sunt zone. Dar 

tot ce înseamnă nord, nord est. 

Deci sală, mall 

Da, neapărat piscine. Ba poate chiar şi cinema, dar le găseşti în mall. Ce ar putea să mai fie. Şcoli şi 

grădiniţe. Grădiniţe mai des decât şcoli. La general. La modul particular, noi înainte am stat în 

crangasi, zona ne-a plăcut foarte mult pt că nu e atât de aglomerată, şi cumva am venit aşa în ultima 

perioadă. Şi fetele se muta acolo. Le convine crangasiul lor pt că e convenabil, ai metroul, e mai la 

îndemână. Sigur, deja aspiri la a avea maşina ta, adică cineva care stă...avem un teren în mogoşoaia. 

Ne-ar fi plăcut să avem o casă acolo dar nu ne era la îndemână, pe vremea când copii erau mai mici, 

trebuia să te ocupi de ele. Nu e nimic pe el, a rămas o investiție...acuma feţele când s-or 

mărita...700m pătraţi, de mult l-am luat, când era ieftin. Să fi fost 10 ani...începuse discuţia de casă şi 

chiar aveam planul casei. Am mers până acolo dar după aia ne-am doi noi seama că nu e chiar aşa. Cu 



copii, când sunt în clasa a 8-a, e mai greu să îi duci la pregătire, te ţii după ei. E o zonă foarte 

frumoasă mogoşoaia, dar te retragi acolo când copii s-au separat. 

Deci pentru cine era casa de fapt acolo? 

Era casa pentru noi 4, planul aşa a fost gândită. Dar nu a mai ieşit aşa dintr-o conjunctură personală 

să îi zicem, eu am plecat, am tot fost plecaţi, dar în momentul acele de veselie, că tot vorbeam, m-am 

gândit la o casă pentru 4, evident. După care am venit din macedonia, copii erau în clasa a 7-a şi a 8-a, 

diferenţe, pregătiri, era greuț. Lasă casa deocamdată. Iar acum noi venim din crangai aici, erau 3 

camere. Aproape de lac. E auchanul ăla. Blocuri de 4, făcute prin 70, al socrilor. 

Şi acolo sta cineva acolo? 

Stă socrul, l-am adus 

Ai aici câte camere sunt? 

Aici sunt 3, 89m pătraţi. 

Când v-aţi mutat? 

2010. A fost cu credit. 

Nu e nicio spaimă legată de credit? 

Este spaima, dar acum ce să facem? 

În sensul că se putea vinde terenul din mogoşoaia.. 

Ne-am ataşat de teren, acuma nu vroiam să ne retragem. Sunt spaime legate de credit, dar le-am 

făcut până la urmă. Am mai făcut nişte plăti anticipate. 

A fost scump? 

La momentul ăla a fost scump pt că acum ar fi mult mai jos, dar ne-a atras zonă, sunt 10 vecini, şi ne 

era la îndemână în sensul că vii dintr-o ţară din străinătate şi nu mai ai atât de multă răbdare de casă 

şi am zis hai să luăm terenul şi vedem după aia. 

Căutaţi deja ceva? 

A apărut pur şi simplu. Sunt multe blocuri de genul ăsta aici, au fost luate casele. Sunt tot felul de 

investiţii. A fost nevoia aia imediată, e un pic mai larg aici decât în cartiere obişnuite, şi cu 

apartamente cu terase sus...dar ce să zic, o locuinţă de 100.000 de euro cam pe acolo te duce. O casă 

la corbeanca te-ar duce mult mai sus dar din nou, corbeanca nu era o destinaţie. 

Cred că ziceau ceva de genul la 110.000 

Dar e mai jos, pt că eu zic 100.000 preţ de 2009 2010, când preţurile încă mai erau sus, acuma s-a dus 

mai jos. 

[discuţie despre bucureştii noi şi domenii]  



Se spune că aici a fost exilat burcan, de exemplu, de pe izbiceni. Pt el era exil, bucureştii noi nici nu 

existau. Ori case, zona iniţial e zona de case, dincolo de civilizaţie, din vreme ce pt el era exil. Acuma 

este. Dezvoltatorii au profitat de latura asta frumoasă cu case. Altminteri mi se pare că titan şi 

asmita...monstruozităţile alea de 100...iii bagi unii peste alţii, dă-le spaţiu! Adică de acolo veni,. Dar e 

o credinţă de-a mea personală. E şi aici o capcană în sensul în care pe de-o parte ţi se dau bucătarii 

deschise, spaţii largi, dar investiţia investitorului este la minim pt că practic el nu mai pune chestii, uşi, 

nimic. Inclusiv noi am avut aici deschis şi eu am zis "nu, nu suport bucătăria deschisă, noi găsim o 

ciorbă..." adică e o capcană şi aici pt că într-adevăr ai spaţii de 100m pătraţi, dar în cele din urmă noi 

cultural suntem cei care gătim, nu care luăm semipreparate că americanii şi le punem la cuptorul cu 

microunde, e o chestie culturală. 

Cu mâncarea cum e? 

Gătim ciorbe. Mai nou, ca şi fetele sunt acum la momentul în care silueta e importantă, dar în 

general gătim, pâinea o facem în casă...salate. Mai avem şi mofturi de genul ăsta, noi avem şi glume 

de genul "organismele noastre digera untura cu pâine", acuma mâncăm avocado şi tâmpenii de genul 

ăsta. Dar în general se mănâncă în casă. Gătim, eu gătesc în special, fetele fac şi ele câte ceva, celei 

mici îi place să facă dulciuri. Soţul meu nu găteşte, face dacă este cazul. Şi în rest mâncăm porc în 

decembrie, ţinem posturile, cele 4 pe an, şi miercurea şi vinerea, doar noi 2, feţele când şi când. Şi în 

rest am mai scos, când şi când. De exemplu, ce nu mai luăm de multă vreme, este puiul din comerţ. 

Mâncăm peste, facem ciorba de carne, de legume, gătim vită. Vita o iau din comerţ şi puiul de la 

mama, dar nu mai cumpăr pui. Mama sta la curte în dambovita, pe la pucioasa, şi ne dă porc...că 

vorbirăm de transabilitate. Familia soţului e din oltenia, buiceşti filiaşi de acolo, pe partea aia. Din 

păcate s-a prăpădit socrul, dar ne-ar fi plăcut să îi ştim acolo, numai că nu s-a întâmplat să rămână, în 

sensul că s-a îmbolnăvit şi e acum în bucureşti. De asta şi mai mult în crangasi sta soţul cu socrul, ca 

să se îngrijească de el. Altminteri mamă, mergem destul de des, odată pe lună ajungem la pucioasa şi 

luăm de acolo în general. Mai trimite mama cu autobuzul. 

Şi aici cine a hotărâţi designul, mobilla? 

Mai degrabă eu. E mâna unei fete aici. Mihai n-a avut nimic împotrivă. Aici era balcon, şi a fost 

refăcut. Am avut o prietenă care m-a ajutat să fie totul integrat, e mâna unui designer aici, şi mobila e 

făcută pe comandă. Totul ca să acomodeze spaţiile. Totul e foarte comod, cu o firmă. Tot e făcut pe 

comandă, ştiam funcţionalităţile, dormitor sus, dormitor dincolo. Pt că am avut o fată care ne-a 

ajutat, a văzut exact în ansamblu. Sigur că ne-am mai oprit. Picturile nu le-am apus. Dar în rest au fost 

spaţii create special. 

Asta ce este? 

Era un geam de sticlă care trebuia pictat. 

Aveam senzaţia că e o placă care dă căldură 

Am creat încă un spaţiu de lucru la balcon. S-a întâmplat să am o prietenă şi i-am cerut ajutorul. Sigur 

că a dus preţul un pic mai sus, dar pe de altă parte din punct de vedere funcţional, a ieşit totul foarte 

customizat pe spaţiile necesare. 

Pot să întreb cât a costat? 
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Nu mai ţin minte, ceva gen 20.000 a costat cu totul. Mobile cu tot, nu doar mobile. 20.000 euro toată 

dotarea. Totul, cu respectivă faţă care m-a ajutat. Aici nu era nimic. L-am luat la gri, 80.000 cu tot cu 

finisaje, şi am mai băgat 20.000. Am luat totul nou. 

Cum a fost mutarea aici, senzaţiile de început? 

Destul de greu, dar acuma sigur.. 

La nivel de mobilitate, prieteni? 

Prieteni nu, că nu am avut mulţi prieteni în zona aia. Mie nu mi-a fost atât de greu. Pt că 2 ani am stat 

într-o casă, firma mi-o închiriase. Apoi am stat în moldova. Pt mine nu era greu, mai mult pt ei, dar s-

au obişnuit dincolo. Dar o perioadă... 

Şi cu şcolile 

La momentul acela, liceul, una a terminat coşbuc, cealaltă sadoveanu, era peste mâna aici faţă de 

dincolo. Mai rămâneau şi prin crangasi câteodată. Dacă vii din club la 4 dimineaţa îţi e mai greu să 

ajungi aici, pe când acolo e mai uşor. Chiar şi un taxi costa mai puţin. Acuma nu mai au problema, dar 

la 15-16 ani le era mai la indemna crangasiul e o chestie de mobilitate. 

Din casă, de ce zonă eşti cea mai ataşată? 

Canapeaua, nu sunt o mare consumatoare de televizor, dar citim, citim destul de mult. Chiar ieri 

discutăm cu cineva care citeşte ştirile, alain de botton, cum ne manipulează ştirile, în sensul ăsta. Şi 

încercam să stăm departe de tv. Bucătăria pt mine e astăzi o zonă. 

Am văzut că se investeşte mai mult în bucătărie sau baie... 

Nu. Nu, nu am astfel de fetishuri. Lumea care vine aici zice că e drăguţ. E mai degrabă un aspect 

unitar. Faptul că avem toate dulapurile acolo...e funcţional în sensul ăsta. Dar nu am astfel de 

fetishuri, să fac super scump...asta pt că vorbirăm de clasa de mijloc. Că dacă erai profesor, rămâneai 

şi făceai pe salariul ăla. Pachetul aduce cu sine un anume confort. 

Dacă erai profesoară, de unde îţi luai mobila? Nici măcar de la ikea? 

La ikea e minimalista mobilă, nu înseamnă că e şi ieftin. Nu ştiu, de la magazine din astea. Nu mai ştiu 

să numesc acum pt că pe vremea...minimalista, la minim, absolut. Am prieteni acum care dau 10.000 

de euro doar pe o canapea. Depinde doar la ce raportezi, noi am făcut toată mobila cu 20.000 de 

euro. Faptul că am făcut pe comandă a durat foarte mult, 2 luni cam. Uite, ceva la care noi nu ne-am 

gândit. Designerita dădea comanda de partea asta lată, mobile pe care le găseai foarte scumpe. Că 

structura nu e scumpă, este furnir. Estetic da...dar cum să-ţi spun, dacă aş fi fost profesoara probabil 

că nu aş fi aspirat la ceva de genul ăsta. Poate că nu mi-aş fi permis un designer, căruia i-am dat, nu 

ştiu, 2.000 de euro ceva de genul. 

Sunt cei din clasa de mijloc implicaţi civic? 

E o întrebare foarte bună, din păcate nu cred. Pt că eşti adormit în propriul confort. "somnul raţiunii 

naşte monştrii". Nu cred. Şi un exemplu sunt eu. Noi de exemplu, familia soţului, a fost preot, şi noi 

mergem la biserică şi vrem să credem că avem şi o viaţă spirituală, dar nu şi civică. Fetele mai 
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degrabă fac voluntariat şi chestii de genul ăsta. Ele se mai duc, au mai fost prin spitale, mai ajuta. Dar 

dacă mă întrebi pe mine, nu. În schimb, pot să mă duc la o mănăstire să ajut. Asta nu e acţiune civică, 

nu poate fi încadrată acolo. Dar pot să mă duc la o mănăstire, chiar şi am fost undeva în afară 

bucureştiului, şi am ajutat o zi întreagă la bucătărie. Dar nu e o atitudine civică. Îndrăznesc o 

speculaţie şi spun că nu cred că sunt implicaţi. 

Acţiuni de caritate diferenţiază clasa de mijloc? 

Vreau să cred că da. Sunt oameni care donează bani sau haine. Apropo de spiritualitate, am fost la 

părintele tănase, valea screzii, cu copii. S-a auzit pt că e destul de mediatizat. Erau o grămadă de 

firme şi de maşini bune. E drept că noi am fost de sf. Nicola. Dar vreau să cred că sunt acte de 

caritate, din păcate sunt polarizate de paşte şi de crăciun. Probabil că sunt cumva pe segmente. 

Dar politic? Există un anumit vot? 

Să fiu sinceră, aş vedea  mai degrabă clasa deasupra. De ce? Pt că e o miză acolo, atunci faci aceste 

alianţe politice că să păstrezi acest status qvo. Tu tânăr, dacă l-ai fi văzut pe tatăl tău şef de nu ştiu ce 

consiliu judeţean, cu siguranţă vei adera la nu ştiu ce...de ce? Ca să păstrezi ceea ce tatăl tău a 

început. Dar nu eşti considerat clasa de mijloc, ei sunt mai sus de asta. Pt că luxul material pe care și-l 

pot menține nu a fost construit cu adevărat. Uite, că mă duc înapoi la întrebare. Trebuie să-ţi 

construieşti, înseamnă că munceşti, că te stresezi. Ţi-l construieşti, şi asta e relevant. Dacă te-ai trezi 

deodată cu nu ştiu ce...cum e acuma cu pământul. Cu 10 mil de euro, banii ăia nu sunt...asta nu 

înseamnă că ţi-ai construit mersul tău în clasa de mijloc de la un nivel interior. 

Vestimentaţia? 

Îngrijită, şi e şi un snobism aici. 

Culori? Magazine? Brand? 

Da, brand addicted, asta aş spune. Eu personal nu sunt shopping victim, dar în general îmi iau lucruri 

scumpe. Dar sunt în general lucruri pt birou şi urmăresc într-adevăr magazine mai scumpe. Business, 

dar chiar şi lucrurile din astea, încerc să fie lucruri bune. Asta vorbind despre mine, dar cred că sunt 

bine îmbrăcaţi. Dacă  mă uit la clasa de mijloc...da. Vestimentaţia şi calitatea lucrurilor e relevanta pt 

ei. Ca şi maşina de altfel. 

Şi de unde şi le iau? 

Păi acum au de unde. Mallurile sunt pline de branduri. 

Cam ce preferi, ce firmă? 

Anul ăsta am lucrat în spania, pt că erau şi prietenoşi în reduceri, multă zara, mult mango. Nu sunt 

neapărat scumpe. Nu e neapărat segmentul meu, e mai degrabă pt copii, tineret. Dau au fost şi 

costume business de calitate relativ scumpe. Au fost tot souil de massimo duty pe care le iei la 

reducere, pt mine a fost un fel de răsfăţ în spania. Aici dacă mă duc, mă duc la madam e un magazin 

pe calea victoriei. Mi-am mai luat de la stephanel nişte lucruri. De îmbrăcat, cizme îmi iau de la 

mussete. 

Pt timp liber? 



Jeanşi, tâmpenii din astea, cred că cei mai mulţi de la zara. Mă duc la sala cu copii şi atunci mi-am luat 

din astea sport de la decathlon, echipament şi aşa. Intru în magazine din mall, acuma mallul e o 

latură socială, dar nu merg. Adică detest să merg. Mă duc când am de luat. 

Şi la sala de câte ori mergeţi pe săptămână? 

De 2 ori pe săptămână. E o sală lângă. Nu mă duc la worldclass, de alea scumpe. E şi un pic de 

snobism, în sensul în care toată lumea aspira acum pt o viaţă sănătoasă şi mănâncă nu ştiu ce 

broccoli, dar mă duc pt că realmente e foarte mult sedentarism. Am 47 de ani...teoretic duci o viaţă 

de calitate dacă ai grijă de tine. 

Dar când a ai început să apară preocuparea asta? 

În ultimii 3-4 ani. E şi foarte multă literatură în sensul ăsta. E foarte multă manipulare, şi n-ar legătura. 

Teologia o numeşte deșertăciune. Las-o în colo toată lumea îţi arată cum ar trebui să fii. Cum e 

fundul ăleia, părul ăleia, nu poţi să te duci pe linia asta pt că altfel eşti golit sufleteşte, dar un minim 

de "igienă" e bine pt tine, în primul rând pt că te destresezi. E amuzant şi mişto că ne-am dus cu toţii. 

Facem spinning. La altele nu rezist. Eu nu sunt o sportivă, încerc să mă disciplinez în sensul ăsta. 

Muzică, arzi intens. Şi e amuzant. Nu e latura de a-mi nega starea. Că nu o să mi fiu niciodată de 20 

de ani. E adevărat că trebuie să fii împăcat cu tine. Adică cam prietene care fac doar asta şi le zic "du-

te mama şi tu," adică mai citeşte o rugăciune, adică lasă doar asta...mi se pare o extreme cu care nu 

sunt de acord. Chiar şi dacă eşti din clasa de mijloc şi îţi permiţi aceasta gimnastică, ca să ne 

întoarcem la subiect. 

Sunt care merg spre budism, zen, yoga? 

Da, foarte bună remarcă. Prietenele mele care acum nu mai sunt profesoare sunt fascinate acum de 

tot ce înseamnă exotismul ăsta filosofic până la urmă. Ştiu ca marius e preocupat şi citeşte chestiile 

astea. E un soi de, în ultima vreme, odată cu sănătatea, cu calitatea mâncării, au venit toate la pachet. 

E un soi de educaţie, precum e şi o educaţie financiară acuma. Romanii nu mai semnează că popă, 

cum au semnat în 2008 contractele. Acuma s-au deşteptat şi uite, refuza sau mai contesca nu ştiu ce 

clauze abuzive. Şi cred că sunt din clasa de mijloc, adică te preocupă lucrurile astea, şi nu vrei să fii 

prostit. 

Dezvoltare personală, sunt mai degrabă pe vârstă? 

Eu aş zice că e pe toată plajă. Eu însămi am făcut dreptul, anul trecut mi-am luat licenţa, într-o 

facultate particulară. Dar mă interesa toată partea asta financiară, n-o să fac acum drept penal să mă 

apuc de o carieră în magistratură. Însă tot ce însemna drept fiscal, financiar, avea legătură cu ce fac 

eu acuma. Şi a fost o bucurie, pt că în primul rând m-am simţit foarte bine intelectual citind nişte 

lucruri, am vorbit cu profesori de acolo. Erau şi copii cu care m-am împrieteniţi aproape de vârsta 

fiicelor mele, se uitau la mine că o mamă de-a lor, dar cred că latura de dezvoltare personală, este şi 

asta în trend. Sunt o grămadă de prietene care se duc la tot soiul de seminarii, eu nu sunt atât de 

deschisă la asta. Filistin ar fi termenul. Adică nouă ortodoxia ne răspunde de multe întrebări, nu mai 

simt nevoia de altceva. Dar da, sunt preocupaţi în sensul ăsta. 

Poate dincolo de asta, ce forme de experienţe? 



Păi dacă mă uit în preajmă la ce fac, fac toate sesiunile alea de detoxifiere. Dacă ar ţine posturile...nu 

pot să spun că sunt întrutotul de acord. Adică fac detoxifiere. Asta are legătură cu sportul. Alta se 

duce pe munte, singură, şi pt ea înseamnă un soi de forţare a propriilor limite, pt ea asta înseamnă 

dezvoltare. Altele se mai duc la nu ştiu ce fel de cursuri de medicină chinezească, tot soiul de forme 

de genul ăsta. Dacă aş putea, pe mine m-ar interesa, pe o latură intelectuală, să studiez psihologia. 

Poate pt că sunt şi sub influența fetelor care studiază. Adică mi se pare interesant. Te cunoşti pe tine, 

mai degrabă. Terapie, se duc la terapie. Asta e iarăşi o formă de dezvoltare. Asta e ok, să vorbeşti cu 

cineva, să te ajute să te cunoşti. 

De ce oare? Ce se întâmplă? Devine o mică economie a rezolvării de probleme? Pt ce sunt specifice? 

Mi se pare că ai dramele tale. Chiar dacă ai o canapea de calitate şi o super maşina, emoţional ai ceva 

nerezolvat acolo, şi simţi nevoia să îţi validezi lucruri, să te duci. Şi apoi nu e nimic în neregulă să te 

cunoşti, de exemplu. Faptul că vrei să fii în formă şi te duci la o...mai degrabă mi se pare pierdere de 

vreme să te detoxifiezi. Lasă, tine un post...faptul că te duci să stai 10 zile să te detoxifiezi, asta mi se 

pare mai degrabă un moft. Să te duci la terapie şi să vorbeşti cu un specialist, e şi o latură de 

dezvoltare personală până la urmă, vrei să afli mai mult despre tine. Apoi, nu e nicio contradicţie, în 

măsura în care chiar devii un manager mai bun, ducând în profesional. Sau poate o soţie mai bună, 

un soţ mai bun. Dacă cumva nu proiecţiile tale le validezi cu cineva, cu cineva pe care îl consideri 

neutru. Da, este o industrie, e multă lume deschisă la terapie acum. 

Îmi rămăsese o întrebare nepusă la vestimentaţie şi colegi, dacă există pe gen o investiţie... 

Fetele sunt mă atente, sunt mult mai cochete şi investesc mult mai mult în asta şi cred că e şi un soi 

de social. Sunt mai sensibile la latura asta. Băieţii nu pun atât de mult preţ pe asta, sigur, dacă nu 

vorbim de copii de 20 de ani pt care probabil e relevant. Că mă refer la un anumit segment, da. 

Investesc mai mult în genţi, pantofi, accesorii, lucruri pe care bărbaţii nu pun mare sens. 

A existat clasa de mijloc înainte de 89? Dacă da, din cine era formată? 

Păi îmi imaginez că toţi cei care duceau o viaţă mai bună decât majoritatea, şi atunci erau toţi cei din 

sistem. Adică dacă aveai acces la ceva la care noi puteam doar aspiră. Şi linia 2. Eu sunt născută în 68, 

avem 20 de ani la revoluţie, eram studentă. Sigur că ne chinuiam, provin dintr-o familie foarte simplă, 

ai mei lucrau la fabrica de ciment de acolo, 3 copii, adică greuț. Mama spunea "pune mâna şi învaţă". 

Sigur, la nivelul ăla făceai diferenţă în educaţie, adică în 89 dacă erai învăţătoarea sau profesoară 

satului, era relevant. Nemenționând inginerii cu care i lucrau şi care într-adevăr. Cu 3.000 salariul, la 

momentul acela. Tata muncea schimbul 3. Când îl vedeam că se face 10 şi îl vedeam că se îmbracă să 

se ducă la muncă îmi ziceam "mamă, trebuie să învăţ să iau note mari, că eu nu o să fiu în stare să 

muncesc toată noaptea". Da, cred că era o clasă de mijloc în 89. Serghei mizil mai povesteşte. 

Beizadele? Era o clasă de mijloc nu atât prin educaţie, dar prin viaţă pe care o duceau, comparativ cu 

ceilalţi. Aşa aş putea să  estimez. 

Ţi-ai structurat cariera gândindu-te foarte bine unde vrei să ajungi? 

S-a întâmplat. Povestea mea e foarte interesantă. Aş zice despre mine că sunt ambiţioasă. Aş zice că 

sunt mai degrabă raţională decât emoţională. Am dat la medicină în primul rând şi era trauma aia cu 

30 pe loc. Şi pt că am terminat un liceu sanitar...a fost jocul întâmplării. Toată viaţa mea a fost jocul 

întâmplării. În sensul în care teoretic eram asistentă. Ceea ce era absolut acceptabil şi pt ai mei, eram 



asistentă, aveam salariul similar cu al lui tata, la 19-20 de ani. Numai că am dat la medicină, am picat, 

iar repartiţia mea de asistentă la momentul ăla era într-un cămin de copii. Era o traumă pt mine pt că 

înainte de 89, avorturile nu existau. Dar erau copii părăsiţi, erau copii cu traume, care nu făceau 

decât să se dea cu capul de perete. Acolo trebuia să fiu eu asistenta. Aveam 19 ani. Dacă mai 

rămâneam acolo...am făcut tot soiul prin pucioasa prin spitale, ca să nu ajung acolo. Şi cred că cu 2 

săptămâni înainte de examen am zis "mamă, eu nu mai dau la medicină". Mi-a fost teamă că dacă nu 

intru, voi ajunge acolo şi pt mine era de neimaginat. Evident că nu s-a pus problema că nu o să intru 

la chimie, drept pt care am ajuns profesoara de chimie. Aşa că profa de chimie la pucioasa, m-am 

măritat, soţul meu e din bucureşti. Am stat 3 ani 4 ani profesoară, după care au venit copii unul după 

altul, şi am ajuns aici şi la nivel de 97 am văzut un anunţ în ziar, şi corporaţiile connex cam 97 îşi 

făceau intrarea în ţară. Drept urmare am ajuns într-o corporaţie. Cred că din 6 poziţii de director de 

vânzări, adică 6 pe sectoarele din bucureşti, 5 eram profesoare. Adică cumva...a fost criteriul de 

selecţie. La avon, cosmetice. Corporaţie americană care abia intra. Di poziţia aia am stat 12 ani acolo. 

Până la nivel de director general în moldova. Vindea pe sistem pirmaidal, mlm. 

Cum se raporta cumpărătorul?era din clasa de mijloc? 

La nivelul ăla, în 97, nu erau foarte ieftine produsele. Mi s-a dat o maşină, eu care condusesem pe a 

lui tata, la care rupsesem ambreajul de mii de ori, mi-au dat un cielo, care era un salt extraordinar. 

Adică la momentul ăla nu puteam aspira ăla aşa ceva, în 97. De ce? Pt că era o maşină funcţională. 

Una e să o primeşti funcţională, una e să o primeşti că beneficiu pt poziţia ta. Se înţelege că un 

director general vă primii maşina de la birou. Cultural vorbind, astea sunt aşteptările de la viaţa 

noastră profesională. La nivelul ăla, cred că doctoriţa copiilor mei...m-am dus prima dată la ei. Acuma 

cosmeticele sunt mass market. Clasa de mijloc nu-ţi mai compara avon, fiind prea jos. 

Îmi amintesc că atunci colegele mele de la litere aproape fetishizau catalogul, să nu fie îndoit, ce să 

mai zic de produse? 

Eu eram area manager, iar copii aceia de 20 de ani erau sales representative. 

A mers bine în românia? Care ar fi explicaţia? 

Foarte bine a mers, un real succes. Cultural vorbind. Bună întrebarea pt că oriflame, competitorul 

nostru, intrase înainte noastră, iar ca unitate de măsură, avon face 120 mil de euro, pe când oriflame 

face doar 25. A fost good management. Cultural noi suntem deschişi la acest "door to door", în sensul 

în care imediat după 90 se mai vindea la uşă, şi suntem sensibili la lucrurile astea. Un sistem care nu 

ar merge în germania sau în franţa. Sigur că mai vin şi martorii lui iehova şi îţi mai bat la uşă, asta nu 

înseamnă că deschizi cu bucurie. Dar vreau să spun ideea în sine, că practic vinzi colegilor. Nu mot a 

mot baţi la uşă. Dar sistemul în sine. Dar relaţiile, şi că noi suntem în mod cultural ataşate de 

cosmetice. Mway deschisese calea. O să fii surprins, piaţa de direct selling, în general de mlm are un 

miliard. Fiecare vrea un pic de acolo, şi atunci e o miză foarte mare. Sunt ăştia mari pe care noi îi ştim, 

dar sunt sute de firme în românia. Ai fi surprins să ştii câţi intră, de exemplu, pe partea asta. Nu ai 

costuri de magazin, şi practic pui în plus ce? Pui în plus comisionul pe care tu îl dai agenţilor de 

vânzări. 

Dotările în termen de electrocasnice şi device-uri? 



Noi nu am băgat mulţi bani în chestia asta. Nici soţul meu nu este fan, cu tot felul de jucării. Adică nu 

e genul, e mai degrabă studiosul. Nu suntem de acolo, suntem old school. În afară de un home 

cinema tv, ce e în casa e relevant. Fiecare are laptopul lui. Din totdeauna am avut dell. Poate şi din 

cauză că a venit de la serviciu, toată lumea are. Miruna are asus, mai jucăuş un pic. Ailaltă are...nu 

ştiu, şi mihai are hp. Am un blackberry, fetele mele râd pt că ele au un iphone, asta în tehnologie. 

Toată lumea râde de mine că m-am obişnuit aţa de mult cu blackberry. În sensul că nu mai e folosit. 

Dar e business, e old school. M-am ataşat de ele. Ele acum râd de mine, zic că "nici nu ştiu cum mai 

poţi să dai mesaje pe asta"...dimpotrivă. Acum vă scot din dulap nokia de 1kg. 

Le păstraţi? 

Are o valoare sentimentală mai degrabă. În rest, tehnologie....noi dăm banii în general pe cărţi, mai 

degrabă. Am fost la un spectacol în viena de exemplu, concertul de anul nou. Adică asta mi se pare 

relevant, toată familia. Copii mici i-am cărat după noi o perioadă. Acuma şi spun, că eram prea mici 

să înţelegem. Ramona a fost în brazilia. E mai importantă educaţia copiilor. A fost în braizilia cu 

erasmus. Sigur că ambele vorbesc super-engleza, pt că le-am avut cu mine la scoal internaţională, 

plătită de organizaţie. Eu lucrez de provident acum...dar la momentul la care fetele erau la şcoală 

internaţională, eram într-o altă organizaţie. Devreme ce sunt colega cu marius...dar şi providentul m-

a trimis în spania de exemplu, anul trecut. Şi începusem să spun că e relevant, că le plăteşti biletul, şi 

pt mine e relevant acum să aibă experienţe de genul ăsta. A fost 3 luni în brazilia, în rio, cu erasmus. 

Un ong preda engleză al copii de acolo. Practic stătea la o gazdă. Dar banii de buzunar şi avionul noi l-

am plătit. 

Noi n-am avut posibilitatea asta de mişcare... 

Voi? Dar gândeşte-te că noi. 68, decretieii. Deci 40 şi la momentul ăsta. Ai prins rigurozitatea unui 

sistem de învăţământ sobru care ţi-a structurat mintea, pe tehnic, şi pe uman până la urmă, cu ce? 

Cu oportunităţile pe care ţi le-a adus 90 şi imediat. Şi atunci altex...nu ştiu, ăştia sunt în generaţie cu 

mine, chiar stăteam în cămine alăturate. Ostahie, l-a ajutat foarte tare pt că învăţase, şi pt că 

oportunităţile au venit de îndată. Adică e o generație favorizată. Apoi venit voi, cu multe opţiuni, aş 

spune, pe latura intelectuală. Dar tinerii din ziua de astăzi, pe tot ce înseamnă învăţământ 

internaţional, expunere, ieşire... 

Deja pleacă după liceu. 

Păi fiică-mea de exemplu, care a terminat cosbucul...jumătate din ei sunt în anglia. Noi chiar am 

muncit cu ea în sensul că era nehotărâtă, şi am zis că n-are sens să investim bani. Te duci ulterior ce 

faci, dar hai să vezi cum e aici în românia, după care te duci şi studiezi. Adică era un moft. E drept că 

cred în acest sistem, e o experienţă utilă, dar pe de altă parte nu te duce la 19 ani, când nu prea ştii 

cum stau lucrurile cu adevărat, şi e drept ca parte din ei vin în ţară, că nu se acomodează de exemplu. 

Dar nu ai decât să te duci. Latura intelectuală chiar o susţinem. 

Le încurajaţi mai degrabă pe competiţie sau pe acţiuni colective? Am văzut că există opţiuni 

diferite. 

Eu citesc acum, şi îmi place foarte mult, psihologia poporului român, a lui david, de la cluj. Regăsesc 

foarte mult asta şi în sistemul de învăţământ, şi în management. Am făcut management înainte de a 

lucra la provident, şi e o plăcere să lucrez cu romanii. Găsesc soluţii, sunt creativi, şi sunt competitivi. 



Şi vezi asta. Tot sistemul ăla competitiv teribil, din clasele mici, "de ce nu ai luat nota 10", îi vezi 

ulterior în management. Şi atunci e un soi de pattern foarte puternic. 

[discuţie cu faţa intervievatei, despre colegii ei de la liceu, cu bani] 



G.C. 36 ani, agent imobiliar 

Sa incepem cu veniturile: de la 1000 de Euro in sus sau 3000 de lei in sus, la modul in care iti [ermiti cu 

salariul ala sa platesti o chirie, sa traiesti decent... Poate la 3000 de lei nu pui de-o parte. E mai greu. Dar 

traiesti decent, iti cumperi si tehnologie si haine, iti permiti o rata la o casa - rata e undeva la 250 de 

euro. Sa-si permita o masina, o casa, sa nu trebuiasca sa se imprumute constant. Daca sint pe credit 

amandoua te duc la 500 de euro amandoua, deci la 3000 de lei nu prea iti mai raman. Masina e mai mult 

sau mai putin optionala, casa e mai importanta. Sa-ti permiti sa te duci la un spectacol, la orice  forma de 

divertisment, sa nu stai in casa toata luna. Stiu persoane care nu ies pentru ca nu le ajung banii.  

Ca job: tot ce inseamna corporatii undeva la 60-70% dintre ei ar face parte din clasa de mijloc, poate 

ceie de la entry-level nu, deci e vorba de cei cu un loc de munca stabil si niste venituri stabile. 

De locuit poate locui cam oriunde in Bucuresti, chiar in cartierele dormitor. Aici depinde tot de venituri. 

Daca ai venituri peste 1500 de euro pe luna aia se orienteaza spre centru chiar daca stau in chirie. Daca 

ai pana intr-o mie de euro te duci fie spre cartierele dormitor, fie semicentral. Ca fiecare are si avantaje 

si dezavantaje. Cartierele su avanatajul unor locuinte mai ieftine, piete mai bune, accesibile. Cele 

semicentrale sunt la mijloc: pot avea piete, unele nu. Crangasi are niste piete foarte bune si accesibile si 

ai avantajele unei locuiri ieftine. Dezavantajul e ca un astfel de cartier e destul de aglomerat. Te simti 

cam claustrofob, sa vad numai blocurile alea de 10 etaje. Am stat acolo vreo 3 ani, trebuie sa te intelegi 

tot timpul cu parcarea, sunt mai multe familii cu mai multe locuri de parcare si e o permanenta 

negociere. Semicentrale, ce consider eu ca sint: Iancului, 1 Mai, 10-15 minute accesibile cu orice mijloc 

de transport.  

Majoritatea isi fac cumparaturile de la hypermacheturi ori combinat hypermarchet si piete. Cei cu 

venituri pana in 1000 de euro banuiesc ca gatesc mai mult acasa pentru ca te si obliga chestia asta, cei 

peste, uite avem prieteni care sint la categoria "peste", fac undeva la 3000 de euro amandoi, mananca 

destul de des in oras. Au bucatarie total functionala dar nu o folosesc decat pentru ceaiuri cel mult. E si 

legat de faptul ca e posibil sa ai mai putin timp la dispozitie dar e si legat de confort ca preferi sa iei gata 

facut. Cei cu venituri mai ridicate cumpara de la hypemarchet mai degraba mancare pentru dimineata, 

fructe, chestii care le formeaza o dieta sanatoasa si mai putin legume. Pe Andreea, prietena mea, o costa 

in fiecare zi mancarea de la pranz 25 de lei, eu - pentru ca stau si lucrez de acasa - imi fac o oala de 

ciorba care ma costa 30 de lei pentru toata saptamana si mananca in fiecare zi.  

Andreea: cand am fost la IBM, salariile erau peste medie (ma raportez la momentul in care am fost eu, 

acum 4 ani, salariul de internship nu-l aveau prieteni care lucrau cu joburi full-time, 2000 de RON) si 

erau foarte multi care isi aduceau mancare de-acasa in caserole. Am si acum colegi care aduc mancare. 

Si IMB plateste bine, de obicei oamenii incep in companii mai micute sau la HP, despre care se stie ca 

plateste mai putin, apoi mergi la IBM. 

intrerupe George: sint niste trasee prestabilite cumva. E o agentie Genpact, pleci la HP, apoi la IBM, apoi 

la Oracle care  plateste mai bine ca IBM. 

Salariul mediu pentru clasa de mijloc: cam 3000 de lei. 



Nu toata lumea isi aduce in fiecare zi si mai toti o fac din motive financiare, e un mix: jumatatea isi aduc 

de acasa, jumatate comanda sau iau de jos de la impinge tava. In centrele mari din Pipera mai toti au 

cantine sau companii de catering. Unde nu sint companii multe mai comanzi la restaurant. Chiar am avut 

o prietena care sta in Olanda care ne-a intrebat: ma, voi la birou mancati de acasa sau comandati si ea 

zicea ca toti colegii ei isi aduc de-acasa, apoi a inceput discutia ca la unele colege de la noi se uita lumea 

urat, ea zicea ca in Olanda asta face toata lumea... La noi esti cumva privit ciudat: ia uite si la asta, si-a 

adus mancare de acasa.  

Depinde daca esti singur sau esti in cuplu. In general, oamenii singuri sint mai dezorganizati si atunci nu 

prea le pasa daca mananca mai mult la cantina sau la restaurant, oricum gatesc mai putin. In cuplu se 

formeaza un fel de restrictie, constientizam ca trebuie sa economisim, o persoana singura nu are are 

flexul asta. Foarte rar am vazut persoane singure constiente ca trebuie sa economiseasca. Andreea 

completeaza: cred ca dincolo de ideea de economisire sint multi care isi aduc de acasa pentru ca sint 

constienti ca in oras ai foarte putine optiuni sa mananci sanatos, mancare ok si la un pret ok. Da sint 

restaurante ok, dar sa ajungi sa pltesti 60 de lei pe o masa nu prea-ti vine sa manaci in fiecare zi.  

Exista o diferenta intre hypermarketuri? 

In general am vazut ca Auchan este printre cele mai bine aprovizionate si are preturile ceva mai mici. Si 

atunci preferam sa mergem la Auchan. Am stat la Nerva Traian si aveam Auchan la Vitan Barzesti. 

Cumparaturile mici le faceam la Mega Image, era la completare dar majoritatea cumparaturilor le 

faceam pentru meniul saptamanal, Andreea facea meniul, ne duceam la Auchan sambata sau duminica, 

cumparam tot ce trebuia pentru dimineata si seara ca ea manca la birou pe timpul zilei iar eu imi gateam 

o ciorba. Seara, mai intotdeauna gatim. Daca vrei putem sa iti dam link la tot ce gatim, Andreea face 

poze pentru album. Andreea: imi place sa documentez chestii iar asta cu gatitul pentru ca ne place 

amandurora, si sa experiementam, adica nu facem din gatit satisfacerea unei nevoi fiziologice, ne place 

sa gatim chestii diferite sau speciale, imi place sa le si pozez. Daca gatim pentru prieteni le trimitem ca 

un meniu. anul trecut, de ziua mea le-am dat link-ul cu ce gatisem si le-am zis sa voteze ce sa gatesc de 

ziua mea. Cand cuplul se trnasforma intr-o familie in sensul traditional al termenului apare si asta cu 

mersul saptamanal la hypermarket, dar in general, cuplurile de varsta noastra nu fac asta cu 

regularitate. Eu fac asta pentru ca vreau sa planific meniul pentru ca daca nu fac asta o sa mancam 

prostii. Si atunci facem cumparaturi pentru meniu, cand ajungem seara acasa obositi stim deja ce gatim 

si mancam cum trebuie. 

George: nu stiu daca mai avem meniul pe frigider... Are un suport, scriem de mana lunch si dinner + 

desert. Il completam duminica, Andreea face meniul, mergem si facem cumparaturile, punem postiturile 

si stim in fiecare zi ce mancam. Noi foarte rar cumparam conserve, incercam sa gatim fresh, foarte mult 

cu legume, incecam sa trecem de mancarea traditionala, ne place sa experimentam, iar borsul de la 

mama de acasa nu prea te ajuta in sensul asta :) 

Prin ce diferentiaza hainele clasa de mijloc? 

Acum e foarte greu sa zici, pentru ca Zara si H&M sint acum sint branduri pe care si le permite si lumea 

cu venituri mai mici. Intr-o anumita masura poti sa discriminezi cand vine vorba de Zara, dar diferente 



mari nu vad... Andreea: eu le vad dar nu stiu sa le zic, dar se vad sigur. George: poate si cum stau 

hainele, o ordine a lor, sa fie calcata si sa nu fie botita. Andreea: am eu colegi care castiga 5000 de euro 

si vin cu haine botite si incaltari neingrijite. Fondatorul a venit in niste slapi... Tine mult de modul de a fi 

al individului.  Am un coleg care poarta materiale care nu se sifoneaza. IT-istii daca nu lucreaza intr-o 

corporatie se imbraca mai liber. La corporatie ori te identifici complet cu majoritate colegilor ori esti 

complet diferit. Daca te imbraci prost o sa ieisi in evidenta ca nu apartii niciuneia dintre cele doua 

categorii.Si nu vrei sa faci asta. 

Am intrebat despre haine si am ajuns tot la munca. 

Andreea: pentru ca munca iti ocupa atat de mult timp. Cei mai multi dintre cunoscutii mei tind sa fuga 

de dress-code dupa terminarea jobului.  

George: cred ca se uita mai putin la materiale si cauta mai mult brandul si cum stau pe ei hainele alea.  

Andreea: cred ca c o data cu inaintarea in varsta incepe si preocuparea asta pentru materiale. Ma 

gandesc si la mine, nu prea imi puneam problema asta, daca imi placea haina nu imi puneam problema 

asta. Acuma am inceput sa ma uit si zic: imi place haina dar nu imi place materialul. 

Tind sa se ataseze de haine sau le ruleaza des? 

George: Nu prea se ataseaza pentru ca Zara si H&M lucreaza pe sezoane, sunt si mai proaste calitativ si 

nu tin foarte mult. Doar daca e o haina care iti place foarte mult, dar in rest nu. Andreea: eu ma atasez. 

George: da, la mine sint blugii, ii pot tine2-3-4 ani. Camasi la fel, pentru ca nu au uzura foarte mare, mai 

schimb puloverele pentru ca se inscamoseaza. Daca un pulover bun si nu se degradeaza, nu se duce 

culoare il poti purta 2-3 ani.  

Mi-a ramas o intrebare de la locuire, voi de cat timp stati aici? 

Din februarie, aproape un an. Stateam pe Nerva Traian si eram oarecum in centru si aproape de jobul 

Andreei. Stateam in garzoniera si am vrut sa marim spatiul, a fost o oportunitate ca Ana, prietena 

noastra, il scosese la inchiriat si ne placea cum era amenajat si in plus, vroiam in centru, mai e si parcul 

(Cismigiu), centrul vechi e aproape, nu mai pltesti taxiuri. Marele dezavantaj e lipsa pietei. Pentru ca ne-

am obisnuit cu Auchan-ul acum mergem la mall la AFI Palace. Andreea: nici daca am avea piata nu prea 

cred ca am merge pentru ca noi in timpul weekendurilor nu ne trezim atat de devreme. Am mai incercat 

la Obor dar ajungeam cam tarziu, pe la 1-2. Daca vrei sa termini repede te duci intr-un singur loc, la 

hypermarket (rade).  

George: ne place centrul si pentru ca amandoi sintem un pic mai boemi. Ne plac oamenii de aici si prefer 

parcul Cismigiu  decat pe cel din Crangasi; imi place mult cum l-au facut pe-ala din Drumul Taberei dar 

nu m-as muta acolo numai pentru asta. 

Clasa de mijloc vi se pare implicata civic? 



Andreea: nu prea, mai mult in ultima vreme. George: eu zic ca a fost influentata de faza cu Colectiv si a 

fost multa lume din zona corporate si creativa implicata in tragedia aia. Daca nu ar fi fost oameni din 

corporate parerea mea e ca nu ar fi avut un impact atat de mare. Dar asa, au fost prieteni si colegi... 

Tragedii s-au mai intamplat si nu au iesit chiar de fiecare data dar cu siguranta asta i-a miscat foarte 

mult. Intr-un moment de criza ne-am trezit, iesim, poate 50%. In momente de liniste se implica mai mult 

in campaniile de CSR, unii activeaza pe la niste ONG-uri pentru a face cumva bine dar nu neaparat 

pentru a schimba lucrurile radical. Pentru cauza punctuale. Daca un prieten cere ajutor punctual, da.  

E o categorie omogena sau eternogena? 

George: e o omogena cand te leaga corporatiile si faci parte din mediul asta in care cam toti sint la fel. 

Pe de alta parte sint oameni din clasa de mijloc care au propriile business-uri si acolo lucrurile sint destul 

de eterogene. CSR-ul si team-building-urile te omogenizeaza.  

Middle class-ul este adapostit numai in corporatii? Il pot gasi si la stat? 

Da, doar ca acolo ai o problema: salariile sint foarte mici. Daca esti profesor universitar esti middle-class 

pentru ca produci plus valoare, cultura si chestii de genul asta.  

Am observat un fenomen interesant: in domeniul meu, pe imobiliare, multi din agentii au plecat pe cont 

propriu si sint oameni care s-au gandit sa le ofere spatii comune de birouri, hub-uri. Pe IT la fel, lucreaza 

pe proiecte. In general, free-lancer ajungi in doua feluri: ori ai plecat de la o corporatie unde nu te mai 

multumesc conditiile (bani, timp, personal) si ai plecat de acolo ca sa ai mai multa liberate persoanala si 

timp sau nu iiti mai place viata corporate pentru ca e prea solicitanta. Vorbeam chiar saptamana trecuta 

cu un client care lucreaza la Oracle, in Dubai si desi castiga 2000 de dolari pe luna acolo zicea ca se 

gandeste sa renunte si sa intre si el in imobiliare, un domeniu cu care nu are nici o treaba. Ca free-lancer 

desi ai mai mult timp liber ai o nesiguranta sporita si asta iti creeaza un stress foarte mare. Stiu oameni 

care se duc pe 1500 de lei si prefera sa lucreze pe comision cum fac eu. Eu luna asta as putea face 300 

de euro si luna viitoare sa fac 3000 sau 2000 dar asta ma destabilizeaza foarte mult.  

Stabilitatea ta de la suma incolo se configureaza? 

De la 1000 de euro in sus. Noi, de exemplu, ne tinem bugetul pe o aplicatie din telefon (home-budget). 

Stim cu exactitate pe fiecare luna cat cheltuim dar e important ca Andreea are salariu fix altfel nu cred 

ca reuseam sa ne tinem de asta. 

Andreea: iar cu free-lancer-ii mai e ceva, au aparut foarte multe platforme online 

George: uite vezi, dar luna asta nu am bagat tot ce trebuia. 

Credit aveti? 

Nu. 

Mancare si cumparaturi de casa, cheltuieli zilnice la care intra cafea etc., cadouri, masina, utilitati, birou 

(cheltuielile mele), cheltuieli medicale (analize), datorii (credit Toader), tigarile nu le-am trecut pe toate. 



si mai avem si savings, daca e cazul, ii tinem intr-un cont al  Andreei. Cam asta e, avem bugetul pe care il 

propunem si apoi vedem cum jonglam cu el. 

Dar la ce va ajuta? 

Am observat ca cheltuim foarte multi bani pentru bugetul nostru. Facem undeva la 2500-3000 de euro 

pe luna si nu puneam nici un ban de-o parte... Si mai aveam si datorii. Acum ce s-a schimbat e ca nu mai 

avem datorii (rade)... Deocamdata nu am apucat sa punem de-o parte pentru ca aparut o nunta si 

schimbatul cauciucurilor. 

Credeti ca faptul ca sinteti parte din clasa din mijloc va orienteaza cheltuielile? 

Andree: E vorba de lifestyle, sint niste comoditati cu care ne-am obisnuit si la care nu vrem sa renuntam 

pentru ca ne ofera un confort.  

George: platim chirie in plus ca sa stam in centru. 

Andreea: faptul ca toate produsele cosmetice si produsele de curatat de prin casa sint bio la fel e o  

alegere, stim ca ne costa mai mult decat ceea ce iei din supermarket dar preferam mai multi bani. Cred 

ca singura chestie cu care nu am reusit a fost detergentul de rufe, nu ies asa de fresh hainele si atunci 

am zis ca la asta renuntam. Spala ok dar la rufele albe incepeau sa se ingalbeneasca pentru ca nucile 

astea sint aramii si atunci am zis, in haine putem pune chimicale. 

George: revenind la lista, am vrut sa vedem pe ce cheltuim efectiv banii. Pentru ca nu reuseam sa 

punem bani de-o parte oricat de multi bani faceam si eram destul de frustrati. Am zis sa vedem, unde 

naiba se scurg atatia bani? Noi nu ne-am privat de nimic dar am mai schimbat niste obiceiuri. Andreea: 

nu am incercat sa facem vreo schimbare radicala, de exemplu cu iesitul in oras am incercat sa ne 

bugetam sa nu cheltuim nelimitat. Deocamdata oricum incercam sa analizam ca sa intelegem mai bine. 

Eu sint o mare fana a astfel de aplicatii. Am inceput de prin iunie dar nu prea ne-am tinut de ea. 

Turism? 

Ocazional, nu pot sa zic ca plecam regulat la munte sau in alta parte. De exemplu, a fost ziua Andreei si 

am mers la munte cu grupul, cu mai multi prieteni - chiar erau alti doi care isi serbau ziua - si am luat o 

cabana, mai facem o iesire pe Transfagarasan sau Transalpina dar nu pot sa zic ca e regulat. Am mai 

mers la Brasov la o expozitie. Am fost la Oslo 2 saptamani, am vazut orasul cat am putut de mult, 

avantajul e ca nu am platit cazare ca sta fratele Andreei acolo.  

Andreea: concediu de vara sfant, toata lumea se pregateste de nu stiu cand, ca ala de vara trebuie sa fie 

intr-un fel. George: avem multi prieteni corporatisti care fac asta, isi iau cu 6 luni inainte sau prin o 

oferta si cumpara biletele si planifica apoi restul excursiei. Andreea: deobicei e genul al de situatie in 

care imediat ce intorci incepi sa planifici urmatorul concediu. George: dintre prietenii nostri merg des in 

destinatii exotice, Tailanda, Brazilia, Bali. Nu prea merg in Bulgaria. Andreea: concediul se concentreaza 

pe calatoria de vara si apoi de-a lungul anului mai sint 2-3 city-break-uri prin Europa. George> le cumperi 

vineri-sambata-duminica la oferta cand apar cu 2-300 de euro. Andreea: cred ca mai sint destul de multi 



cu all-nclusive-urile de prin Turcia si Grecia, care merg sa doarma si sa se odihneasca, nu se plimba deloc 

de acolo. Spontanii merg la munte sau la Vama. Ne strangem intr-una sau mai multe masini si plecam si 

iesim si mai ieftin asa. 

Branduri de masina ale clasei mijlocii? 

Andreea: cred ca Volkswagen... George: taica-meu care s-a ocupat de vanzarea de masini, considera 

viabile masinile nemtesti, si a fost un trend sa-ti aduci masini masini din Germania dar cred ca asta a fost 

mult in provincie. In Bucuresti am vazut ca nu se tine foarte mult cont de asta, am vazut multi oameni cu 

Renault, Peugeot si asa mai departe. Poate la cei din upper-middle class, iti iei un BMW, un Mercedes un 

SAB, masini care sint mai costisitoare si ca intretinere si ca piese. In jos, sub 20000 de euro nu am vazut 

diferentieri intre marci. Oricum, e vorba mai degraba de masini second-hand. sAvem si noi prieteni care 

si-au luat masina acum si costa mult noua, au luat un credit de 15 de  euro cu un credit de nevoi 

personale si si-au luat masina second-hand. Pentru ca noua ar fi costat 30 de mii.  

Card de credit? 

Pana in 2009 cred ca a avut toata lumea. Acum, clasa de mijloc a mai constientizat un pic ce inseamna 

cardul credit pentru ca a avut belele cu el, adica au avut de acoperit datorii si au facut niste eforturi mari 

sa le acopere si acum sint mai constienti cand il folosesc. Acum bancile au publicitate agresiva pentru 

cardurile de credit. si eu am primit vreo doua telefoane, Andreea la fel, deci te roaga daca ai un venit 

bun. Andreea: in romania nu au fost totusi un instrument popular, aici baza era cardul de debit. In SUA 

oamenii nu stiu ce e ala card de debit. Prin natura jobului vorbesc mult cu clienti americani si la un 

moment dat m-a intrebat unul dintre ei: "voua cum va merge? Ca la noi au aparut niste oameni cu 

carduri de debit si nu stim ce sint... Si cand incep sa le iau banii ca sint plati lunare sint refuzate si este o 

problema pentru noi si nu stiu ce sa fac. Deci la ei standardul este cardul de credit, stiu ca ti-ai pus cardul 

- in fiecare luna vei gasi bani...A fost perioada aia credit-doar-cu-buletinul dar nu aveai card de credit de 

pe care sa cumperi. George: uite un exemplu este cardul Avantaj, avem si noi. Pot fi cheltuieli mari - de 

exemplu Andreea si-a luat un iPhone care costa 1000 de euro si nu am vrut sa ii dam pe toti o data si 

atunci ii dam in 18 rate, preferam sa stim ca avem 100 de euro pe luna decat sa ii dau pe toti atunci. 

Andreea: cred ca la inceput iti iei card de credit pentru un obiect pe care ori nu ti-l permiti ori ai putea sa 

dai toti banii pe el dar nu ai vrea sa blochezi o suma atat de mare iar pe masura ce trece timpul si te 

familiarizezi cu ideea descoperi ca il poti folosi si pentru obiecte de valoare mai mica. 

E mai degraba pentru obiecte decat pentru orice altceva? 

George: Da! Cel putin noi nu il folosim decat pentru obiecte. Andreea: Ideal e sa folosesti cardul de 

credit fara dobanda ori sa dai banii in 45 de zile inapoi pentru ca altfel incepi sa platesti dobanda si nu 

prea iti convine. Aici este chestia, pentru ca banca castiga pentru ca oamenii nu se coordoneaza, avem 

niste prieteni care au si cumparat dar au si scos bani si nu stiau ca sint dobanzi cand scoti efectiv bani si 

au ajuns la un moment dat sa dea 500 de RON rata la banca dar aia 500 nu acopereau creditul ci numai 

dobanda. Mai luam haine, kindle, tot felul de obiecte de asta in care nu vrei sa blochezi toti banii 

deodata, cauciucurile de iarna... Aveam banii aia dar nu vroiam sa ii dau pe cauciucuri, prefer sa  



ii dau in rate de cate 40 de RON pe luna timp de 10 luni pentru ca noi avem sistemul urmator: noi stim 

asa, pe langa chirie care este fi atata mai avem cardul de credit care este 500 de lei / luna si stim ca 

astea sint toate datoriile caretrebuiesc platite indiferent de orice si atunci  cand se termina o rata la un 

obiect mai cumparam un altul ca sa nu supraaglomeram cardul... Andreea: si in principiu mai e si chesita 

ca vrei sa-ti iei mai multe, de exemplu daca luna astati-ai luat ceva de 3000 de lei evident ca ai scazut din 

banii pnetru altceva si daca vrei un obiect care costa mai mult trebuie sa astepti. George: in felul asta nu 

dezechilibrezi bugetul. Banii e mai bine sa ii economisesti cumva si platesti rata decat sa ii dai pe toti 

deodata, sa ai obiectul dar sa ramai si fara lichiditati, la modul asta...  

In ultimii ani care sint obiectele pe care ati tinut mult sa le aveti si au fost si mai costisitoare? 

George: aici sa zica Andreea ca ea e mai pasionata de tehnologie, la mine a fost Mac-ul, dar Andreea e 

pasionata de tehnologie si asta inseamna ca isi face update cat se poate de mult la laptopuri, telefoane, 

tablete, acum si bratara de treckuit miscarile. Andreea> uneori este necesitate, alte ori nu. De exemplu 

acest iPad are 4-5 ani saracul, ai vazut, merge greu dar inca nu l-am schimbat dar de cele mai multe ori e 

noul confort si este o placere, evident ca ala nou e mai bun decat ala vechi dar si cu ala iti faceai treaba. 

Andreea: mie imi place experienta de a citi pe kindle si faptul ca imi usureaza accesul. Pasiunea de a citi 

nu s-a schimbat ci faptul ca acum daca vreau sa citesc o carte nu trebuie sa mai merg la librarie, o gasesc 

- n-o gasesc, daca vreau sa citesc o carte am luat de pe net cartea in secunda 2 si in secunda 3 o citesc. 

Pe dimensiunea de gen exista diferenta legata de consumul de gadgeturi si tehnologie? 

Andreea: Da!  

Va e usor sa va mutati? 

Avem multe obiecte personale. Foarte multe haine, ale Andreei (rade). Cartile care nu sunt multe dar si 

astea ocupa... O dubita sa zicem. 

Faptul ca nu ati avut casa voastra va conditioneaza putin in a fi mai expresivi? 

Da. Am avea mai multa mobila, decoruri, bucataria  ti-o dotezi cum vrei tu cu filtru, cafetiera, tot felul de 

chestii, acum esti un pic limitat ca nu prea stii unde sa le pui si nu vrei sa le cari dupa tine, asta e o mare 

problema. Televizorul e de-aici, puteam sa luam unul dar iar, am zis sa nu il caram dupa noi daca ne 

mutam. N-as cumpara o biblioteca cat tot peretele acum cand inca nu sint la casa mea. Daca as cumpara 

ar fi un pic mai mare, poate 102. Daca ar fi sa ne luam ceva ar fi undeva in zona de Nord, poate pe langa 

Dorobanti, ar fi ceva cu trei camere, aici bucataria este mult prea mica. 

Aveti momente in care discutati despre conditia voastra de clasa de mijloc... 

Niciodata! Nu am vazut chiar atat de stratificata lumea, middl-class sau upper-middle class... 

Exista vreo continuitate intre conditia voastra de clasa si cea a parintilor? 



Ai Andreei sint amandoi intelectuali, mama ei e profesoara, tatal a lucrat in ceva institutii, au amandoi 

facultate. Ai mei au obtinut statutul de middl-class doar prin venitul obtinut dar in rest eu ma intre ce as 

fi facut daca as fi ramas in Vaslui sau in Iasi unde am facut facultatea si daca nu veneam in Bucuresti 

dupa, dar nu ma gandesc unde ma aflu in termeni de clasa sociala ci unde as fi putu sa fiusi unde vreau 

sa ajung. Consider aceasta pozitie tranzitorie de-aia nu o consider foarte importanta si atunci ma 

raportez mai mult la trecut si viitor, mai putin de unde sint acum pe moment. 

Andreea: la mine toti colegii si prietenii au fost in general middle-class sau mai sus si atunci nu am vazut 

stratificari foarte mari si, ocupational, toata lumea avea o cariera. 

George: la tine e o presiune sociala, de la parinti, eu o observ, in conditiile in care copiii prietenilor de 

familie sint fie medici, arhitectie, o presiune de a impinge copii spre meserii considerate respectabile, 

important e sa se duca mai sus, la mine nu simt presiunea asta, simt ca ei isi doresc ceva dar nu am 

simtit-o cu adevarat.  

Andreea: as putea sa fac o deosebire intre mine si fratele meu. La noi eu am fost aia care de mica am 

fost la tara in vacanta, citeam si lucram la matematica, genul de copil caruia mama ii spunea "mai lasa 

cartea"... Fratele meu, in schimb, il impingeau de la spate - hai invata si tu engleza , el nu voria sa 

termine facultatea, il impingeau de la spate, acum le multumeste ca au facut asta dar mai degraba el a 

resimtit aceasta presiune decat mine. Evident ca ei si-au pus amprenta si mi-au insuflat-o de mica dar nu 

a fost nevoie sa o exprime.  

Pachete mai primiti de acasa? 

Ocazional, da. De fapt pachete mai mult de la Vaslui pentru ca e mai departe dar la Focsani mergem mai 

des si atunci il luam direct. Ne intoarcem cu de toate. 

Aveti prieteni pe care nu ii percepeti ca middle-class? 

Fostul meu asociat, el a lasat tot ce ii aducea un venit si s-a dus la arte, la 26 de ani s-a facut student dar 

nu-l consider ca iesit din middle-class... 

Tu de ce ai facut antropologie? 

Pentru mine, total personala, ca nu prea stiam ce era, dar imi placeau stiintele sociale, eram pasionat si 

citeam si mi-a venit in cap ca antropologia le inglobeaza pe toate si eram intr-un moment al vietii in care 

vroiam sa fac un shift de cariera. Nu eram nici foarte multumit din punct de vedere material si nici 

profesional, nu simteam o dezvoltare ok si am incercat acest master ca dezvoltare personala si mi s-a 

parut si ca suna mai nobil si e si de nisa... 

Mai ai aveti prieteni in situatiii similare? 

Da, in functie de domeniul in care lucreaza. Andreea: cand pleci de pe bancile facultatii trendul e sa iti 

gasesti imediat un job, sa devii independent, e o perioada in care dezvoltarea personala e pusa de-o 

parte. Dupa ce ajungi sa te stabilizezi, vrei sa te dezvolti. George: da, dupa ce ai asigurat nevoile de baza, 



venitul decent care sa iti permita sa nu mai ai grija zilei de maine incepi sa te intrebi unde esti ca 

persoana in societate si sa te dezvolti personal. Andreea: Am o prietena care merge la Institul pentru 

Fericire si tot graviteaza in jurul povestii asteia. O alta prietena calatoreste si exploreaza. George: mai 

am un prieten care e designer, a terminat facultatea si nu avea treaba nici cu design-ul si nici cu IT si s-a 

apucat acum si face design la zi si are si propriul business. E tot un upgrade. Cred ca de la o anumita 

stabilitatea financiara sau maturitate apare nevoia asta de cautare. 

Ne mai uitam pe platforme de design pe net. Uite e fresh homes, dar sincer nu ne-am uitat in 

magazinele de mobila ci mai mult pe astea online unde parca era si designul mai atragator. Avem o idee 

cum am vrea sa fie casa si ca spatiu si ca mobilier. Chiar ne gandim anul viitoar sa facem si noi un credit 

dar asteptam sa vedem ce face si Andreea - asteapta sa-si mai mareasca salariul, pentru ca eu nu am 

venituri constante, depindem de salariul ei ca sa luam creditul. Ne gndim destul de serios, ne gandeam 

la un moment dat sa si plecam, nici acum nu sintem otarati dar ne-am zis ca daca nu plecam pana anul 

viitor... Poate in Australia pentru vreme.  

 

  

 

   



LZ, istoric de artă – manager proiecte cuturale 

 

B: Dacă ar fi să asociezi clasa de mijloc în Bucureşti, că noi despre Bucureşti facem... 

L: Da 

B: Cam ce chestii ţi-ar veni în minte? Cu ce ai lega-o? Nu ştiu... care ţi se par condiţiile? 

L: Mi-e foarte greu să o apreciez, pe clasă de mijloc, că e nu e foarte distinctă, la modul ăsta. 

B: Aha 

L: Hmmm... nu ştiu, cu un anumit tip de joburi 

B: Care ar fi cam care? 

L: Care ar fi nu ştiu, de la corporate la... să zicem comunicarea, publicitate... edituri, arhitectură, tu... (râde) 

B: Aşa, mersi. Eu ce? Eu de ce? 

L: Sociologi, antropologi 

B: Da? 

L: Da. Mi se pare că sunt din clasa de mijloc. Adică nu sunt... în afară de vârfurile sociologiei care mi se pare că 

au depăşit clasa de mijloc şi se îndreaptă vertiginos spre... 

B: Ai zis că nu e distinctă. Deci nu e o categorie omogenă 

L: Da. Nu mi se pare că e neapărat omogena. Poate dacă o iei după venituri, poate aşa poţi să o aproximezi 

că... 

B: Dar dacă ai lua-o după venituri cam unde ar trebui să se claseze? 

L: Nu ştiu. Probabil că peste 2.000 de lei venit, de asta, net pe lună... Nu îmi dau seama, că nu e chiar domeniul 

meu, economia. 

B: Peste 2.000 de lei? 

L: 3.000, na, acum 

B: Ok. 3.000. Noi ne mai interesăm dacă, nu ştiu, poţi să asociezi cam în ce zone ţi se pare că locuieşte? Adică 

alege nişte zone din oraşul ăsta sau e răspândită haotic? Sau există nişte pungi sau nişte preferinţe măcar 

pentru anumite zone? 

L: Păi, cred că o dată e wanna be clasa de mijloc, adică cei care se mută în cartiere din astea de locuinţe ieftine 

care se fac acum la periferii, zona sud mai ales, asta are o dezvoltare foarte importantă în ultima vreme, şi nu 

îmi dau seama dacă ei sunt neapărat, după venituri, sunt de acolo sau fac un efort major să ajungă în această 

clasă de mijloc, dar e clar că vor să plece de unde sunt. Nu ştiu, acum chiar şi cartierul ăsta Pipera poate să fie 

pentru clasa de mijloc pentru că s-a diversificat locuirea în... 

B: Da? 

L: Da, da, adică sunt apartamente pe care le poţi închiria la preţuri din astea din zone din astea, nu ştiu... 

Drumul Taberei, său.. 



B: Dar în ce poţi închiria? Într-o vilă sau în blocuri, său? 

L: Sunt blocuri, chiar.. 

B: Eu nu am mai fost şi nu ştiu cum mai arăta 

L: Am ajuns întâmplător acolo, nu cama pasionează zona aia... 

B: Deci sunt şi blocuri acolo 

L: Da, da, sunt şi blocuri şi se fac din ce în ce mai multe 

B: Pipera, zona de sud... 

L: Zona de sud, na, Drumul Taberei cred că e prin excelenţă locul clasei de mijloc dar clasei de mijloc care vine 

din... 

B: Din? 

L: De dinainte de ’89. După preocupări, o clasă de mijloc după preocupări. 

B: Dar de ce se întâmplă asta în Drumul Taberei? 

L: Cred că e diversitatea asta de ocupaţii, să zic aşa, intelectuale... de zona verde, adică a fost destul de 

echilibrat construit 

B: Sunt zonele verzi puncte de atracţie pentru clasa de mijloc? 

L: Măi, cred că da. Cred că e o dorinţă, dorinţa de a avea o mică grădină, un spaţiu pe care să-l delimiteze 

neapărat cu gărduleţ şi să-l... să pună flori, şi ştii cum e la blocuri cu cei care stau în general la parter îşi 

apropriază spaţiul 

B: Bun. Şi Drumul Taberei. Altfel? 

L: Drumul Taberei... 

B: Dar dacă nu se duc la bloc şi se duc şi îşi fac casa pe pământ în Bucureşti, unde şi-ar face de obicei? 

L: În Bucureşti cred că e destul de dificil să-ţi faci casa pe pământ. Mai degrabă în afară 

B: Dar dacă o cumperi deja pe pământ, dacă e în zona deja construită? 

L: Păi, nu ştiu, dacă îţi cumperi în Cotroceni e clar că nu eşti în clasa de mijloc ca totuşi îţi trebuie un venit 

serios pentru asta 

B: Şi atunci unde şi le fac pe astea? 

L: Da, nu ştiu. Sociologic, cum e definită clasa asta de mijloc? Adică după ce criterii? Venit, preocupări? Sau e 

ceva mai mult de atât? 

B: E... nu e foarte structurata asta pentru că omul are problema... a reprezentat-o povestea asta cu venitul, 

ştii? Şi asta cu venitul de ce nu mai e relevanta? Pentru că la unii poţi să te uiţi cât câştigă şi veneau întrebările: 

Cat câştigaţi? Ăla zicea cât avea salariu. Ce nu ştiau ăştia când făceau cercetările erau cam cât avea ăla 

capacitatea să se împrumute. Şi atunci tu îl întrebai tu, ce venituri ai? Şi ăla zicea, atât, şi îţi ieşea puţin după 

care tu vedeai că totuşi, e o zonă plină de bunuri de consum, de credite, de maşini... Dar stai puţin că nu e 

numai asta atunci, ştii? Şi atunci e foarte greu... 



L: Da. E foarte greu de definit că altfel îi ai pe... care e zona de sărăcie extremă şi pe urmă... 

B: Nici nu pot să-ţi răspund ca să nu te orientez pentru că noi vrem să o definim prin categorii date din teren. 

De aia cele mai interesante discuţii sunt după, după ce faci discuţia, la o zi după te sună... Stai că m-am mai 

gândit că... 

L: Păi nu, e o temă destul de generoasă 

B: Proiectul se numeşte proiecte materiale ale clasei de mijloc şi atunci ne uităm care sunt expresiile materiale. 

De aia întrebam de exemplu de zone că eu am văzut totuşi, încet, încet, că se văd aşa nişte direcţii, cam pe 

unde se duc oamenii, cam prin ce cartiere din Bucureşti... sunt mai degrabă apreciate 

L: Şi asta şi că preocupări cred. Că indicatorii sociali, că tot vorbeam la cursuri de chestiile astea. Adică ce 

observ eu? Sunt oameni care încep să facă din ce în ce mai mult sport. Ciclismul e pe val. Oameni care nu îşi 

mai cumpăra maşini de teren ci îşi cumpără biciclete din ce în ce mai pricopsite sau maşini electrice, merg spre 

zona asta. 

Că preocupări să zic aşa, extra curriculare, care îşi fac vacanţe prin ţară. Adică e un trend din asta, cel puţin prin 

grupul meu, de redescoperirea ţării. Până acum explorăm pământul, ne întoarcem acasă ca e destul de 

divers... Şi implicare în ce înseamnă acţiuni de voluntariat. 

B: Asta ţi se pare că s-a declanşat de curând sau că a existat după `90 mai tot timpul? 

L: Nu, după `90 nu mi se pare că e încărcătura aia dinainte în care era cumva voluntariat obligatoriu, reciclare 

obligatorie şi a fost aşa o... o perioadă de pauză destul de lungă dar lucrurile revin, ca să reciclezi, iar, te 

plasează în acea... 

B: Deci sunt implicaţi în ceea ce priveşte mediul mai degrabă decât... 

L: Nu, şi social. 

B: Social cam la ce? 

L: Social, uite de exemplu, pe dezvoltări de comunităţi. Sunt, nu sunt foarte răspândite aceste organizaţii 

comunitare din ţară dar încep să crească şi oamenii care sunt implicaţi acolo, strâng fonduri şi le 

redirecţionează către comunităţi prin diverse proiecte care acordă finanţări oamenilor care vor să facă ceva 

pentru copii, sau pentru... 

B: Dar de ce crezi că s-a întâmplat asta mai târziu? 

L: O pun pe seama felului în care, nu ştiu, acţiunile astea voluntare erau făcute înainte, că era munca aia 

patriotică, aveam tot felul de cote de borcane, hârtie şi... 

B: Bun, dar cine are acum 30 de ani poate nu a prins asta sau asociezi clasa de mijloc şi cu un interval de 

vârstă? 

L: Măi, nu neapărat pentru că sunt şi la douăzeci şi ceva de ani, oameni care câştigă foarte bine din IT de 

exemplu şi câştigurile astea vin destul de devreme. 

B: M-aş întoarce la condiţii. Deci ziceai aşa, că ar fi veniturile să depăşească o anumită sumă. La locuire? 

L: La locuire da. E un standard pe care, de acum câţiva ani de când a intra Ikea, e cumva pe acolo. 

B: Trebui să se mobileze Ikea? 



L: Să se mobileze, da. Pe vremea noastră era cu Beckmann, acuma s-a... e switch Ikea... 

B: Ikea. Păi atunci nu îţi trebuie chiar aşa de mari venituri dacă eşti doar Ikea 

L: Măi, depinde... 

B: Păi, şi cei care lucrează cu designeri? 

L: Păi nu... Ikea e destul de diversă şi nu toate lucrurile sunt accesibile acolo. 

B: Din oamenii pe care tu îi cunoşti şi pe care i-ai categorisi că micile class, sunt oameni care sar de Ikea? Adică 

fac altfel, lucrează cu designeri? 

L: Da, da, asta e un alt să zic aşa, trend, nu ştiu. Cred că e mult spus trend? Asta în care se reorientează spre 

local. La fel cum e cu călătoria, călătorim în ţară, începem să cumpărăm de la designer pentru că au apărut, 

uite, cum este Nou, care strânge o grămadă de lume care... 

B: Poţi să-l descrii un pic? 

L: Cu Nodu? Nu ştiu primul cuvânt care îmi vine în minte, e asta de hub, pentru că e o lume destul de diversă 

care se strânge acolo şi de multe ori reuşeşte împreună să facă evenimente. Urmează târgul de crăciun de la.. 

B: Nu, dar ce poţi să găseşti acolo? 

L: CE poţi să găseşti? Găseşti la evenimente mai, e mai divers la evenimente, altfel? Sunt oameni care fac 

ceramică, care lucrează în lemn, în beton, toarnă nu ştiu, de exemplu chiuvete de beton sau aceeaşi persoană 

face şi portmonee din piele, adică preocupări pe care... şi sunt oameni tineri, adică sunt sub 40 de ani toţi pe 

acolo şi organizare din asta, aşa, gospodăreasca în care, da, la început există un fond de scule la care toţi aveau 

acces, Nu e mai puneau la loc, ştii, detalii de felul ăsta. Asta observ, ştii? Că cei din partea de sus a acestui 

middle class se îmbracă de la designeri romani, încurajează creativitatea lor ca să zic aşa, de la obiecte la haine, 

sunt cele mai vizibile. 

B: Şi turism, unde fac? 

L: Aaaa, turism. 

B: Ce descoperă? Că ai zis că descoperă România şi... 

L: Descoperă România pe bicicletă, nu ştiu, tot vorbesc de astea cu bicicletele, mi-e cumva mai la îndemână. E 

cicloturismul, se iese puţin din zonele astea clasice, de destinaţii clasice 

B: Ai zis şi de sport dar nu ştiu dacă te refereai şi la sală? 

L: Măi, cred că sunt mai puţini care fac sală. În anii `90 era, sau 2000 de fapt. În 2000 cred că a fost un bum, 

toată lumea mergea la sală şi era aşa... iar un indicator pentru mine, profanul în ale sociologiei. Doar 

observator, dar acum sunt mai mult sporturi din astea de outdoor. Foarte multă lume aleargă, dacă te uiţi la 

maratoane sau serii de maratoane care se întâmplă, e lumea implicată în asta 

B: Uite asta cu maratonul mi se pare interesantă, drept, cum a apărut asta cu maratonul? Adică de ce s-ar face 

o chestie care se întâmplă o dată pe an? Că eu ştiu multă lume care... 

L: Da, sunt mai multe dar probabil o organizaţie... probabil că e o organizaţie care face unul pe an. 

B: Dar au mai fost maratoane şi nu se agrega lumea. Ce s-a întâmplat? E foarte important asta că ai zis şi că s-a 

declanşat asta cu mediu, s-a declanşat asta cu corpul, care e treaba? 



L: Cred că e mult mai vizibil, adică sunt evenimente cumva şi sociale, astea maratoanele. Nu e pur şi simplu, 

alergam... alergam în echipe, sunt echipe care aleargă şi la concursurile, uite, sunt concursuri de ciclism pe 

diverse categorii, de la copii la familie sau echipe şi am văzut echipe gen BCR, Catenă, din astea, îşi fac echipa şi 

merg la concurs, adică... 

B: Dar tu Îl legi doar de marketingul evenimentului, eu cred că totuşi s-a întâmplat ceva, e ceva cu oamenii 

ăştia de s-au... 

L: Nu, nu, nu neapărat. E şi marketing acolo, pentru că da, îşi poartă tricourile echipelor lor, dar cred că sunt şi 

mult mai vizibile decât la sală, na, doar disperaţii îşi fac poze trăgând de fiare dar aşa eşti mai, e mai socială... 

B: Dar ce are maratonul special faţă de alte? 

L: Nu ştiu. Îmi e greu să-ţi spun că nu mă pasionează şi nu... 

B: Ai prieteni care merg la maraton? 

L: Da, da şi în afară 

B: Păi şi nu povestesc ce le-a venit? 

L: Le face bine. Toţi vorbesc despre asta că se simt bine, se simt bine cu ei, bine cu ceilalţi 

B: Că mă gândeam, na, poţi să faci, că e lume care aleargă prin parc. Ce să-ţi vină să alergi... că e mult, 

maratonul nu e scurt. 

L: Nu, sunt 42 de kilometri 

B: Asta zic, adică, pare şi un fel, nu ştiu, de... 

L: Şi e şi o, nu ştiu, probabil o luptă cu tine, cu limite, cu... da 

B: Dezvoltare personală? 

L: Dezvoltare personală da, altfel decât prin cursuri şi prin 5 paşi de a reuşi să fii altfel decât eşti (râd) 

B: Sau să fii la fel cum eşti dar împăcat cu (râd) împăcat că nu poţi fi mai bun 

L: Nu ştiu, mi se pare... Acum, glumind, mi se pare mai benefic acest tip de dezvoltare personală bazat pe sport 

decât.. asta de... 

B: Face lumea din preajma ta, face dezvoltare personală? Sau forme de dezvoltare personală? 

L: Da, dar mai puţin. Adică majoritatea sunt pe sport, din cei pe care îi mai ştiu... 

B: Ce mai fac în afară de maraton şi... 

L: Ce am mai văzut, caiac 

B: Caiac? 

L: Aham, nu foarte mulţi 

B: E şi scump 

L: Măi, găseşti şi la Lidl caiac, a avut caiac o persoană de la Lidl, adică nu e... să-ţi iei caiacul ăla să te duci... poţi 

să-l pui pe bicicletă şi te duci, na... Nu e chiar atât de, diverse categorii... 



B: Bine, vezi că am văzut caiac de Herăstrău şi caiac de mers pe munte 

L: Bine, pentru rău e altceva, e alta, de asta îţi zic că... 

B: Sunt atraşi de sporturi cu componenta mic extremă... 

L: Exhibiţionista? 

B: Mmm, nu neapărat, dar dacă e un pic extremă, eu ştiu, tot veni vorba de caiac. 

L: Băi, bănuiesc că na. Depinde de fiecare cât de mult vrea să demonstreze şi cât de... 

B: La... 

L: Mai sunt oamenii care merg la festivaluri. Deci asta, asta cu festivaluri de film, de jazz, de... 

B: Zici că, asta, componentă de capital cultural începe să devină importantă că discriminator său... 

L: Nu ştiu dacă neapărat discriminator da e bine să... 

B: Nu, discriminator înseamnă, nu că faci ca să te separi de alţii, dar dacă asta, na 

L: Nu, dar este, ştii, iarăşi o... ţine de marketingul personal povestea asta şi observ la cei care acuma se 

intitulează sau sunt numiţi ori facilitatori ori influenceri şi sunt oameni foarte atenţi la acest marketing 

personal şi fac lucruri care da, îi stimulează pe alţii. Nu ştiu, sunt persoane care îmi vin în cap, care sunt în zona 

asta de sus a miadele class, care dă, încurajează designeri, care dă, poartă lucruri făcute de designeri romani 

sau din afară, care vorbesc de artă contemporană deşi nu sunt şcoliţi în... nu au în spate un background 

neapărat dar sunt preocupaţi de. De cei care deschid mici bussinesuri, e modă asta cu deschisul de cafenele 

B: Da? 

L: O, da, da şi începe din ce în ce mai multă lume se pricepe cum se prăjeşte cafeaua, la tipuri de cafele şi e 

cumva o influenţă similară, cred eu, celei care s-a întâmplat în bucătărie de la apariţia asta a show-urilor de 

cooking. Cred că destulă lume a fost stimulată de treaba asta, ştii? Să-şi varieze meniul zilnic şi tipurile de 

mâncăruri pe care le făceau, ceea ce mi se pare o parte bună, dincolo de cum arată ele şi ce personaje 

generate... 

B: Asta era o altă întrebare, aproape ai răspuns la toată cu chestia asta. Ce preocupări gastronomice are? Cam 

care sunt trendurile mai degrabă decât... 

L: Da, astea fusion în principal, adică să găteşti sarmale, nu te poţi lăuda cu, fac sarmale, Dar eu fac nu ştiu cel 

fel de mâncare şi eu pun ghimbir şi tot felul de ingrediente exotice... 

B: Au început să gătească? 

L: O, da. Văd oameni care se duc la cursuri de bucătărie. Iarăşi, oameni care nu au avut un background în asta, 

doar acasă, adică au avut ori o bunică, ori o mamă care au gătit bine şi le-au imprimat un anumit tip de gust 

dar care s-au orientat către, cum e Băcănia Veche, mai ales acum cu marketing, acum 6-7 ani şi s-au apucat să 

gătească. După gustul meu nu extraordinar dar pentru alţii e o referinţă 

B: După gustul tău însemnând ce? Că el nu, da şi de mâncare acolo sau e doar show-ul de la Digi? 

L: Nu, are şi un charity shop şi are şi Băcănia Veche care e magazin 

B: Dar nu şi găteşte acolo, său? 



L: Ba da, ba da, uite la şcoală unde era Agata, el furniza mâncarea şi are mai multe, are un serviciu de catering 

pentru copii. 

B: Da. La... apropo de ingrediente exotice, deci ce merge pentru combinaţie acum? Ghimbirul... 

L: Cucurma, Tamarint, ce înseamnă.. Hellul, zona asta asiatică pentru că sunt arome destul de puternice. Nu 

ştiu dacă ai observat, iar s-au deschis foarte multe Sush-erii, Sushi, chiar a apărut şi o şenilă... 

B: Sushanele 

L:... da, de sushi într-un mall, foarte prost dar, na, acum şi noi... 

B: Eu nu cred că aş putea să disting un Sushi bun de un Sushi prost... pentru că... 

L: Ba ai putea, crede-mă 

B: Mie nu mi se pare un gust pregnant aşa că, e... 

L: Nu, poţi distinge. Orezul ţi-e familiar şi poţi distinge un orez... 

B: E, bine, eu pot dar mănânc mult orez 

L: Contează foarte mult, pentru că... da 

B: Ai remarcat asta cu hamburgerii? 

L: Cu burgerii? Da, deci altă explozie. Sushi, Burgeri, sunt... 

B: Dar ce le-a venit cu burgerii ăştia? Adică am văzut că a explodat un pic şi în alte ţări dar în Bucureşti, nu ştiu, 

în România dacă mă duc peste tot nu cred că găsesc aşa cum e în Bucureşti, dar în Bucureşti e... 

L: În Bucureşti e, da 

B: Apropo, e cam în aceeaşi zonă cu cafenelele de care zici. Nu ştiu, e un peisaj... 

L: Da, cafenelele sunt un pic mai încoace dar burgerii, cred că de vreo 2 ani, asta a fost, nu ştiu, şi cred că un 

landmark aşa e asta Vivo, care evident, nu ştiu dacă iar, ai observat lucrul ăsta ca la noi merge foarte bine şi 

după o vreme se diluează pentru că oricum lumea vine, ştii? Ceea ce... 

B: Dar ei, ziceam, tu ziceai că erau mai degrabă ocupaţi de chestii din astea mai exotice, nu ştiu ce... Şi a apărut 

burgerul, adică cum, pe ce fond? 

L: Păi da, şi la burger, păi stai puţin. Şi la burger, sosul poate să fie nu ştiu, dai cu maclavais de roşii uscate pe 

chiflă... 

B: Am înţeles deci e... 

L: Tot felul de combinaţii la burger, cartofii, cartofii pot fi cu parmezan, pot fi cu usturoi şi pătrunjel 

B: Păi nu mâncau sănătos? (râd) 

L: Da, dar excesul de vineri seara? (Râde) 

B: Aaa, te gratifica 

L: Normal, după o săptămână de... 



B: Cam cum mâncăm noi pe vremuri la Kfc, după o lună aşa, de stres 

L: Da 

B: Cafea prăjită. Ei, trebuie să-ţi zic că am avut o discuţie cu un tip care cumpără de la Origo şi el zicea că, 

aceeaşi chestie remarca că începe lumea să ştie despre asta dar discuţia nu a mers mai departe acolo unde l-

am întrebat, mă, dar, eu nu am văzut în Italia, unde lumea bea cafea pe rupte şi miroase peste tot a câte o 

cafeluţă, şi nu e lumea preocupată să prăjească, să ştie de care e, adică există un singur tip de cafea: espresso. 

L: Da, am fost cu fratele meu la soia... 

B: Ce se întâmplă cu romanii? De unde le-a venit asta? 

L: Am vrut să-l duc într-un loc, el trăitor în Italia, nu? Şi băutor de espresso care trebuie să fie într-un anumit 

fel, cu cremă, cu.. Şi îl duc la Steam. A fost absolut oripilat şi a început o discuţie cu oamenii de acolo că ce 

espresso e asta fără cremă? Şi ce îi spune unul dintre băieţii de acolo... Nu se mai poartă cafeaua cu cremă.. Eu 

am fost foarte surprinsă de chestia asta. Adică nu se mai poartă cafeaua cu cremă? Da, şi lui nu i-a plăcut, de 

exemplu, fiind obişnuit cu cafeaua asta, te duci, stai în picioare, ai băut cafeaua, mergi mai departe. Adică, na, 

asta e esenţa până la urmă a... dar la noi este... 

B: Dar ce le-a venit? De unde a apărut asta? 

L: Aaa, te duci, stai, e sâmbătă dimineaţa, să vezi cu ce ciorchine e, e un loc de socializare, în primul rând. În 

Italia ştii, că dacă stai pe scaun, plăteşti mai mult, dar e plăcerea asta de a sta la... cumva e o combinaţie de 

balcanism (râde), cu plăcerea de a sta la cafea cu un anumit tip de cafea, că toate felurile astea, nu găseşti 

cafea turcească sau cafea la ibric, să face probabil în cele mai multe gospodarii la ni 

B: Dar ce e cu tabietizarea asta? Adică era şi până acum plăcerea să bei cafea dar ce e cu sensurile astea şi... 

L: Da, da e socială, ştii? Nu bei cafeaua la tine acasă. Te duci undeva şi bei cafea, mergi cu paharul, aparţii unui 

grup care bea de la Steam, care bea de la Origo, care bea din nu ştiu, trebuie să apară... 

B: Dar ce le burghezeşte pe astea? Ce au ele şi n-au altele? 

L: E o cafea chiar gustoasă, adică, uite, chiar ieri am fost şi am luat o cafea de la Steam. E... are un alt fel de 

gust. Bine, ei variază tipurile de cafea, da. Îţi fac espresso, îţi fac cappuccino, din acelaşi tip de cafea care e, nu 

ştiu, îl ţin poate o lună după care trec la alt tip, mai acidă, mai ne acidă, mai... e cumva că la... A, alt lucru, altă 

preocupare pe care am observat-o, asta pentru enologia... oameni care se duc la... fac masterate, chiar o ştii 

pe Roxana care face un masterat în asta şi e o preocupare pentru vinuri şi vinuri locale în special. Oameni care 

merg la degustări şi limbajul e împrumutat în zona asta de cafea se vorbeşte la fel: aromă de nuci, o tentă de 

grapefruit... (râde) 

B: Da e şi o tentaţie a experimentării? Adică să vină de acolo? 

L: Da pentru că, ştii, e diferenţa pe care o pune faţă de, între tine şi ceilalţi 

B: Păi atunci, e despre diferenţiere? 

L: Cumva da, cred că da. Eu fac asta. Eu mă asociez cu aceste grupuri de oameni care merg acolo, fac asta, 

practica asta. 

B: Înţeleg că schimbă cafelele, aproape niciuna din ele nu rămâne.. 

L: Soiurile, soiurile şi îţi povestesc. Deci pe mine... sunt destul de bine trăinuiţi, cei care servesc această cafea. 

B: Dar cine îi trăinuieşte? 



L: Măi, sunt, nu mai ştiu dar sunt sub 40 de ani, deci cei care au pornit businessurile astea. Au mers în afară, au 

făcut cursuri, avem la rând, cred că sunt unul sau doi barista premiaţi şi în afară şi la rândul lor îşi trăinuiesc 

oamenii 

B: Care sunt...? 

L: Nu ştiu să îţi spun nume... 

B: Nu, nu nume. Mă interesează geografia cafenelei. Cam cum ai situa-o? 

L: Clujul e un punct puternic şi de acolo... E şi o fabrică de... un importator de cafea, au şi prăjitorie şi multă 

vreme au distribuit în Bucureşti. Am un amic care e corporatist în Pipera dar a cărui pasiune este preparatul de 

cafea, şi şi-a luat-o bicicleta cu care umblă şi face cafea, cafea rece, mi-a făcut în după-amiaza asta o super 

demonstraţie de ceai şi de cafea 

B: Da? 

L: Da. Da, îşi cumpără singur cafeaua. Şi-o prăjeşte, o macină 

B: Unde o prăjeşte? 

L: Mi se pare că tot la Origo că ei au prăjitorie dar contează cum supraveghezi asta 

B: Adică? 

L: Timpi, grade (râde) 

B: Păi nu e o maşină, ce naiba? 

L: Nu, nu e atât de automatizată din câte ştiu. Uite, în piaţa Gemeni. Ai văzut prăjitoria aia din piaţa Gemeni? 

B: Aham. Asta cu prăjitoriile. De ce nu mai... Uite, până acum eram fermecaţi de cafele Lavazza, Illy, nu ştiu ce 

şi dintr-o dată... 

L: Erau doar să le consumi ştii, şi dacă toată lumea face, toată lumea consuma asta, eu vreau să consum 

altceva... să fiu altfel decât... Dar cred că e o tendinţă 

B: Eh, asta mă, mă, mă, cum să spun? Mă stimulează să tot încerc să aflu de ce nu întâlnesc asta în Roma dacă 

mă duc, în Napoli, în Bari.. 

L: Scuză-mă dar şi în Roma e povestea asta. Una e să bei cafeaua pe via Venetto... 

B: Da, e adevărat. Unde o bei dar eu nu asta, cu prăjitoriile. Ăla hab... nu îl interesează unde ai prăjit tu cafeaua 

L: Da... 

B: Îl interesează să fie bună, deobicei sunt fideli 20 de ani aceleaşi cafele. Ştii? BUcureştiul are chestia asta de 

experimentat, la greu, e... 

L: Păi da, dar uită-te la Bucureşti cum arată. Şi Bucureştiul arata la fel. Că arhitectură, că dezvoltare. E aşa... 

(râde) e un puzzle, e un amestec, adică nu ai niciun fel de coerentă. În afară de zona asta construită de 

Ceauşescu, care dă, e coerentă prin tâmpenie... 

B: Da e coerentă, iartă-mă, a mai pus şi nişte copaci în preajma blocurilor... 

L: E coerentă, e singură... 



B: Ăştia acum îi desenează şi nu îi mai pun 

L: Da 

B: Ce voiam să te întreb. De pâini. 

L: Pâine. Da. Era iarăşi pe listă... că suntem pe stradă (Nu se înţelege numele). 

B: Aşa, cum e? 

L: Aaaa, exemplu care mie îmi e cel ai familiar e Rue du Pain, care a început acum 7 ani... 

B: Da 

L: Exact pe zona asta de a aduce altfel de pâine şi pâine franţuzească. E cumva o referinţă Franţa pentru pâine. 

Deşi în supermarketuri ai soiuri italieneşti. 

B: Da, Ciabata, gen 

L: Gen. Dar iar, este acest artizanal, acest făcut de puţini oameni, cantitate limitată 

B: Şi cam ce pâine se preferă? Ok, franţuzească, dar ce gen de... mai densă, mai aerata, mai consistente.. 

L: Acum sunt de toate felurile. Cu ceapă, cu seminţe, cu fructe... 

B: Aaa, deci pâine, pâine, nu 

L: Există şi pâine, pâine... 

B: Dar tu zici că e mai degrabă pâine cu ceva 

L: Pâine cu ceva sau nu ştiu, bagheta, soiurile, să zic, clasice (râd amândoi) 

B: Tu de care îţi iei? 

L: Aaaa, eu îmi fac pâine acasă, dar când îmi iau, îmi iau cu hrişcă, de exemplu, sau pâine foarte aerată. Îmi 

place pâinea cu goluri (râd) şi încerc să fac acasă lucrul ăsta 

B: Noi vrem să vedem şi dacă oamenii discută despre clasa asta de mijloc, discuţia, adică ţi-a venit vreodată în 

discuţii în ultimii ani? Discuţi despre asta, te gândeşti la ea? 

L: Cumva invers... Chiar sâmbătă, am mers la Cărtureşti şi am început o discuţie cu Adrian despre cărţi în care 

spuneam (nu se înţelege)... vai că nu se citeşte, sunt 40% gospodarii fără o carte... dar, ca să-ţi cumperi o carte 

plăteşti cam cât costă o carte în afară. Îmi adusese, mi-a adus (nu se înţelege numele) trei cărţi de (nu se 

înţelege numele) 

B: Da 

L: Costă 8-9 euro, ca să-mi iau Jurnalul lui Sebastian trebuie să dau 70 de lei. Ce înseamnă 70 de lei dintr-un 

salariu minim? 

B: Da 

L: Nu ştiu dacă salariul minim este asociat clasei de mijloc, poate o parte a ei... 

B: Poate e o condiţie 



L: Sau venitul minim garantat este asociat pragului de sărăcie 

B: Deci în condiţiile astea aţi discutat despre... 

L: În condiţiile astea am discutat şi da, astfel de preocupări. Ce mi-e mie să zic, vizibil şi la îndemână pe 

Facebook, deobicei pentru că, văd preocupările celor din reţeaua... Şi cumva cam tot ce ţi-am povestit e vizibil 

pe această reţea 

B: Dar utilizezi termenul ăsta? Adică îl foloseşti când te gândeşti la... 

L: De clasa de mijloc? 

B: Da. Am avut oameni care au spus că nu au discutat niciodată despre asta, bine, câţi, la un moment dat 

sunau şi ziceau că băi, da, dar nu-i ziceam clasa de mijloc, era de la sine înţeles, său... 

L: Nu neapărat, sunt discuţii să zic aşa, de masă, de grup, da în care se discută, nu ştiu, de la venituri la achiziţii, 

la... sau la ce se întâmplă în economie. Ştii? Şi într-un context de felul ăsta 

B: tu te consideri? 

L: Mă aşteptam la întrebarea asta. Nu ştiu, păi raportat la veniturile pe care le am din ceea ce am făcut până 

acum în zona culturală, e foarte greu,. Dacă împarţi venitul pe 12 luni, cred că pic sub limita inferioară a clasei 

de mijloc, de multe ori 

B: Da ceva care poate să compenseze veniturile? 

L: Asocierea. A, da, asocierea asta familială care compensează, evident, dar, da, de preocupări. Probabil că ţi-e 

mult mai greu să ai preocupări de felul celor pe care le am când, (nu se înţelege)... alte lucruri, care ţin de 

supravieţuire până la urmă 

B: Din câte ştii tu, sau aşa, din ce mai discutat lumea. Crezi că a existat o aşa zisa clasa de mijloc înainte de `90? 

ŞI dacă da, de cine era ea reprezentata? 

L: Păi da, eu spusesem, spusesem mai devreme de locuitorii cartierului Drumul Taberei şi spun asta pentru că, 

de curând, într-un proiect... (discuţie cu o persoană care a intrat în cameră). Lucrând într-un proiect al uniunii 

artiştilor, arte Bucureşti, la ediţia a VII-a a anului asta şi încercă să aducă artă în cartiere, mai aproape de... Şi 

tot timpul când se vorbea despre Drumul Taberei, era asociat acestei clase de mijloc dinainte de `89, pentru că 

acolo locuiau scriitori, artişti 

B: Aha 

L: Cred că este şi un cartier relativ nou şi în care s-au mutat şi o parte din cei care au fost dislocaţi, din zonele... 

şi... sau Dămăroaia, că aveam (nu se înţelege), Luceafărul din Dămăroaia care... şi cred că în general 

intelectualii erau asociaţi clasei de mijloc. 

B: Aha. Categorii profesionale? 

L: Păi na, e destul de largă această categorie de intelectuali, poate să fie... Da nu ştiu (nu se înţelege cuvântul) 

că venituri dacă ei săreau de nu ştiu, venitul unui muncitor de la IMGB. 

B: Dar, se diferenţiau prin ceva ca să putem vorbi de o clasă de mijloc înainte de `90? Făceau ceva ca să fie 

diferiţi de... 

L: Păi la fel. Nu ştiu, preocupare, faptul că aveau cărţi în casă, citeau seara, era televizorul lor 



B: Dar eu sunt dintr-o familie de muncitori şi aveau cărţi în casă 

L: Mă rog, nici la mine nu erau... 

B: Dar depinde şi ce cărţi aveau, nu? 

L: Şi tot aveam cărţi... Păi da dar, dacă îţi aduci aminte, înainte de `89, ca să-ţi iei o carte bună luai încă nouă... 

B: 3 dinţi din faţă 

L: Da şi luai tot felul de prostii 

B: Eu am în... interiorul cercetării am un fel de secţiune specială despre casa pe pământ, pentru că îmi dau 

seama că expresia asta se aude din ce în ce mai mult aşa că un fel de zgomot de fond. Am şi văzut am şi vorbit 

cu oameni care stau în case şi nu întotdeauna are foarte coerent ce se întâmplă cu casa aia, adică multă lume 

nu pare pregătită neapărat pentru asta, adică lumea nu prea ştie ce înseamnă şi de ce 

L: Nu, dar ai observat persoane care se mută din Bucureşti? Şi sunt şi la voi la muzeu. Oameni care s-au mutat 

în afară Bucureştiului tot casa pe pământ 

B: De ce zici că fac asta? 

L: Nu ştiu, cred că e aceeaşi poveste. Cumva... nu toată lumea se simte confortabil într-un oraş, e căutarea asta 

de aer curat, de locul tău mai mare, de spaţiul personal, să zic aşa. De a-ţi cultiva propriile roşii, nu? (râd 

amândoi) Recolta Andrei de asta vară. 

B: Da. Dar ce încearcă să facă... 

L: Dar e ciudat pentru că sunt oameni, nu ştiu, Andra cred că e mai mică decât noi şi n-a prins, nu ştiu, MC, 

înainte de `89, şi eu şi tu, aveam gradina acasă. Mergeam la cules de diverse lucruri, plantăm, culegeam, 

îngrijeam. 

B: Da şi după le-am lăsat în urmă, cum am lăsat şi pachetul de acasă şi toate astea ca un fel de mică... 

L: Nu. Eu încă primesc pachet de acasă 

B: Da, da, da. Nu. Acum a reînceput după părerea mea. 

L: N-a fost nicicând. La mine nu a fost o pauză 

B: Dar eu ce ziceam e că asta cu, casa pe pământ a fost aşa o chestie de care noi, cel puţin 10-15 ani, ne-am 

despărţit, adică pentru toată lumea e... să stai cât mai în centrul oraşului. Ştii ce zic? Adică, ce încerc să te 

întreb e aşa: Ce cu oamenii ăştia care au avut acest vis să stea cât mai aproape în centrul oraşului, de cluburi, 

de aia, de aia, de aia... 

L: Nu da mă recuno.. 

B: Ca să nu mai zic de oameni care se drogau şi aşa 

L: Mă recunosc în acest vis... Eu am stat, de când am venit în Bucureşti eu am stat în centru. Pe Brezoianu. Mi-a 

fost foarte greu după 10 ani să plec de acolo, să mă mut în Floreasca, Deci era ca şi cum eram în afara oraşului, 

Floreasca. De ce mi-am dorit în centru? Pentru că mergeam pe jos. Aveam acces la tot ce însemna job şi 

preocupări colaterale, erau concentrate în centru. Nu aveam nevoie să călătoresc pentru asta. Am încercat să 

ne mutăm, am stat o perioadă la Stejari, care e pe Jandarmeriei. Călătoritul dimineaţa, era absolut un coşmar. 

Sau întorsul acolo. Faptul că nu aveam acces, trebuia să mă urc în maşină ca să-mi cumpăr o pâine. Pentru 



mine nu a funcţionat asta cu ieşitul din afara oraşului atâta timp cât tot ce se întâmplă legat de joburile 

noastre şi de şcoală copilului, se întâmplă în oraş. Şi nici nu cred în mitul ăsta, da, stau în Corbeanca pentru că 

e aerul curat, dar eu, cea mai mare parte a timpului o petrec totuşi în oraş, pentru că aici lucrez, aici îmi duc 

copilul la... beneficiez de două zile pe săptămâna de aer curat. Dimineaţa până seara, ceea ce pot să fac 

plecând undeva. 

Asta e experienţa personală şi in continuare îmi doresc să stau în zona asta centrală pentru a nu depinde de 

mijloace de transport şi de aia... 

B: Tu, dar ceilalţi? 

L: Eu? Aaaa... 

B: Zici că a apărut asta şi, ei cum fac asta? Cum reuşesc să împace cele două, ca idee 

L: E gradul de adaptabilitate 

B: Adică, mai au joburi în centru? Sau sunt mai independenţi? 

L: Nu. Adică mă gândesc la familia Scripcaru care stă la 30 de km, familie cu 6 copii care având atâţia copii, şi-

au făcut şi o şcoală la ei acasă şi o şcoală care funcţionează şi pentru alte familii din zona asta, din cei mutaţi să 

zic, din Bucureşti. Snagov, Ciolpani, îşi duc copii acolo. 

B: Aha 

L: Şi ei şi-au creat, cumva, micul lor oraş acolo la sat. Înfiinţează un muzeu al oalelor. Cunoşti, tot demersul. 

Alţii care sunt, na, cum sunt tot de la tine de la muzeu, care stau în afară dar vin să lucreze în oraş. Totuşi se 

simt confortabil stând în afară şi neavând de a face cu toată zumzăiala oraşului 

B: Prietenii voştri sunt mai degrabă încoace, spre centru? Sau au şi ei case? 

L: Aaaa, nu sunt... (intervine o persoană venită din altă cameră). Mai... sunt destul de răspândiţi dar, cei care 

îmi vin aşa în minte, sunt nişte dezvoltatori, total atipici, şi care şi-au pus la rândul lor problema mutatului din 

oraş, şi nu pot, nu pot şi vor tot în centru să locuiască şi şi-au luat 160 de m de teren în centru ca să-şi facă, la 

un moment dat, o casă a lor. 

B: Şi au şi casa de vacanţă? 

L: Ei nu, mă rog, ei nu dar sunt oameni care au, da. Au casă de la ţară, sau, nu neapărat casa de vacanţă aşa 

fancy. 

B: Da, dar poate să fie casa de la ţară 

L: Da, de la ţară 

B: Bun, şi cu ultima întrebare e despre copii 

L: Despre copii 

B: Ce proiectează pentru copii? Sau şi mai complicat, care e treaba cu copiii? (Râde) 

L: Treaba e foarte complexă acum 

B: Aşa 

L: Nu mai e ca pe vremuri 



B: Uite (râde) 

L: Când trebuiau să împlinească ce n-au împlinit părinţii 

B: Aham 

L: Ori să urmeze drumul părinţilor. Acum a intervenit parentingul sau parentajul. Ceea ce este o mică religie în 

plină dezvoltare şi prin avânt cu extremisme inerente oricărei religii (râde) 

B: Cu secte (râde) 

L: Da. Cu secta bio, secta vegană, secta diversificare largă (râde) şi cu... şi aici ţin să menţionez, este o 

observaţie... o observaţie na, e evident că e empirică, dar, am observat că exact copiii celor care sunt foarte 

preocupaţi de parenting, care sunt psihologi sau guru ai comunicării de non violent, de a înţelegerii copilului în 

toate manifestările lui şi a libertăţii fără limite, exact copiii acestor oameni sunt cei mai anxioşi, cei care se 

înţeleg cel mai puţin cu ceilalţi copii şi mă întreb de ce... adică e încă... (râde) Eu nu înţeleg mecanismul. Da, 

este o tendinţă de a lăsa copilul fără niciun fel de limite, dar dacă eşti totuşi atent la propriul copil, o să 

constaţi că el îţi cere nişte limite şi le cere de bebeluş fiind, cere aceste limite 

B: Da 

L: Şi nu cred în educaţie fără limite. Chiar, aseară mă gândeam în ce măsură e dresaj... Un dresaj mai fin, 

educaţia, de fapt. Alte tendinţe sunt astea, legate de tipul de educaţie pe care îl... se fac eforturi majore pentru 

a-ţi pune copilul într-o şcoală particulară. Dar şcolile particulare, majoritatea sunt la început şi sunt 

experimentale şi... nu e neapărat rău lucrul ăsta dar există şi situaţii în care sunt experimente proaste şi 

nereuşite. E iar o tendinţă de a nu pune presiune pe copil să înveţe. Copii nu mai trebuie să ştie să scrie, să 

citească devreme 

B: Mie mi se pare exact cum ai zis tu că se clasează între două extreme. Fie spre să nu înveţe, să se joace, să 

facă ce-l taie capul sau invers, să-l echipezi până aici... 

L: Da, şi să ai... Recent, că săptămâna trecută am trecut printr-o fază din asta în care dă... copilul e la o şcoală 

de muzică şi acolo tendinţa este că pe lângă orele de pian, de instrument, care sunt în program. Sunt două pe 

săptămână şi două de teorie, să se lucreze foarte mult acasă. Nu mă refer la studiul individual. Că studiul 

individual, da, e zilnic, o oră, la instrumentul pe care ţi l-ai ales tu, dar pe lângă asta, un alt profesor. Adică 

acelaşi tip de meditaţii care se întâmplă în şcoala tradiţională dar pe matematică, pe romana, tra, la, la. Şi 

practic se ocupă timpul copilului la maximum, adică ei lucrează... şcoala lor înseamnă mai mult decât serviciul 

părinţilor. Şi sunt mult mai prinşi în asta. Dintr-o dorinţă de performanţă, cu orice preţ, de o dorinţă... uneori 

vine şi dinspre copil. Sunt cazuri în care copilul cere şi îşi doreşte foarte mult să facă ceva şi atunci mi se pare 

ok, dacă el e aşa. Trebuie să fii totuşi atent la echilibrul lui pentru că, nu ştiu, nu mi se pare o dezvoltare 

cumva, echilibrată, armonioasă, dacă el se duce doar pe o zonă cum e, uite, nu ştiu dacă iar ai observat, în 

zona de educaţie este o religie a limbii germane. De vreo câţiva ani. A fost înainte o tradiţie a liceului german în 

Bucureşti, fostul Hermann Oberth, actualul Goethe, dar de 5-6 ani, nu e legat de alegerea lui Iohannis, chiar 

înainte cu vreo 3-4 ani a început povestea asta... 

B: Sau nu numai de asta 

L: De învăţământ în limba germană dar care e înţeles în termeni de rigoare. E adevărat, pe piaţa muncii se 

caută foarte mult limba germană, de acord şi pot să observ şi eu. Să intri pe site-urile de joburi, o să vezi câte 

cereri există pentru limba germană. Constituie un avantaj întotdeauna. Iarăşi, diferenţa faţă de ceilalţi. E o 

limbă pe care... Dar... 



Şi iarăşi, legat de educaţie, e o tendinţă a extra-curricularelor, că, ce activităţi le pun părinţii copiilor. La mare 

preţ e călăria, spadă... Da, înot, pian, balet face toată lumea, adică... 

B: Da, am văzut că la (nu se înţelege)... lângă Snagov 

L: Aikido? Da, da, este un domeniu. Acolo merg cei mai mulţi 

B: E interesant că e Aikido pentru că Aikido, nu înveţi să te baţi ci să te aperi, e defensiv, e... 

L: Da, dar e mult mai complex decât... nu ştiu, Jiu Jitsu sau alte... 

B: Haine? 

L: Haine. Majoritatea copiilor sunt H&M 

B: Da? Cum sunt şi majoritatea adulţilor, că.. 

L: Da. Nu ştiu, la copii văd mai... 

B: Da? 

L: Nu umblu eu prin magazine, ştii? Dar umblu doar pentru Agata şi e mai vizibil pentru mine 

B: Şi îţi iei şi pentru tine 

L: Nu prea 

B: De unde se îmbracă clasa de mijloc? 

L: Clasa de mijloc. Păi, nu ştiu, cea mai mare parte probabil că din mall. Miniprix, e o sursă bună iar up middle 

class, ţi-am spus, de la designeri. 

B: Design? 

L: Designeri romani 

B: Da? Cine? 

L: (nu se înţeleg numele enumerate) pentru încălţări, iar, Adelina Ivan 

B: Adelina Ivan pentru ce? Haine, său...? 

L: Pentru haine... de doamne. Dar există designeri... 

B: Carmen Secăreanu? 

L: Secărean, da, Rea Costa, există designeri şi pentru copii 

B: Da? 

L: Da, tot Rea Costea şi alţii 

B: Texturi? Şi atât. 

L: Texturi... Depinde de sezon. Vara în. 

B: Da? Dar prefera natural sau artificial, sau inovaţii în artificial? 



L: Măi, la sportivi, cei care practică sporturile de care am vorbit la început, da sunt pe inovaţii pe artificial, dar 

aşa de, zi cu zi, sunt astea, materiale naturale. Combinaţia de lână cu mătase, care e foarte... e pentru all 

seasons. 



Transcript interviu M (48 manager resurse umane) şi U (44 ani experta contabil) D 

 

 

U (Urania): Ok. Deci mă întrebaţi? 

I (A doua persoană cu Bogdan): De la... de unde eşti? 

U: Da. Sunt născută în Techirghol. Am petrecut 18 ani acolo şi 20 şi ceva de ani în Bucureşti, am făcut 

facultatea în Bucureşti, deci şcoala generală, liceu, în Constantă, după acea facultatea în Bucureşti şi am rămas 

în Bucureşti după facultate ca mulţi alţi colegi de ai mei. 

B (Bogdan): Facultate? 

U: ASE am făcut 

B: Ce specializare? 

U: Finanţe bănci 

B: Şi părinţii? 

U: Pe vremea aia s-au schimbat. Şi părinţii, mama nu are facultate, s-a căsătorit de tânără, la 17 ani iar tatăl 

meu tot în Ase, tot ASE-ul l-a făcut 

B: Aici? 

U: Tot în Bucureşti 

B: A, deci a fost de acord cu plecare şi aşa 

U: Părinţii mei, niciodată nu s-a pus problema, sunt de acord, nu sunt de acord. Am avut o libertate 

întotdeauna. Am făcut aşa cum am judecat şi cum am gândit eu. Nu se luau decizii la modul ăsta, suntem de 

acord sau nu suntem de acord. Au avut întotdeauna încredere în mine şi m-au lăsat să fac... Deci eu am ajuns 

aici pentru că aşa am gândit eu. N-am avut o influenţă din familie 

B: Dar de ce finanţe bănci? Asta ar fi prima întrebare mai... 

U: Pentru că, până... deci eu am dat la facultate în 1990, am fost prima generaţie după revoluţie. Până în 

revoluţie, dădeam la Politehnica, adică eu eram clasa a XII-a la revoluţie. Revoluţia a fost în iarna iar eu eram la 

mijlocul clasei a XII-a. Eu atunci trebuia să dau la facultate vara, după revoluţie. Pana în revoluţie eu dădeam la 

Politehnica pentru ca orientarea şcolară, profesională era zero înainte de revoluţie. Pe vremea comunismului 

nu ştiai. Dădeai la facultate din alte considerente. Te gândeai că trebuie să câştigi, după aia trebuie să ai 

înclinaţii... pur şi simplu am... natura mea mă făcea să fiu foarte bună la matematică, fizică şi ca atare dădeam 

la Politehnica punct. Nu era o orientare. Nu mă orientam ca o să fiu inginer său... şi ce o să fac dacă o să fiu 

inginer sau că ce specializare, nu ştiu. Eram bună la matematică, fizică, chimie, dădeam la Politehnica. ŞI a 

venit revoluţia şi un prieten de familie care a murit de curând, directorul de vânzări de la Vinexpert, care era 

bucureştean, la un moment dat a zis, ba, tu... te duci în Politehnica. Ascultă-mă pe mine, că lucra, atunci 

înainte de revoluţie, nu era Vinexpert, era într-o uzină, era inginer şi a zis, băi, nu te face bai inginer că vine 

economistul la tine şi zice: din atâta aşa, ţie trebuie să-ţi iasă atâtea şuruburi şi mie atâtea trebuie să-mi vine 

economistul la tine şi zice: din atâta aşa, ţie trebuie să-ţi iasă atâtea şuruburi şi mie atâtea trebuie să-mi iasă 

chiar dacă explica eu ăluia că nu are cum, inginer fiind. Mi-a zis, ascultă-mă, nu te face inginer şi cumva mi-am 



schimbat, cred, viziunea şi în anul în care eu am dat la Ase s-a dat doar matematica. Nu există economie 

pentru că nu au putut să transpună în câteva luni de la economică socialistă la asta capitalista. Nu aveau cum 

să o facă şi am dat matematică la care oricum eram aşa şi m-am dus către Ase. 

B: Şi job, imediat după sau chiar în timpul facultăţii? 

U: Job am avut imediat după dar la modul că îmi făceam vacanţă de vară, deci am terminat facultatea, pe 

vremea aia nu ştiu dacă s-au schimbat lucrurile prea mult, nu ştiai nimic după facultate. Nu ştiam nici cum 

arată o factură sau o chitanţă, habar nu aveai, deci o chestie teoretică, o îmbâcseală aiurea... 

I: Serios până şi la economie? 

U: Da... nu ştii să faci nimic, absolut nimic. Erau nişte chestii teoretice acolo care nu te ajutau. Chiar nu te ajută 

deloc în.. profesional 

I: Mă gândeam că dintre toate astea ar fi cea mă practică 

U: Nu, deloc, deloc, pentru că între timp am făcut ACCA-ul, da, care e cea mai mare organizaţie profesională 

din lume de Certified Accountance şi am văzut că nu are nicio legătură cu Ase-ul care se face la noi, deci nu, n-

au nicio legătură... Şi îmi făceam vacanţă de vară şi am fost cu o colegă de facultate, prietenă foarte bună şi am 

zis că ne angajăm. Unde ne angajăm, Mădă? la vulcan, acolo lucra taicasu. zic, ok.? La vulcan, acolo lucra taică-

su. Zic, ok. Nu ştiam ce e în Bucureşti şi aşa, deci eu eram în vacanţa de vară acasă şi când şi cum şi m-am dus 

la Vulcan. Eu cu Mădălina, proaspete absolvente de Ase, dar de Ase din ăsta nou pentru că în timpul, în 

perioada celor 5 ani s-au tradus, s-a trecut de la socialism la capitalism, s-au tradus, de la... am participat şi eu 

pe la Drept, pe la Constituţie, cu bucăţele, dădeam profesorului din dreptul francez, traduceri şi traduceam... 

Adică nu se ştia nimic. Era o nebunie atunci, şi proaspăt absolventa de uite ce, din astea, noua economie, nouă 

viziune, noile analize economice, s-a făcut pentru noi un departament de analize economie în Vulcan, eram 2 şi 

spuneam contabilei şef, îi spuneam şi analizam şi descompuneam pe driver şi uite, cât vine din volume, din 

preţ, din ce învăţasem şi noi mai nou în ultimii ani, oricum... şi ăla se uită la noi, că oricum nu înţelegea nimic, 

erau din fostele fabrici comuniste. Nu ai cum, e cu totul altceva şi am stat acolo 6 luni şi după aia, s-a ivit o 

oportunitate. Cineva avea încredere în mine şi m-au chemat la... tot prin cineva cunoscut, dar nu mai ştiu cine 

m-a recomandat atunci, la o firmă italiană, director economic. De unde din Vulcan eram în... da, lucrat în 

condiţii din alea de birouri de lemn, nu aveau calculatoare, nu existau pe vremea... nu ştiu cât sunteţi voi de 

tineri da atunci s-au introdus calculatoarele. De unde totul trebuia să ai în cap înainte, după aia te foloseai de 

computer, cu programe de... Deci a fost cu totul o... un... schimbarea a fost dramatică în tot. Şi au avut 

încredere în mine să fiu director economic la o firmă italiană de confecţii textileîn nord. Acolo practic am 

învăţat şi a început să aşa, dar la modul că aveam o gândire critică şi mă contraziceam cu cenzorii... dar un 

debate din ăla bun din care ies la iveală lucruri şi.. 

B: Asta în ce an? 

U: Nu mai ştiu, am 40 şi ceva de... acum 20 şi ceva de ani. Nu mai ştiu, dacă vrei îmi scot cv-ul şi vă spun şi anii. 

Nu ştiu. 

B: Oricum `95 şi... 

U: `90 si`95 am terminat facultatea, prin `96, `97 cam aşa. `97, corect 



B: CÂştigase Convenţia 

U: Copilul are are 98, copilul e născut în `98 şi atunci în `96, `97. Cam aşa. Nu se ştia, în România nu se ştiau 

multe. 

B: Şi la firma cum era? 

U: Şi la firmă, fiind director economic, d ar nu aveam pe nimeni în subordine, era foarte bine. (Râd ambii). Da, 

pentru că eu făceam tot, eram director economic de ce. Pentru că aveam nişte, nişte (râd în continuare) 

I: Mi-a luat, aşa, o secundă să văd cum e (râd) 

U: Păi da, pentru că practic, nu te izbeai nici de încrâncenările cuiva care aşa, nu trebuia să te impui, să-ţi impui 

viziunea aşa, deci totul... gândirea mea era de la capăt... totul era gândit de mine. Participăm şi în negocieri, 

mă rog, da, şi uşor, uşor am intrat în... Cred că saltul dramatic a fost când am intrat într-o multinaţională, 

atunci a fost pe parcursul meu profesional saltul dramatic în care am învăţat şi şi mai dramatic a fost când m-

am apucat de, că diferenţa mă refer dramatic nu... 

I: Dramatic la nivel profesional? 

U: Profesional că diferenţa între ce făceam şi ce am făcut după aceea. A fost ACCA-ul care într-adevăr, mi-a 

deschis cu totul altă viziune decât ceea ce făceam şi am înţeles de ce făceam ce făceam şi de ce mi se cereau 

anumite lucruri în multinaţionala, cu raportare în Germania şi aşa mai departe 

I: Dar ACCA a fost făcut în Bucureşti, nu? 

U: ACCA-ul este făcut în Bucureşti pentru că există o firmă care este provider pentru aşa ceva. Sunt UK based, 

asociaţia asta 

B: Dar trecerile astea au influenţat cumva, nu ştiu, formele de consum, de îmbrăcat, prieteni 

U: Cu siguranţă 

B: Cam în ce fel? 

U: Cu siguranţă, da, dacă mă refer doar la cei 3-4 ani nu cred că a fost aşa... Nu îmi dau seama dacă nu 

mergeam încoace şi dacă nu erau, asta nu ştiu. 

B: Şi la (nu se înţelege cuvântul) se văd? 

U: Nu ştiu, dar da. M-am căsătorit, nici nu mai ţin minte... prima dată că am avut.. 

M: (Soţul Uraniei): Nu cu mine (râd toţi) 

U: Deci am un copil din prima căsătorie şi prima dată m-am căsătorit... nimeni nu-i perfect. Cred că prin `96-

`98. Atunci m-am căsătorit pentru că în `98 s-a născut copilul. 

B: Şi soţul ce... 

U: Medic veterinar pentru că am stat în Agronomie 

B: Mamă, e că filmul ăla cu Mircea Diaconu... (râd ambii) 

U: Da, deci, am stat în Agronomie că acolo erau căminele ASE-ului şi medicinei veterinare şi acolo ne-am 

cunoscut, în cămine şi ne-am căsătorit aşa şi... atunci s-a născut copilul, am stat în concediu de maternitate 2 

ani, de aia, trebuie să trec mai încolo ca să-mi dau seama dacă au produs schimbări şi în... pentru că 

maternitatea e cu totul altceva. Deci au fost 2 ani în care am stat acasă şi am crescut copilul şi aşa şi 



maternitatea e cu totul. Deci eşti cu totul în altă lume, eşti într-o bulă, n-are nicio legătură. Nu se văd în 

social... eşti tu cu copilul şi ăla e universul tău. Nu eşti în social.. 

B: Dar nu apare angoasa asta că e un gap intre... 

U: Nu. Din contră, din contră. Nu ştiai ce să faci să ajungi mai repede la copil. Deci prima oară când m-am 

despărţit de copil a fost în... deci eu am născut copilul în Constantă, m-am dus acasă ca să fiu aproape de 

mama şi, deci am stat le Techirghol cu ea cei 2 ani... prima oară când m-am despărţit de copil şi am venit în 

Bucureşti să-i cumpăr cărucior că nu ştiu de ce nu puteam să-i iau din Constantă cărucior... (râde Bogdan) Prin 

90 şi ceva nu era abundenta asta de toate mărcile şi toate, aşa... 

I: Ajungem la consum (râde) 

U: Ajungem la consum... Am venit în Bucureşti să cumpăr cărucior pentru copil dar la modul că am plecat 

dimineaţa şi m-am întors seara cu trenul, şi, despărţirea aia de copil a fost dramatică. Deci dai în plâns, bine, 

sunt şi schimbări hormonale. În maternitate toate ţi se par cap... e o nebunie, un capăt de ţara şi aşa şi... da 

deci focusul tău e copilul. Aşa eşti făcut şi schimbările hormonale care se petrec în interiorul... asta face, da? 

Deci eşti tu cu copilul atât, punct, nu mai contează nimeni în jur sau sunt adiacenţi care te pot ajuta, atâta. Nu 

le mai dai... 

B: Eu întrebam aşa pentru că am văzut, poate şi printre amici care abia aşteptau să-şi reia treaba că le era 

teamă că nu mai au competente 

U: Nu... 

M: Cred că depinde de perioadă... atunci era altfel 

B: Cred că nu era timpul atât de accelerat 

U: Nu era... nu. Pentru că presiunile sunt... 

M: Nici în perioada aia jobul nu era o problemă, nici noi nu eram foarte conştienţi de carieră 

U: Iar piaţa forţei de muncă nu era că acum, atât de... totul îndârjit şi îţi pierzi locul dacă nu te mai... 

M: Nu, o perioadă... ca şi eu îmi aduc aminte.. 

U: Am stat 2 ani, acum nici nu mai stau... 

M: Nu, dar în perioada ăia noi puneam presiune pe angajaţi totul era... 

U: Da, era angajatul, rules. (râde) 

M: Era invers, nu îţi convenea plecai, adică să ai 10 copii... 

B: Da? 

M: Da, era... Nu prea mai e, dar atunci nu cred că eram conştienţi de chestia asta. Adică eu personal în 

perioada aia dacă mă supăram, trânteam uşa şi îţi dădeai seama a doua zi 

B: Şi, te-ai întors la acelaşi job? 

U: M-am întors la acelaşi job dar practic n-am avut unde să mă... adică m-aş fi întors dar firma a plecat la 

Bacău. Nu mai era în Bucureşti şi nu am mai avut, numai că nu pot să te dea afară, nu pot să reziliezi contractul 

în perioada de maternitate şi atunci la revenire cred că în câteva zile... Nici nu mai era în Bucureşti firma, 

făcuseră o fabrică în Bacău de confecţii şi nu am mai avut unde să mă întorc. Nici nu mai ştiu exact carea fost 

următorul job... că am avut multe. Cv-ul meu are 5 pagini, nu ştiu, dar pot să mă uit pe el. Dar, bun, şi cam aşa, 



din maternitate ca să intri în social, după aia, ai un sentiment de culpa fata e copil, care e deschis în tot felul de 

cărţi, da, şi în care îţi spune, nu te mai învinovăţi, este normal să vrei şi altceva, nu să vrei numai copil, sunt în 

literatura astea. În fine. Şi după ce copilul... am venit cu ea la Bucureşti, cred că după 2 ani şi mi-am găsit 

altceva dar nu mai ştiu exact acum la ce firmă, după care au urmat multinaţionale cu experienţă mare 

profesională şi acolo cred că am întâlnit şi altfel de oameni care cumva... Intro multinaţionala când intri eşti o 

rotiţă şi angrenajul te a face să te roteşti aşa. Probabil că asta se întâmplă şi în social, adică, oamenii din jurul 

tău sunt cumva la fel şi dacă tu nu eşti la fel te face să fi la fel pentru că aşa se învârte, e un angrenaj, nu poţi tu 

să fi altfel decât ceilalţi... decât dacă eşti de acolo. Deci ori eşti de acolo ori te învârti cu toate 

I: Şi la felul ăsta ce ar însemna? 

U: La felul ăsta... 

I: Adică te referi la ceva profesional sau la vreo viaţă socială 

U: Nu, nu la profesional, asta la viaţa socială mă refeream. Nu, faptul că ne întâlneam, nu ne întâlneam după 

serviciu, că nu îţi doreşti... 

B: Nu? 

U: Nu, pentru că stai acolo şi e totuşi o presiune pe tine şi trebuie să stai acolo. Nu e ceva că vrei tu să te duci 

la serviciu. Trebuie să te duci la serviciu şi atunci când nu mai trebuie nu vrei să mai fii tot cu aia. Eu niciodată 

nu am... eu una, niciodată, în niciun serviciu nu am simţit nevoia să mă mai întâlnesc sau să... niciodată 

B: Dar aşa, la nivel de experienţa profesională, a fost unul sau altul dintre joburile astea, măi, nu ştiu, cu o iza 

mai mare, că, responsabilităţi, senzaţia că faci ceva complet diferit? 

U: EU nu am fost o carieristă niciodată şi nu mi-am dorit de niciun fel. Dacă mă întrebi pe mine cred că... ca şi 

om, sau dacă îl întrebi pe Marius, cred că fug de responsabilităţi deci nu vreau pentru că... 

M: Eu sunt sigur (râd toţi) 

U: Tu eşti sigur... Nu, şi eu, şi eu sunt la fel de sigură pentru că responsabilităţile... păi eu mă stresez foarte 

uşor, sunt foarte multe lucruri care mă stresează iar responsabilitatea într-o firmă e sută în sută cu un stres 

mai mare. Cu cât ai responsabilitate, cu atât stresul e mai mare şi mă feresc de acel stres pentru că nu pot să-l 

duc. Eu nu pot să mi-l... 

M: Ai toleranta redusă... 

U: Am toleranţă redusă... Nu, deci nu pot să-mi iau şi atunci responsabilităţile, ducă-se. Nu, nu mă interesează, 

nu m-a interesat niciodată şi ca atare nici nu am fost carierista pentru că nu poţi să... sunt una cu alta, nu poţi 

să ai o poziţie care să nu aibă răspundere sau care să nu fie stresantă. Cel puţin... 

B: Dar nişte standarde personale, nu ştiu, de viaţă, legate de cât câştigi ca să-ţi permiţi ceva, îţi puneai? 

U: Ştii ce se întâmplă? Primul meu job a fost de director economic, nu mi-am pus problema aşa. Probabil că 

dacă aş fi câştigat puţin, atunci aş fi dat din coate pentru că sunt mulţi în companii care dau din coate. Că nu le 

ajung, că vor să, eu ştiu, din self esteem sau că vor să fie că mândri, că sunt pe parte de carieră sau că sunt pe 

parte de bani, e posibil. Dar eu am avut şi poziţie de la început şi bani. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă nu le-aş 

fi avut. Iar toate au urmat de acolo pentru că tot timpul când m-am dus şi când am plecat nu m-am dus 

niciodată mai jos. Sigur, am făcut paşi laterali, dar nu ştiu, nu ştiu unde aş fi fost dacă nu ar fi fost aşa de la 



început. Nu îmi dau seama. Eu că persoană materială nu mă consider şi nu... dar minimul ăla, am un standard 

totuşi şi cred că... 

B: Şi din ce e format standardul ăla? 

U: Din... standardul de viaţă ca să zic aşa, nevoile mele pe care mi le acopăr la o anumită calitate. De calitate, 

nu ştiu cum să-i zic altfel 

B: Ingredientele din care compui, să zicem, standardul ăla, cam care ar fi? Eşti în punctul în care să zicem, poţi 

să evaluezi asta? Îţi lipseşte ceva? 

U: Aaaa, mă feresc şi de asta ca o viitoare suferinţa şi a feresc să-mi lipsească ceva. Adică niciodată nu mi-am 

spus, vreau aia şi sunt nefericită dacă nu o am. Nu vreau, dar, dar ele mi-au venit. Nu ştiu cum. Poate sunt 

norocoasă, nu îmi dau seama dar ce am vrut mi-a venit şi niciodată nu mi-am dorit ceva prea mult, astfel încât 

să am un eşec şi să sufăr din cauza aia. Nu îmi dau seama. Iar ca ingrediente, ce am mă mulţumeşte. Dar am 

avut tot timpul ceva ce m-a mulţumit. N-am nişte nemulţumiri aşa, că n-am. Eu nu sunt invidioasă, n-am nicio 

invidie şi nu mă interesează. Pot să fie alţii mult mai bine şi ştiu că sunt alţii mult mai prost, adică nu sunt 

invidioasă, nu, nu îmi doresc, nu ştiu. Am avut din totdeauna şi de acasă şi, pentru că şi părinţii mei, chiar în 

perioada comunistă, am avut nişte chestii, nu mi-au lipsit. Ca atare nu am nişte frustrări că aş vrea să am nu 

ştiu ce şi n-am. Nu mă interesează... 

I: Noi nu... cred că (nu se înţelege) nu neapărat la frustrări ci în sens de, ca să fiu să mă simt eu bine ar trebui să 

fie, asta, asta, asta. Genul ăsta de proiecţel dar nu în sensul de frustrări, aş vrea pentru că n-am avut... 

B: E cala proiecţia casei aici, e un fel de cu cretă, dar pe biografie, adică... 

I: Exact, e foarte bună asta ca explicaţie, viaţa... 

B: Deci când proiectezi casa aşa, cum... 

U: Nu. Eu... nu ştiu. E o curgere pentru mine şi sunt flexibilă cred eu, şi în funcţie de ce este mă ajustez eu, nu 

mi le pun şi dacă nu ajung acolo, sau eu ştiu... Vreau asta, că am desenat-o cu cretă. Desenez asta cu cretă, 

vreau să ajung acolo şi dacă cumva am deviat, corectez traseul ca să ajung tot acolo. Nu ştiu. Nu ştiu dacă mi le 

trasez aşa. Nu cred că mi le trasez. 

B: Bambusul te reprezintă pe tine sau pe...? (râd un pic şi pare că arată spre Marius) Dar pe tine ce te 

reprezintă mai mult din casă? 

U: Nu mă leg aşa de lucruri... 

B: Nu, nu în sens afectiv din asta... mai degrabă aşa, ca investiţie personală, nu ştiu, într-un... 

U: La nivel estetic mai degrabă decât afectiv. Nu ştiu. Să fie confortabil să fie... de exemplu acela este, asta e 

zona lui Marius, aici este el iar aici sunt eu. Deci eu mi l-am făcut acolo să fie confortabil, pentru mine confort, 

cozy... 

B: E un televizor după? 

U: E un televizor după 

B: Eu nu-l văd dar zic, întreb 

U: Da, da, da, deci pentru mine confortul, coconul ăla, să mă simt, aşa, pur şi simplu în cocon, să nu am nici 

stres şi... (râde) 



B: Ce crezi că îl face diferit, bucata aia dace e de bucata asta... 

U: De bucata asta? 

B: Aha 

U: Stai sama gândesc că eu nu m-am gândit că el e diferit de mine. Eu îi văd părţile comune nu diferite. 

B: De aia suntem noi nesuferiţi... ca job (râd) 

U: Nu, nu, nu. Mă gândesc acum. Vreau să zic că nu am un răspuns la ce să mă gândesc... (nu se înţelege 

începutul propoziţiei) că stă în el şi se uită. Ok, el are o tabletă, nu are televizor, cred... (râde) Cum? 

I: Şi eu sunt la fel, cu o tabletă 

U: Nu, vreau să zic, e aceeaşi adicţie să zic 

I: E aceeaşi chestie 

U: Da, deci e am un televizor, el are o tabletă pe care se uită şi într-una se uită. Până la urmă nu e... 

I: E exact acelaşi lucru 

U: Da 

I: Ăla e cumva mai cocon decât asta? 

U: Nu ştiu, am pus nişte lumânări, nişte... nu ştiu, mie mi se pare că e mai (râde) 

I: Mai intim, mai închis 

U: Aaa, asta e, bravo, asta cu închisul mi-am dat seama, venind aici în casă şi având... voi nu aţi văzut încă. Eu 

acolo mă simt... de asta am zis cocon, e 

B: Bine e şi asta care... 

U: Exact, asta vreau să-ţi zic. E spaţiul care... 

B: (Nu se înţelege) 

U: Alea sunt ale lui Marius, cărţile. Dacă o să mergem sus, o să vedeţi că sus e mansardă şi am realizat când am 

venit în casă, şi patul Laviniei, fetiţei, e sub un acoperiş aşa. Deci ea nu are, de la pat, până la tavan, atât de 

înalt. Deci cred că asta e. Spaţiul aici este destul de mare, acolo este mai mic şi e.. ştii când eşti în pântecele 

mamii şi eşti şi cred că asta este diferenţa. 

B: Dar pe astea le-aţi luat, de exemplu, mobilierul ăsta, e luat în aceeaşi perioadă cu ăla şi de la aceeaşi firmă? 

M: De la aceeaşi firmă da, dar nu în aceeaşi perioadă 

U: Nu în aceeaşi perioadă. Acolo a fost o altă canapea care nu era confortabilă... 

M: Astea sunt chiar primele cumpărate în casa asta 

B: Şi aia ce era, care nu era confortabilă? 

U: Era, avea o formă care îi plăcea lui Marius. Era ca o pagodă, aşa, numai că, nu poţi să sta. Avea o formă 

aşa... e, nu poţi să... te doare spatele să stai pe o canapea care e, e foarte frumoasă dar nu e funcţională, să fie 

mai funcţională mai practică şi nu e, nu e practică 

B: Şi era şi în faţa televizorului 

U: Da, da, dar nu puteai să stai în ea plus că dacă stăteai aşa cădeai în asta, deci ea chiar era ca o... înţelegi? 

Na... Dar nici nu ne-am dat seama. Împreună le-am cumpărat, nu a cumpărat-o doar el. Şi eu am fost de acord 

doar că le aduci acasă şi îţi dai seama că are minusuri (râde) 



B: Bucătăria? 

M: Poftim? 

B: Bucătăria cum aţi ales-o... 

M: (nu se înţelege numele) a ales-o ca e spaţiul ei 

U: Am proiectat-o... 

B: Da? 

M: Eu ce am ştiut e că am vrut să fie rustica dar mai departe, a ales-o, a ales că mi-a plăcut... 

U: Sunt multe lucruri pe care nu le gândeşti de la început dar când le aduci îţi dai seama că, o ce bine că e aşa. 

Sunt multe lucruri, în multe exemple în care după aia ziceam că uite ce bine că, uite că, nu îţi dai seama de la 

început care sunt toate avantajele şi toate dezavantajele. 

B: Şi ai vreun hobby aşa cum are motocicletă, său? 

U: Nu am, n-am, n-am niciun hobby... 

M: Ba da, să ne toace pe nişte... (râd toţi) 

U: Părerea mea e ca hobby-urile sunt prelungiri ale... 

B: Atunci obsesii? 

U: Obsesii poate (râd toţi), obsesii cred, hobby-uri n-am... Mi se pare că pur şi simplu te joci cu hobbyul ăla e o 

copilărie care nu s-a împlinit. Părerea mea. Nu s-a terminat şi simţi nevoia de joacă... Nu o văd şi nu o să am 

niciodată din punctul ăsta de vedere, că mi se pare că a rămas în altă lume joacă şi... 

M: Dacă vreţi o părere din exterior, hobbyul ei suntem noi sicasa, noi fiind eu şi La. Cam aici se învârt... 

U: Mă învârt în jurul casei dar nu ca un hobby. Da, în fine. 

M: Eu am pus ghilimele. Deci cam astea sunt lucrurile care îi plac 

U: Lumea, lumea, da. Deci e familia mea, nu mă interesează de altcineva, aia da. Nu mă interesează de 

altcineva. Ca focus, ca interes nu ca hobby. 

B: În concedii? Unde va place cel mai mult? Aţi repetat vreodată? 

U: Să descoperim şi să... 

B: Da? 

U: Da. Suntem (nu se înţelege)... şi copilul la fel. N-am făcut niciodată niciun concediu, vreau să zic din asta 

plătit ca neplătit la Techirghol... te duci la soare... 

M: În Rusia nu am... 

U: Nu e vorba, altceva vroiam să zic. Niciodată n-am fost... 

I: Deci nu erau din astea pachet, în sensul ăsta... 

M: Nu am luat niciodată 

U: Nu, altceva vreau să zic. Nu am fost în niciun concediu în care ne-am dus în resorturi să stăm, să stăm acolo, 

să stăm la soare, nu ştiu... 

M: Bine, dar merită spus aici, nu ne-am dus din 2 motive. 1 central, că nu ne place, 2, părinţii ei şi ai mei acum, 

da, stau la Techirghol şi ni s-a părut absurd... 

U: Avem marea la dispoziţie, eu sunt născută pe maul mării.. 



M: Să plătim pentru a merge la mare, să stăm a plaje când putem să o facem aici pe gratis. 

U: Nu şi, concediile noastre au fost de descoperire. Locuri de vizitat şi ne place să vizităm şi ne.. 

B: Aveţi câteva exemple? 

M: Primul a fost, primul împreună, a fost Barcelona 

B: Oooo 

I: foarte frumos 

M: A fost o mini luna de miere sau ceva de genul... 

U: Că am plecat după ce ne-am căsătorit 

M: Pe urmă nu ştiu, Madrid, Germania, Elveţia, Rusia, în Rusia am fost fără fetiţa că ne-a fost teamă de nişte 

complicaţii la trecerea graniţei. Fetiţă fiind a mea de facto dar nu de jure şi ne-a fost teamă că încă e foarte 

complicat şi să intri şi să ieşi din Rusia 

I: Din Rusia? 

U: Da... 

M: La ieşire sunt 4 sau 5 controale şi ieşi desculţ literar.. adică te descălţa şi treci lipit de... 

U: Bine acum cred că s-au înăsprit şi pe aici... 

B: Şi unde aţi fost în Rusia? 

U: În Petersburg 

B: Da? 

M: A fost tot aşa o conjunctură ca nişte prieteni foarte buni de ai noştrii stăteau acolo iar pentru mine a fost o 

întoarcere la origini, stră, străbunicul meu fiind ofiţer imperial pe (nu se înţelege) şi cumva le-am, le-am mixat. 

Am vrut să văd de unde vin, pe de-o parte şi pe de alta, a fost şi o oportunitate, ca Silvia şi (nu se înţelege 

numele) ne-au invitat şi ne-a plăcut foarte mult. Acum plecăm la Roma, de ziua mea 

B: Frumos. Şi cât staţi? 

U: 5 zile 

M: O săptămână, 5 zile. 

B: Şi ieşiţi din Roma sau rămâneţi numai în Roma 

M: În Roma... 

U: Încă nu ne-am făcut dar cred că e prea mult şi Vatican şi Roma şi aşa... 

B: Dacă aveţi timp să ieşiţi şi până la mare la Ostia, se ajunge repede 

M: ÎN general noi... 

U: Noi cu marea nu prea, niciodată 

U: Nu ca ea este şefa la organizări în general, v-am zis e... 

B: Roma e mare, adică chiar e, 5 zile... 

U: Roma e mare şi n-avem timp 5 zile, că e şi Vatican, şi Vatican cât stai... nu ştiu 

M: Eu aşteptam ca e ziua mea şi probabil vor fi reduceri că vine paştele şi au magazinul meu preferat acolo 

care (se înţelege greu) numai Eden Park 

B: Ce magazin? 



M: Eden Park 

B: Ce? 

M: Haine 

U: Haine, de.. 

B: Eden Park? 

U: De rugbişti e făcut. 

B: Da? 

M: Da. Patronul e Franc Menel, care a jucat în naţională Franţei şi a jucat în prima finală a primei World Cup pe 

Eden Park 

B: Aaa, ok 

M: În New Zeeland, şi tenta e de rugby 

B: Ce, la haine? 

M: Da 

B: În ce ar consta asta? 

M: Tricourile... îţi arăt asta... 

U: Nu îţi dai seama, decât dacă te uiţi la poze cu rugbişti care... 

I: Mai am şi eu o întrebare... 

U: Te rog... 

I: Legată de... eu sunt specializată în haine, eu sunt, nu se vede în hainele mele. Se vede că sunt obsedată, 

dimineaţa scriu, citesc despre haine. 

U: Aşa 

I: Când eşti, la cum eşti tu acum, într-o multinaţională. Cum e, în ce sens s-a schimbat garderoba ta? 

U: Nu mi-am schimbat-o să ştii. Nu mi-am schimbat-o... Nu sunt cu hainele alea office. Niciodată nu m-am 

îmbrăcat office că nu mi-e felul şi dacă nu mi-e felul... există foarte mulţi în multinaţionala cărora nu le este 

felul şi nu se îmbrăca aşa. Probabil că dacă aş fi avut o poziţie mai înaltă, m-aş fi îmbrăcat pentru că cumva, te 

constrânge şi te îmbraci aşa, dar eu niciodată nu m-am... 

M: La partea de haine cred că eu sunt jumătatea familiei care e mai obsedată de... 

U: Da, da, el e mai, se îmbracă mai smart decât mine, eu nu. 

B: Şi la noi e la fel. Sunt mai obsedat de haine decât Monica. 

U: Da, eu n-am nicio... Deci eu cu copilul o jumătate şi el încă o jumătate, deci proporţia este el o treime, cel 

puţin. 

I: Dar nu e obligatoriu un anumit cod vestimentar? 

U: Doar dacă, ai, eşti cu un client iar eu nu, la mine nu e cazul că lucrez în financiar. Dacă lucrezi în întâlniri cu 

clienţii sau dacă mergi la clienţi în afară, sigur că trebuie să te îmbraci, dar la mine nu şi nu a fost niciodată. Iar 

în financiar, niciodată nu a fost. La nivele mici. La nivele mari dacă e să fie (nu se înţelege cuvântul) te îmbraci. 

ŞI mai ales cu tocuri. Eu nu port tocuri că nu pot, fizic nu pot. Mai ţii minte că acum două zile.. 

M: Când ne-am întors am crezut că spui, tu porţi! (râd) 



U: Nu, dar a avut două zile, eu vorbesc tare şi atunci când vorbesc cu el la telefon trebuie să ies din birou şi a 

avut 2zile, vorbeam încet şi nu mă înţelegea şi am zis: sunt pe tocuri, nu mai ies din birou (râd). Nu pot să 

merg. Eram cu botine cu toc... am preferat să scap, nici nu ştiu dacă m-a auzit. Dar nu, nu mă îmbrac. Pot să-ţi 

arăt garderoba dacă vrei şi ce îmi aleg dintre ele. 

I: E o presiune şi la viaţa socială, asta cu îmbrăcatul într-un anumit fel? 

U: Nu, ţi-am zis, dacă te duci la client da, dacă nu... Plus că e Friday casual în majoritatea, vinerea te duci cum 

vrei tu.. dar nu e, nu e e 

M: Nu dă, latri la pomul greşit pentru că ea efectiv nu prea preţuieşte lucrurile astea şi... repet, asta e universul 

ei. Nu iese singură, decât dacă iese cu mine sau cu toţi dar nu e o persoană foarte activa social. 

U: Dar ştii de ce? 

M: Nu ştiu, eu doar constat (râde) 

U: Păi stai puţin să-ţi zic. Nu, ai constatat bine. Sunt persoane care... le e frică să meargă singure sau ceva, sau 

să se ducă singureintr-un... Pe mine, eu nu mă duc pentru că experienţa nu-mi spune nimic dacă nu sunt cu ei, 

dacă nu împart cu ei, e zero. De asta nu mă duc, că sunt persoane care nu se duc, le este jenă, le este nu ştiu ce 

să se duca singure... Eu nu dau doi bani ca sunt singură la masă sau în... nu de asta ci pentru că dacă mă duc 

singură la masa nu înseamnă nimic. Doar dacă am familia lângă mine înseamnă ceva şi de asta 

M: Uite, va mai dau un exemplu că să înţelegeţi clar cum e ea. De crăciun, crăciunul trecut ne cheamă, hai să 

vă iau cadouri la toţi. Mamă, fericiţi ne face un cadou după o mie de ani de căsnicie... Ne-a luat scaune la 

bucătărie (râd toţi) 

U: Nu, da tu nu ştii de ce v-am luat scaune. Nu. Şi nici nu am făcut aşa... 

M: Asta e viziunea ei 

U: Nu... doar pentru că în ultimele luni mi-ai zis că tot timpul iau în casă tot felul şi am zis ok, dacă tot trebuie 

să iau tot felul, atunci nu mai iau cadouri. Tu crezi că eu nu mi-am dat seama că ăla nu e cadou? Eu am făcut-o 

ca să înţelegeţi că sunt lucruri în casă pe care trebuie să le iau din salariul ăla. Să vă intre în cap 

B: Nu existau scaunele înainte? 

M: Nu, aveam nişte tabureţi... 

U: Da noi nu avem de 4 ani scaune în bucătărie, înţeleg... Trebuiau luate 

M: Stai, stai ca exager... aveam 

U: Nu, nu, erau nişte tabureţi dar s-au rupt 

M: Aveam nişte tabureţi. Nu aveam scaune, scaune 

U: Şi tot el spunea: de ce dai banii? Nouă nu ne trebuie nimic. De de dai banii? Atunci am zis ok. Cadoul este un 

lucru de care aveam nevoie dar ca să înţeleagă ei că... 

M: Şi acum ca să numai cârâi, îmi spune că sunt cadouri 

U: Nuu, am zis de la început că sunt cadouri ca să înţelegi, ok... 

M: Da... nu, asta a fost şi ea tot ce îşi centrează, toată viaţa ei se învârte în jurul casei 



U: Da, da, asta da. Nu îmi... nu preţuiesc, nu înseamnă nimic dacă m-am dus doar eu la munte că am avut un 

team building în firmă şi a fost frumos, şi ne-am dat cu tiroliana şi nu ştiu ce... Nu a fost acelaşi lucru. Dacă aş fi 

fost cu familia, m-aş fi bucurat mult mai mut... aşa... 

B: Se mai fac team buildinguri? 

U: Putin, mai rare. Noi am făcut, bine, au fost nişte schimbări la noi în companie ca a fost un merge la nivel 

mondial şi s-a făcut, s-au făcut nişte modificări şi au dat multă lume afară şi cumva a trebuit să ne unească 

după ce... şi s-au făcut team building-urile. Cred că a fost aşa de conjunctura 

M: Într-un anume sens, acum ascultând, cred că suntem o familie mai degrabă tradiţională 

U: Da 

M: Fără anumite componente din.. 

U: Adică, zi-le, zi-le, hai 

M: Nu ştiu, adică nu sper la rău şi la scândură, nu... 

U: M-am liniştit. Am crezut că îţi lipseşte ceva 

M: Nu găteşti zilnic şi nu ştiu ce, ceea ce mă rog, e oarecum normal ţinând cont că are o carieră, dar aşa că 

structură, suntem mai aproape de ideea de familie tradiţională în sensul că ea e responsabilă de ceea ce se 

întâmplă în casa unde eu sunt mic aşa, de la uşă în colo eu cresc şi ea cumva, nu că devine mică ci se aşează 

cumva în umbra mea 

U: Da, da 

M: Bine, cu nişte nuanţe, că suntem în secolul 21, nu în secolul 16, dar cam acolo ne situăm 

B: Gătiţi amândoi? 

M: Într-o perioadă mai găteam şi eu ce-i drept şi conform Uraniei, găteam mai bine (râd). În ultimul timp, 

întrucât eu sunt foarte prins şi cu masterul, mi-am deschis şi cabinetul şi practic, duminica e singură zi în care 

stau acasă... n-am mai gătit 

U: Dar dacă nu ai face lucrurile astea ai găti? 

M: Mai găteam, ai uitat? 

U: Aici nu ai gătit niciodată. A gătit? Eu nu îmi aduc aminte 

B: Grătar 

U: Aaa, grătar, da 

M: Memoria (nu se înţelege a ce) mă înnebuneşte întotdeauna, are o selectivitate uriaşă (râd amândoi) 

B: Ce vă reprezintă la gătit? Care ce? 

M: Eu gătesc, cum gătea mamaie şi mama, Dumnezeu să o ierte. Adică călesc legumele, şi după aia fac 

mâncare care e mâncare frate, din aia in care bagi pâine şi aşa te saturi. Ea e genul mai sofisticat şi care 

urmează regulile. Eu niciodată nu gătesc după reţetă, gătesc după gust, ea merge după reţeta 

B: După exces 

M: După excelă şi... 

U: Păi nu ştiu cu ce să încep, na... 



M: Eu sunt genul care face mâncare din orice, mă uit la trei lucruri în frigider şi inventez ceva, pe care nu o să 

ştiu să îl repet a doua oară. La ea arată mai bine mâncarea, nu în sensul că a mea a fi porcina (râd) dar ea o 

aranjează aşa, gen Master Chef, arată frumos, mai pune frunze mai... 

U: tot timpul zice aşa, eu nu văd... aşa ceva aranjând... 

M: Şi cel mai haios legat de asta, când aia mică era încă mică, tehnic era copil, acum numai e, e adult, are 17 

ani, na, se îndrăgostise de mine, evident, ca orice fetiţă de tata şi am venit o dată acasă şi mi-a făcut, nu ştiu, 

nişte sandvişuri, dar se luase după maică-sa şi mi le împodobise... mi s-a părut atât de haios. Ştii, că trebuie să 

arate într-un fel. Asta remarcase şi între timp s-a specializat în prăjituri aia mică. Cel puţin Tiramisu îl face cel 

mai bun din lume, din punctul meu 

B: Şi atunci mai degrabă ce gen de mâncare... mai spre românesc, spre italienesc, spre... 

M: Mie personal îmi place românesc, în cazul în care ar exista ceva românesc, dar mă rog 

B: Aşa 

U: Ce era acasă, probabil ca aia era românesc 

M: Exact. Iar de mâncat mănânc ce mi se dă că n-am încotro 

U: Da, da, nu face mofturi, să zică, său şi întotdeauna zice sărut mâna pentru masă, orice ar fi mulţumeşte 

pentru masă 

M: Dacă ar fi să pun aşa, totuşi, un ordin de valoare, să zic că e mai sofisticată decât mine, în sensul că ea a 

avut şi perioade cu raw vegan şi cu tot felul de lucruri. Când făcea, unele chestii interesante, altele le urăsc şi 

acum (râd amândoi) 

B: Dar cum a apărut ast cu raw vegan? Nu în România. La tine. 

U: De la el a apărut, m-a trimis la un curs de gătit şi întâmplător cursul de gătit era raw, era bucătărie fără foc. 

Dar nu ştiam nici noi nici (nu se înţelege numele) 

M: Eu speram să gătească (râd toţi şi mai vorbesc dar nu se înţelege). Nu m-am documentat 

B: Şi de ce ai încurajat-o să facă cursul? 

M: Nu ştiam... 

U: Aaa, nu a fost decât o zi, nu îţi închipui că a trebuit să mă duc de mai multe ori 

B: Aaa, ok 

M: Eu voiam să înceapă să gătească, ştii? 

B: A, da pare că a avut succes totuşi... 

U: Păi nu, mie mi s-a părut foarte interesant 

B: Mamă, ce revelaţie, într-o zi... 

U: Se lega cumva cu... 

M: A avut o epifanie aşa 

U: Influenţe... una dintre prietenele mele stă în Londra şi ea a spus, să îmi spuneţi dinainte de nişte chestii cu 

sucuri, ea deja era şi îmi dăduse şi atunci s-au legat nişte informaţii. 

M: Da, mă, dar a fost o greşeală tehnică 



U: Dar dacă nu vedeam tehnic toate alea, cum se fac si cum se procesează si cum se leagă şi cum se... ca na, 

chifteluţe fără foc... na.. Sau sărmăluţe sau altceva. 

M: Eu merg pe guts filling şi eu am găsit cursul ăla, mi-a convenit preţul şi i-am zis, ia du-te tu să înveţi să 

găteşti... 

U: Nu. Tu te-ai dus la magazin la ei. Ai luat ceva şi atunci... Ţi-au zis că uite, că facem sâmbătă şi ţie ţi-au sticlit 

ochii că ne-a trimis şi pe mine şi pe fică-mea adică 

B: Şi de aia, cât a durat perioadă? 

U: Un an şi ceva. Eu nu am fost 100%, am încercat, nu trebuie să mănânci crud neapărat, tot 3 mese, 5 mese, 

ştii? 

B: Şi cum s-a produs renunţarea? 

U: Cred că a fost revolta acasă 

M: Nu cred că s-a făcut conştient, pur şi simplu... Ne mutasem aici că nu mai ţin minte? 

U: Ne mutasem aici şi într-o sâmbătă am făcut cartofi prăjiţi cu usturoi deasupra şi au fost atât de fericiţi şi atât 

de încântaţi... 

M: Ne-au venit bujorii în obrăjori (râd) 

U: Că am zis, dă-le dracului, să nu mai aud de mâncare, că e bună şi... eu ştiu că e bună şi că e sănătoasă şi 

toate principiile din spate cu enzime, dar bucuria aia a lor de la nişte amărâţi e cartofi prăjiţi, am zis că e 

priceless. Adică e mult mai, avantajul, impactul în tine e mult mai mare, să fii tu aşa şi am zis nu mai, trebuie să 

mâncaţi porc, ce mănâncă porcul aia mâncaţi numai ca să... pentru că îţi dă mulţumirea aia şi familie şi 

fericirea la care (nu se înţelege)... ok atunci de asta mâncăm ca să... 

B: Dar la asta cum aţi ajuns, la raw vegan şi pe idei de corp şi sănătate sau pur şi simplu a fost o revelaţie din 

asta... tehnologică 

M: Mai mult ea, eu personal mai puţin sincer, mai mult... Urania are (nu se înţelege) în zona asta 

U: Eu sunt foarte curioasă, şi sunt foarte curioasă în general şi atunci lucrurile pe care le-am aflat atunci... şi la 

televizor stau pe BBC şi tot timpul văd nişte chestii, până să veniţi voi când l-am închis, arătau pisica care sare 

de la etajul 7 şi cade în picioare şi suficient timp după aia, când plouă, trebuie să alergi sau să stai pe loc şi 

depinde unghiul şi sunt foarte curioasă şi lucrurile astea chiar mă incita foarte tare şi atunci şi alea ras tot în 

genul ăsta de... mi se, au început să mi se învârtă rotiţele şi să... pentru că dacă dădeam de informaţia asta şi 

nu mi se lega cu altele, nu o îmbrăţişăm dar mi s-a legat mie cu alte informaţii şi care m-au dus acolo 

M: (nu se înţelege ce zice) 

U: Păi l-am citi după aia... na în fine, au fost foarte multe 

M: Şi Elena te-a bombardat cu mesaje... 

U: Tu ştii ce înseamnă minte concentrată, da? Deci atunci când te concentrezi pe ceva îţi vin toate informaţiile 

legate de lucrul ăla. Eu pur şi simplu m-am concentrat la ea şi totul din jurul meu s-a dus şi mi-a confirmat aia. 

Dacă mă concentram pe altceva chiar pe opus, îmi veneau toate opuse. 

M: Evoluţia a fost destul de îmbârligată în sensul că ne-am, şi-a luat şi un aparat de biofibre... 

U: Bine, după aia, mult 



M: Ne-am înscris şi la un curs de nutriţie de vreun an de zile... 

U: Am făcut, ca noi avem diplome de nutriţionişti, dar alea au venit după aia, când cauţi... încă o dată, te duci 

aşa, tot în jurul tău.. 

I: Dar cine merge la cursuri din astea? 

M: (Amuzat) Păi noi doi de exemplu 

U: Daaa (amuzată) noi doi dar stai aşa că venise cineva din Portugalia, o tipă care îşi făcuse... avea bipass 

gastric şi venise din Portugalia şi pentru că atunci când nu e ea foarte (nu se înţelege) când şi-a făcut operaţia, 

ce înseamnă şi aşa şi era foarte interesată de astea de nutriţie, cam ce ar trebui să (nu se înţelege), principiile 

nutritive, ca să nu... pentru că şi-a dat seama că e şi ireversibilă, că îţi dai seama, îţi e aşa stomacul şi era foarte 

interesată şi venise din Portugalia. Adică sunt... tot felul de persoane 

M: Overall, ăla pe care l-am făcut noi, acum nu ştiu cum sunt... nu a fost chiar rău. Deşi ei aveau o tentă raw 

vegană, au avut decenţa să ne preea nutriţia clasică 

U: Aaa, păi clasică. Păi nu aveau voie, ca noi avem diplomele recunoscute de minister, de tehnician nutriţionist, 

da, da. Şi nu au voie, nu pot să... deci a fost cu gastro tehnice, cu prepararea alimentelor... nu a fost de raw 

M: Noi personal chiar am învăţat acolo, sincer, nu ştiu ce... 

U: Am învăţat foarte multe lucruri dar cu multe nu sunt de acord. În fine... cu ă 

U: Daaa, păi el e... 

M: Păi eu am fost la siaj, nu am avut ce să fac 

U: păi tu ai fost (nu se înţelege cuvântul) dar tu adu-ţi aminte că... lui îi place să-şi îmbogăţească orizontul, să 

aibă tot timpul multe lucruri, pe direcţii în care să meargă şi atunci i s-a părut o direcţie pe care trebuie să o 

experimenteze... şi pe aia (râde) 

B: Şi aţi mers un an de zile la (nu se înţelege cuvântul), aţi dat şi examen 

U: Am dat şi examen, cum...? 

M: Da, şi proba practică 

U: Practic... 

M: Eu chiar am avut pe modul de hrănire a unei (nu se înţelege cuvântul) 

U: Da, ne-am făcut temele, ne-am... 

M: Am avut lucrare 

U: Cu calcule, am avut lucrare... 

I: Păi şi cum poţi să hrăneşti o echipă de rugby cu raw... 

U: Aaa, nu era raw, era clasic 

I: Am înţeles, ok... 

B: Vă feriţi de zahăr, aveţi din astea? 

U: Eee, ieri mi-am dat seama că am aciditate la stomac dar fiind după vreo 10 zile de antibiotice şi m-au 

terminat digestiv şi zahărul ăsta numai bine nu mi-a făcut... şi cu antibioticele 

M: Nu, noi în multe lucruri suntem complementari pentru că avem şi istorii de viaţă absolut diferit. Total 

diferite. Da, nu ştiu, mă rog, la mine e taman invers. Primul job l-am avut la 16 ani, am fost strungar pe (nu se 



înţelege). Adică în copilărie mi-ar fi prins bine o emisiune din astea de vin şi le reconstruiesc casele... şi nu ştiu 

ce... cam în genul ăla am trăit. Nu din totdeauna dar s-a întâmplat ceva la un moment dat în viaţa mea, 

respectiv, au divorţat părinţii mei şi a fost aşa un coşmar. Am fost şi pe un şantier al tineretului, 6 luni, am tăiat 

stuf, săpat, o săptămână trebuie spus, pentru posterioritate, că după a trebuit să merg la bucătărie, nu m-am 

orientat... 

B: Unde era? 

M: La Sătui, lângă Oradea. Da şi, mă rog, la 16 ani m-am angajat strungar, am început aşa foarte... eu aveam 

părul lung, purtam pantaloni de camuflaj, cercel cu cruce, deci eram singurul care arăta aşa din fabrica aia şi 

când am ieşti de la personal, nu o să uit toată viaţa. Toată fabrica era în careu aşteptau să iasă satanistul de 

acolo (râde) în `87, `88, nu mai ştiu cât era... 

I: Era foarte puţină lume pe vremea aia aşa... 

M: Ştiu, păi se întâmplă să se oprească poliţia lângă tine doar pentru că stăteai în staţie la autobuz, să te ia să 

te ducă la secţie şi să iei bătaie câteva ore doar pentru că arătai într-un fel şi după aia să cureţi closete şi ce mai 

aveau ei de fapt. Cam asta îţi făceau. 

Mă rog, după aia a venit revoluţia, am plecat din ţară 

B: Unde? 

M: În mai multe locuri 

U: Printre care şi Cehia 

M: Da, aveam o iubită în Cehia, în Praga, în ce perioadă ai asta? 

U: Eram... 12 luni... 

M: Târziu 

B: Şi nu vrea să-ţi spună în ce oraş a stat 

U: NU am stat în Praga am stat la (nu se înţelege) 

M: Eu am stat în Kraznaliva în prima fază, pe graniţa cu Germania. Mă rog, am stat acolo, aveam (nu se 

înţelege ce) 

U: 3 luni jumate nu am învăţat o boabă. Nu ştiu nimic (nu se înţelege continuarea) 

M: Depinde, aia era capitala 

B: (râde) 

M: Şi ţi-am zis, eu o aveam pe fata aia şi problema era că era foarte bogată şi avea şi mama românca. E o 

problemă cu rasa asta... e ciudată, şi, pe tatăl ei îl cheamă Andrei Barchack, dacă îţi spune ceva, a fost ministrul 

industriei, în Cehoslovacia şi era reprezentantul Chrisler pentru Europa de Est. Acum e în Slovacia, după 

despărţite. E un personaj cunoscut acolo. Şi mă rog, m-am decis eu că n-aş vrea să-mi arate toată viaţa lanţul 

cu care m-a scos din rahat, şi că ar fi mai bine să întrerup relaţia. După am plecat aşa, într-un periplu romantic, 

prin mai multe locuri, am cântat într-o trupă punk în Germania, am avut o prietenă, era solista vocală, da, din 

păcate consuma un pic prea mult numele trupei, respectiv, Heroină şi a cedat la un moment dat... mă rog, m-

am învârtit ce m-am învârti, m-am întors după ceva ani. România o luase razna... Mă rog, m-am întors, era cam 

nebunie. Ţin minte că (nu se înţelege) când eram plecat la (nu se înţelege numele) ne venea un ziar acolo la 



bibliotecă, era cel care a fost scos după Libertatea. Era cel care apărea după amiază, nu mai ţin minte că a fost 

o inflaţie de ziare atunci şi ştiu că citeam eu acolo de certificat de revoluţionar şi mi se părea o găselniţă jur... 

Eu am fost, pe 21 seara atunci, am fost acolo şi mă gândeam, mamă, ce găselniţa jurnalistă, tare, nu ştiu ce. 

Când am ajuns în România am aflată că există de adevăratelea certificatul ăla şi chiar unii făcuseră mulţi bani. 

Eu nu mi-am luat niciodată, mi s-a părut o tâmpenie. M-am dus acolo dintr-o prostie. Mă duceam la repetiţii în 

Rossetti, cântăm în Quartz şi am auzit jos Ceauşescu şi m-am dus şi eu şi am rămas. Adică aşa am ajuns eu la 

revoluţie 

B: Cum probabil că au fost mulţi de fapt 

U: Mulţi, eu nu m-am dus la revoluţie ca să fac revoluţie 

B: Da? 

M: Eu acolo m-am întâlnit cu foarte mulţi rockeri, prieteni de-ai mei 

B: Păi şi nu v-aţi întâlnit la revoluţie? 

M: Păi, eu eram în Constantă 

B: Aaa, ok 

U: Noi am plecat pe jos. Era totul blocat, pe jos ca să... 

M: Eu vorbesc pe 21 noaptea. Aia s-a întâmplat doar în Bucureşti. Da şi m-am întors atunci. Nu îmi terminasem 

nici măcar liceul, defapt nu îmi dădusem bacul şi m-a angajat taică-miu, tăietor la un cuţit, dacă ştiţi ce 

înseamnă... În tipografie... 

B: Vorbim după `90 

M: Da. Cărţile se taie la faţă după ce se fălţuiesc, da, trebuie să le tai şi se taie la un cuţit. E o chestie unde, ca 

la strungar 

I: Ghilotina 

M: Ce-i asta, un tăietor la un cuţit care îmi cere 5 beri (râd toţi). Şi am lucrat acolo, şi mă rog, a fost o chestie 

interesantă. Taică-miu era director de producţie şi la un moment dat a venit şeful meu de secţie, cum ar veni, 

subalternul lui şi mi-a zis, bă Dumitrenco, eu ţin planul de 15 ani pe loc şi ai venit tu să-l dai peste cap? Că... 

munceam prea mult. Şi i-am explicat, băi, am o disonanţă cognitivă, bine, nu ştiam ce înseamnă pe vremea aia, 

pe de-o parte mă freacă tata să muncesc să nu-l fac de râs, pe de alta mă omori tu că muncesc prea mult. Şi 

mă rog, după aia m-a mutat tata în copil montator, dar eram muncitor. Munceam cu mânuţele astea două... 

chestie pe care o urăsc de altfel. Un bărbat trebuie să pună o pâine pe masă, nu? Şi eu eram practicant de 

Aikido. Terminasem cu rugby-ul, că avusesem un accident nasol şi sensesi-ul meu a deschis una dintre primele 

companii de securitate din România, dacă nu mă înşel, a treia sau a patra era, ca ordine, de apariţie, o 

companie româno-italiană şi avea nevoie de un negru, de aia m-am prins eu mai târziu. MI-a propus să lucrez 

cu el... L-am întrebat pe taică-miu că, na, el mă adusese acolo. Fabrica respectivă era încă de stat, regia 

autonomă. Era o modă cu regia autonomă, şi l-am întrebat. Ba, uite, am primit oferta asta, crezi că e ok să mă 

duc. Şi el a zis, băi, e o chestie nouă. Habar nu am ce înseamnă dar în general e bine să fii primul în ceva. O iei 

de la început şi.. şi mă rog, m-am dus la ăla, am ajuns director general, relativ repede. Fusesem oricum primul 

angajat 



B: Firma de securitate? 

M: Da 

B: Dar asta însemna cu bodyguarzi sau se ocupă cu elemente de (nu se înţelege) 

M: Ei au adus o chestie nouă la momentul ăla. La momentul ăla securitatea însemna sau mai degrabă bounceri 

decât bodyguarzi, da. Guards şi bounceri. Ei au venit cu un concept nou, conceptul de serviciu integrat. În 

sensul că puneai sistem, suplineai numărul de oameni, reduceai costurile, îţi creşteai eficienta, teoretic. O 

cameră video nu doarme. Între timp am aflat că doarme dispecerul aşa că nu ai rezolvat nimic (râd). Atunci era 

un tool de vânzare să-l vinzi aşa 

B: În ce an vorbim? 

M: 90 şi ceva dar nu mai ştiu... am aceleaşi chestii, trebuie să iau cv-ul (amuzat) 

B: Apăruseră deja şi camere de luat vederi aşa? 

M: Ei le aduseseră. Camere de luat vederi ca şi camere de luat vederi dar ce aduseseră ei, sistemele de 

monitorizare şi transmisia radio, ca aia era extrem de importantă. Singurii care făceau, din România, erau 

alarm system, făceau doar în sectorul 1 şi monitorizarea o făcea secţia 1 poliţie şi ei veneau primii cu un sistem 

integral privat pe chestia asta. Şi acolo am început să dau şi eu cu nasul de lucruri. Patronul din Italia, un tip 

foarte bogat, doctor Artovio (nu înţeleg continuarea), bogat de adevăratelea, adică nu Mateiu Caragiale care 

era bogat de vreo 5 generaţii şi, am fost norocos, pentru că în Italia, când am fost să-l văd, era foarte zbir, era Il 

padro, aici îmi era prieten... 

B: Capo... 

M: Clar, tutti. Aici eram omul lui de încredere. Eram omul care făcea treaba, eram director general deja şi 

vorbeam altfel cu el şi am început să învăţ lucruri. Cum să te porţi, cum să te îmbraci, cum să mănânci la masă, 

că e important. Ce să spui, ce să nu spui. Aveam şi salariu mare, aveam 2.000 de dolari, ceea ce era extrem de 

mult atunci, dar, ca să ajung.. şi dacă mă gândesc în spate, am avut succes în viaţă că, eu am făcut lucruri pe 

care alţii nu le făceau. Nu ştiu... Dacă trebuia să stau până la 3 dimineaţa la birou să rezolv ceva, stăteam. Dacă 

mă sună în miezul nopţii că s-a întâmplat ceva într-un obiectiv, mă îmbrăcam şi mă duceam. De câte ori era 

rahatul mare şi toată lumea se ţinea de nas, eu îmi suflecam mâinile şi le luăm lopată şi aruncăm rahatul. Şi am 

făcut multe lucruri de genul ăsta. M-am băgat unde ceilalţi refuzau să se bage. Şi mă rog, lucrurile au mers bine 

până la un punct, când n-au mai mers bine, că am făcut eu o tâmpenie, m-am combinat cu soţia patronului la 

un moment dat şi care mi-era şi sensei (râd). Ceea ce nu s-a dovedit o mişcare inteligentă, pe moment. Da mă 

rog, dar a atras nişte urmări dar destul de nasoale pentru mine, în sensul că am picat destul de tare şi de sus, şi 

am avut o perioadă în care am bâjbâit... Aa, şi paralel am dat la filosofie, am uitatsa-ţi zic 

U: Ca un hobby 

M: Da, a fost chiar că un hobby, de aia nici nu mi-am dat licenţa. Visul meu a fost întotdeauna să fiu un musafir 

profesionist. Taică-miu a considerat că nu e o opţiune valabilă, a doua a fost ac vreau să fiu şef şi a zis că asta e 

ok dar să mă pregătesc de mic, asta ca să... Da, la filosofie chiar amf ost coleg cu Stejărel Olaru. Am multe 

amintiri de pe vremea aia. Vindea cărţi, jos el la piaţa Victoriei la un stand şi îmi dădea să citesc şi în 

contrapartidă mai venea pe la mine şi mai mânca. Alte vremuri. Era înainte de perioada lui cu India şi teologia 



şi nu ştiu ce. ŞI, mă rog, m-am zbătut destul de rău. La un moment dat am lucrat efectiv ca bodyguard la o 

firmă pe DN1 la Germita, unde am leşinat de foame, nu aveam ce să manancsi chiar idiotul ăla avea câini. 

Iubea câini. Eu de atunci am o problemă cu zoofilii, cum îi numeşte domnul Mihăilescu. Ăla îşi iubea câinii 

extraordinar de mult, făcea petreceri, nu ştiu ce, le aruncă fripturi pe geam şi eu am leşinat de foame. Mie nu 

mi-a dar o friptură., sau ceva măcar, aş fi vrut un colţ de pâine dar na, nu a fost să fie. Pe urmă am luat-o foarte 

greu. La un moment dat mi-am făcut eu firma mea, m-a ajutat un tip, un Italian, prieten al astuiala care am 

leşinat de foame, nu ştiu, i-a plăcut foarte mult de mine şi a zis, băi, ştii ceva? Eu am câteva fabrici pe aici, îţi 

dau bani, îţi faci o firmă şi îmi gestionezi tu toată securitatea, ceea ce am şi făcut şi asta mi-a permis să fac 

SNSPA-ul. 

B: Ai făcut o firmă de securitate, nu? 

M: Da 

B: Cum se numea? 

M: Exce Matrix Superia 

B: Aaa? 

M: Matrix Superia Internaţional 

B: I-am văzut pe stradă? 

M: A, nu, nu. Era foarte nişată în sensul că tipul ăsta avea câteva fabrici şi eu angajam oameni, era aşa, 

outsourceing... Încă nu se inventase termenul. Pur şi simplu i-a plăcut lui Eduardo de mine, asta a fost tot. Dar 

avantajul a fost că a putut sa fac SNSPA-ul şi să o şi termin. Eu în perioada aia, după filosofie, în fiecare an 

dădeam la câte facultate şi intrăm ca să nu plec în armată. Dar nu mă duceam. Nu ştiu, am intrat la foarte 

multe (râd). În fiecare an eram admis undeva. SNSPA-ul l-am şi terminat şi după ce am terminat SNSPA-ul, 

aveam o problemă, munceam mult, ştiam foarte multe să fac, dar România e o ţară a diplomelor nu a ceea ce 

ştii să faci şi nu reuşeam să sparg cercul ăsta, să ajung... bine, fusesem director general dar după aia am avut 

firma mea sau am mai lucrat pe ici pe colo în firme obscure pe bani puţini şi nu puteam să accesez alte poziţii 

pentru că nu aveam o patalama la mână. După ce am terminat SNSPA-ul, boom, s-a spart chestia asta şi am 

lucrat în Ardaf ca director de training şi vânzări. Era altceva decât ceea ce am făcut. De ce? Pentru că 

recrutarea, spre fericirea mea, nu a făcut-o un roman, a făcut-o un evreu foarte bun pe... evreu israelian care a 

zis, ba, nu dau doi bani pe diplome, pe mine mă interesează potenţialul iar tu ai şi după aia am tot început să 

urc, am tot urcat. Mi-am învăţat şi lecţia, că sunt anumite lucruri în care nu trebuie să te bagi şi am tot urcat, 

nu ştiu, când ne-am cunoscut noi la Petrom... 

U: Aham, da şi eu lucram la Vodafone şi el la Petrom şi erau una lângă alta 

B: Cum era? Petrol şi... 

U: Vodafone... clar... 

M: Vodafone. Clădirile erau una lângă alta 

B: V-aţi întâlnit la cantină? 

M: Nu, că nu aveam cantină, încă nu.. 

U: Ştii ce e acum? Gallo Nero dar nu mai ştiu cum se numea înainte 



M: Tot Gallo Nero 

B: A, ăla de la BCR-ul de la Victoriei 

U: Nu, la Charlles de Gaulle, probabil că e altul.. au mai multe 

M: Mă rog. Era o cafenea acolo ne-am cunoscut. Ei şi de exemplu, în Petrom aveam salariu super ok dar n-

aveam poziţie, deşi raportăm foarte sus, dar şi acolo... lucram o zi da şi trei nu, iar în zilele libere, mi-am mai 

luat nişte servicii, pe la Alert Security, pe nu ştiu unde. Eu în permanenţă am făcut multe lucruri şi în 

permanenţă, având o viaţă foarte grea în spate, tot timpul am fost disperat să nu rămân fără job, să nu rămân 

fără ceva să fac şi faţă de ea, eu tolerez stresul foarte bine şi duc şi atunci eu m-am băgat. Dacă a fost ceva m-

am dus, dacă a fost o şansă atât taică, eu m-am gândit că o să speculez şi din Petrom am plecat în Philip Morris 

dacă nu mă înşel şi acum în Provident. Bine, eu faţă de ea, fiind în general pe poziţii fie de top management, fie 

în general imediat sub top management, eu am avut presiune pe haine 

B: Da? În toate sau? 

M: Cam de la Securitas încoace eu am început să am presiune pe haine 

U: E doar pentru... strict profesional sau şi... în viaţa de zi cu zi? 

M: La un anumit nivel, nu prea mai faci diferenţa între ele, sincer. De când au inventat evaluările profesionale, 

o aberaţie dacă mă întrebi pe mine, sunt soft skills, nimeni nu ştie ce sunt dar eşti evaluat la ele. 

B: Sună bine 

M: Da, e, şi la chestia asta inclusiv trebuie să fii un model în anumite situaţii, la dat... 

U: În Vodafone ştii cum se numeau? How. Deci erau două componente. What, care erau hard skill şi how. E 

mai uşor de dat seama 

M: Numele... e mai puţin important. 

U: Îţi dai mai uşor seama. Când zici soft skills nu îţi dai seama dar how? 

M: Oricum este o aberaţie, încă la how, de exemplu, dacă am un departament de 2 oameni, şi cu un buget mic 

fac treaba pe care într-o altă viaţă îl fac cu 10 oameni şi nu e la how... e cum ai făcut şi cum ai eficientizat 

procesele. Deci ce fac eu în România cu 2 oameni în Polonia se face cu 14 şi cu buget de 3 ori mai mare decât 

mine şi eu am rezultate mai bune, dar nu asta contează. Ideea este că au intervenit tot felul de aberaţii, lăute 

aşa, ca şi guguştiucii, pe nemestecate, ştii? Şi ai presiune, trebuie să te îmbraci, eu mi-am schimbat... Şi diferă, 

nici măcar nu sunt... Sunt de exemplu, în Securitas care sunt suedezi, ideea e să fii îmbrăcat corect dar nu 

foarte scump 

B: Dar cine îţi comunica asta? 

M: O înveţi, pur şi simplu o înveţi, te uiţi în jur 

U: Nimeni, e... vezi în cultura organizaţională şi observi 

M: Ca suedezii sunt un popor mai econom, să spune, da? Şi trebuie să fie aşa: Aici, unde sunt ca aştia sunt 

englezi... 

I: Ce înseamnă scump? 

M: Păi nu ştiu, de exemplu... 

I: Adică, bănuiesc că îţi iei hainele dintr-un anumit gen de magazine 



M: În principiu da, un pulover să fie minim 150 de euro, o cămaşă în jur de 100 

I: Oricum se vede pe ele că sunt... 

M: Depinde, ca şi astea le înveţi în timp. La început te uiţi că prostul pe brand, problema este că... 

I: Dar (nu se înţelege)... nu ţine de prostie ca ăla e primul indicator 

M: Păi nu e că sunt atât de... asta speculează cei din piaţa gri, care produc fake-uri, în care tu nu mai cumperi 

calitatea, cumperi o broderie. În timp înveţi că un costum făcut la un nene croitor din Militari, cu aceeaşi stofă 

de lână de la Dorobanţi, la nenea ăla o să arate impecabil pe tine şi o să te coste ok şi dacă te duci la, cum le 

spune ăstora, London Taylor, o să dai o avere pe o prostie care oricum e mai prost cusută. Mie mi s-au rupt 

pantalonii în fund literalmente de la Tudor Taylor... Imaginează-ţi că trebuia să plec nu ştiu unde, m-am aplecat 

să mă încalţ şi noroc că eram în casă, ca în filmele cu Benny Hill, dar ruptura... costum pe care am dat desul de 

mult... am fost tâmpit. Am plecat să-mi iau o cămaşă şi m-am întors cu două costume. 

U: Îi e ruşine să refuze dacă (nu se înţelege)... O cămaşă dar nu vreţi şi un costum şi aşa? Vreau! 

M: Eu personal de exemplu am trecut de la branduri din astea arhi cunoscute, gen Ralph Lauren, Tommy 

Hifigger şi nu ştiu ce, către branduri mai de nişă, gen Eden Park, Flat Berry, deşi Flat Berry se mai falsifica 

B: Normal (râde) 

M: Şi aşa mai departe. Acum, sincer, deja mă reorientez, pentru că am descoperit ca de la H&M pe care eu nu 

am intrat ever, am descoperit că poţi să-ţi iei chestii de calitate foarte bună la... 

U: De la bărbaţi nu de la femeiC 

B: Da 

M: Păi ar fi culmea, când oi începe să-mi cumpăr de la femei 

I: Nu, dar voia să zică că nu e aceeaşi calitate 

M: Da? Nu ştiu... 

B: Aşa e şi la Koton de exemplu. Aia turcească are pe bărbaţi, are chestii senzaţional făcute pentru standarde 

dar la femei e sub C&A 

M: Nu ştiu, eu la bărbaţi am descoperit de exemplu chiar acum o pereche de pantaloni, foarte buni de costum, 

30 de lei său... 

I: Dar cum ai ajuns aici, la H&M? 

M: De ciudă, pentru că a fost o poziţie foarte mişto la H&M acum trei ani şi m-a mâncat în fund să îl recomand 

pe un prieten de al meu, să îl şi ajut şi acum este global security manager în states, pe H&M... şi nu m-am dus 

eu şi atunci... (râd) şi am vrut să văd băi, cât de proşti să fie ăştia să îl promoveze pe ăla... şi am descoperit că 

nu sunt aşa proşti că au şi marfa de calitate şi deja sunt în faza în care am înţeles, asta vis-a-vis de haine, că 

până la urma contează mai mult cum pică pe tine şi cum le combini şi mai puţin brandul şi oricum la costume 

mai sunt şmecherii că poţi să-l iei din H&M, te duci, îi schimbi căptuşeala şi nu mai ştie nimeni că e H&M şi aşa 

mai departe 

I: Ai făcut rezumat la lucrarea mea de doctorat (râd) 

M: La mine este trăit 

B: Pantalonii, când i-ai luat? De care ziceai... 



M: Acum o săptămână 

U: Eu de ieri i-am văzut 

B: Sunt închişi la culoare? 

M: Albastru, pot să vi-i arăt 

B: S-ar putea să se albească încet, încet 

M: Nu contează. La 40 de lei dacă rezista la... dacă arată bine la 2 purtări, şi-au scos banii 

B: Ok... 

U: Mai mult de 2 purtări 

M: NU. Înţeleg şi care e conceptul la ei... de aia sunt fast fashion. Dai nimic, îi porţi de 2 ori şi îţi iei alţii. Eu 

degeaba am haine scumpe, dacă am haine scumpe în general, că... m-a plictisit de ele, sincer, dar ca preţ pe 

purtare sunt absolut ok. Sunt cămăşi pe care le-am luat din Germania acum 6 ani şi arata impecabil, zici că 

acum le-am cumpărat, ştii? Dar le am de 6 ani (râde) 

B: Cum e codificat la... pe asta, pe job, să fie mai fără pătrăţele, fără semne, sau e mai happy, mai... 

M: Depinde cât de curajos eşti, aici unde lucrez, dar ei sunt foarte tradiţionali. Fiind british au pătratele la 

cămăşi, evident. Mai contează şi de unde vine compania 

U: Da, clar, e o cultură organizaţională 

M: Dar dacă te duci la nemţi, chiar dacă e un petic, e un petic foarte, foarte mărunt şi e guler german din ăla 

închis şi... nu ştiu ce dar şi astea le înveţi cu năsturei... la un guler german 

B: Ok (râde) 

M: Ăştia fiind british au... 

B: Nu... am gândit joburi creative deci (râde) 

M:... Au nodul atât cât lung, ca la caiac. Da, că aşa sunt englezii şi carourile gen militarii sunt admise şi 

costumele închise. Acum s-au mai diluat, dar am cam avut (un post dar nu înţeleg exact) un şef care la plecare 

aşa, le-a dat o lovitură sub centură englezilor şi le-a scos dress code-ul 

U: Am crezut că şi-a pus cravata... 

M: Nu, a scos total costumul şi e, mai casual. Întâmplarea face ca ăştia cu care lucrez eu se şi îmbrăcă din 

cultura hooligans. Adică, Paul and Shark, Ralph Lauren, Lacoste... ceea ce e hooligans adică e low profile, 

defapt pentru cine se pricepe la haine şi de aia am făcut switch. Eu merg pe All in, pe Terno, la cămăşi, 

costume nu mai port acum, Boss îmi place foarte mult, Eden Park, Tommi Hilffiger cu nuanţe aşa să ştiu sigur 

că e real, nu făcătura, nu îmi iau lacoste pentru că Lacoste poarta magrebienii în Franţa. Ca şi stil, dacă ar fi să 

mă duc sunt înspre stilul prep... 

I: Ce înseamnă Prep? 

M: Preparatory School 

B: Şi hainele sunt croite, astea costumele pe care le ai, Adică sunt de la croitor sau sunt cumpărate? 

M: Am două de la croitor dintre care unul mi s-a rupt în fund. V-am zis... şi nu, nu mai îmi iau dela croitor 

pentru că în România şi nu numai la haine... asta mă omoară. În orice chestie din asta, să spunem, mai 

premium luxury, fiecare citeşte o carte şi după aia zice că e expert. La fel e şi la croitor, adică nu mai sunt 



croitorii ăia vechi care te întrebau şi domnul cum se poartă. Am avut costume făcute şi pe vremea aia şi într-

adevăr, oricum arătai, picau pe tine într-un fel. Acum ei de fapt nici nu mai sunt croitori. Ei fac (nu se înţelege 

cuvântul) pe care le ajustează. Au 3-4 calapoade şi îţi face mâneca mai scurtă sau mai lungă. Nu mai e croitoria 

tailor made. Nu, nu e German Streets, să ne înţelegem, este o făcătură românească în care îţi ia banii că îţi dă o 

cafea şi face pe psihologul cu tine. Despre asta e vorba 

I: Da? 

M: Da, ca de fapt ei cu asta vând. Te băga acolo, îţi dă o cafea, te lasă să şi fumezi dacă eşti un veteran ca mine 

şi zice că te ia de nas aşa... Eu am căzut ca prostul o dată şi am dat 15 milioane sau cât daracului am dat pe alea 

deşi şi acum plâng după bani 

B: Credeam că vorbeşte de croitoria aia pe care o ştim noi dar vorbeşti de altceva 

M: Da, gen Tudor Tailor şi Tata şi Fiul său ăilalţi, cum dracu le zice, cu s, Stabal... şi whatever. Mă rog, sunt 

nişte... nu mai sunt croitorii ăia de pe vremuri care aia croiau... 

B: poate sunt în atelierele ieftine 

M: Eu sunt convins că sunt dar din păcate, fiind foarte ocupat nu am timp să îi găsesc 

B: La 1 Mai sunt vreo 2 

M: Dar nu ştiu, eu am nişte costume, nu costume, sacouri şi astea pe care vreau să le ajustez şi nu... n-am găsit 

încă un croitor adevărat care să ştie ce să facă 

I: Caut şi eu 

B: Sunt doi vis-a-vis de piaţă 1 Mai, cum te duci spre Domenii pe partea stângă, înainte de pizzerie. E o pizzerie 

phd care... 

M: Dar nu prea trecem pe acolo... dar o să caut 

B: Chiar sunt... eu am lucrat de vreo 2-3 ori cu ei şi sunt foarte buni şi e foarte interesant că sunt unul lângă 

altul şi din aceeaşi perioadă, probabil 

M: Da, nu ştiu, ăştia probabil că ştiu meserie dar tot ce e cu firma... dar nu tot că mi-e greu să generalizez. 

Mulţi dintre cei cu firmă pe care i-am vizitat eu n-aveau nici în clin nici în mânecă, ştiau să coase, evident... 

U: Nu e vorba de asta. Croitorul, cusătură... e vorba de aparatele care se (nu se înţelege cuvântul) deci am 

lucrat la firma italiană de confecţii deci aia care dau de lucru la APACA sau în Chişinău la fabricile... aia care 

lucrau pentru (nu se înţelege cuvântul) sau aşa. Problema sunt aparatele pe care le ai să descalci cusăturile, să 

presezi, standardele pe care le pui înăuntru, asta laterală, cusătura laterală trebuie să aibă 0,5, asta de aici 

trebuie să aibă 1,... deci sunt lucruri pe care poate să le facă croitorul din croiala dar îţi trebuie aparatele care 

fac ăla să pice aşa şi pe care le găseşti doar în fabrică. Nu le găseşti la 1 Mai vis-a-vis de aşa, pentru că presele 

alea de clacat nu o să-ţi facă niciodată, nu o să-ţi descalce cusătura ca în fabrica şi nu o să pice pe tine... deci nu 

e măiestria aşa... şi ce ştim noi ca standarde de calitate acum implica şi nişte maşini pe care nu le au... 

M: Da, mă rog, aceste cuvinte... (râde) 

U: Da... Nu e numai croitorul, iar eu m-am croit singură şi ştiu ce aveam, am lucrat aţâţai ani la fabrica de 

confecţii şi ne trimiteau Italienii, deci Italienii care sunt... 

B: Da, acolo e... 



U: Ei şi atunci standardele pe care ei ni le impuneau, pentru că toate hainele plecau pe piaţa Italiană, 

participau iarna şi vara la alea de... cum se numesc, cu podiumuri, alea de prezentare, se alegeau, trimiteau 

capii, campionii se numeau mostre, care trebuiau să arate aşa deci nu... abaterile erau... şi atunci am 

standardele de acolo dar alea se obţin numai în fabrica cu maşinăriile alea care... cu tribloc, cu cinci aţe, cu 4 

fire, nu le au... (râde) Cu cuţite care taie deodată, taie şi cozi şi fac şi nu... nu cred că există croitor care 

M: Mă rog, nu ştiu, eu poate sunt mai old fashion, mie îmi lac lucrurile să aibă imperfecţiuni. De acolo se naşte 

perfecţiunea. Dar, mă rog 

B: E ca în povestea cu vasul de porţelan a lui Budha 

M: Exact 

B: Că tot îl... 

M: Păi da, că eu sunt Budist... 

B: Aşa, asta când a apărut? 

M: Am cochetat cu ideea de pe vremea lui Ceauşescu de când am citit cartea lui Frazei 

B: Vreau şi eu să văd cum e asta 

M: Şi, după aia, prin Aikido, Baca Sensei care a fost maestrul meu, mi-a deschis ochii, am căutat, am fost prin 

diferite locuri. Am cunoscut oameni, am stat în diferite locuri. 

Eu am avut o problemă cu creştinismul tot timpul. Nu mi s-a părut ok. Dumnezeu nu poate să fie atât de mic 

încât să-şi dorească să moară ca un om, în viziunea mea. Atunci nu e Dumnezeu, e altceva. Nu poate să fie nici 

atât de mic încât fie contabil, să stea să-mi pună mie (nu se înţelege cuvântul)... de câte ori am înjurat, de câte 

ori... Chiar ţin minte că mamaia a dat-o, dumneazeu să o odihnească... Eu când mă ridic de la masa nu pun 

scaunul la loc. Nici acum şi iată. Şi mamaia îmi spunea că dacă nu îl pun la loc, Fecioara Maria sta în genunchi 

cât mănânc eu şi dacă nu îl pun la loc nu ştie şi rămâne în genunchi. 

B: Da, da, da, dacă nu termini de mâncat de exemplu 

M: E, nu la mine era cu scaunul ca asta o deranja presupun şi eu, foarte inocent i-am spus că la câţi oameni 

sunt pe planeta asta oricum mănâncă tot timpul unul deci ea oricum nu se ridică din genunchi. N-a fost foarte 

încântată de răspunsul meu şi m-a trăsnit. E şi toate lucrurile... vin şi dintr-o familie care nu prea s-a omorât... 

Taică-miu încă se uită după OZN-uri prin biblie iar maică-mea era foarte eclectica aşa, când o apucă rugatul nu 

conta că e sinagogă, moschee, ea intră şi se ruga. Nu avea nicio treabă şi numai la mormoni nu cred că s-a 

rugat 

B: Şi când v-aţi căsătorit cum aţi făcut? 

M: Păi am fost ortodox, că e ortodoxă. Dar nu pentru că... 

U: Nu 

B: Tu n-ai suferit atunci... 

U: Dar nicio că e... ca şi eu sunt la fel 

M: Nu. Eu sunt mai credincios decât ea. Adică eu meditez în fiecare zi, fac ritualuri... ea, nu. Aia mică nici atât. 

Ea e cu sfântul net, său.. 

B: Ea ce face? 



M: E la bunică-sa 

U: E în vacanţă că are săptămână de vacanţă 

B: Aa, socrii stau aici 

U: Nu, la Techirghol. A plecat cu trenul 

B: La Techirghol? Mama ce bie trebuie să fie 

U: (râde) da, copilul e bine oriunde să ştii 

B: Da, da, mai ales la bunici în vacanţă 

U: Da, da, oriunde ar fi bunicii 

M: Nu ştiu, cred că e... are 17 ani, nu mai e... o văd eu copil şi să rămână copil pentru mine dar e mare. Tehnic 

e femeie, chiar aşa am înţeles, nu? De vreun an, dar na, e copil. E, şi, da eu sunt budist de mult timp şi sunt zen 

cu chestia asta. Printre altele şi de aia sunt râs în cap 

B: Mergi la ăla de la Dristor? 

M: NU pentru că nu îmi place Miokie (cred că asta spune, e un nume) Au fost nişte chestii care nu mi-au plăcut, 

eu îl ştiu de când a venit în România şi în momentul în care l-am văzut că ne vorbea de non discriminare şi non 

dualism şi se ducea şi şi-o trăgea cu o româncă şi am zis, marş, în afara a ceea ce caut eu. 

B: Avem un student care termina în vara asta, care a scris o licenţă acolo 

M: A, da? A, am fost, mi-am cusut şi Racusu, am şi gătit şi pe vremea când templul era într-o garsonieră, să ne 

înţelegem. Îi ştiu de când au venit în România, dar... eu caut altceva. 

B: În timpul liber, în afară de casă, ce faceţi? 

M: Eu nu prea mai am timp liber dar, chiar vorbeam... da 

B: Adică vă vedeţi cu lumea, ieşiţi într-un loc în care mergeţi... 

U: Nu 

M: Nu, iar de un an, doi ani, eu nu mai am timp iar acum eu nu mai am timp deloc ca de luni până vineri vin la 

SNSPA, sâmbătă şi duminică mă duc Tivo sau la cabinet 

B: Păi să avem şi noi grijă de timpul ăsta care e drămuit 

I: Mi-a dat Bogdan (nu se înţelege) a fost o discuţie după ce a vorbit cu tine 

M: Aşa 

I: Şi mi-a plăcut asta cu... ştii că proiectul ăsta e tot pe clasa de mijloc şi ai zis tu aici la un moment dat că nu te-

ai gândit niciodată că ai fi clasa de mijloc până nu ai vorbit cu nu ştiu ce... 

M: Cu Asmat, da 

I: Cu vecini său 

M: Cu Asmat, da 

I: Dar de ce nu. Adică ca stil de viaţă, eu una v-aş poziţiona lejer acolo... 

M: Acum şi noi că ştim, da. Măi, ideea e cum a spus şi Urâtă, nu cred că ne-am propus să fim clasa de mijloc. Eu 

personal mi-am propus să nu mai fiu sărac eter, dacă vrei ca ţel, şi am tras cu dinţii şi trag şi scopul meu major 

în viaţă este să nu sărac ajung că e urâtă sărăcia, e mai urâtă decât muncă. De aia am muncit, ştii, între două 

urâţenii o alegi pe aia mai puţin urâtă. Da, vorbeam cu Asman, aici chiar eram, pe terasă, vorbeam de cu totul 



alte chestii. Amândoi suntem sabrari, amândoi budişti.. mă rog, mai mult eu că el e musulman.. dar admira 

budismul zen... Şi nu ştiu cum dracu` a venit vorba de case.. el oscila, se juca cu ideea de a se muta în România. 

Ştii că noi aici suntem upper-middle-class şi atunci.. ba da să ştii că suntem upper-middle-class. Dar nu m-am 

gândit că atare. 

I: Dar cu romani nu aţi avut niciodată discuţia asta 

M: Mai vorbesc cu prietenii mei, cu Voinea pe care... m-a sunat.. cu Michi.. chiar Michi, nu Michi, Misu, chiar 

ieri am aflat că e căsătorit cu o vedetă şi a făcut şi un copil. Am fost şocaţi. Suntem prieteni cu el şi nu ştiam că 

tipa aia pe care am văzut-o la televizor că e gravidă şi vorbeam că uite că e gravidă era gravidă cu prietenul 

meu. A fost foarte interesant, aşa. Iar aici, că mai e o chestie.. vezi că numa s a stai aicea nu te face middle 

class. Administratorii sunt.. (nu se înţelege) 

U: Eram curioasă de aia mă uitam la tine. 

M: (nu se înţelege) Da, pe bune.. adică din.. ca şi comportament, nu ascultă manele sau astea, sa nu mă 

înţelegeţi greşit 

B: Stau şi ei aici? 

M: Da. 

B: Sunt obligaţi său... 

M: Nu, nu.. şi-au cumpărat casa. 

U: Ei.. vorba sunt obligaţi 

M: De exemplu la ei, ca să înţelegeţi diferenţa.. La mine.. cine a mai venit ca prieten, am zis.. ba arata ca o casă 

de oameni vii, adică se vede că trăiesc nişte oameni. La ei e ca şi cum ai intra în paginile unei reviste de design 

interior. E frumos, adică nu aş vrea să spun că nu e frumos dar e poza. Nu un loc în care trăiesc oameni, ştii... şi 

modul de a se purta aşa.. 

U: Păi aia e.. De aia sunt gherţoi că tot ce ai zis înainte înseamnă snobism. Puteau să nu fie gherţoi să fie... 

M: Păi da, dar.. snobism înseamnă „sine nobilitate”, adică nici fără nobilism.. (râde) 

U: Da, am înţeles.. 

M: Ca de acolo vine snobismul, dar noi l-am dus în altă zonă, dar e de fapt.. 

U: Eu de zona aia vorbeam.. 

M: E Mateiu Caragiale sau Dinu Păturica. E.. na.. nu ne-am gândit.. A.. Că a mai discutat că suntem middle class 

pe vremea când încă pierdeam timpul cu... Eu când sunt burlac îmi pierd timpul cu prietenii, când sunt însurat 

pierd timpul cu nevasta. Ceea ce rămâne constant e că pierd timpul într-o formă sau alta. Faptul că suntem 

căsătoriţi de 10 ani sau mai bine, nu cred că am mai ieşit. Dar da, cred că mai vorbeam aşa. Aici, ţi-am zis.. 

diferă oamenii. Sunt şi oameni ok cum e Asmanda, ea nu stă în permanentă şi cu care eu mă înţeleg cel mai 

bine. A.. da.. şi cred că în general străinii când au venit la noi au.. într-o formă sau alta au spus.. 

U: De obicei ei recunosc mai repede decât am recunoaşte noi... 

M: Da.. Acum gândindu-mă nu ştiu de ce noi ne înţelegem mai bine ca prieteni sau amici cu străini decât cu 

romani. Dar nu e ceva căutat.. Nu pozam, ştii, pur şi simplu ne înţelegem mai bine cu ei. 



I: Eu când am început să mă gândesc la proiectul ăsta eu vin cu experienţe de Istanbul şi Londra unde e 

stratificata chestia şi oamenii când vorbesc, vorbesc despre lucrurile astea şi spun şi.. nemaistând atâta timp 

aicea am zis că hai că ar fi.. asta e doar un.. proiectul e mai larg. E o întrebare mai ales a mea, mă frământă pe 

mine oamenii, dacă oamenii gândesc în termenii ăştia său... 

M: Da, nu ştiu că de exemplu am avut o discuţie cu cineva de la o agenţie imobiliară, acum o săptămână şi 

avea altă definiţie nu ştiu... legat de lux era nu de middle –class, ştii.. şi o situa într-o zonă.. în care i-am spus.. 

băi, dar luxul are şi o componentă practică din punctul meu de vedere. Nu cred că există doar lux per se, îţi 

aduce şi nişte beneficii de astea utilitariste. Mă rog, el vedea altfel. Şi de ce nu cred că e.. pentru că.. m-am mai 

gândit şi eu după ce am vorbit cu domnul. Cred că nu ţine neapărat de banii pe care îi ai sau îi faci sau îi nu ştiu 

ce.. ci de nişte valori care nu cred că există. Uite noi de exemplu.. sunt unele puncte care ne diferenţiază. Avem 

valoarea asta a familiei, a individualităţii, voiam să zic singurătatea, dar nu e neapărată singurătate. Noi ne 

bucurăm de individualitatea noastră şi acum cred că îmi dau seama şi de ce ne place să avem mai mulţi 

prieteni străini, pentru că ei sunt conştienţi că sunt nişte indivizi, ca noi suntem nişte indivizi şi că avem doar 

puncte de contact din când în când, dar restul cum e.. fiecare cu aia a mă-sii, ştii. Pe mine ce mă omoară la unii 

dintre vecinii mei că nu înţeleg că există bariera asta, da.. îmi place să vorbesc cu tine, să beau o cafea să nu 

ştiu ce, dar nu vreau să stăm bot în bot tot timpul. 

B: Dar cum aţi reuşit, practic.. să nu ştiu.. să luaţi contact. Eu probabil nu aş reuşi niciodată. 

U: Cu vecini? 

B: Sunt gardurile astea şi maşinile din faţă. 

M: Dar nu.. viaţa aici, viaţa e extrem de comunarda. Acum e frig.. dar vara toată lumea e afară, pe străzi.. 

U: Când eşti cu maşina îţi face cu mâna, vorbeşti, când se plimba, dacă eşti afară, se opresc, hai să bem o 

cafea, poate hai la noi, hai la voi, hai la aşa... 

M: Deja s-a construit loc de bârfa pe partea aialaltă, pe spaţiul comun (râd toţi). Serios dacă vreţi, mergem să 

vă arăt ca la ultima şedinţă chiar am asta am discutat la terenul de baschet, la vară să punem toţi bani să ne 

facem un foişor o chestie să stăm la o bere. În viaţă.. comunitară.. 

U: De ce este viaţa comunitară? 

M: Depinde dacă de tine dacă intri sau nu, dar ea există chiar s-a mers la ideea că au adus şi o trup de teatru, 

au pus o piesă pentru toată.. noi nu am fost că eram certaţi cu ei. A fost aşa.. am fost bărbaţi, am stat acasă. Ca 

şi eu când sunt bărbat stau pe canapea aici. 

B: De ce vă certaţi? 

U: Eeee 

M: Pentru că tunde.. tunde iarba foarte mult pe spaţiul comun, cu o bâzâitoare care îţi face nervii praştie, cu o 

maşină de aia. Şi i-am zis: frate, ori o dai cu coasa ori cumperi una mai silenţioasă. 

B: Cu coasa chiar e ok pe o suprafaţă atât de mică. 

M: Păi nu.. Vorbesc de.. 

U: Toată asta din faţă.. toată aşa, cu motocoasa... 

B: A. Ok. Şi le place să facă asta.. unora. 



M: Nu le palce.. 

U: Nu au încotro.. Trebuie să taie iarba să nu lase bălării să crească şi au găsit motocoasa aia care era (nu se 

înţelege) 

M: Bănuiesc că e cea mai ieftină. Şi coate un sunet de îţi clănţăne plombele în gură, ştii.. 

U: Bâzâie într-una... 

M: Şi devine deranjat.. 

U: Nu când ajungem noi acasă nu mai.. Dar dacă stai peste zi acasă, o pornesc când... după ce plecăm la 

serviciu. Dar dacă stai acasă.. 

M: Te scoate din minţi. 

U: şi nu cazul. 

M: Şi mă rog, am avut o discuţie mai aprinsă în care eu i-am spus dă-o la naiba de motocoasa. Şi atunci ne-am 

supărat şi nu ne-am dus. Da.. Nu, există viaţa comunitară, nu suntem nici mulţi încă.. douăzeci şi de familii, dar 

când or să fie 200 de case sau (nu se înţelege) probabil că nu o să mai fie aşa de strâns. 

B: La ce preţuri sunt acum? 

M: Cred că au ajuns pe la 115.. 

B: Sunt duplexuri său.. 

U: Da, da. Nu toată casa e 115... Jumate de casa e 115. 

B: Jumate e 115.. Şi... 

U: Bine, gândeşte-te că nu e mult.. eu dau 50 de mii... 

B: Păi nu am zis că e mult.. 

U: Chiar nu e mult.. (nu se înţelege cuvântul) 49 de mp 

M: Ce pot să spun e.. şi apartamentul nostru nu era aşa... dar nu era mic.. dar totuşi îţi oferă nişte avantaje să 

stai aşa, sincer, pentru că, nu ştiu, avem fiecare colţul lui.. Poţi să stai... ţi-am zis... când mă supăr dorm aici pe 

canapea, îs bărbat trei zile după aia îmi trece. Mă duc înapoi în dormitor. Ai tereasa aia care... iniţial am 

strâmbat din nas şi mai sunt prieteni de ai mei, dar de ăştia orăşeni ca mine care habar nu au şi zice: „păi, ce 

mă, asta e grădină?” Ia-ţi tu frate hectare, că după o să plângi cu lacrimi de sânge. E exact ce ne trebuie nouă, 

ba chiar în ultimul timp eu personal m-am panicat că îmi dau seama că aia mică o să plece, ca ea vrea să plece 

în state, i s-a pus pata, ceea ce e firesc, toţi trebuie să ne deschidem aripile şi o să rămânem noi doi boşorogi, 

dacă mai fac şi vreo artrită, aici o să îmi fac veacul, îţi dai seama. Nici nu o să pot să mai urc.. 

I: O să poţi să urci că eu am altceva.. artroza. 

M: Păi da, dar încă eşti tânără, dar când o să ai o sută de ani pe un picior.. 

U: Da, dar tu n-ai scări în casă. Ca despre asta vorbim.. 

B: Păi da, dar.. o să stea la bloc. (râde) 

U: Sau cu lift.. 

M: cu lift.. 

I: Noi de scări, unde stăm acum nu avem lift. Trei etaje... 



M: Dar sincer.. confortul locativ e foarte important. E extrem de... nu, mai mare de atât ar fi fost deja prea 

mare. 

B: Dar experienţa asta, cumva a.. nu ştiu... ca filtrul ăsta prin care treci până intri aici... chiar la intrarea pe 

stradă e o bojdeucă cu.. de astea, cu coceni. Ok, nu, dar zic.. îţi creează nişte contraste de.. şi acum vorbesc de 

oamenii care vin de afară. 

U: Ţie, căruia vii din afară? Sau.. 

B: Da, da. 

U: Ca noi ne simţim apăraţi, de acele porţi, noi ne simţim i siguranţă, e chestie de safety.. 

B: Nu, nu de porţile astea zic.. ziceam când am intrat pe strada Şcolii, pe asta lungă.. 

U: Aaa... 

B: E o bojdeucă de asta ţărăneasca cu coceni, mă gândeam dacă străinii sau aşa, remarca chestia asta... 

U: Nuu, e frumos, să îţi spun. Dacă mergi pe stradă, în afară complexului, bine sunt oamenii nu neapărat de la 

casa aia.. aşa, spun bună ziua, te salută, nu e ca în Bucureşti. În niciun magazin.. se salută oamenii, intra în 

conversaţii... 

M: Şi la mega e diferit.. 

U: Şi la mega e diferit. Nu e, nu e acelaşi lucru 

M: Eu am fost şocat de exemplu. Am fost să îmi iau ţigări în oraş. Mamă, coate în gură.. 

U: Nu, nu nu. 

M: Aici dacă ai o pâine în mână şi cel din faţa ta are coşul plin te lasă să treci 

U: Nu că te lăsa... te oferi tu. Aveţi puţin, normal 

M: Te invită, îţi spune că ai o pâine.. 

U: Toată lumea zâmbeşte aici. În Bucureşti nu o să vezi că unui necunoscut pe strada îi zâmbeşti. Aici când te 

întâlneşti şi ai contact vizual cu cineva îi zâmbeşti. 

M: E şi o zonă cu multe vedete pe metrul pătrat.. 

U: DA, dar nu... 

M: În sensul că toţi cei de la Antena stau aici, mai Gabi Szabo sta aici.. 

U: Nu te întâlneşti cu ei.. În fine. 

M: Mă rog, multă lume. Oamenii sunt şi cumva obişnuiţi să vadă.. Şi am impresia că şi proiectează că eu tre` să 

mă port aşa că deoarece.. 

U: E posibil.. E posibil, dar e cu totul altceva. Să mergi pe strada să îţi spună cineva bună ziua, pe care nu îl 

cunoşti, unde ai văzut? Doar la sate. Că ziceai de bojdeuca aia şi că dacă remarca.. E împrumutat de la sate, 

bună ziua... 

M: Iar pentru mine filtrul e pădurea, după ce faci dreapta. 

B: Am înţeles. 

U: Aia e declicul 

M: Deci eu când intru acolo deja mă comut pe concediu (râde). 

B: Activatorul de concediu. 



U: Parcă eşti în altă lume, da. Iar dacă tot vorbiţi despre parc, comunitatea asta care e aici, ştii cât e de bine să 

nu te simţi.. să fii cu oameni asemeni ţie şi... legăturile le simţi. Adică eu am prieteni, Ramona, Georgiana, 

Adina... Dacă ne întâlnim vorbim.. şi ne căutăm.. 

B: Ele ce fac, de meserii ce sunt? 

U: Aăă... Depinde. Unii şi stau acasă, sunt femei care stau acasă, altele muncesc.. Unii muncesc, unii stau acasă. 

B: Deci, de care ziceai înainte. 

U: Da, Georgiana cred că e director economic, Adina cred că e şi ea tot director economic, întâmplător, dar nu 

are nicio importanţă, e o calitate umană până la urmă. 

M: Nu, dar ştii ce se întâmplă în Berceni? Pe noi, cât am stat acolo nu ştiu dacă ne-a deranjat foarte mult.. 

U: Nu ne deranja că nu remarcăm.. 

M: Dar am simţit după aceea... Noi nu puteam să avem discuţiile pe care le avem aici.. 

U: Chiar dacă aici nu vorbim nu ştiu ce... 

M: Acolo dacă spuneam.. nu ştiu ce... am fost la Barcelona şi am făcut nu ştiu ce şi la la la, dintr-odată se crea o 

distanţă.. o simţeai, ştii... Sau îţi schimbai maşina. Uau, toţi vedeau şi nu ştiu ce.. 

U: Păi stai că îţi spun eu. Ştii cum se simte? Când cumpără cineva o casă aici.. avem vecini noi.. portarul 

deschide cu telecomanda, cu telefon sau aşa. Şi trebuie să aştepţi deschiderea porţilor ca să poţi să ieşi cu 

maşina. Ăştia care vin noi... Ştii cum se bagă? Deci se băgă în faţa ta, adică vii pe o alee, ăla vine pe o alta. Aici 

nu e aşa.. Îl laşi, stai.. Ăla nu, se băgă în faţă, de parcă... e ce se petrece în Bucureşti. 

M: E cu Bucureştiul în ei, ştii? 

B: (râde) 

U: Înţelegi? Şi noi am stat în Bucureşti şi ştim.. 

B: Cu îmbrânceala cum s-ar zice.. 

U: Acuma vedem diferenţele.. noi nu eram, aşa cum zice Marius noi nu eram aware de ele, nu le remarcăm... 

dar acum.. sunt atât de evidente.. E altceva.. 

M: Şi sunt şi lucruri care mie îmi plac. Eu undeva în adâncul sufletului am rămas acelaşi băiat sărac din 

Bucureşti.. Nu ştiu, atunci ieşeam în pantaloni murdari şi în papuci că nu aveam.. Acum ies că vreau. Dar mă 

simt bine. 

U: Da, noi mergem în... la.. 

M: Înţelegi? Că nu mă judeca nimeni.. 

U: La cumpărături.. Mama când vine aici se îmbracă să meargă la (nu se înţelege cuvântul). Nu, aici mergi în 

trening, în astea, lumea iese e casual.. Pentru că atunci când ajungi undeva nu te mai îmbraci cu folos.. 

I: Eu sunt... un an de zile m-am dus la Londra în pantalonii ăia de trening cu care stau în casă şi mă duceam şi la 

Sainsbury’s să îmi mâncare. Şi am văzut că se uită lumea în Mega Image la mine... 

U: Da, se uită pentru că aici te... acolo în Bucureşti cel puţin, te îmbrăcai ca să ieşi afară. Aici nu. Aici îţi iei 

cheile de la maşină şi te duci afară. 

M: Noi nu ne încuiem casele.. 

U: A.. plus asta că nu încuiem maşini şi astea... nu le încuiem 



M: Da, nu le încuiem. 

U: Păi nu vedeţi acum pentru că au fost zăpezi dar toată lumea îşi lasă laaa... bicicletele, motocicletele, tot 

afară, dar a dus-o în garaj dar... jucării, maşinuţe de copii, toate sunt aşa.. Sau la locul de joacă.. 

M: Pe partea cealaltă sunt mulţi copii mici şi la aia trebuie să veniţi vara că e leşinator. Au cheile toţi, îşi lasă 

cheile pe dinafară, 

U: Întrebi unde-s copiii? În ce casa sunt? Ca ei nu ştiu unde sunt copiii. 

M: Ei bântuie prin casa aşa, ştii.. 

U: de la o casă la alta.. ăştia care au copii, ştii, la unii la alţii.. nu că vin la mine care n-am copii mici, dar ei între 

ei, sunt într-o casă în alta, se joacă.. 

M: se duce la Adina care nu are copii deloc. 

U: Aşa, corect. Ăă.. Şi maşinuţele sau tot ce au.. Deci vin se plimba pe stradă, o iau, se duc se joacă, o lasă ori 

acolo, ori aici.. 

M: Adică.. chestiile astea mi se par priceless, sincer.. 

U: Sunt jucării lăsate la locul de joacă la nisip, fiecare vin se joacă cu ele... 

M: său iar ca mentalitate, care mie mi-a plăcut, îmi pare rău că n-am iniţiat-o eu, dar mi-a plăcut... au fost doi 

care, nu contează pe ce fond, nu au vrut să plătească ceva din cotele.. Problema s-a pus foarte mişto: au copii 

mici, suportam noi acum şi întrebam când pot să dea banii înapoi. Ceea ce mie mi-a dat un confort. Păi stau 

într-un loc în care trebuie să stau. Sunt oameni ok.. 

B: La ce erau cotele şi nu... 

M: Ee.. o prostie, e un conflict care mocneşte între nişte persoane.. 

U: E un fotbalist care a cumpărat aici şi nu a stat şi... (râde), şi a plătit. Şi altul care nu plăteşte şi i s-a tăiat apă 

şi i sunt în procese.. 

M: Noi plătim 2 milioane pe lună administraţie. Şi în asta ne intra şi apă, nu plătim apa separat, sunt apele 

pluviale, mă rog, nu e mai mult decât dacă ai sta la bloc.. 

B: Am înţeles.. 

M: Dar e un conflict, e o tâmpenie, nici măcar nu e treaba mea 

B: Deci nu plătiţi apa oricât aţi consuma, e... 

M: Nu 

B: Ce interesant e asta.. 

M: Dar nu că avem ceva, povesteam eu la început... 

U: Avem puţurile noastre şi pompele noastre (nu se înţelege numele) de la pompe mari. Deci practic când ai 

plătit casa ai plătit tot ce.. cum ar veni.. 

M: Că avem şi cotă parte pe aici 

B: Aveţi şi cotă parte prin... 

U: păi casă.. când s-a stabilit preţul s-a luat în considerare... De ce costă 105 mii cât am dat, pentru că... 

B: şi încadastrarea cum e.. vă aparţine? 

U: A, da! Sigur! 



M: Da, da, da! 

U: A, nu nu că avem cotă parte din pompe dar prin preţul casei am plătit investiţia. 

M: Nu e şi specificat dar nu ştiu să îţi spun... 

B: Dar ziceaţi că aţi dat interviu.. 

M: Nu interviu... 

B: Dar în altele se dă.. 

M: Da. 

I: Se dă interviu că să fii acceptat? 

U: Nu este, nu este formalizat, dar cine vinde casele nu lasă deja când încep... şi întreabă: unde e, ai grătarul, 

aici se ascultă muzică, nu îi primeşte dar nu e formalizat. Ei nici nu ştiu că i-a respins şi că nu-i... adică nu e.. Nu 

te acceptăm şi nu e formalizat. 

B: Păi administratorii nu ziceaţi că sunt gherţoi? 

U: Ea, este... eu de aia am zis.. 

M: Sunt, dar sunt cu nasul pe sus.. 

U: e cu snobismul mie mi se pare, nu neapărat gherţoi.. 

 



M.M. 45 de ani, agent marketing firma turism 
 

B(Bogdan): Prima întrebare pe care o punem la toată lumea e, cu ce asociezi clasa de mijloc, ce 

înseamnă pentru tine clasa de mijloc? Adică, ce e definitoriu până la urmă? 

 

M (Marius): Păi cred că un, cum să-ţi spun, un status social şi un nivel de trăi destul de clar definit, 

da, dacă mă întrebi după manual ca să zic aşa... 

 

B: Nu după manual, cum ţi se... 

 

M: Aşa cum o văd eu? 

 

B: Cum ţi-l reprezinţi tu într-un fel de portret robot dacă vrei. Cam ce ar trebui să aibă sau să fie cineva 

ca să ţi se pară că e reprezentat al clasei de mijloc? 

 

M: Păi mie, în filmul meu e cu o casă pe pământ (râde) 

 

B: (Râde) Aşa 

 

M: Aşa e filmul, cu o casă pe pământ, cu o maşină în curte, cu garaj neapărat, să n-o bată, să n-o ningă 

 

B: Interesantă asta 

 

M: Aşa e în filmul meu 

 

B: Deci asta ar fi prima chestie care ar defini clasa de mijloc 

 

M: Aaaa, prima chestie... Dacă mă pui să le prioritizez 

 

B: Aham 

 

M: Nu neapărat, dacă e să mă gândesc e vorba de job că de acolo pleacă, ştii, venitul şi aia îţi dă... 

locul, da 

 

B: Bun, şi jobul? 

 

M: Păi jobul, nu ştiu, e, dacă vrei poţi să-l asociezi cu middle şi top management, da, top management 

cred că deja e mai sus. Ştii? Ceva de genul ăsta. Şi, trebuie să-ţi spun în bani cam ce ar însemna, te 

ajută? 

 

B: Cum ţi se pare ţie, da, da, da. 

 

M: Păi, nu ştiu, uite la vreo 5.000 de lei pe lună cred că... 

 

B: 5.000 de lei pe lună... 

 

M: Da, eu aşa văd, da 

 



B: Ok 

 

M: De asta, dar poate că nu-i, vezi? Dacă stau să mă gândesc nu e realist, că de aia te-am întrebat. 

După manual sau la cum stau lucrurile la ora asta în România? 

 

B: Problema e că nu mai există nici manual că acuma totul e destul de relativ, adică s-a ieşit după 

criză, totul e foarte vulnerabil şi atunci mă interesează cum îţi reprezinţi, cu ce asociezi dacă vrei. Asta 

e prima, cumva, primul stadiu prin care trecem. Cu cel îl asociezi atunci când te gândeşti la middle 

class, ce condiţii ţi se pare că trebuie să îndeplinească cineva ca să poată fi numit membru al middle 

class. 

 

M: Păi, asta dacă vrei e o proiecţie a mea să fie de cam pe middle management, pe, ca şi statut social şi 

pe posesiuni şi de astea, clar, ţi-am zis şi nu ştiu, mai întreabă-mă ca să... 

 

B: Ok, deci astea ar fi elemente aşa. Şi al venituri ai zis 5.000 

 

M: Eu mă gândesc că pe acolo, da 

 

B: Ok. 5.000. Complementar la asta ar fi, dacă ţi se pare că e în acest caz o categorie omogenă. 

 

M: Nu, nu, nu 

 

B: Care sunt, atunci, catego... elementele de bază şi ceea ce ar putea să fluctueze, ceea ce ar putea să 

lipsească, de exemplu. 

 

M: Păi da, cred că e foarte împrăştiată toată treaba în România la ora asta. Adică, dacă lucrezi, nu ştiu, 

într-o industrie creativă şi eşti cum îţi spuneam, un manager, nu de top dar aşa, ai bani, ai toată 

povestea asta şi te încadrezi, bifezi toate căsuţele. Da, ţinem cred că foarte mult de locul în care îţi 

câştigi banii ăia şi câţi bani câştigi. Şi de asta zic că e foarte, că e... Ca să-ţi spun concret eu lucrez în 

turism. Turismul e recunoscut pentru salarii mici. Adică, din punctul ăsta de vedere în turism trebuie să 

fii director de agenţie ceea ce e deja altă poveste, ştii? Şi... atunci ce le lipseşte, ca să-ţi răspund la 

întrebare, ca să fie o chestie aşa? 

 

B: Nu, ce poate să lipsească dar tu să rămâi totuşi pe middle class? 

 

M: Aaaa, ce poate să lipsească şi să fiu acolo... 

 

B: Da.. 

 

M: Mamă, nu m-am gândit. Păi e bine aşa, până la urmă şi casa, eu ţi-am zis, aia era o proiecţie de a 

mea dar poţi să stai şi la bloc bine mersi şi să ai o cameră... un apartament cu 4 camere într-un complex 

din ăsta nou, rezidenţial cum s-au construit şi sunt foarte liniştite şi chiar am fost de revelion la cineva, 

băi, e foarte şmecher, adică na, mişto! 

 

B: Complexul, unde? 

 

M: Da, pe la cum îi zice la staţia aia de metrou? Costin Georgian, spre Republică. 



 

B: Wow, şi sunt complexuri acolo? 

 

M: Băi, da, era nou nouţ şi făcut şi la exterior vesel da nu culorile astea turbate, vesel cu gust, aşa, şi 

înăuntru... bine e complex închis cu bariera adică nu intri, intri cum ai intra în bloc numai că acolo intri 

în curtea complexului 

 

B: Şi cum ai intrat, cu buletin sau ceva? 

 

M: Eram cu ăştia care ne-au chemat la revelion... Am plecat din oraş cu unul dintre ei. Au un cod... 

 

B: Dar dacă eşti străin şi ajungi acolo intri cu bulentinul, sau ceva, său... 

 

M: Păi au paznic sau suni la poartă, aşa şi îţi deschide ăla ca la interfon, doar că te băga în... dacă ştie 

cine eşti cred, te verifică, ştii? Şi apartamentul înăuntru, foarte curat şi foarte bine făcut, finisat şi 

chestii din astea care ştii cum e, fac diferenţa, contează. 

 

B: Câte camere are? 

 

M: Asta în care am fost eu avea 3 şi era foarte mare, adică nu ştiu să-ţi spun acum... 

 

B: Şi familia? 

 

M: Erau 2 tineri corporatişti 

 

B: Pe ce lucrau? 

 

M: În vânzări el şi ea ceva financiar, chestii din astea, dar oameni tineri, mai tineri decât mine şi cu 

joburi din astea foarte... 

 

B: Nu ştii cam cât e chiria acolo? 

 

M: Nu, eu am înţeles că e al lor, l-au cumpărat dar nu ştiu, nu ştiu să îţi zic acum. 

 

B: Că e interesant... 

 

M: Nu îi cunosc pe ei, am ajuns la ei prin cineva dă... 

 

B: A, ok credeam că îi ştii că atunci mă gândeam şi dacă ţi se pare că ai vrea ceva de genul ăsta sau nu 

ştiu.. 

 

M: Aaaa, păi nu, eu ştiu ce vreau. Casa pe pământ cu un câine mare în curte (râde)... Nu, o casă la... 

uite chiar m-aş, exact ce începusem să îţi zic, m-aş da un pic la o parte de zonă mare urbană la un 

moment dat dar la noi nu ştiu dacă... au început să intre sistemul ăsta cum e afară, să stai în suburbii şi 

să poţi să faci naveta fie cu transportul în comun fie cu maşina încât să faci chestia asta zilnic fără 

probleme, ştii? 

 



B: Dar de ce ai nevoie de asta? Într-un fel, dacă e exact cum zici tu poate că e definitoriu clasei de 

mijloc. Dar de ce vrea clasa de mijloc defapt să nu mai stea în oraş? 

 

M: Păi cred că te simţi mai bine, mai bine în sensul de confortabil, mai relaxat, adică na, uite-te stai 

într-un bloc din asta, dacă ai, nu e cazul la mine, am avut noroc că am vecini faini dar dacă ai unul care 

îţi bagă manele de... sau îţi face scandal sau nu ştiu ce, da, acuma vorbim de... 

 

B: Poate să ţi le bage şi acolo... 

 

M: poate să ţi le bage, de asta zic, dacă vorbim de casă pe pământ depinde unde stă vecinul şi... oricum 

sunt apropiate că aşa sunt făcute. Poate să ţi le bage na, acum se să zic, aşa te izolezi, unde te duci, la 

munte? Însă na... nu cred, ca să continui ideea nu ştiu dacă se poate aşa în România. Am o cunoştinţă 

de fapt care stă aşa, dacă mă gândesc. Ea e coach şi câştigă suficient de bine din chestia asta şi mi-a 

povestit, încă nu am ajuns să-i văd casa, zice, am făcut casă... ieşi din Bucureşti spre Târgovişte şi e o 

zonă din asta liniştită zice, am pădure, deschid geamul am pădure, na, cam asta e... şi ea şi-a luat motor 

acum, zice, vin cu maşina cu motorul, unde are cabinetul şi-a făcut o cameră, e defapt un apartament şi 

un dintre camere şi-a făcut dormitor să doarmă acolo, acum îţi povestesc despre altcineva dacă ajută la 

idee.. 

 

B: Păi e important, evident... Dacă ştii sau dacă ţi se pare că a existat clasa de mijloc în România 

comunistă. 

 

M: Comunistă? 

 

B: Da, şi dacă da, ce relaţie există între asta şi clasa de mijloc din zilele noastre. Ţi se pare că există? 

 

M: Păi repet, dacă e după manual nici atunci nici acum, dacă mă întrebi pe mine dar există sub o altă 

formă. Adică de exemplu pe vremea aia, cred că inginerii care câştigau 4.000 şi pe lună spre deosebire, 

sau era cam dublu muncitorilor, care luau cam 2.000 şi ceva, păi atunci mă gândesc că inginerii ăia 

cam asta erau, ştii? Că peste ei erau directorii de întreprinderi şi alţi şmecheri care, mă rog.. 

 

B: Crezi că s-a transmis către copii lor sau că există o legătură între să zicem acel, acea formă de 

middle class de atunci şi middle clasul de acum? Sau e complet inventat? 

 

M: Nu, cred că s-a transmis da, s-a transmis sub diverse, sau cum să zic, de la caz la caz, sub diverse 

forme. Dacă stau să mă gândesc acum, toţi copii pe care îi ştiam eu din anturajul meu din copilărie 

până am plecat de acasă şi care veneau din familii din astea, hai să le spunem, middle class, clar au 

avut un avantaj, cel puţin unul faţă de mine ştii? Sau cum să zic, eu am fost copil de muncitor şi na, 

deci se transmite da, eu cred că se transmite. 

 

B: S-a schimbat ceva important la clasa de mijloc în ultimii ani? 

 

M: În ultimii cam câţi ani? 

 

B: Să zicem ultimii 5-6-7 ani 

 

M: Păi... 



 

B: Să o luăm cincinal aşa cumva... 

 

M: Băi, cred că s-a schimbat de când s-a pus DNA-ul pe treabă.. 

 

B: Crezi? Păi da, DNA-ul a lovit în sus nu chiar aici la... 

 

M: Păi da dar erau destul de tare... 

 

B: Nu au lovit în parcările astea de leasing aşa, mici. 

 

M: Da, corect.. Dar erau destul de tare legaţi. Da, păi e clar că există o, cum să-ţi spun, un moment al 

crizei înainte şi după deci nu prea... acolo s-au făcut nişte schimbări. Asta mi-e clar. Şi în general în 

jos, adică lumea la momentul ăla a cam pierdut şi ştiu oameni care s-ar încadra mult mai bine decât 

mine şi care până la ora aia au apucaseră să acumuleze nişte parcele de teren, nişte... o căsuţă de 

vacanţă şi aşa şi mi-au zis, băi, să văd ce fac, le scot la vânzare că... era greu. Nu le-au mai putut vinde 

după aia, asta a fost altă discuţie. Ştii? Şi unii au rămas cu ele.. 

 

B: Dacă ar fi să nu ne ducem la topul middle class-ului ci la middle, middle class, cum ar veni dacă ţi 

se pare că s-a schimbat ceva în orice fel la oamenii, adică pornind chiar de la oamenii pe care îi cunoşti 

şi extrapolând cumva de la ei. La forme de consum, la forme de a trăi, la orice... 

 

M: Da, da, da, da... S-au schimbat că s-au restrâns, s-au adunat un pic în ei aşa... Eu cum lucrez în 

turism am văzut asta şi pe consumul de vacanţe care daca vrei, e cam relevant un pic pentru.. ştii că, 

omul zice, lucrez un an şi după aia mă duc să aşa şi în ultimii ani s-au văzut că oamenii aşa, pe lângă 

casă, ştii? Serios, da, s-a văzut foarte fain, poate am mai povestit noi că de unde era Turcia, deci acu 10 

ani să zicem sau până, poate mai mult, era Turcia pe urmă a venit un pic mai jos pe Spania, după care 

au venit Grecia, Bulgaria, după care România că... aia au fost banii dar acum asta, dacă vrei, turismul 

de masă şi poate nu e chiar middle class că acolo s-a dus cam toată lumea dar, pe segmentul ăsta, adică 

nu oricine mergea la vremea aia în turcia, aia au tot venit mai jos ştii şi pe vacanţe, poate nu au ajuns 

până... 

 

B: Şi atunci zici că Turcia a rămas cam scumpă acum faţă de ce găsesc aici... 

 

M: Aaaa, dacă mă întrebi... 

 

B: Sau Grecia 

 

M: Da uite, Grecia a rămas... Grecia şi acum e cerere foarte mare, dar dacă mă întrebi pe mine, 

întotdeauna dacă te uiţi uite, ai să zicem un buget de 1.000 de euro de vacanţă şi te uiţi ce primeşti de 

aia 1.000 de euro în România şi ce primeşti de 1.000 de euro afară, cam alegi afară. Cu drumuri, cu 

oboseala, dacă mergi cu maşina sau dacă ai bani şi de avion, da, condiţiile sau serviciile pentru care 

plăteşti, sunt mai bune acolo dar oamenii nu au mai avut bani ca de aici spuneam de la criza am plecat 

şi oamenii efectiv şi-au zis, dacă e, taie în primul rând de la vacanţă. Asta am observat lucrând dar şi 

din ce am mai citit, oamenii taie din... lasă că mai vedem, unde mergem şi ce facem.. şi restrângându-

se la chestia asta financiară în primul rând, au fost mult mai precauţi cu banii. Asta cred că a fost o 



chestie definitorie pentru toată lumea, că au fost mult mai atenţi câţi bani dau şi pe ce îi dau fata de 

momentul dinainte când era, ba pe credit, ne pe credit, dar nu se prea uitau ce făceau cu ei... 

 

B: Dacă ar fi să luăm aşa din bugetul unei familii middle class care e compus din multe na, de la 

maşină casă, loisire, consumul de market şi aşa, tu zici că s-a tăiat întâi de la loisire, de la asta, s-au 

făcut chestii mai ieftine... 

 

M: Şi de la astea, cred că şi astea zilnice... cred că s-au orientat un pic, tocmai pentru că nu mai aveau 

atâţia bani ştii? Se, poate nu au mai dat atâţia bani pe sau nu au mai luat o carne aşa de scumpă şi au 

mai luat şi... (cuvânt indescifrabil 00:14:25) cred, nu ştiu, din ce am mai văzut şi povestit. 

 

B: Revenind la întrebarea asta, dacă ţi se pare că e o categorie omogenă. Ţi se pare că sunt mai multe? 

Le-ai putea, nu ştiu, nu fără număr, dar ţi se pare că plecând poate de la venituri sau plecând de la job, 

sunt mai multe faţete ale middle classului? 

 

M: Da, eu ţi-am zis din start că nu cred că e ceva omogen în România, povestea asta. Da, îs mai multe 

clar, plecând de la joburi în primul rând, de la joburile pe care le au oamenii ăştia şi... 

 

B: Unde, de exemplu ce, pentru asta ai zis, pentru top ar fi tot parte din middle top management şi aşa, 

dar de exemplu middle classul ăla, core-ul lui, cohorta aşa mai ne.. care nu e sus. Cam ce gen de joburi 

are? 

 

M: Cred că de ăştia pe vânzări dar nu junior. Adică nişte oameni cu venituri din zona asta de vânzări, 

de bancă, dacă lucrezi prin bănci sunt nişte salarii frumuşele cam aproape orice ai face pe acolo. 

 

B: Da 

 

M: Bine, am auzit că s-au, le-au mai tăiat şi lor... 

 

B: Şi pe acolo s-a mai... 

 

M: Da, chestii din astea cred şi repet, în industrii creative dar de la un anumit nivel de job în sus, ştii? 

 

B: Unde locuieşte, unde alege să locuiască o parte din asta de clasa de mijloc dacă ar fi să ne gândim... 

 

M: Păi cam toţi îşi căuta, cum să zic... Case mai puţin, deci cum îmi fac eu proiecţia nu ştiu câţi o.. 

poate că toţi visează dar toţi, mă gândesc la oamenii pe care îi ştiu şi se încadrează în povestea asta, îşi 

cauta apartamente... 

 

B: Unde stau ăştia? 

 

M: Apartamente din astea în complexe rezidenţiale, adică apartamente mai noi. Încearcă să fugă de 

obicei de astea comunistoide, ştii, construite şi vor, acuma fie că e marketingul care îi face de cap şi le 

spune că ce casă, viaţă minunată, fie că se regăsesc ei în chestia aia pur şi simplu până la urmă. 

 

B: Hai să le numim, să ieşim din zona abstractă. Să vedem cam cum ar alege şi dacă e, adică da cineva 

te-ar întreba de exemplu, nu ar fi din România sau din Bucureşti, ar zice, domne, la Bucureşti pe unde 



locuiesc middle class-ii, pe unde sunt pungile? 

 

M: Păi cred că sunt cartierele astea noi, dar sunt multe şi na, dacă încerc să-ţi dau nume, nu ştiu dacă 

ştiu dar s-au tot construit complexe din astea 

 

B: Nu, zonele mă interesează, nu neapărat titlurile exacte... 

 

M: Aaa, ca zone.. Păi uite, ca zone, în nord dacă zic, acolo e perceput ca se duc bogăţii, dar, s-au 

făcut... şi în centru... iară, şi am fost surprins să aflu că şi un sudul Bucureştiului se construieşte, eu nu 

m-aş muta de exemplu... dar nu de snob sau de figurant de orgoliu da, nu ştiu cum poţi să stai, dar nici 

nu cunosc. Nu am mai fost în sudul bucureştiului... 

 

B: Atunci îl legi cumva şi de accesul la infrastructură de transport către job. 

 

M: Nu am ştiut să-ţi zic asta dar asta e, da... 

 

B: Deci îl legi de asta... 

 

M: Da, categoric, da 

 

B: Şi, cam ce mai visează ei să fie. Să zicem că dacă nu sunt zone rezidenţiale, ce ar trebui, ce ar trebui 

locuinţa aia... Pe unde să fie şi cam ce ar trebui să aibă în preajmă, să zicem. 

 

M: Păi e vital, transportul, mai ales în Bucureşti, metroul, concret metroul şi asta am observat că toată 

lumea vrea cu metroul. 

 

B: Şi ce mai apreciază pe lângă asta? Să zicem că îl are, dacă eşti la metrou la Berceni de exemplu? 

 

M: Aşa... Păi nu, dar ştii cum e? 

 

B: Nu, nu, doar aşa.. Zic ok, aş da cazul Berceni, da? E aproape de centru 

 

M: La metrou, da 

 

B: Dar s-ar duce middle class-ul la Berceni? 

 

M: Păi nu, asta îţi spuneam. 

 

B: Poate nu, deci ajunge metroul plus... 

 

M: Păi plus, spaţiul ăla care îi dă confortul, îi dă zona lui de confort cu tot ce înseamnă ea. Dacă are 

copil, de exemplu, o să-i trebuiască un parc sau o... 

 

B: Cum ai tu pe aproape 

 

M: Eu da... 

 



B: Crezi că parcul ăsta, de exemplu, are datele unui, a ceea ce ar trebuii să-i placă clasei de mijloc? 

 

M: Da, da, da, cum să nu? Şi aici în Drumul taberei... Acuma nu ştiu, eu n-am simţit niciodată, 

Drumul Taberei e perceput aşa un cartier mai.. întotdeauna, pentru că are verdeaţă asta, ştiu că mi-a zis 

toată lumea, hai domne că spre deosebire de alte cartiere din Bucureşti, mutilate de aşa, construcţiile 

alea lui ceauşescu, nu că aici e mai bine că are verdeaţă, că nu ştiu ce şi... au mai venit oameni care 

căutau un pic de... asta chiar ştiu că... 

 

B: Deci vezi că încet, încet, cumva se nuanţează, nu e numai, ok, locul, plus încă ceva care ar fi asta. 

De, nu ştiu, în afară de parc? 

 

M: Păi asta de, cum să spun, că acum a devenit deja şi o necesitate nu mai e de figu... de moft, un mall 

din asta care te rezolva cu de toate. Ştii? Că îl găseşti.. 

 

B: Proximitatea. Dar iată că la voi, încet, încet, vi le-au dat pe toate. (Râd) 

 

M: Bifam toate căsuţele... 

 

B: (Prima propoziţie este indescifrabila) Apropo, e o chestie achiziţionată sau, care poate să, nu ştiu, 

să se şi configureze pe parcurs, asta în situaţia în care eşti în middle class. 

 

M: Da, da. Varianta B. Eu aşa cred... 

 

B: Cam cum îşi mobilează şi cum îşi decorează casă? De unde şi le cumpăra, nu ştiu, cam, oamenii pe 

la care ai fost tu, sau pe care îi percepeai tu... 

 

M: Da, da, la asta mă gândeam... păi, şi asta e valabil şi la mine dar şi la ăştia pe care îi mai ştiu că 

caută chestii cât mai funcţionale şi să fie casa cât mai aerisita aşa... Ştii? Aici deja e o ruptură faţă de 

părinţi apropo de ce mă mai întrebai ca ei săracii, aveau chestia asta să fie, să înghesuie masa în 

mijlocul camere, o masă mare în mijlocul camerei unde de sărbători şi la reuniuni toată familia acolo 

mânca şi o desfăceai, dulapul de haine şi nu ştiu ce... Acum nu mai, şi apropo de asta, o fază foarte tare 

cu copii soră-mii care acum sunt amândoi în Bucureşti şi vine maica mea, deci bunica lor cum ar veni, 

profund şocată că ăştia nu au perdele şi draperii la geamuri. Ei stau pe Polona într-un bloc la etajul 1, 

adică, e drept că nu se vede la ei în camere, aşa e poziţionat apartamentul că da afară într-un spaţiu 

destul de larg între blocuri. Şi maică-mea, în primul rând că a certat-o pe soră-mea că ce mamă eşti tu, 

să nu-i pui la copila ta o perdea în geam şi o d'asta, na, pe stilul ăsta foarte deschis şi funcţional, cam 

aşa şi-a mobila. Acum, după aia fie de gusturi, de posibilităţi, de unde îşi cumpără... Aseară a fost 

nepoată-mea pe aici, îşi caută canapea şi ea lucrează, ea se încadrează, în financiar, iubitul ei e pe 

vânzări... Dar mai devreme când ţi-am zis nu la ei m-am gândit neapărat. Acuma şi, mi-arată ce 

magazine, am înţeles că în Ghencea aici e un pol din asta de magazine de mobilă, unul lângă altul şi că 

e bine să vii aici.. Nu ştiu dacă mai e şi acum, pe vremuri mergeai în Valea Cascadelor pentru gresie, 

faianţă şi alte minuni şi de acolo tot felul de magazine, mă gândesc cine, ce a mai văzut, pe unde şi-o 

mai fi făcut... 

 

B: Ea şi-a luat canapea sau îşi caută? 

 

M: Acum îşi caută 



 

B: Aaaa şi caută pe ceva pe net său... 

 

M: da, da, da era aici şi îmi arata mie ce... că şi-o făcut research-ul pe net, da, şi-o stabilit 3-4 opţiuni 

şi acum urma să meargă să vadă în showroom şi mi le arata aici. 

 

B: Ţie cum ţi se păreau alea? 

 

M: Canapelele? 

 

B: Da, ce ţi-a arătat. 

 

M: Da, ok. Adică... 

 

B: Cam pe la ce preţ? 

 

M: Păi... 

 

B: Scuze că nu trebuia să te întreb... 

 

M: Ba nu, ba nu, că chiar a fost o surpriză pentru mine că eu i-am zis, băi, cam pe la cât sunt astea, 

3.000 de lei? Zice nu, 4.500. Nişte nume italieneşti de magazin, Divanissimi, sau nu ştiu cum, şi chiar 

râdeam... 

 

B: Aaa, deci ea nu e pe Ikea, ea e deja chiar sub, e upper middle class 

 

M: Da, şi eu râdeam cu ea că zic că aşa, du-te la Mobexpert dacă ai banii ăştia, fata... Păi nu, că nu am 

bani de M... că aia sunt şi mai scumpi, nu am bani de Mobexpert, dar ăştia... 

 

B: Eu cum mă, găsea la banii ăştia... 

 

M: Păi şi eu cred că găsea... Adică na, nu ştiu. Şi eu am rămas tâmpit când mi-a zis... Adică mi-a zis, 

zic, eu aşa i-am şi zis... 2.500-3.000, cât sunt astea? Nuuu, zice, mai mult. Păi cât mai mult? 4.000, 

patru mii şi ceva. 

 

B: Să-şi ia o canapea. Dar ei stau în aceeaşi casă, ea cu fratele ei... 

 

M: Au stat. Acum el s-a mutat la Viena şi ea se mută cu iuitul. Ea îşi caută canapea ca să se mute cu 

iubitul ei. 

 

B: Pe Polona acolo... 

 

M: Pe Polona e apartamentul lui frate-su 

 

B: Deci vrea să se mute de acolo? 

 

M: Exact, după ce a plecat Alex, a rămas ea şi acum se mută cu iubitul. 



 

B: Nu vrea să rămână acolo? De ce nu rămâne acolo? 

 

M: Nu ştiu, nu şi nu simte că e al ei şi probabil că s-ar băga, uite cu o canapea să şi-l facă cum îi place 

ei ştii, şi omul... 

 

B: Păi stai puţin, păi încă nu şi-a găsit casa şi îşi ia canapea? 

 

M: Păi nu, are casă, la apartamentul iubitului ei 

 

B: Aaa, ok. Şi acolo vine ea cu contribuţia ei 

 

M: Exact! 

 

B: Şi pe unde stau? 

 

M: Ei? La Dristor, da, la Dristor. 

 

B: E o zonă destul de bine populată 

 

M: E o zonă care s-ar... da şi s-ar încadra şi... Eu ştiu multă lume care caută Dristorul pentru toate 

astea de acces şi... 

 

B: Păi vezi? Şi nu ai zis Dristor 

 

M: Păi nu mi-a trecut prin cap 

 

B: Pentru că aici e între abstract şi ce... viaţa reală. 

 

M: Ai dreptate dar eu sunt mai mult în abstract, după cum ai putut observa. 

 

B: Eu ştiam de Dristor da... 

 

M: Dristor, da 

 

B: Da, da, da, ştiu şi eu de Dristor dar nu voiam să pun că aici e foarte important să discutăm, ok, 

intre... 

 

M: da, este, adică... 

 

B: Aici e pasul între ce e abstract şi după aia te duci în Bucureşti. E clar că na, Dristor ai zice, na, 

cartier muncitoresc, fost muncitoresc, dar pentru că e aproape, are direcţiile astea, Romană şi Unirea... 

 

M: Da, da, e foarte căutat şi de oameni cu, na... cu ceva bani 

 

B: Şi până la urmă nu s-au decis ce... 

 



M: La canapea? Nu zicea că merg începând de astăzi. Au apucat să vadă una... nu, au venit până în 

Ghencea sâmbătă dar nu era deschis, deci nu au văzut-o nici pe aia, concret, să o pipăie şi că începând 

de astăzi merg şi sunt genul ăla de canapele ori că se poartă, ori că habar nu am, care e colţar. Adică 

are 2 segmente din astea, ştii? Extensibilă şi după aia rămâne cotul ăla... 

 

B: Şi eu vreau tot din aia. (Râd) 

 

M: Păi e foarte utilă, e foarte funcţională dar am văzut la foarte multă lume şi am zis că o fi şi trendul, 

na... 

 

B: Îţi explici de ce? 

 

M: Păi... Cred că pentru funcţionalitate în primul rând, cred, nu ştiu, după mintea mea... 

 

B: Funcţionalitate, ok, că na, poţi să o extinzi dar şi asta e super încăpătoare 

 

M: Se desface, da dar aia e chestia aia în el... 

 

B: Dar care e faza cu L-ul ăla, faţă de asta? 

 

M: Păi nu-mi dau seama. Sunt multe... 

 

B: Care e părerea ta. De ce e lumea înnebunită după L-ul ăla? Ce are L-ul ăla când îl pui în casă, un 

pui partea de L? 

 

M: Aaaa, pe aşa, pe colţ? 

 

B: Da, dacă, ce funcţie are în partea de L? 

 

M: Mă simt ca la şcoală, că sunt prins cu tema nefăcută... (Râd) 

 

B: Te întreb... 

 

M: Chiar nu îmi pică... 

 

B: Adică ai observat că lumea îl foloseşte şi nu te-ai întrebat de ce? Nu e un test, doamne fereşte... 

fiecare are ipotezele lui 

 

M: Glumesc, dar uite mă gândesc că na... 

 

B: Şi, eu nu am nicio certitudine despre asta dar şi eu am observat acelaşi lucru. 

 

M: Eu am văzut concret la Alex, la nepotul meu în apartamentul de acum celebru, de pe Polona. Are 

chestia asta, e adevărat că o are la perete, nu-i, ba da, e colţul camerei, cum ar veni, da, eu când mă duc 

întotdeauna prefer să mă pun pe partea lungă a L-ului ca să zic... 

 

B: Aşa... 



 

M: Şi mă întind acolo cu el şi stăm la poveşti, ştii? Şi probabil asta, de confort... 

 

B: Confort, şi de multe ori e şi partea din care vezi cel mai bine la televizor, dacă e un televizor în 

camera aia, deobicei îl pui 

 

M: Ca să stai întins... 

 

B: Ca să stea barosanul acolo 

 

M: Da, corect... (Râd) 

 

B: În acelaşi timp, L-ul ăla mai face o chestie, oamenii încearcă, apropo de aerisit să mai scape de 

fotoliile din casă, de, ştii? Dar atunci L-ul ăla ia locul fostului fotoliu şi îl integrează în pat. Şi pare că 

am făcut 2 chestii de o dată: am aerisit dar am păstrat şi fotoliul.. am scăpat de fotoliu... ştii şi atunci e 

cumva... îl metabolizează 

 

M: Corect, îţi dau perfectă dreptate că aşa şi e. Noi de exemplu mergeam la ei şi stăteam 3 oameni pe 

chestia aia, se întâmplă, ceea ce uite, pe asta nu se poate. Adică se poate, uite, dar nu stai confortabil 

aici, stai pe fotoliu, al treilea. Da, aşa e, ai dreptate. 

 

B: Şi atunci au combinat... Cred că aia e studiată, e clar, aia care fac mobila situ... 

 

M: Designerii şi inginerii şi-au dat mâna peste ţară... 

 

B: Aşa, dar nu am... La întrebarea asta ne-am dus în altă parte şi e bine că ne-am dus acolo că a ieşit 

mişto povestea asta cu nepoata. Deci cam cum şi-l, să zicem că se mută în casă nouă. Ce îşi iau? Cam 

ce gen de mobilier îşi iau şi cam de unde şi-l iau 

 

M: Păi nu am văzut din astea dar nici nu cred că... dulapuri... merg pe de astea cu sertare, ba 

suspendate ba jos, unul lângă altul, ştii? Adică în zonă, cum e acolo, şi sunt vreo, fie două la capete, fie 

două, după un spaţiu şi... sertare se cheamă astea? Dulăpioare, sertare, da? Suspendate fie pe sus, asta 

ca mobilier... şi în rest, nu (cuvânt indescifrabil), canapea în L sau cum se zice şi în rest daca stau să 

mă gândesc... nu. 

 

B: Dormitor? 

 

M: Da, dar la dormitor lucrurile sunt destul de simple. Îţi trebuie patul ăla care cum să zic. Nu îl tot 

faci şi desfaci toată ziua. Deci e patul mare, cum se cheamă, matrimonial.. 

 

B: Cam de unde l-ar lua? 

 

M: A, nu ştiu să-ţi spun. Dacă mă pui aşa să mă gândesc.. De la ce magazin sau de la ce din asta? 

 

B: Cam gen aşa, măi, nu ştiu, mai înalt, mai jos, mai de lemn, mai de metal, mai... 

 

M: Aa, nu, ok, am înţeles acum 



 

B: Dulapul până sus, nu neapărat până sus? Mai lasă şi loc 

 

M: Da, dulap din asta am văzut, chiar am văzut dacă stau să mă gândesc, la mai multă lume, cu uşi 

culisante, tot pentru spaţiu, probabil, ştii? Că nu mai deschizi, că patul, acum depinde de cameră, dar 

patul, dacă e din ăla mare şi vrei să fie şi confortabil îţi cam ia spaţiul din dormitor şi atunci câştigi la o 

uşă din ăia şi un dulap din asta, nu ştiu dacă e până sus. Nu m-am gândit la detaliile astea până nu mi 

le-ai zis tu însă... unii mai au cu oglinda pe uşă, am mai văzut cu chestii din astea da... eu de exemplu 

nu am... 

 

B: De ce nu ţi-ai pune? 

 

M: Cu oglinda pe uşă? Da nu ştiu, e chestie... nu... Ştiu povestea cu oglinda care măreşte spaţiul şi aşa 

dar... 

 

B: Dar de ce nu ţi-ai pune tu? 

 

M: A, de ce nu mi-aş pune eu? Păi eu prefer în hol, adică dacă eu chiar arunc un ochi când ies pe uşă, 

cum arăt, dar eu mai puţin, înainte să ieşim pe uşă, pe hol acolo. În dormitor, na... 

 

B: Accesorii? Nu ştiu, hai să ne întoarcem poate ne gândim la ambele camere... nu ştiu... masa de ce 

fel? 

 

M: Măsuţe din astea, cred că joase. Dar nu că asta, mai şmechere. O măsuţă joasă aşa... 

 

B: De ce nu că asta? 

 

M: Păi asta e destul de bruta aşa, e simplă, din ce am mai văzut eu sunt fie mai fistichii şi cu sticlă şi 

aşa, fie mai dichisita un pic decât asta. Asta e chiar simplă, simplă de tot... 

 

B: Asta fiind de lemn 

 

M: Asta e de lemn, da 

 

B: Păi şi... 

 

M: Adică un pic de... Da vezi că acolo e chestie de gusturi na, un pic de design, un pic de... poveste... 

 

B: Dacă asta, să zicem te-ai muta aici în chirie şi ai găsi, dar n-ar fi asta, măsuţă, astăzi ţi-ai lua altă 

măsuţa? 

 

M: Da 

 

B: Cum ar arăta 

 

M: (Râde) Păi mi-aş lua şi în loc la asta care e a mea. Cum ar arăta aia pe care mi-a lua-o, mă întrebi? 

Păi mi-ar placea să aibă spaţii funcţionale acolo jos, să mai pun uite, ce stă pe asta, o carte o revistă un 



nu ştiu ce,. Lucrez cu un cd, să îl bag acolo să nu-l tot împrăştii pe aşa... deci să aibă nişte spaţii jos 

acolo 

 

B: Defapt pare că ai vrea un birou mic aşa acolo... 

 

M: Băi, nu ştiu. Chiar birou, birou nu... Că uite de exemplu.. 

 

B: E birou, birou, nu, dar pare că e un laptop pus să lucrezi şi nu te doare pe aici? 

 

M: Păi da, dar nu stau mult. Tocmai că fiindcă stau foarte mult la muncă, când ajung acasă încerc să 

nu mai stau prea mult şi, ştii de ce îl ţin acum acolo? Eu lucram cu el aici foarte mult timp, îl băgăm în 

priză acolo, întindeam picioarele aici pe un scaun şi lucram aşa cu el şi mi s-a stricat mufa, nu mai 

intra curent în el şi mi-a zis ăla de la magazin ca din cauza asta, că l-am tot trămbălit prin casă şi l-am 

tot... stătea în tot felul de poziţii nefireşti. Adică nu mi-am dat seama, nu eram atent şi umblam cu el ca 

şi cum era... ştii? Îl mutăm, îl trăgeam cu cablul în el şi s-o dus... şi atunci i-am găsit o poziţie acolo, 

când vin acasă nu ştiu să mai stau două ore pe calculator. În weekend, în weekend mai stau dar în 

weekend deja mă întind pe jos, îl scot de acolo... 

 

B: Deci ţi-ai lua o măsuţă cu ceva spaţii de depozitare 

 

M: Da, dar strict pentru spaţiu... 

 

B: Păi de ce nu îţi iei? 

 

M: Păi n-am apucat... Fără glumă, adică... 

 

B: Eu te cred, întrebarea evident că e provocatoare... 

 

M: Eu îţi răspund sincer mai ales că mai... Nu am apucat şi, mi-e şi aşa că trebuie să mă apuc să caut. 

Nici nu ştiu pe unde aş mai găsi, cum ţi-am zis. Nu am mai făcut de mult schimbări prin casă, acum să 

mă apuc să caut la magazine pentru o măsuţă zic... lasă că mă descurc cu asta, ştii? La modul ăsta 

cumva, adică nu e o problemă... 

 

B: Păi da, dar... 

 

M: Trebuie să mă apuc o dată să caut, da... 

 

B: Mă rog, faptul că nu te-a presat, adică... 

 

M: Păi nu e, exact, nu e, nu se... 

 

B: E confortabilă în felul ei, o adaptezi.. Dacă ar fi să-ţi iei, de unde ţi-ai lua? Unde ai căuta? 

 

M: Masa din asta? 

 

B: Da 

 



M: Păi sincer să fiu, dacă aş cunoaşte un tip care să facă mi-ar plăcea să o facă cam cum zic eu că 

vreau, pe acolo aşa şi pe acolo aşa. Dar nu cunosc pe nimeni... sau ştiu unul dar nu e în Bucureşti şi e 

complicat. Şi în rest, la magazine din astea de mobilă da, iar mă pui, dacă mă pui să-ţi zic nume nu 

ştiu, că nu am mai fost de mult, nu mi-a mai trebuit. Uite, rafturile alea, de exemplu, le-am făcut la 

Neoset. Mi-a plăcut foarte mult magazinul ăla pe vremuri, nu mai există. Mi-au plăcut şi rafturile ca 

material aşa. 

 

B: Când s-a întâmplat asta? 

 

M: De mult, Când ne-am mutat aici. În 2000... mint, în 2003, când ne-am mutat în Bucureşti, în 2003 

ne-am mutat în casa asta. 

 

B: Voi când v-aţi mutat l-aţi cumpărat sau? 

 

M: Da, asta l-am cumpărat. Am stat 3 ani în chirie şi asta l-am cumpărat. 

 

B: Şi cu cât l-aţi cumpărat? 

 

M: Atunci am dat pe el 10.000 de dolari 

 

B: Şi aţi avut şi credit sau i-aţi strâns şi... 

 

M: Erau banii noştrii din apartamentul vândut la timişoara şi am prins aşa o buclă în piaţă, nu ştiu cum 

să îi zic, o nişă, noi l-am luat în Martie în 2003 şi undeva până în vara, a explodat piaţa imobiliară şi s-

au dus preţurile în tavan 

 

B: Şi asta e tot de la Neo set, asta de jos 

 

M: Da, da, da, aşa l-am luat, da şi asta a fost la... adică ne-am dus noi şi m-am gândit eu cum să le pun 

să le dăm o formă pe peretele ăla.. 

 

B: Neoset la vremea aia ţi se pare că era firma de middle class? 

 

M: Da 

 

B: Era, unde era? 

 

M: Pe Brătianu, Brătianu se chema. Între Unirii şi Universitate, cum mergi sper Unirii era pe dreapta, 

aproape de Splai 

 

B: De ce nu te-ai duce la Ikea de exemplu. 

 

M: La Ikea? Păi eu mă mai duc la Ikea dar nu mă mai uit de mult după mobilier prin casă la Ikea că nu 

mai, nefiind o prioritate aşa... ştii? Bine, şi povestea de care ţi-am zis că stăm cu el dacă să îl facem sau 

nu, sau ne mutăm sau nu ştiu ce facem. 

 

B: Dar măsuţă, de exemplu, de ce nu ai merge acolo? 



 

 

M: La Ikea? 

 

B: Da, sau la Mobexpert 

 

M: Nu, nu că m-aş duce... Aaa, la Mobexpert? Păi mie îmi place foarte tare Mobexpert dar nu... 

 

B: Îţi place mai mult decât Ikea 

 

M: Păi mie da, dar e na, tine de gust... 

 

B: De ce? E, nu e numai gust e şi altceva... 

 

M: Şi un pic de snobism zic... (Râde) 

 

B: Da? 

 

M: Nu... ştii care e faza? Eu, mi-e întotdeauna mi-au plăcut mobilierele de la Mobexpert. Serios acum. 

Nu ştiu, sunt mai, măi, şlefuite ca să zic aşa... Ikea sunt foarte, foarte funcţionale şi foarte simple, stilul 

ăla nordic al lor dacă vrei... 

 

B: Dacă ar fi să-l pui pe public, Ikea şi Mobexpert, au publicuri diferite? 

 

M: Mă, da, cred că da. Da... adică.. 

 

B: Cum le-ai despărţi? Că mi se pare foarte interesantă discuţia asta... 

 

M: Serios? 

 

B: Da, mi se pare chiar foarte, uite, chiar foarte... 

 

M: Păi nu ştiu, da... 

 

B: Mi se pare un moment fericit al discuţiei 

 

M: Mă bucur, mie Mobexpert mi se pare scump la ora asta. Chiar foarte scump şi atunci cred că 

diferenţa în primul rând se face acolo la preţuri. Ikea rămâne accesibilă na... 

 

B: Bine are şi ea părţile ei scumpe... 

 

M: Are, e adevărat 

 

B: Dar părţile scumpe de la Ikea se potrivesc cu părţile scumpe de la Mobexpert? 

 

M: Nu ştiu dacă cu părţile scumpe de la Mobexpert, dar părţile scumpe de la Ikea, la o adică, pot fi în 



portofoliu sau cum să zic, Mobexpert, se pot încadra acolo. Părţile scumpe de la Mobexpert, din ce îmi 

amintesc eu că nu am mai fost de mult, erau nişte preţuri de ameţeai, adică... 

 

B: Totuşi îţi place mai multe Mobexpert... 

 

M: Mie da, dar e părerea mea aşa... 

 

B: Şi atunci ce i-ar despărţi cumva pe cele două publicuri? Ce ar face, ce le-ar defini dacă vrei, nu ce 

le-ar despărţi, în sensul ăsta dramatic 

 

M: Da, cred că la Ikea predomina funcţionalitatea, aşa percep eu lucrurile şi oamenii se uită, ai văzut 

că şi spaţiile în care îşi prezintă ei acolo sunt foarte mici şi mie mi se pare că o fac foarte deştept din 

punct de vedere al marketului că mulţi dintre noi, uite, cum e şi apartamentul ăsta, trebuie să 

improvizezi în spaţii destul de mici, ştii? Asta una, la Ikea, pe când la Mobexpert, vând mobilă de casă 

pe pământ, ca să zic aşa... (Râd amândoi) 

 

B: E, defapt, asta e foarte interesant.. defapt acolo e proiecţia despre cine vrem să fim, ştii? Asta e 

foarte... 

 

M: Da, da, uite, vezi? Că se regăseşte povestea... ea 

 

B: Bun, şi asta, de exemplu, fotoliu, de unde e? 

 

M: De la Ikea... şi a doua generaţie 

 

B: E de la Ikea, când l-ai luat? 

 

M: Am mai avut unul exact la fel, ştii că ei au astea, stilul ăsta... 

 

B: Eu am vândut 2 din astea 

 

M: Da? 

 

B: Da, tata a făcut din astea, în ‘85 făcea, ponguri, da, dar nu de la el le am dar am şi la Vâlcea din 

astea, da. 

 

M: Şi făcea el? 

 

B: Da, combinatul de prelucrare făcea pentru Ikea. Puţină lume ştie chestia asta ca noi am fost chinezii 

lui ikea până... 

 

M: Ce tare, da, asta chiar e tare treaba, nu ştiam 

 

B: Aham, da 

 

M: Asta, mi-e mi-a plăcut foarte tare... 

 



B: Dar de ce unul şi nu două? 

 

M: Păi nu am mai avut unde să-l punem pe al doilea... 

 

B: Cum nu aveţi? E foarte aerisit aici 

 

M: Este, da, atunci când am făcut, stai să-mi amintesc cum.. că ştiu că ne-am tot gândit şi ne-am tot 

sucit şi am zis... dacă punem patul acolo, nu, deci îl lăsăm aici... (se întrerupe înregistrarea) 

 

B: Şi, până la urmă ai zis că nu, v-aţi dat seama că nu aveţi cum să puneţi două.. 

 

M: Aaa, la cum, păi da, să-l punem acolo şi era spre uşă şi am zis că nu, în partea asta nu mai, aşa, şi 

am zis că unul acolo, ceea ce dacă, de exemplu, noi suntem doi şi vine un cuplu la noi e deja o 

problemă... Improvizăm, ori pe jos, ori pe scaun, eu deobicei mă pun pe jos. Eu şi lucrez pe jos 

 

B: Vă vizitaţi aşa, vine lumea? 

 

M: (Foloseşte o interjecţie ca să indice că, nu prea, şi râd amândoi) 

 

B: Atunci aşa, numai să... (râd amândoi) 

 

M: Adevărul e că nu prea, da.. 

 

B: Dar aţi ţinut, pare că aţi ţinut să fie aerisit asta mi se pare interesant... Ca noi, nu, bine, şi prin 

formare că aveam nevoie de cărţi şi alea da... la noi arată că grota lui Alibaba chiar dacă e pusă în 

ordine acum, cu multe din astea pe laterale, da... Sunt foarte multe dulapuri, e, adică de biliuri din astea 

şi pline de cărţi... 

 

M: Păi asta mă gândeam că ai zis tu de cărţi... Eu am o grămadă de cărţi în debara, nu ştiu nu mi-am 

mai făcut, vezi, biblioteca aşa să... 

 

B: Şi le ţi în debara? Şi ştii care unde sunt? 

 

M: Ce prost sună 

 

B: Nu, e interesant aşa... 

 

M: Da, da, ştiu care unde sunt. Adică la indem, na le ţin pe astea pe care trebuie să le citească să zic 

aşa sau le-am citi curând sau aşa şi după aia le, bine, le mai şi dau, recunosc, că le cam dau după aia. 

Într-o vreme le duceam la anticariat da la anticariat, nu, fie că nu le voiau fie că îmi dădeau 3 lei pe 

ele... na, că la anticariat, ştii şi tu. 

 

B: Perdeaua şi... 

 

M: Ideea era să scap de ele 

 

B: Perdeaua de unde e? 



 

M: Uite Gini trebuie să ştie asta, nu ştiu... mă gândeam dacă e de la Ikea sau nu, dar nu ştiu. 

 

B: Şi astea veiozele sunt amândouă de la Ikea sau numai una de la Ikea. 

 

M: Da, amândouă. 

 

B: Şi canapeaua? 

 

M: Canapeaua, era un magazin de mobilă la Lujerului aici pe colţ unde era un Mega, sau o mai fi, ştii? 

E Cora şi peste drum de cora la intersecţie la Lujerului e un bloc turn, cel mai mare bloc din... de 16m 

 

B: Aşa, dar nu e Mega acolo. 

 

M: Nu mai e? 

 

B: Nu, era un Romstal... a ba da e Mega... Acolo a fost un La Fourmi înainte de Mega... 

 

M: Acolo, acolo... Eu aveam, acolo a fost radioul Total... Când am venit eu în Bucureşti la Total, la 

etajul 16 era radioul... Şi ştiu că era Mega, de asta am zis că nu mai ştiu dacă mai e acuma dar ştiu că 

era atunci... 

 

B: Şi asta aţi luat-o atunci 

 

M: Asta da, jos era... 

 

B: Nu ştiu, Ikea are chestii care seamănă foarte mult cu asta, mi se pare interesant asta. Că na, că, 

exact ca dimensiune şi aşa... 

 

M: Acolo e da. Acolo era un magazine de mobilă şi... 

 

B: Era scump? 

 

M: Asta? Nu, că Gini acum când povestea cu Ioana, şi-a amintit Gini... Eu nu prea mai am memoria la 

chestia asta... Gini zice, băi, noi am dat pe asta vreo 2.500, undeva cam aşa. Bine, şi alţi ani şi aşa, dar 

în general eu nu înţeleg chestia asta, de ce sunt aşa scumpe canapelele, e o piesă importantă în casă, e 

adevărată dar mi se par foarte scumpe. Până la urmă e o canapea... Bine, dacă e extensibilă şi dacă o 

faci şi pat şi tralalala, tot mecanismul şi nu ştiu ce... da, foarte scumpe dacă mă întrebi pe mine... 

canapelele... 

 

B: Ăsta l-aţi pus de la început, parchetul? 

 

M: Da, acuma... 

 

B: A, e din bucăţi 

 

M: Într-un fel îmi pare rău. Da, e din asta... că atunci am stat 



 

B: E laminat nu? 

 

M: Da 

 

B: Dar e din mai multe bucăţi 

 

M: Asta voiam să zic că atunci am stat să ne gândim dacă să ne punem parchet, parchet, ceea ce ar fi 

fost mişto, şi am preferat varianta asta pentru... S-a mai zgâriat unde, că asta unde când tragem patul... 

aici mai dormim iarna pentru că în dormitor avem doi pereţi afară, pentru că sunt nopţi... Blocul nu e 

încă izolat, iar dacă sunt nopţi geroase, adică dacă e frig noaptea, se simte, na. Noi acolo avem asta de 

aer condiţionat, faci căldură, mai nu ştiu ce, dar nu e confortabil şi când e frig iarna mai dormim aici. 

 

B: Aveţi, cum le cheamă, nu repartitoare, astea de căldură. 

 

M: Da, da, avem, da, blocul era cât pe aci să îl facă ăştia dar se terminaseră alegerile, că au făcut prin 

jur pe aici, cam toate sunt făcute şi pe noi ne-au sărit aici. Bine, ăştia ziceau că nu s-a agitat destul 

administratorul. Acum, nu ştiu... În fine... 

 

B: Aşa... Cum se îmbrăca, middle class? 

 

M: În Converşi! (Râd amândoi) 

 

B: În Converşi, în timpul liber, probabil... sau şi la job? 

 

M: Uite, depinde de job că dacă sunt middle class din industrii creative, se duc lejer în Converse la 

lucru, dacă sunt financiar bancar, vânzări şi alte sales, atunci nu, acolo e în costum, dacă e destul de 

corporate aşa, natura meseriei. 

 

B: Cam de la ce firme se îmbrăca? 

 

M: Nici nu ştiu ce firme, dacă mă întrebi pe mine şi apropo de proiecţiile mele şi aşa, mie de exemplu 

îmi place Bigotti, încerc să fiu obiectiv aşa şi să recunosc, poate sunt un pic cam scumpi, ştii? Dar pe 

de altă parte cred că sunt potriviţi la oamenii de care vorbim. Aşa mi se pare mie. Plus de asta, au 

calitate adică, o cămaşă de la BIgotti sau un costum de la Bigotti, e foarte ok. Mie aşa mi se pare... 

 

B: Dar calitate ce înseamnă? 

 

M: Păi în primul rând... 

 

B: Că na, poţi să găseşti bumbac şi la Cotton, dacă ne referim la calitatea bumbacului, dar poate 

înseamnă calitatea altceva... 

 

M: Păi Cottonul sunt foarte faini, apropo de ei. Păi calitate, da, da, păi calitate în primul rând e 

calitatea materialului şi pe urmă croiul şi că şi la design, detaliile care fac diferenţa şi se vede ac e o 

cămaşă măi, sau un tricou mai lucrat sau mai dichisit... 

 



B: Asta ar fi interesant să ştim, în ce se vede treaba asta? Asta e o cămaşă H&M şi probabil se şi vede 

însă în ce se vede o cămaşă Bigotti său... da 

 

M: Mai... 

 

B: Poţi să zici orice 

 

M: Păi nu, da mă gândeam 

 

B: Senzoriale, în ce o... Ce îţi atrage atenţia 

 

M: Exact asta, că asta voiam să şi spun că îs două chestii diferite: Una e când vezi pe cineva aşa 

îmbrăcat şi a doua e când, în magazin, eu mereu mă duc şi pun mâna pe ele, probabil că toată lumea 

defapt. Eu la Bigotti, întotdeauna am găsit cămăşi din astea de calitate, ca material în primul rând şi 

după aia cum sunt făcute dar uite, eu de exemplu, nu mă potrivesc la, dar strict de croiala vorbim aici, 

cu H&M, nu îmi vin pe mine, cămăşile... În schimb Cotton mi se pare super fain şi eu mă potrivesc cel 

mai bine şi cel mai bine, eu mă duc şi îmi iau pantaloni, zici că sunt făcuţi pentru mine, de la M&S, şi 

la haine în general aşa. Dar e o chestie de potriveala, na... 

 

B: Dar au tot aceleaşi măsuri, de fapt. 

 

M: Păi da... Numai că... 

 

B: E prea tineresc 

 

M: Cine? 

 

B: H&m-ul. Tineresc însemnând, nu ştiu, poate mai mulat, mai... ce înseamnă că vine mai bine? 

 

M: Mie cămăşile de la H&M, nu ştiu cum să zic că stau pe mine... Stai să mă gândesc cum să-ţi zic... 

 

B: Că asta nu ştiu... Eu de exemplu dacă o pun aşa o simt prietenoasă. Am şi altele cu care nu mă simt 

bine de la ei 

 

M: Păi da, asta e chiar faina. Dar uite, M&S are materiale destul de aspre, serios. Adică la ei mai greu 

găseşti decât la... 

 

B: Asta sunt aproape sigur că e bumbac, dar e partea de L.O.G.G care sunt un fel de sub-companie din 

H&M. Mai am una tot de la ei de la L.O.G.G cu care iar mă simt foarte bine. Dar mi se pare interesant 

asta, cu ce înseamnă să ţi se pară croiala că vine exact pe tine. 

 

M: Păi îi experimentală. Adică eu m-am dus să-mi cumpăr haine de la h&M şi îţi spun la modul cel 

mai serios, şi când m-am pus în oglindă să mă uit, nu-mi plăcea cum stătea cămaşa. 

 

B: Ce ţi se părea că nu e bine? 

 



M: Aaaa, cum cade pe mine aşa, nu am altă expresie acum să-ţi dau, cum cade pe mine, cum stă 

cămaşa pe mine, pur şi simplu, na. 

 

B: Că te îngraşă, că te subţiază, îţi face umerii mai laţi 

 

M: Nu că eu oricum sunt subţire şi aşa... 

 

B: Nu, depinde ce face cămaşa, de aia întrebam 

 

M: Da, nu, ce voiam să zic e ca pe mine nu mă prea subţiază, da... cum să-ţi spun? Eu, e drept că eu 

am, rezonez cu un stil din asta mai clasic, ştii? Şi atunci prefer o cămaşă care stă, normal dreapta, nu 

ştiu cum să spun... decât una care e mai fistichie 

(Discuţii despre pantaloni în special despre ai lui Bogdan) 

 

B: Deci Bigotti 

 

M: Da, ţi-am zis un nume, ţi-am zis mai multe de fapt, dar mie aia mi se par... Bine Massimo Dutti, 

care sunt divizia mai de lux, mai de fentă a lui Zara, aşa am auzit... 

 

B: Da, deşi am văzut multe lucruri făcute în China şi la ei, chiar m-a surprins chestia asta... 

 

M: Ei şu am păţit cu haine de la ei, că, capăta o chestie de uzură aşa cumva, dar nu mai prea... Da, iar e 

chestie de gusturi şi aici, cum se îmbrăca... Cred că într-adevăr se îmbarca oamenii lejer de la... Eu am 

descoperit recent Cotton, aia, şi mie îmi plac foarte tare. 

 

B: Eu mi-am luat un sacou albastru închis, bine, e dintr-un material foarte flexibil, e greut aşa, care are 

aici o chestie mişto cu vişiniu pe buzunar, da super, cred că e undeva la 160, dar e şi un preţ foarte 

bun... Şi e foarte mişto că poţi să-l iei pe 2-3 tipuri de situaţii, e şi casual poţi să bagi tricou pe 

dedesubt, sau poţi să bagi cămaşa şi dintr-o dată eşti băiat de la firmă. 

 

M: Asta e foarte important la o haină. 

(Se discută despre haine) 

Eu recunosc că nu ştiam de ei, adică nu ştiam. Nu, dar sunt foarte mişto. 

 

B: Şi la culori? Clasa de mijloc, bărbătească... 

 

M: Dar se poartă orice acum... (râde) 

 

B: Deci nu mai e aşa... Atunci să trecem la ce mănâncă... 

 

M: Da... ce mănâncă... Aş vrea numai să zic, ştii ce am mai descoperit apropo de haine şi mi se pare...? 

Îl ştii pe Pepe, Pepco... 

 

B: Nu 

 

M: Îs foarte tari. 10 lei tricoul. Nu toate sunt de calitate, da când prinzi la ei, tricoul care dincolo e 50, 

60 de lei, ăştia îl dau cu 10 lei, şi e foarte tare... şi nu ştiu pe unde mai au... Dar apropo de haine. 



Ce mănâncă? Păi cred că prin natura meseriei mănâncă în oraş mult... 

 

B: Da 

 

M: Da... Şi, asta înseamnă că mănâncă ce găsesc în zona în care lucrează, de astea de împinge tava 

dacă sunt, cred că sunt foarte ok, pentru că altfel se simte la buget să dai zi de zi şi să mergi în nu ştiu 

ce restaurant, şi dacă e mâncarea bună şi e ok, de ce nu? Adică care e treaba? 

 

B: Îşi aduc de acasă? 

 

M: Eu mai fac uneori de exemplu... Asta pentru că Gini găteşte foarte bine 

 

B: Ce aduci? 

 

M: păi ce găteşte ea, na, în weekend şi atunci, încă luni şi poate şi marţi îmi mai duc mâncare de 

acasă... 

 

B: Cam ce? 

 

M: păi, cartofii îs de bază (râd amândoi). Bine eu am o treabă cu cartofii, de exemplu mi se pare foarte 

bună friptură cu cartofi. E atât de adevărata friptură cu cartofi. 

 

B: Cartofi la cuptor sau fierţi? 

 

M: De aia, wedges... 

 

B: Aaa, şi un şi alta (râde) 

 

M: Mamă, deci îmi plac aia şi cu carne lângă ei şi uneori mai fac, acuma nu, dar îmi duc... acum ştii 

cum e? Că până la urma pun în caserola şi acolo eu pot să-mi pun orice. Îmi pun varza, îmi pun paşte, 

îmi pun, astăzi chiar am avut cartofi cu friptură ca aşa o făcut ieri şi de aia mi-a şi venit prima, nu? 

 

B: Ciorba? 

 

M: Waa, ciorba nu... 

 

B: Că n-ai unde să încălzeşti... 

 

M: Nu da mai mănânc... Şi acuma, că îmi veni vorba, îmi amintesc de tine. Mai mănânc seara când 

vin, supa, ciorba nu dar mai mănânc o supă seara când vin de la lucru pe la ora asta, poate un pic mai 

devreme, mai ales iarna aşa. 

 

B: Acuma te ţin şi din masa de seară 

 

M: NU mă, fii serios. Nu, că am mâncat înainte să plec că avea o colegă cremşnit şi nu l-o mâncat 

nimeni şi mi-a zis, băi, ajută-mă să nu îl duc acasă, da, mâncai 

 



 

B: Şi colegii de unde mănâncă în zona aia? 

 

M: Nu prea mănâncă. Pentru mine, când am venit la ăştia în aprilie, am avut aşa o chestie, ăştia nu 

prea mănâncă frate, nu ştiu ce fac. 

 

B: Sau nu ies 

 

M: Nu, nu, este aşa, la vitrine se cheamă, din ăştia care vând mâncare gătită la take away 

 

B: Cum? 

 

 

M: La vitrine îi spun ei. E pe Duca, pe Bulevardul ăla, Duca 

 

B: Da? 

 

 

M: Duca? Nu, Cuza, care dă în Buzeşti? Cuza da în Buzeşti de la gară. Vezi nişte geamuri şi sunt unii 

care vând mâncare gătită acolo. Dar nu sunt sunt mare fan că se simte că nu-i, eu mănânc mult 

mâncare făcută de casă, de Gini, ştii? Şi atunci imediat am ajuns că, na, se simte 

 

B: Păi şi dacă nu iei gătit, ce faci? Ce mănânci gătit în ziua aia? 

 

M: Păi mănânc, mai e Spring Time în gară şi mănânc de la el falafel sau Taouk, îmi plac alea de la ei. 

 

B: A, te duci în gară 

 

M: Mă duc în gară, da. Dar ăsta sunt io. Depinde de zonă. Mai e pe Doctor Felix un împinge tava, 

unde mă mai bag uneori că au tot aşa mâncare gătită cu felul întâi, cu felul doi, cu felul trei, acum e 

povestea asta cu meniul zilei care o practică şi restaurantele mai aşa şi la 20 de lei... depinde de loc. 

 

B: La aprovizionare, de exemplu, dacă se duc la piaţa cam ce îşi iau sau la supermarket, cam ce gen de 

alimentaţie? Sunt nu sunt atenţi? 

 

M: Păi aici nu ştiu, de la caz la caz, eu dacă vrei pot să-ţi spun de mine, de noi, că noi ne cam uitam 

sau încercăm. Păi Gini şi-o găsit nişte vânzătoare în piaţă şi numai de la alea cumpăra de la o tanti 

cumpăra roşie, roşii pardon sau vinete vară, dar vara, vinete mai aducem de la ai ei. 

 

B: De unde? 

 

 

M: Păi, Ardeal, în Târnăveni acolo unde stau au şi o gospodărie 

 

B: Mama ce tare 

 

M: Da, şi ne cam aducem provizii de acolo ca na, şi mai băga vinete la congelator, mai mâncăm şi.. 



 

B: Şi noi la fel 

 

M: Da. Şi sunt foarte bun... 

 

B: A e tare asta. Ce băgaţi la congelator? 

 

M: Vinete, cărneturi clar că nu venim cu porcul, uite acum am venit. Tot felul de legume din astea, ce-

i da maică-sa, ce are în curte. Verdeţuri, nu verdeţuri, nu din alea verdeţuri, da, mazăre şi chestii din 

astea şi nu ştiu ce, ştii? 

 

B: Fructe de pădure 

 

M: Fructe de pădure, mai ţinem afine, am ţinut până acum târziu da... 

 

B: Numai afine şi zmeură 

 

M: Da, da, şi, mmm, acum am mai început, dimineaţă mai băgăm 

 

B: Cu iaurt 

 

M: Aham, exact (Bogdan râde) Serios, da. Păi da, n-o, asta putea să fie şi invers ca şi tu şi... să 

povesteşti 

 

B: Da, da, da 

 

M: Şi în rest încercam aşa, la mâncare, cât mai. Asta voiam să-ţi spun că deja avem furnizor, adică 

Gini ştie pe tanti, aşa, brânzeturi în general ne luăm de la aia, Bucovina, aşa, acolo în Floreasca, pe 

când, dacă există team worths (presupun că asta a spus) ni se termină proviziile de la ei şi... 

 

B: Da, de ce de acolo, de ce de la aia? 

 

M: Păi că pe aia îi ştim noi şi ne-a plăcut brânză şi am înţeles că mai sunt, ne mai zic unii alţii, dacă 

ştii să ne zici. 

 

B: Da, eu nu intervin în teren (Râd ambii) 

 

M: ba nu, dar ştii care e faza? Că eu m-aş mai, eu aş mai experimenta aşa dar Gini e foarte, nu 

conservatoare dar zice, lasă că ştim că aia e bună, mergem acolo, şi aşa noi nu mâncăm, suntem doi 

 

B: Dar nu e scump? 

 

M: E puţin scump acolo dar noi nu luăm 

 

B: Nu vă luaţi atât de des, vă luaţi mai mult să fie gustos şi... 

 



M: Da, noi nici nu mâncăm mult. Uită-te la noi că nu suntem cine... chiar nu mâncăm mult şi atunci, 

ne luăm din astea Humus şi icre, că sunt aia Naser 

 

B: Păi, da nu fac icre 

 

M: Păi nu, icrele nu de la ei, de la ei luăm Humus, şi când mergem în zona acolo la 1 Mai, undeva 

acolo în piaţa sunt, e o pescărie din asta mică, în gang, băgată într-un gang... 

 

B: Nu la 1Mai, la Domenii 

 

M: La Domenii, la Domenii scuză-mă. Acolo la Domenii nu la 1 Mai... 

 

B: Şi ce peste vă luaţi? Eu nu reuşesc să iau peşte cu care să fiu mulţumit de acolo. 

 

M: Păi peste aşa nici nu prea am luăm de acolo. Icre luăm mult de acolo, că îmi plac mie 

 

B: Aha, icre 

 

M: De obicei de crap dar mai luăm de ştiuca 

 

B: A, şi humus din partea cealaltă. Si şi mâncaţi acolo. Sau doar luaţi acolo şi plecaţi? 

 

M: Humusul sau ce? 

 

B: Da 

 

M: A, nu, ne luăm acasă. 

 

B: Da nu mâncaţi la Naset, nu staţi să şi mâncaţi? 

 

M: păi de câte ori am mers era aşa lume multă şi nu, ca să-ţi spun, nu, deşi cred că mi-ar plăcea, adică 

mâncarea e bună. 

 

B: Merge 

 

M: Da?... 

 

B: Deci asta ar fi pe piaţă, şi dacă e din, aşa, de unde alimentarea, everyday life, pentru toată 

săptămâna. 

 

M: De la Auchan că sunt ieftine 

 

B: Şi, mai ce? Că mai e ceva ce mi se pare mie că îl diferă de Lidl şi de alţii. 

 

M: Păi nu ştiu, stai să mă gândesc. Nouă ne e şi la indemna aşa 

 

B: E aproape? 



 

M: Da, e tot acolo, unde ţi-am zis că e Pepco, Pepco ţi-am zis că e la parter la Auchan, şi nu ştiu ce, în 

partea astălaltă a parcului... 

 

B: De exemplu pentru dimineaţa ce vă luaţi de acolo? 

 

M: De la Auchan? Aaaa, cerealele, şi astea, eu mai tot mănânc din alea, în coaja lemnoasă, migdale, 

caju, prostii din alea 

 

B: Şi pe alea cu ce le mănânci?  

 

M: Păi nu, pe alea le mănânc aşa cu pumnul 

 

B: Dimineaţa? 

 

M: Uneori dimineaţa dar de cele mai mult ori când vin, seara, mai bag câte un pumn, sau uneori îmi 

bag într-o pungă, duc la muncă, ştii? Şi mănânc între mese. 

 

B: Şi dimineaţă numai aşa mâncaţi. Din astea soft 

 

M: Da, eu aşa m-am obişnuit, nu ştiu dacă e bine, da m-am obişnuit aşa, mănânc când ajung la lucru 

 

B: O fi bine, nu ştiu. Ne mai trimite tata 30 de ouă pe lună, aşa că... ne-am obişnuit altfel (Râd ambii). 

Dar asta înseamnă şi nişte greutăţi în plus 

 

M: Păi nu, ştii cum e? Noi venim cu cofrajele de ouă în maşină da na, eu n-am timp dimineaţă să 

mănânc şi... 

 

B: Îl laşi la fiert, în timp ce faci duş 

 

M: Aaa, asta fac, da, mi-e de exemplu îmi place foarte mult papara, ştii? Dar nu am timp să stau să-mi 

fac, Gini deobicei doarme când plec eu dimineaţa şi atunci am găsit formula asta care, eu dimineaţa 

mănânc numai nişte cereale şi ea îmi face de cu seara sandwich şi pe ăla îl mănânc la birou. Când 

ajung sau după o oră de când ajung şi îmi beau o cafea. 

 

B: Şi oul îl mâncaţi în weekend 

 

M: Ouăle când se nimereşte, da fiert aşa mai fac de dimineaţă. Da nu, sunt bune, şi asta mâncăm e 

dimineaţă. Gini mănâncă mai consistent... 

 

 

B: A, au ai voştri gospodărie 

 

M: A ei, a ei au gospodărie, cu porci.. 

 

B: A, a, tot de la ei aveţi şi porcul. 

 



M: Da. Găini, porci 

 

B: Dar de ce ai tăi nu-l ţin? 

 

M: Păi nu mai că taică-miu a murit şi mama sta la bloc. 

 

B: A, ok 

 

M; Şi sora mea sta la bloc, cumnatul meu care e mai genul gospodar şi şi-a făcut o mică căsuţa de 

vacanţă, acolo a început să facă... Chiar acolo m-am distrat, m-am distrat la modul fain nu că am râs de 

el. A pornit cu, ce făcea doamne, nu pateu, o chestie experimentală şi a ajuns să-şi facă el salam, 

cârnaţi şi le face el acuma şi sunt foarte bune, şi s-a apucat omul şi îşi face ţuica, şi le face în curte şi 

ne-a mai dat şi la un moment dat, o rundă de salam, m-am speriat când l-am văzut. Adică aşa dintr-o 

dată, pac şi mâncăm din astea. Încercam să nu ne cumpăram din marketuri că pe mine mă îngrozeşte 

ideea, cât de... (Cuvânt indescifrabil) întotdeauna m-am gândit aşa. Ştii? 

 

B: faceţi săptămânal? 

 

M: Ce, cumpărături? 

 

B: Cumpărături 

 

M: Da, deobicei sâmbătă, mai lejer aşa, dar şi în cursul zilelor. Gini pleacă foarte târziu la lucru. Vine 

seara foarte târziu, la 11, da pleacă pe la 5, 4 pardon, la 5 trebuie să fie la lucru şi apoi până la 4 după-

masă mai mergem la Auchan şi aşa şi ea mai cumpăra peste zi, ştii? Da pâine de exemplu face ea, sau 

mai cumpărăm, o găsit ea pe unii în piaţă la Moghioroş, de pe la Braşov şi e bună, pâinea, adică na... 

 

B: Da, şi eu mai fac pâine 

 

M: Da? 

 

B: Îmi place. Simt aşa că strâng de gât pe cineva, ştii când... Am încercat să ţinem şi maia... E super 

relaxant 

 

M: Am început să fac prăjituri în schimb 

 

B: Da? 

 

M: Gini îmi tot zice, că la pâine, ca să încep să fac, zic eu, bai o fac... 

 

B: Păi, na ajuta la frământat măcar 

 

M: Da, da, da 

 

B: Şi ce, ai început să faci prăjituri 

 

M: Aham, 



 

B: Cu foietajul deja făcut 

 

M: Nu, am făcut brownie, prima, care o ieşit bun, chiar a ieşit bun, adică o zis lumea. Am făcut şi 

cheeskacke. O ieşit da, ceva nu situ, a fost prea condensat. 

 

B: E o prăjitură riscantă 

 

M: Da, na... na. Eu am mers pe mâna ei, când Gini zicea hai să vedem din astea mai aşa, mai simple 

mai aşa, că nici nu durează mult, că poate nu ai răbdare, şi am făcut din el dar a fost Ioana pe la noi şi 

nu mai avem... Ioana cu iubitul ei, Goffre de băgat aşa în ciocolată caldă, ştii? 

 

B: le-aţi făcut cu din alea, cu... 

 

M: Ca şi clătitele aproape, seamănă, când le faci 

 

B: Dar nu, da aveţi o paletă din aia sau? 

 

M: Avem o tavă gri şi atunci a ieşit modelul. Am ajuns de am făcut 3 prăjituri până acum. Dar aş vrea, 

m-aş băga dacă aş ştii că se merită mă fac din asta, cum se cheamă, patiser, cofetar, nu ştiu cum să îi 

zic. 

 

B: Să te reinventezi 

 

M: Da pentru pasiune 

 

B: Cu voi dar alţii, dacă ar fi, aşa, cam... 

 

M: Ce mănâncă? 

 

 

B: Dacă ar fi să le şi, pentru că na, iar să nu rămânem în abstract şi... Dacă ar fi de exemplu pe zona de 

legume, fructe, ei ce şi-ar lua? Să zicem că fac cumpărăturile săptămânal, middle clasii noştri... 

 

M: Da, şi se duc să-şi cumpere legume şi fructe? 

 

B: Mmmmm 

 

M: Roşii şi ardei 

 

B: Aşa 

 

M: Aşa zic eu că aşa îi luăm eu, din ăştia mănânc eu şi... Roşii ardei, vinetele de care am povestit, asta 

pe legume. Pe fructe, mere şi, da iar tine de gusturi, de exemplu nepoata mea, care e, să zicem, wanna 

be acum, nu ştiu dacă e chiar da... e, na că, ea e cu din astea exotice: avocado 

 

B: Voi nu mâncaţi avocado? 



 

M: Nu, da e chestie de obişnuinţă. Adică îmi plac. De câte ori mă duc la Ioana şi face mănânc ca sunt 

foarte bun... Dar nu, nu ne-am învăţat ca să zic aşa şi suntem din ăştia cu mere, fructe de sezon. Adică 

băgăm cireşe, căpşuni, când e vremea, mere şi alte prostii şi iarna citrice, dar eu nu prea... 

 

B: E ceva o obsesie cu bio sau nu? Nu la voi da... 

 

 

M: Cred că devine, da, adică o obsesie e, cred că e o modă. Aşa mi se pare mie şi mă mai uit la viaţa 

satului şi am văzut acolo că se lăudau aia că au făcut curat totuşi că am înţeles că erau mulţi care 

fentau, că tu ştii mai bine decât mine cum e cu târgurile, cu astea, şi am înţeles că i-au mai dat la o 

parte pe aia care puneau doar eticheta şi erau defapt tot felul de... Da, noi încercăm bio de la modul 

ăsta, că de la părinţi, că de, vorba ei, ştiu cu ce stropeşte tata şi cu ce mai da pe acolo... 

 

B: Tată, stropeşte, de exemplu, şi eu ştiu. Adică nu e... 

 

M: Păi şi taică-su că... vorbeam cu socrul meu când am fost o dată, păi zice omul, în ziua de azi, dacă 

nu mai dai nu se mai fac şi nu prea mai stau. 

 

B: Dar uneori stropesc şi degeaba adică nu e neapărat ceva... Taică-miu stropea ca să nu mai iasă 3 

buruieni în curte 

 

M: Da, asta nu ştiu... Da ai ei, socrii mei fac, adică fac în sensul că ne-au pus, le-am dus nu ştiu ce 

nailon să pună să acopere plasele de anti ploaie, nu ştiu cum, şi atunci... 

 

 

B: Au sera? 

 

M: Aaaa, făcută de ei, improvizată cumva, dar, da, da, şi de acolo ne aprovizionam şi de asta zic că 

încercăm aşa. Nu, nu mâncăm din marketuri să ne cumpărăm şi fructe, legume, ţi-am zis, de la piaţă şi 

eu fiindcă am slăbiciune cu brânzeturi şi paşte, pentru că îmi plac brânzeturile, da nu mult, da mâncăm 

des, adică des, cât, mediu. Nu prea carne, carne în weekend aşa câte o... 

 

B: Aham... E vreo situaţie în care... adică, că noi ne uităm la chestia asta, dacă oamenii se percep în 

primul rând ca aparţinând clasei de mijloc. Te percepi? 

 

M: Nu. 

 

B: De ce? 

 

M: Ştii că ţi-am zis şi când mi-ai zis despre ce e vorba sâmbătă când ne-am văzut noi, păi cred că 

pentru că nu corespunde cu proiecţia mea pe care o am şi de care ţi-am zis la început 

 

B: Deşi, trebuie să ştii că în sociologie middle classul nu e o chestie în care trăieşti ci poate fi şi 

aspiraţională şi atunci... 

 

M: Da, da, aşa e 



 

B: Nu pentru că încă nu ai ajuns la alea, da la... la casa pe pământ 

 

M: Daaa, care e cum să zic, e o chestie generică 

 

B: Păi atunci, te întreb aşa. Un tânăr ajuns în Bucureşti de la Târnăveni care stă chirie la Bucureşti şi 

are două mii cinci sute de lei salariu şi o maşină la care plăteşte rate, nu e middle class. 

 

M: Păi... 

 

B: Ăla nefiind tu 

 

M: Da, am înţeles... 

 

B: Care e mult, e totuşi mai în jos, adică neavând casă, neavând maşina 

 

M: Da, am înţeles ideea, dar dacă mă întrebi aşa, s-ar putea să fie... 

 

B: Eu nu vreau să te conving că eşti, dimpotrivă dar întrebarea mea e, atunci la ce e, dacă sub el sunt 

alţii care nu-şi permit nici chirie nici maşina, nici... 

 

M: Păi nu, dar s-ar putea să greşesc eu, cum să zic, la modul la care am proiectat toată povestea pentru 

că 

 

B: Nu e, noi nu discutăm despre greşeală aici, nimeni care face evaluări nu greşeşte şi mai ales 

autoevaluări. Pe mine mă interesează de ce nu te autopercepi. 

 

M: De ce nu mă autorpercep... Păi, aşa cum văd eu tine de, adică tine de un stil de viaţă, adică e un stil 

de viaţă, adică la mine, să fim, ser... scuze de bâlbâiala, adică să tot ieşi, să nu ai o foarte mare grijă a, 

de câte ori ieşi, aşa, dar eu nu ies să mănânc în oraş, eu ies la o bere, de două, trei ori pe săptămână 

 

B: Dar e ca şi cum ai ieşi oricum 

 

M: Da, corect, da, păi asta mă, în timp ce începusem să-ţi spun m-am şi... d-aia m-am confuzat în halul 

ăsta, că, da, ies... Păi înseamnă că da, îs, dar nu îs după desenul meu, ca să zic aşa, că, după desenul 

meu ar fi să ies aşa la mese, să mănânc pe afară, fie că de prânz fie că de cină şi să vin acasă şi sunt cu 

maşina, bine cu maşina nu prea mai merită prin Bucureşti din cauza traficului nu numai de benzină. 

Hai să zicem, cu benzină, cu astea, poate că, dar traficul îţi mănâncă şi benzină ca atare. Cu astea, cu 

ieşirile cu vacanţele, dar dacă încerc să ies, la modul cel mai sincer îţi zic, dacă încerc să ies din 2 din 4 

weekenduri, dacă încerc să ies 2 din Bucureşti, deja trebuie să fiu foarte atent la bani luna aia. 

 

B: Deci middle classul trebuie să iasă de două ori pe lună 

 

M: După mintea mea, da, păi sunt 2 weekenduri, adică tot al doilea weekend te duci la munte, la mare, 

vară, la ceva 

 

B: City breakuri. Cam câte pe an? 



 

M: Na iară, vezi? Să zic, măcar unul la două luni, să zic, eu după mintea mea 

 

B: Crezi că a luat city breack-ul, locul vacantelor mari, când a venit vorba de, mari probleme 

financiare, nu ştiu ce? 

 

M: Dar nu neapărat financiare cât de stilul de viaţă şi de jobul şi concedii care... 

 

B: Fragmentate 

 

M: Da, exact. Şi în care deobicei, obosit aşa, middle classul nostru zice, numa să mă duc să stau 

undeva, ştii? Adică ce vreau să spun. Dacă îşi ia o concediu din asta, concediu clasic, leneveşte, ca să 

zic aşa, fie că leneveşte pe lângă casa fie că leneveşte în Turcia într-un resort, pe când aşa, şi le rupe, se 

realimentează, ştii? Cu energie şi fuge într-un weekend, mai fuge într-un city breack, aşa.. 

 

B: Atunci, întrebarea e: Nu crezi că îşi fixează middle classul românesc, sttandardul aspiraţional şi 

foarte sus? 

 

M: Ba, da 

 

B: Pentru că asta e chestia foarte interesantă că dacă te pui după aia prin comparaţie cu oameni care nu 

o duc rău, duc un trai decent, aşa, asta mi se pare interesant, că middle classul românesc îşi fixează 

standardele foarte, foarte sus. Dar cum se ajunge la asta? 

 

M: Băi, nu ştiu, trebuie să îi întrebăm pe ei. Dacă mă întrebi pe mine este chestie de cum mi-ar plăcea 

să trăiesc pur şi simplu, dar repet e o... 

 

 

B: Ce îţi lipseşte ca să fii middle class? 

 

M: Mie? 

 

B: casa pe pământ, dar ok... 

 

M: Păi nu pot, uite, cum ţi-am zis, nu pot, hai să zicem o ieşire pe lună, un weekend, pe lună da, să mă 

urc pe maşină şi să mă duc dar, nu sunt 2 cum aş vrea, deci unul lipseşte. 

 

B: Financiar sau nu e timp? Că aici mai e o chestie, că s-ar putea să-ţi permiţi în termeni de bani dar să 

nu-ţi permiţi în termen de timp 

 

M: Şi, şi. Şi, şi, că acum o dau în de alea generale, eu cred că middle classul aşa cât e el şi cum e el în 

România, s-a construit până la criză şi prin ceea ce ziceam la început. Şi pe tot felul de credite voioase 

şi nu ştiu ce. Aşa mi se pare mie şi o venit aia, palma peste ceafa ştii? Şi de atunci, toată lumea e mai 

atentă cel puţin şi parcă nu se mai arunca aşa că până atunci, da, nu ştiu dacă e validă povestea... sau ce 

îţi spun... 

 



 

B: E foarte validă. Cum te vezi peste 5 ani? 

 

M: Pe mine? 

 

B: Aham 

 

M: Păi tine foarte mult de ce o să se întâmple cu ţărişoară. 

 

B: E despre ce ţii doreşti, de fapt 

 

M: Aaaa, ce-mi doresc eu? Păi eu... 

 

B Ce ţi-ai dori să se schimbe, sunt 2 direcţii simple şi asta chiar e ultima întrebare. Ce ţi-ai dori să se 

schimbe şi ce ţi-ai dori să rămână la fel 

 

M: În ce, în viaţa mea sau în general?... 

 

B: Da, în viaţa ta 

 

M: Sau în ţara în care trăiesc... 

 

B: Nu, nu, nu, în viaţa ta ca să te facă să te simţi bine cu... 

 

M: măi, uite eu, mă simt foarte bine în mediul urban aşa cu vâjâiala, mie îmi place pe Magheru, ştii? 

Da, poate şi de la asta, că, cu vârsta şi poate cu uzura a început să mă tragă aţa să fug un pic din oraş şi 

ca să îţi răspund la întrebare aşa pe scurt, în cinci ani, mi-ar plăcea să am o casă undeva. Problema mea 

e de job, că m-am gândit de multe roi, ştii? Serios. Mi-ar plăcea o chestie, dacă mi-aş găsi în Braşov 

sau în sibiu, dar nici măcar acolo deşi ritmul e incomparabil cu al Bucureştiului dar nici măcar acolo 

nu mi-ar plăcea să stau în oraş, să stau pe undeva pe la o... Dacă stai pe undeva la 10-15 km, să zicem, 

da, deja începe un sat din ăla frumos prin Ardeal pe acolo, na, 10-15 dus, 10-15 întors cu maşina, 30 de 

km pe zi pe un drum bun şi netraficat că e un drum european şi nu stai la ambuteiaj şi nu ştiu ce, îţi 

bagi, ce vreau să zic, în costurile zilnice, aia, şi ideea e ca să stau la o casă şi să lucrez în oraş la un 

birou, nu ştiu, ce să fac, aici trebuie să găsesc că trebuie sa mă raportez la piaţa locală, ce... astea fiind 

şi oraşe turistice şi eu un turist să zicem că mă duc şi îmi fac nu ştiu ce, în turism... Habar nu am 

 

B: Deci, dacă ar fi să vezi o schimbare ar fi plecatul din bucureşti către un oraş dar nu neapărat în sud 

ci mai degrabă spre Transilvania. Ok. Ce ai păstra din... 

 

M: Ce aş păstra? Toată povestea asta urbana că asta e într-un fel... Nu îmi vine să renunţ cu tot ce se 

întâmplă în oraş că e fain, dar e clar că, încă sibiu se mai întâmpla lucruri, aşa mise pare că faţă de 

Braşov de exemplu... 

 

B: Nu ştiu ce să zic. Mie mi se pare mai agitat Brasovul 

 

M: Da? Vorbim de... 

 



M: Mă, să ştii că în ultima, vezi aici e o chestie mediatică, vedem festivalul de teatru dar ăla nu 

durează un an, şi un festival de film documentar, dar în rest mie nu mi s-a părut, adică de fiecare dată 

când am fost la Braşov mi s-a părut mult mai agitat, e şi mult mai mare, de vreo 3-4 ori mai mare, 

centrul şi aşa, adică mi s-a părut un pic şi pe economic şi pe... 

 

M: Mai dezvoltat, sau mai activă... 

 

B: Da, mi s-a părut un pic mai provincial şi mai îmbătrânit Sibiul ca să fiu sincer, nu am văzut atâţia 

tineri ca la Braşov. 

 

M: Asta sună foarte, foarte tare cu ce mi-au mai zis oamenii, tot aşa inc are am încredere, şi mi-au zis 

că, nu te aruncă, Sibiul e extraordinar de provincial şi conservator şi aia... 

 

B: Centrul, dar centrul înseamnă fix bulevardul central, adică, la Braşov ai nişte chestii radiare... 

 

M: Brasovul dacă o să-şi fac şi aeroport cum se tot chinuie de 1.000 de ani... 

 

B: Îşi face dar pe lângă asta sunt şi făbricuţe şi subcomponente şi... 

 

M: Da 

 

B: Le merge destul de bine 

 

M: da, păi nu ştiu, eu asta aş schimba dar cum fac cu chestiile astea că mie îmi plac astea de... 

 

B: păi probabil că nu o să te muţi de aici 

 

M: Probabil, da... Eu nici nu-s 

 


