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PN-II-RU-TE-2014-4-2650 

Director de proiect Dr. Magdalena Craciun 

 

RAPORT DE CERCETARE 2015 

 

Raportul descrie activitățile desfășurate în prima etapă a acestui proiect și prezintă date și 

observațiile preliminare ale echipei de cercetare.  

 

Partea I. Metodologia de cercetare: elaborare, testare și rafinare 

[cf. activității 1.1.1 (elaborarea si testarea metodologiei comune de cercetare (fisa de 

observatie si ghid pentru interviul semi-structurat) si activității 1.1.2.  (redactarea planului 

metodologic comun si planului metodologic specific fiecarui subproiect), menționate la 

pagina 15 a contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

În această etapă, echipa a elaborate un plan de metode posibil de folosit pentru fiecare 

subproiect [ANEXA I]: 

 

SubProiect 1: interviuri de istorie de viață prin intermediul îmbrăcăminții, discuții de obiecte, 

inventar de garderobă, analiza de conținut scris și vizual 

 

SubProiect 2: interviuri semi-structurate (centrate asupra activitatii culinare), interviuri de 

istorie de viață prin intermediul preferintelor culinare, analiza de conținut scris și vizual 

 

SubProiect 3: discuții de obiecte, analiza de conținut scris și vizual, interviuri semi-

structurate (centrate asupra locuintei) 

 

SubProiect 4: analiza de conținut scris și vizual, desenul operationalizat, jurnalul de familie, 

wish list 

 

SubProiect 5: lista de obiecte de donat, biografii de obiecte donate,  
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În această etapă, echipa a elaborat, testat și rafinat metodologia comună de cercetare 

[ANEXA II] 

 

 Ghidul de interviu semi-structurat   

Acest ghid este menit a fi în primul rând un instrument pentru culegerea de informații despre 

definiții uzuale ale clasei de mijloc (definire și auto-definire). În plus, conține un set de 

întrebări direct legate de fiecare subproiect; datele astfel colectate vor fi schimbate între 

membrii echipei. Testarea acestui ghid, fie prin interviuri formale, înregistrate, fie prin 

discuții informale, a fost făcută cu persoane cu vârste, gen și ocupații diferite. Unii dintre 

interlocutorii noștri s-au auto-definit ca aparținând clasei de mijloc. În cazul celorlalți, 

accentul a fost pus de către intervievator pe înțelegerea perspective asupra relațiilor de clasă 

în general și a clasei de mijloc în particular. Testarea a demonstrat necesitatea adăugarii unor 

noi intrebări pentru a surprinde mai bine diferențele intra-generaționale privind definirea și 

auto-definirea clasei de mijloc și procesul de continua reevaluare a apartenenței la clasa de 

mijloc prin investigarea aspirațiilor și a imaginării și planificării viitorului. Ghidul va putea  fi 

utilizat de către toți membrii echipei și după terminarea etapei de cercetare exploratorie, fiind 

un instrument adecvat identificării interlocutorilor potriviți pentru această cercetare (adică 

persoanele care se auto-identifică ca aparținând clase de mijloc, mereu sau circumstanțial) și 

pregătirii unor discuții mai detaliate în funcție de agenda fiecarui subproiect. 

 

Datele obtinute până acum au ghidat și documentarea bibliografică individuală și discuțiile de 

grup ale textelor metodologice și teoretice, echipa dezbătând în special aspecte legate de 

definirea clasei de mijloc, utilizarea/neutilizarea conceptului de clasă în analize publice și 

academice locale și urmărind să ancoreze tematic noile direcții de cercetare conturate prin 

cercetarea exploratorie.  

 

 Fișa de observație [ANEXA I] 

 

Fișa de observație este menită a fi folosită atât ca instrument auxiliar pentru înregistrarea de 

date în paralel cu interviul și discuțiile informale, cât și ca instrument principal de colectare a 

datelor când cercetarea se desfășoară în spații private și publice. Fișa a fost testată și 

completată în etapa de cercetare exploratorie, varianta sa finală urmând a fi folosită pe 

întreaga durată a cercetării. În concluzie, în urma testării acestor instrumente în etapa de 
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cercetare exploratorie și în urma consultarii unor materiale bibliografice relevante pentru 

cercetarea de față, ghidul de interviu și fișa de observație au fost rafinate și completate. În 

plus, în această etapă, fiecare membru al echipei a elaborat și un plan metodologic propriu.  

 

 

Partea II. Documentarea bibliografică 

[cf. activității 1.1.3. (documentare bibliografica individuala pentru fiecare subproiect) si 

activității 1.1.4. (sedinta de lucru pentru discutarea documentarii bibliografice individuale), 

menționate la pagina 15 a contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

În această etapă, echipa a avut întâlniri săptămânale de discutare a literaturii relevante pentru 

acest proiect. Pentru a facilita discuția de grup, toți membrii echipei au contribuit la 

elaborarea și apoi au folosit o fișă de lectură comună [ANEXA III].  

 

Membrii echipei de cercetare au parcurs în primul rând literatura antropologică relevantă 

pentru acest obiect de studiu (un volum editat și un număr de revistă special pe notiunea de 

clasă în antropologie și, respectiv, utilizarea noțiunii de clasă în spațiul public și în mediul 

academic est european au fost publicate în a doua parte a anului în curs), însă nu au neglijat și 

studiile sociologice. [ANEXA III] 

 

De asemenea, membrii echipei au cautat pe internet (desk research) discuții despre clasa de 

mijloc. Materialele găsite aut fost grupate dupa următoarele categorii [ANEXA III]: 

 

1) existența clasei de mijloc în România 

2) studii de marketing despre clasa de mijloc 

3) auto-definire ca aparținând clasei de mijloc 

4) caracteristicile definitorii ale clasei de mijloc 

5) CriticAtac.ro 

(ultima este o categorie aparte, platforma on-line CriticAtac fiind principal sursă media care 

oferă analize teoretice și empirice ale claselor din România și a inegalității sociale) 

 

 

Luând în considerare și problematicile apărute prin cercetarea exploratorie, următoarele teme 

și dezbateri în studierea clasei de mijloc au fost parcurse:   
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definirea clasei de mijloc  

(s-a reiterat nevoia de a folosi în acest proiect o abordare mai largă a clasei; clasa denotă 

experiența colectivă a diferentei socio-economice într-o societate capitalista; pentru a înțelege 

formarea, experimentarea și performarea clasei în viața de zi cu zi și pentru a analiza relațiile 

de clasă, importante sunt atât explorarea relațiilor dintre muncă, capital și stat, cât și a rolului 

culturii în viața socială (stil de viață, educație, practici de consum, obiecte de status) 

(O’Dougherty 2002, Zhang 2012, Heiman, Freeman & Liechty 2012)  

 

conceptul de clasă în literatura antropologică 

(antropologii care folosesc noțiunea de clasă avertizează ca aceasta reducerea acesteia la o 

simplă categorie de venit, educație, statut ocupațional și preferințe politiceeste 

contraproductivă, lăsând la o parte dinamismul cultural. În plus, ei critică centrarea recentă 

excesivă asupra clasei de mijloc și culturii ei de consum, în detrimentul unei înțelegeri a 

clasei de mijloc în cadrul relațiilor de clasă și a particularităților istorice (Liechty 2012, 

Carrier & Kalb 2015) 

 

clasa de mijloc și consum 

(consumul este tema recurentă în studiile despre clasa de mijloc, diferiți autori descriind 

practicile de consum ale claselor de mijloc, analizând definiri și dezbateri ale membrilor 

claselor de mijloc despre formele cele mai apropriate de consum, prezentând vieți orientate 

spre satisfacerea dorințelor de consum, sau vorbind de proiecte consumeriste ale distincției de 

clasă; puține studii însă teoretizează legătura dinter clasa de mijloc și consum pornind de la 

discursuri si practici ale membrilor clasei de mijloc și relaționându-le cu concepte 

antropologice ca valoare, moralitate sau schimbare socială (Patico 2008, Cahn 2008, Zhang 

2012, Liechty 2003) 

 

clasă de mijloc și moralitate 

(în multe dintre studiile parcurse, membrii clasei de mijloc se auto-definesc ca situându-se 

sau conferind societății largi un fundal moral solid (a middle moral ground; teoretizarea 

acestei relații rămâne în special o preocupare pentru subproiectul 5)  

 

clasă de mijloc și politica 

(la nivel global, politicile neoliberale au proclamat legătura intrinsecă dintre stabilitatea 

politică și economică și formarea clasei de mijloc; în regimul neoliberal, clasele de mijloc au 
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devenit importante pentru eforturile statelor de a dezvolta noi piețe și noi forme de muncă și 

de a promova noi forme de consum; conceptul de clasă a dispărut din discursul politic, fiind 

înlocuit de o noțiune aproape depolitizată a clasei de mijloc; această situație e cu atât mai 

paradoxală în fostele țări socialiste, unde până nu de mult, discursul public era dominat de 

conceptul de luptă de clasă și drepturile muncitorilor, fiind înlocuit brusc de discursul 

neoliberal al responsabilității și prosperității individuale) 

 

etnografii ale claselor de mijloc 

(studiile etnografice lecturate relevă similarități în experiența trăită și imaginată a claselor de 

mijloc din diferite regiuni la nivelul de aspirații, stiluri de viață, spații și practice de consum; 

diferențele apar din istorii diferite, tradiții naționale și politici coloniale și contexte sociale și 

politice; în multe astfel de studii, clasele de mijloc apar ca o catergorie heterogenă, incluzând 

grupuri diferite și relații diverse în cadrul clasei și între clase) 

 

studierea culturii materiale – aspecte metodologice 

(echipa s-a concetrat pe discuția intrumentelor metodologice care permit completarea 

verbalizării obiectelor și relațiilor cu obiectele prin interviuri semi-structurate și conversații 

informale; rezultatele acestor discuții s-au concretizat în medologia specifică fiecărui 

subproiect) 

 

 

Partea III. Date si observatii preliminare 

[cf. activității 1.1.1 (testarea metodologiei), activității 1.1.6. (cercetare de teren exploratorie 

in Bucuresti (Subproiectele 1-5 din proiect)) și activității 1.1.7 (Analiza datelor din cercetarea 

exploratorie si redactarea raportului de cercetare), menționate la pagina 15 a contractului PN-

II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

Demersurile de cercetare efectuate până acum au respectat metodologia cercetării socio-

antropologice, pentru a asigura validitatea și fidelitatea datelor obținute. În plus, în fiecare din 

activitățile care au implicat interacțiune directă, a fost obținut în prealabil consimțământul 

informat verbal al interlocutorilor noștri, respectându-se principiul confidențialității. 
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Date și observații preliminare generale 

Scopul acestui proiect este să documenteze etnografic experiența trăită și imaginată a fi 

specifică clasei de mijloc. Echipa de cercetare a definit clasa de mijloc ca fiind alcătuită din 

persoane care au studii liceale sau superioare, sunt ‘white collars’ sau desfășoară activități 

antreprenoriale, au un venit mai mare decât venitul mediu pe economie și se auto-identifică 

ca aparținând clasei de mijloc.  

 

Datele culese până acum prin instrumentele de cercetare și desk research pe media, social 

media și spațiul public virtual, demonstrează că auto-definirea în termeni de clasă de mijloc 

sau de clasă socială în general este rară în viața de zi cu zi. Membrii echipei de cercetare au 

întâlnit cu preponderență persoane care declară că nu s-au gândit niciodată la ei înșiși în 

acești termeni și că o astfel de identificare nu este folosită în grupurile din care fac ei parte. 

Totuși, ca răspuns la întrebarea noastră, unii au admis că sunt încadrabili în clasa de mijloc, 

alții că nu fac parte din această clasă. ‘Da, probabil că fac parte din clasa de mijloc’ a fost cea 

mai comună concluzie la care au ajuns acești interlocutori. Pe scurt, clasa nu pare a 

reprezenta un marcator identitar cotidian important pentru interlocutorii noștri.  

 

Întrebările care rămân pentru etapa următoare de cercetare sunt: când și cum se discută în 

termeni de clasă în România contemporană?  

 

Cercetarea desk research exploratorie sugereză că auto-identificarea poate apărea când se 

discută implicare civică și politică.  

 

Tudor Chirilă a postat, de pildă, pe blogul a3f.ro, impresiile sale despre cine a participat la 

protestele despre Roșia Montană: ‘Am văzut mulți tineri, unii studenți, alții absolvenți, am 

văzut părinți cu copii, doamne și domni în vârstă care purtau pancarte fabricate naiv, am 

întâlnit oameni din companii de producție sau agenții de publicitate, patroni de bar, actori, 

medici, oameni din bănci. Toți cei enumerați sunt oameni pe care i-am salutat sau pe care i-

am văzut și îi cunoșteam din diverse împrejurări. [..] Cei mai mulți dintre ei se trezesc 

devreme să meargă la muncă sau fac bani din profesiile lor, plătesc taxe și trăiesc respectând 

normele sociale într-un stat care nu le respectă nevoile și nu îi reprezintă. Avem de a face cu 

o revoltă a clasei mijlocii’. 
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În concluzie, auto-identificare cu clasa de este întotdeauna relațională, dar mai degrabă 

circumstanțională.  

 

În schimb, caracteristicile definitorii ale clasei de mijloc sunt cunoscute, chiar dacă variază de 

la un interlocutor la altul. În cuvintele unei interlocutoare: ‘Se vorbește mult despre clasa de 

mijloc la televizor. Neclar însă. Clasa există. Categoric. Însă nu e așa de ușor să o definești. 

Știm, oricât am fi de educați sau informați, ce înseamnă clasa de mijloc, sau bănuim măcar 

cam ce înseamna clasa de mijloc. Problema este că în momentul în care încercăm să o 

definim mai exact atunci întâmpinăm o dificultate. E vorba doar de bani? Eu aș spune că nu, 

dar cred că sunt în minoritate.’ Un interlocutor a propus următoarele criterii: “să dețină o 

mașina și un apartament (cel mai probabil luate pe credit ambele); urmează salariul: minim 

3000 lei (“Să-și permită să plătească un credit sau chirie, cheltuielile de întreținere și să iasă o 

dată pe săptămână în oraș”.) Si posibilitățile de a călători (“Măcar un concediu de 10 zile – 

două săptămâni pe an și 2-3 city-break-uri”). Pe scurt: “Să trăiască confortabil!”. O altă 

interlocutoare a propus următoarele criterii: clasa de mijloc este formată din ‘acei cetățeni 

care își asigură existența în mod decent, civilizat și legal, fie din niște venituri—variabile, în 

principiu—suficient de mari. Mă refer aici fie la drepturi de autor, fie la veniturile din 

profesiuni liberale, fie din afaceri.’ O altă interlocutoare a fost mai precisă: ‘în România 

anului 2015, o persoană poate fi plasată în clasa de mijloc— presupunând că nu are credite— 

daca are o proprietate, o casă undeva peste 150.000 euro, are o mașină la 10% din valoarea 

casei, și mai  are bani, și are o sumă disponibilă cam la 1000 euro pe membru de familie lunar 

pentru alte cheltuieli’. Un alt interlocutor, pentru a oferi un ultim exemplu, a subliniat că 

proprietatea, veniturile și educația sunt la fel de importante: ‘frecventarea săptămânală a 

hypermaket-lui este o caracteristică a clasei de mijloc, dar la fel de caracteristic este și mersul 

la teatru sau la o expoziție’.  

 

În toate aceste cazuri, clasa de mijloc este înțeleasă ca fiind angajată într-un proiect comun, 

acela de a trăi bine (variante pot fi ‘a te ajunge’ ‘a te așeza’ ‘a trăi confortabil’, ‘a nu avea 

grija zilei de mâine’). 

 

O observație preliminară ar fi că la ora actuală clasa de mijloc este mai puțin o categorie 

socială (în care este discutabil cine poate fi încadrat și care sunt criteriile principale, fie 

situația economică, fie capitalul cultural, fie amândouă) sau o categorie măsurabilă, empirică 

(pentru care este greu de hotărât care sunt marginile de unde începe și unde se termină), și 
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mai mult o categorie culturală care poate fi localizată într-un context caracterizat prin 

distribuirea inegală a puterii și resurselor între diferitele clase sociale. În etapa următoare, ne 

vom centra mai mult asupra marcatorilor culturali ai apartenenței la clasa de mijloc.  

 

O altă observatie ar fi legată de asocierea clasei de mijloc atât cu stabilitatea cât și cu 

anxietatea venită din teama de a nu pierde acest statut social, mnifestată prin economie si 

chibzuială, și dorința de a depăși acest statut, manifestată prin acumulare sau căutarea unor 

noi mijloace de acumulare.  

 

O a treia observație se referă la structurarea discuțiilor, mai ales în interviurile realizate, în 

legatură cu diferite perioade din istoria recentă a României, interlocutorii noștri făcând 

frecvent referiri la ce a fost în perioada interbelică, comunistă și interbelică. Printre 

întrebările asupra cărora ne vom centra în perioada următoare includem pe cele referitoare la 

relațiile dintre aceste ‘vechi’ și  ‘noi’ clase de mijloc și asupra impactului sucessiunii de 

regimuri politice asupra conceptualizării clasei de mijloc de către diferite generații.  

 

O a patra observație preliminară este discursul asupra ‘poziției sociale de mijloc’. În etapa 

următoare vor continua să investigăm acest discurs, acordând atenție, de pildă, adjectivelor, 

stărilor și referințelor din registru material și senzorial prin care ‘poziția socială de mijloc’ 

este conceptualiză. Lângă întrebarea inițială ‘ce înseamnă să faci parte din clasa de mijloc?’ 

vom adăuga o noua întrebare ‘ce înseamnă să te situezi sau să fii situat la mijlocul structurii 

sociale?’ 

 

Date și observații preliminare specifice fiecărui subproiect 

 

SubProiect 1 (DP, Crăciun): Ideea de clasă de mijloc și îmbrăcămintea 

Acest subproiect și-a propus să investigheze construirea și exprimarea apartenenței la  clasa 

de mijloc prin intermediul îmbrăcăminții.  

 

În aceasta etapa de cercetare exploratorie, atenția a fost acordată în primul rând imaginii 

sociale asupra repertoriului vestimentar considerat a fi adecvat pentru o persoană care 

aparține clasei de mijloc, fie de gen feminin sau masculin. Datele au fost obținute prin 

conversații informale și interviuri semi-structurate cu persoane care s-au auto-definit ca 

aparținând clasei de mijloc si observații ale îmbrăcăminții purtate de aceste persoane. În plus, 
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au fost făcute observații ale hainelor purtate de persoane pe care cercetătorul le-ar încadra în 

această categorie, judecând după locurile și evenimentele frecventate (restaurante și pub-uri 

cu prețuri modice, piețe de obiecte artizanale și exotice, garage sales și magazine de haine). 

Un alt set de date relevante a fost alcătuit prin cercetare de internet, bloguri, forumuri, 

comentarii pe Facebook, consiliere de stil și articole din media fiind explorate prin cuvinte 

cheie ca ‘îmbrăcăminte clasă de mijloc’ ‘stil vestimentar clasă de mijloc’ ‘magazine de haine 

clasă de mijloc’. 

 

O primă observație este importanța deosebită acordată vestimentației în formarea și 

exprimarea apartenenței la clasa de mijloc. În cuvintele unei interlocutoare, care se auto-

definește ca fiind din clasa de mijloc, ‘în mediile în care mă învârt eu [n.b. socializare 

preponderent cu angajați în corporații] și în relația cu colegii și subordonații mei, haina bună 

te face mai om decât ești. Așa că trebuie neapărat să mă îmbrac bine ca să arat poziția mea 

socială. Deci nici în haine chinezești ca muncitorii, dar nici în Versace și Gucci. Nici să 

strâmbe ei din nas, nici să le dau eu peste nas’. În cuvintele altui interlocutor, care se auto-

definește ca fiind din clasa de mijloc, ‘eu și cei ca mine [n.b. cei care fac parte din clasa de 

mijloc] trebuie să fim mereu îmbrăcați decent. În costum la servici, în haine casual de bun 

gust și de calitate în timpul liber’.  Sau, în cuvintele unui alt interlocutor, ‘eu o duc bine și imi 

place și știu că e bine să se și vadă asta, începând cu hainele și accesoriile mele’.  

 

În ochii altora, care nu se auto-definesc ca aparținând clasei de mijloc, cei din clasa de mijloc 

‘sunt atenți la vestimentație, să fie aranjați’ sau poartă haine a căror calitate ‘se vede. Vezi 

bumbacul, stofa de lână, pielea. O vezi și oftezi. Noi purtăm plastic‘. Hainele celor din clasa 

de mijloc conotă un stil vestimentar ‘scrobit așa, ca din revistă’ sau unul ‘normal, decent, așa 

cum ar trebui să fie cei mai mulți, dar unii nu își permit, iar alții știu’. Hainele lor sunt 

‘deschise la culoare. Muncitorii poartă haine negre și maro, să nu se murdărească pe autobuz. 

Muncitorul se uită din autobuz la pardesiul bej sau la puloverul alb al celui din mașină‘. 

 

Datele culese până acum pot fi grupate în jurul următoarelor teme cheie: 

Calitate 

(preferință exprimată pentru sau discurs despre haine de calitate, definiția calității variind, 

putându-se referii la materiale sau la (anumite) mărci care garantează al calitatea; preferință 

pentru ‘puțin dar de calitate’) 

Stil versus modă 
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(preferință exprimată pentru stil, ca opus al modei și a trendurilor ei schimbătoare, stabilitatea 

‘croielilor clasice‘ își găsesțe un echivalent în stabilitatea trăită sau imaginată ca fiind tipică 

pentru clasa de mijloc) 

Slow fashion 

(consumul sustenabil de tip slow fashion – haine care nu urmăresc trendurile de moment, 

produse local, din materiale de calitate – este idealul declarat al câtorva dintre 

interlocutoarele cercetătoarei; potrivit lor, este un marcator identitar a unei persoane educate 

din clasa de mijloc, care decide/va decide să consume haine cu viață lungă, în termeni de 

calitate și stil, renunțând la produsele fast fashion) 

Surse alternative de haine  

(înclinația observată de a discuta despre achiziționare de haine din garage sales, târguri de 

obiecte artizanale locale și exotice, fabrici de confecții care lucrează pentru export, ‘solduri 

aduse din afară‘, reduceri, cu intenția de a sublinia judecata cumpănită și planificarea 

financiară, ca opus al consumului ostentativ afișat, în cuvintele unei interlocutoare, 

deopotrivă de ‘săracul care se îndoapă de sărbatori‘ și ‘bogatul care aruncă banii cu 

nonșalanță‘) 

 

Pe baza acestor teme cheie, următoarele direcții de cercetare vor fi aprofundate în următoarea 

etapă de cercetare: discursul asupra ‘a fi la mijloc‘ construit prin referințe la nivel 

vestimentar; discursul moralizator de condamnare a consumerismul, în paralel cu înclinația 

pentru consum; marcarea distincției de clasă nu doar prin obiecte, ci și prin proprietăți ale 

obiectelor (culoare, formă, finețe); compara discursului cu practicile reale de consum și 

vestimentare; formarea unor estetici particulare printre persoane care aparțin clasei de mijloc.  

 

SubProiect 2 (Cercetător postdoctoral Dr. Stroe) Ideea de clasă de mijloc și mâncarea 

Cercetarea exploratorie desfășurată în prima etapă a subproiectului 2 – clasa de mijloc și 

alimentația – a constat în peste 20 de sesiuni de observație etnografică, între 40 și 50 de ore 

de desk research și o serie de discuții nestructurate și semi-structurate cu exponenți ai clasei 

de mijloc. Cercetarea a fost completată printr-un studiu bibliografic care s-a concretizat în 

fișe de lectură și într-o recenzie a literaturii de specialitate. Cercetarea s-a concentrat, în 

această primă etapă, pe un segment de vârstă cuprins între 25 și 40 de ani.  

 

O parte considerabilă a desk-research-ului și a sesiunilor de observație a constat în analiza 

ofertei alimentare publice adresate clasei de mijloc. Aceasta a vizat atât tematica și tipologiile 
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localurilor (cu focus pe conținutul alimentar al ofertei), cât și estetica acestor localuri. 

Minimalismul și purismul caracterizează – conform acestei prime etape de observație 

sistematică – oferta alimentară. Aceste caracteristici se regăsesc la nivel de design (texturi, 

elemente de decor, mobilier) cât și la nivel de conținut al ofertei (număr redus de ingrediente, 

preparare sumară, predominanța ingredientelor proaspete, raw etc). Cercetarea a identificat și 

câteva tendințe emergente în oferta de alimentație publică: cafenele specializate, cu ofertă 

nișată adresată cunoscătorilor, localuri care urmează diete și stiluri alimentare specializate 

(vegetarian, vegan și raw-vegan), localurile specializate în burger gourmet, respective 

tonetele mobile. Oferta alimentară (de catering și de cantină) care se adresează prânzului 

angajaților din marile companii - și ea obiect al cercetării – are accente variate, care necesită 

aprofundare. Cercetarea incipientă a indicat o direcție de poziționare care apelează la 

nostalgiile domestice – oferte precum Oala cu bunătăți, Clubul Țăranului Român, Supapa, 

Caserola – respectiv oferte care suprareprezintă dimensiunea nutrițională a meniului și 

valoarea acestuia pentru conservarea sănătății și a corpului (Frufru, Fitto Cafe, London Street 

Atelier et Bistro, Falafelarie). 

 

O altă parte a sesiunilor de observație a vizat comportamentele de consum ale interlocutorilor 

identificați ca aparținând clasei de mijloc. Trei studii de caz care au vizat cuplu de tineri de 

aproximativ 30 de ani (antreprenori, angajați în industriile creative, respectiv în marketing în 

corporații multinaționale) a relevat următoarele elemente de profil: 

- Achiziționează cu precădere produse bio și își sistematizează planul alimentar prin 

meniuri săptămânale, afișate pe frigider, care conțin produsele care urmează a fi gătite pentru 

acasă și la serviciu.  

- La serviciu duc un set de caserole dar completează mâncarea de acasă cu descinderi la 

restaurantele sau cantinele din preajma jobului în măsura în care acest lucru este posibil (mai 

ales în poli de dezvoltare a zonei de servicii, cum este perimetrul stației de metrou Aurel 

Vlaicu). Utilizarea caserolei, în lipsa participării la mesele cu colegii, codifică, aparent în 

cadrul companiilor din aceste centre de birouri, o poziție ierarhică slab retribuită și, prin 

urmare, undeva la periferia clasei de mijloc. 

- Există indicii privind o stratificare internă la nivelul clasei de mijloc în ceea ce 

privește luarea meselor în restaurante, comportament corelat cu poziționarea în jumătatea 

superioară a clasei de mijloc, în timp ce ceilalți tind să alterneze petrecerile domestice cu 

ieșirile în club.  
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- Cultivă forme de reprezentare vizuală a hranei: afișarea și discutarea hranei pe rețele 

sociale – Instagram, Pinterest, Facebook. De exemplu, cuplul de antreprenori etnografiat 

fotografiază felurile de mâncare gătite și le postează pe Pinterest, apoi când organizează cine 

la ei acasă trimit linkuri prietenilor și le cer să voteze ceea ce preferă. 

- Există o poziționare ambiguă față de gătit. Pe de o parte, presiunea unui model de 

carieră care presupune program de birou prelungit, ore suplimentare și o lipsă de 

predictibilitate a zilei de muncă direcționează reprezentanții clasei de mijloc către oferta 

alimentației publice: restaurante, catering, take-away și livrări, precum și semipreparate ale 

supermarketurilor. În ultimii ani, pe lângă aglomerările din ce în ce mai dense de clădiri de 

birouri s-a consolidat o ofertă de servicii de catering și cantine ale căror strategii de branding 

„vorbesc” în coduri inteligibile clasei de mijloc. Pe de altă parte, relația nemijlocită cu hrana 

și tendința generală a exponenților clasei de mijloc de a-și exersa autonomie, care coexistă cu 

proiecte de recuperare a materialităților, se regăsește în tendința concurentă a inițiativelor de 

artizanat alimentar domestic (gătit, preparare de conserve). 

 

În urma cercetării exploratorii a reieșit o serie de direcții de analiză care urmează a fi 

aprofundate pe parcursul etapei a II-a a proiectului:  

- Interviuri cu antreprenorii care creează oferta alimentară bucureșteană care se 

adresează middle-class-ului; 

- O analiză a tendințelor schițate de formatorii de opinie din cadrul scenei de blogging 

culinar; 

- O mapare a prezenței și consumului artizanatului alimentar în București; 

- Identificarea și analizarea temporalităților și cadrelor consumului alimentar specifice 

clasei de mijloc (momente de consum specifice precum brunch-ul, degustările gourmet, 

pauzele de prânz din zilele lucrătoare, rolul hranei în strategiile de loisir); 

- O cartare geografică a clusterelor de ofertă alimentară din zonele de rezidență, muncă 

sau divertisment ale clasei de mijloc, după cum vor fi identificate de-a lungul următoarei 

etape a proiectului  

- Digitalizarea hranei și utilizarea noilor tehnologii pentru facilitarea accesul targetat la 

anumite oferte alimentare; interacțiunea cu hrana mediată digital (aplicații de smartphone 

pentru comenzi, rating, rețete etc.)   

- Modurile în care se produce, se reproduce și se materializează cunoașterea alimentară 

specifică clasei de mijloc (inclusiv curente alimentare și diete) 

- Valorile alimentare ale clasei de mijloc și expresii ale moralității consumului. 
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Pentru urmărirea acestor direcții de cercetare următoarele luni vor servi pentru rafinarea 

metodologiei (particularizarea instrumentelor de cercetare ale proiectului conform cu 

specificitățile prezentului subproiect), intensificarea ratei de interviuri și elaborarea unui plan 

de sistematizare și analiză a datelor colectate.  

 

 

SubProiect 3  (Cercetător postdoctoral Dr. Iancu) Ideea de clasa și locuirea 

Acest subproiect și-a propus să investigheze construirea și exprimarea apartenenței la  clasa 

de mijloc prin intermediul casei și a amplasării și decorării spațiului de locuit.  

 

În ceea ce privește locuirea, exponenții clasei de mijloc din București optează pentru zona 

centrală a orașului, dar și dincolo de inelul periferic al centrului civic al orașului, în cartierele 

Drumul Taberei, Domenii sau Titan cu condiția să fie vorba de un apartament dotat cu 

mobilier nou, într-o zonă verde/liniștită și cu un loc de parcare accesibil. Proximitatea 

parcului este văzută și ea ca esențială în alegerea zonei de locuit. 

 

Atunci când vorbim despre un cuplu care locuiește în chirie și care schimbă rezidența la 

intervale mai scurte sau medii de timp, investițiile în mobilier se concentrează mai degrabă 

spre accesorii ale bucătăriilor și băilor (considerate ca elemente-cheie ale definirii imediate 

ale confortului domestic) și sporadic spre rafturi minuscule de bibliotecă (demontabile pentru 

a ușura mutarea), o masă de sufragerie și câteva scaune. Televizorul (cu ecran amplu) este o 

piesă centrală pentru sufragerie sau living și tinde să fie acaparat de bărbați (canale de sport, 

show-uri). 

 

Mutarea pentru o perioadă mai lungă/definitivă atrage investiții care merg de la mobilier Ikea 

si până la utilizarea unor site-uri cu ajutorul cărora structura, funcțiile și design-ul 

mobilierului sunt bricolate personalizat. Acestui univers proaspăt i se adaugă frecvent în 

ultimii ani un set de obiecte vintage (ceasuri, ibrice, fiare de călcat, sifoane), cumpărate de la 

târgurile sau din piețele de vechituri și care îl pun pe proprietar în poziția de “curator” al 

spațiului domestic (Halle 1993).     

 

Pentru cuplurile stabile alegere apartamentului, pe care îl vor cumpăra de obicei prin 

accesarea unui credit, întrunește măcar o parte din următoarele condiții: să fie plasat într-o 
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zonă “sigură” (unii dintre ei consultă harta infracțiunilor), cu stație de metrou și un parc în 

apropiere, spațios, într-un bloc nou sau construit după cutremurul din ‘77, dacă e posibil săi 

aibă două băi, să aibă un living deschis și spații pentru depozitate cât mai generoase, garaj, 

număr de interacțiuni cu vecinii de preferință redus. 

 

Această ultimă caracteristică, în care autonomia și intimitatea ocupă un loc central, este 

accentuată în narațiunile părții de sus a clasei mijlocii (upper middle class), care optează 

pentru apartamente în recent construitele gated sau semi-gated communities, unde accesul la 

servicii de securitate este garantat 24 din 24 iar numărul interacțiunilor cu vecinii redus la 

minim. Tentația autonomiei și a proximității cu spații naturale a îmbrăcat și o altă formă în 

aspirațiile locative ale clasei de mijloc, indexată plastic “casă pe pământ”: fie în oraș, în 

cartierele care nu au fost afectate de demolare și accesibile din punctul de vedere al 

transportului, fie în afara orașului, în comunele din preajma Bucureștiului și a altor mari 

orașe. Acest vis a fost nu de puține ori subminat de descoperirea că infrastructura locală e 

precară și că prețul plătit se dubla în ipsa branșamentelor, de subestimarea costurilor 

întreținerii sau de constatarea că școlile și grădinițele din zonă nu corespund exigențelor 

părinților.     

 

Deciziile legate de reabilitarea, mobilarea sau tehnologizarea locuinței par să fie 

preponderent luate de către femei, mai preocupate de obținerea confortului domestic, aspect 

relevat de o serie de studii în ultima decadă (Jderu 2008, Drazin 2009). În ceea ce privește 

renovarea apartamentului, exponenții clasei de mijloc apelează de obicei la un expert în 

special pentru achiziționarea profilelor termopan care vor înlocui ferestrele vechi sau vor 

închide balconul. În acest caz vor fi privilegiate brandurile germane considerate ca superioare 

calitativ și ca rezistență iar în ceea ce privește materialele sunt apreciate cele din aluminiu și, 

pentru cei cu venituri superioare, termopanele din lemn triplu stratificat. 

    

Într-un articol dedicat materialităților postsocialiste ale caselor ridicate de clasa de mijloc în 

periferiile unui oraș maghiar Fehervary (2011) investighează trecerea de la “visurile utopiei 

moderniste încorporate in materiale-miracol "facute de om" (deci mai bun decat natura)”, la 

“plasticul și betonul și o ordine sociala neoliberala încorporata în materiale "naturale" (de 

fapt supranaturale) precum țiglele acoperișului Bramac”. În România ferestrele termopan și 

obiectele din constelația care gravitează în jurul acestora și mai nou casele inteligente 
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(realizate din materiale naturale) au participat la configurarea unor materialități încărcate cu 

semnificații similare   

  

 

SubProiect 4 (Drd. Alin Savu): Ideea de clasa de mijloc și cultura materială a copilăriei 

Aceast subproiect vizează experiența copilăriei urbane, cu focus pe copiii a căror educație 

este personalizată – de la copii cu activități extracurriculare intensive la copii care fac 

homeschooling (educație acasă) – și care fac parte din familii din clasa de mijloc din 

București, sau care aspiră la acest statut. Alegerea copiilor drept subiecți într-un astfel de 

proiect de cercetare nu este întâmplătoare pentru că, așa cum subliniază Jenks (1982: 9), 

copiii se prezintă sub forma unui paradox cu mai multe fațete – ne sunt familiari și totuși 

străini, trăiesc în lumea noastră și totuși par să răspundă alteia, sunt în esență ca și noi, însă 

par să expună o altă ordine a firii. 

 

În această primă parte a cercetării m-am focalizat pe explorarea potențialelor piste relevante 

pentru a contura conexiunile dintre experiența unei copilării urbane și evoluția și 

materialitatea clasei de mijloc în România. Astfel, am început acest demers cu o fază de desk 

research, explorând și observând în mediul online diverse aspecte legate de materialitate și 

practici de consum în rândul familiilor auto-identificate ca făcând parte din clasa de mijloc 

românească. În consecință, a fost necesară analiza de conținut pentru o sistematizare a acestor 

informații și obținerea unei imagini de ansamblu. 

 

Am continuat cu o fază de observații preliminare din teren, la instituția educațională unde 

lucrez ca asistent de profesor, pentru ca ulterior să susțin și o serie de discuții informale și 

interviuri semi-structurate cu părinți ai copiilor de la clasă. Toate acestea au contribuit la 

procesul de construire și cristalizare a unor direcții de cercetare consistente. 

 

În mod general, am urmărit discursul din mediul online și din media cu privire la timpul liber 

al copiilor, spații și locuri ale copilăriei urbane, obiecte reprezentative pentru o copilărie/un 

copil din clasa mijlocie. De asemenea, în urma solicitării consimțământului informat scris al 

părinților și acordul instituției educaționale am putut observa o parte din activitățile și 

preocupările copiilor. 
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Discuțiile online referitoare la timpul liber al copiilor se concentrează de multe ori pe dilema 

tehnologiei – smartphone-ul sau tableta (obiecte aflate în posesia copiilor) sunt sau nu 

dăunătoare – sau pe alternativele la tehnologie unde cea mai populară este varianta cursurilor 

extracurriculare. Aceste alegeri apar și în discuțiile despre spații și locuri ale copiilor – ”în 

fața blocului” este considerată o zonă periculoasă, cel puțin neprietenoasă (câini, mașini, lipsă 

spații verzi și de joacă), dar și abuzul de tehnologie acasă este dăunător. Astfel, sunt 

menționate frecvent mall-ul sau magazinele de jucării, parcul și activitățile extrașcolare 

amintite. Acestea din urmă apar și în conversațiile copiilor și sunt uneori însoțite de mențiuni 

depre vacanța recentă în străinătate sau ultimul joc/gadget achiziționat de părinți. 

 

În mod particular și pentru a conecta noțiunea de clasă, socialul, familia, adulții și copiii, am 

explorat consumul (dar și oferta) de educație personalizată sub forma activităților 

extracurriculare ale copiilor. Văzându-le drept o formă de consum, am considerat aceste 

activități implicit și o manieră de afirmare și practicare a distincției sociale (Bourdieu 1984). 

În plus, și de asemenea important, ele pot fi considerate și un mod de reproducere socială 

(Vincent & Ball 2007), dar și de conturare și expunere a aspirațiilor legate de clasă, atât de 

către copii, cât și de către adulți. Aceste considerații însă rămân deocamdată la nivelul de 

ipoteză ce merită urmărită, verificată. 

 

În acest context este relevantă forma pe care o iau ofertele programelor educative. Din 

explorările preliminare am putut observa că majoritatea cursurilor și activităților 

extracurriculare subliniază în conținutul prezentării lor câteva elemente recurente precum cea 

de atu/avantaj în competițiile intra-generaționale viitoare, aptitudini pentru viitor, dezvoltare 

personală armonioasă, siguranță și sănătate. De cealaltă parte, discuțiile informale și 

interviurile preliminare cu părinți din clasa de mijloc au dezvăluit de asemenea o serie de 

recurențe privitoare la experiența copiilor lor, și anume preocupare pentru competiția cu 

ceilalți copii (extinsă și la competiția cu celelalte familii), siguranța, sănătatea copilului, 

oportunitatea de a descoperi lumea, precum și retrospecții legate de acces la informații și 

deprinderea de aptitudini. Dacă ar fi să rezumăm aceste observații preliminare într-o frază, 

atât oferta cât și consumul de activități extracurriculare susțin oportunitatea copiilor să învețe 

altceva în siguranță. 

 

Așadar, în acest punct al cercetării se profilează o paletă bogată de direcții de cercetare și de 

elemente care le pot conduce către rezultate promițătoare. Consumul de educație 
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personalizată cu variațiile, justificările și motivele lui este unul din exemplele grăitoare în 

acest sens.  

 

SubProiect 5 (Drd. Ștefan Lipan) Ideea de clasa de mijloc si cultura materiala a 

compasiunii 

Lucrarea mea de doctorat abordează sentimentele morale: cum se construiesc, cum se 

transmit și cum sunt utilizate de actori și instituții. Studiul de caz se concentrează pe copiii 

aflați în sistemul de protecție al copilului, mai precis în apartamentele de tip 'familial'. În 

acest context, am intrat în contact cu persoane dornice să ajute, să-și doneze timpul lor și 

diferite obiecte acestor copii. Multe dintre aceste persoane păreau a face parte din clasa de 

mijloc. Acest lucru a fost cel care a declanșat interesul meu pentru subiectul abordat în acest 

proiect. Întrebarea mea inițială a fost dacă putem vorbi despre practica 'dăruirii' de obiecte 

celor 'aflați în nevoie' ca făcând parte din procesul de construire identitare a clasei de mijloc. 

Alte întrebări – ce semnificație atașează oamenii obiectelor pe care le dau și ce sentimente 

morale îi determină pe aceștia să acționeze în acest sens – au urmat ulterior în cursul 

cercetării preliminare.   

 

Am încercat să urmăresc aceste sentimente morale prin intermediul obiectelor oferite de către 

cei care se identifică cu clasa de mijloc cu scopul trasării unei imagini a utilizării și 

înțelesurilor atașate obiectelor oferite în scopuri caritabile. Fundamentul teoretic de la care 

plec în această analiză este acela al legăturii strânse, demonstrate de mai mulți cercetători, 

dintre formarea clasei de mijloc, actele de caritate și sentimentele morale precum 

compasiunea (Moore 2008; Sznaider 1998; Berlant 2004). Aceștia arată cum, în secolul XIX, 

femeile din clasa de mijloc erau considerate a avea o 'capacitate specială pentru simpatie și 

simtire' care se credea că se manifestă într-o dispoziție a acestora de a 'avea grija' de ceilalți 

(Jones, 1990). De aici și numărul crescut al organizațiilor de caritate care își aveau originile 

în clasa de mijloc  (Barker-Benfield, 1992). Pe parcursul cercetării preliminare de până acum, 

am discutat informal și am efectuat interviuri cu persoane care se identifică cu clasa de 

mijloc, urmaring ghidul de interviu comun cu ceilalți cercetători implicați în proiect. 

Totodată, am adăugat și alte întrebări care sunt specifice participării mele în acest proiect. 

Obiectele date de către persoanele care se identifică ca aparținând clasei de mijloc, dar și 

normativitatea donării acestora reprezintă o oglindă bună a modului în care aceștia își 

construiesc 'diferenta' față de cei înspre care este îndreptată caritatea. Imaginarul legat de 

suferința 'celuilalt' este specific sistemelor democratice unde distanța dintre cetățenii egali 
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formal și legal este aceeași pentru toți (Tocqueville, 1969). In această perspectivă, 

'umanitarul' este un proiect al clasei de mijloc care e bazat pe idei de compasiune publică și 

pe dorința de a reduce suferința altora.    

 

Până acum, din cercetarea preliminară efectuată, pentru persoanele care se identificau cu 

clasa de mijloc, donația de obiecte celor în nevoie apare ca un lucru necesar și moral. Spre 

exemplu, în cazul unei campanii de ajutorare a unor bătrani dintr-un centru din București, se 

recomanda strângerea de lucruri 'de baza' precum: pijamale, o căciulă călduroasă, o pereche 

de șosete, papuci de casă, un aparat de ras, șampon, un pachet de scutece, apa de gură fără 

alcool, mănusi chirurgicale, hârtie igienică; dar și alte obiecte mai puțin 'de baza' precum: 

acuarele, creioane colorate, televizoare, board games, beteală, globuri, brăduți, mănusi 

groase, clor, detergent. Discursul atașat acestor obiecte și cel ce ne arată o parte din 

sentimentele morale este unul de forma ‘help cure sad, bring a heavy bag; A bit of that, a bit 

of this, bring these people love and bliss’. Acest exemplu deschide noi seturi de intrebări 

precum: cum se construiesc nevoile 'de bază' prin intermediul obiectelor și care sunt acestea? 

Sunt ele diferite în funcție de categoria (de pildă, bătrani, copii, persoane fără adăpost) cărora 

li se adresează? Care sunt sentimentele morale atașate fiecărui obiect? În cazul de față 

observăm cum 'vindecarea tristeții' și 'aducerea de iubire' reprezintă motive pentru a acționa 

în această direcție. Ca și obiectele menționate mai sus și discursul atașat acestora relevă mai 

degrabă perspectiva celor care se indentifică ca aparținând clasei de mijloc despre persoanele 

aflate în nevoie:  e.g. triști, lipsiți de iubire, în nevoie de igienă, plictisiți. In același timp, îi 

situează pe aceștia într-o relație de putere față de cei aflați în nevoie. Acest aspect reprezintă 

și una dintre căile de abordare teoretice, mai precis urmând autori precum Bourgois (2002) 

care arată cum astfel de relații de putere mențin inegalitatea și suferința socială în contextul 

neoliberal; sau ca Donzelot (1979) și Katz (1986) care vorbesc despre compasiunea publică 

ca o formă de control social sau ca una de control de clasă. Totodată, un alt aspect care a 

reieșit din această cercetare preliminară a fost îmbinarea valorilor creștin-ortodoxe cu cele ale 

'pietii' făcand ca peisajul acestei clase, din punct de vedere al orientării religioase, să fie unul 

heterogen. M-a interesat în mod special acest subiect (introducând în acest sens o întrebare în 

ghidul de interviu) dat fiind contextul particular al României și numărul mare de persoane 

care cred în valorile creștine, una dintre acestea fiind cea a altruismului și a ajutorării celor 

aflați în nevoie.   
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Concluzionând, datele preliminare adunate până acum arată cum obiectele donate de către cei 

care se identifică ca aparținând clasei de mijloc pot fi privite ca expresii ale sentimentelor 

morale care definesc clasa de mijloc și care, dincolo de a fi doar emoții care ne direcționează 

atenția către suferința celorlalți, sunt și unelte folosite în politici ale compasiunii și ale 

inegalității.  

 

 

Partea IV. Popularizare proiect și diseminare rezultatelor preliminare 

[cf. activității 1.1.5 (colocviu de prezentare a proiectului si a cadrului sau teoretic si 

metodologic in institutia gazda), menționate la pagina 15 a contractului PN-II-RU-TE-2014-

4-2650] 

 

Colocviu 

În data de 7 decembrie 2015, echipa organizează un colocviu de prezentare a proiectului în 

instituția gazdă. 

 

http://www.snspa.ro/snspa/info-snspa/stiri/item/693-proiecte-materiale-ale-distinctiei-de-

clasa-o-analiza-a-clasei-de-mijloc-in-romania-postsocialista-din-perspectiva-culturii-

materiale-prezentarea-proiectului-de-cercetare 

 

Blog 

Toți membrii echipei au contribuit la crearea unui blog de prezentare a cercetării unui public 

cât mai larg. Vor fi folosite medii jurnalistice independente, de exemplu, Think outside the 

box și Rezistența urbană, precum și alte bloguri și pagini de Facebook academice pentru a 

populariza apariția acestui blog.   

https://clasamijloc.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.snspa.ro/snspa/info-snspa/stiri/item/693-proiecte-materiale-ale-distinctiei-de-clasa-o-analiza-a-clasei-de-mijloc-in-romania-postsocialista-din-perspectiva-culturii-materiale-prezentarea-proiectului-de-cercetare
http://www.snspa.ro/snspa/info-snspa/stiri/item/693-proiecte-materiale-ale-distinctiei-de-clasa-o-analiza-a-clasei-de-mijloc-in-romania-postsocialista-din-perspectiva-culturii-materiale-prezentarea-proiectului-de-cercetare
http://www.snspa.ro/snspa/info-snspa/stiri/item/693-proiecte-materiale-ale-distinctiei-de-clasa-o-analiza-a-clasei-de-mijloc-in-romania-postsocialista-din-perspectiva-culturii-materiale-prezentarea-proiectului-de-cercetare
https://clasamijloc.wordpress.com/

