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PREFAŢĂ

Transformările petrecute după 1989 în agricultură şi în mediul rural al ţării noastre, au

generat şi o nouă problematică practică şi teoretică, ce solicită o studiere temeinică a satului pentru

cunoaşterea fenomenelor noi, caracteristice dezvoltării actuale şi de perspectivă.

Practica agricolă actuală, căreia schimbările petrecute i-au conferit o altă dimensiune şi i-au

impus alte cadre de desfăşurare, pune în relief noi aspecte sociale şi economice, noi tendinţe de

evoluţie  în  perspectiva aderării  la  Uniunea Europeană ,  cărora li  se  cere atât  o  diagnoză de ordin

ştiinţific, cât şi o prognoză care să contureze dimensiunile viitoare ale acestor tendinţe, să indice

soluţii, să contribuie la optimizarea eforturilor în acest domeniu.

Elaborarea unor măsuri viabile, economice şi administrative, atât la nivel naţional, cât şi

local, nu se poate realiza fără informaţii cât mai aproape de realitate, din care nu pot lipsi cele

legate de spaţiul rural, de caracteristicile şi funcţiile acestuia, de amenajarea lui, de dezvoltarea

rurală durabilă, a căror miză importantă este ocuparea forţei de muncă. Dezvoltarea rurală este o

problemă complexă, care presupune, pe de o parte, realizarea unui echilibru între cerinţa de

modernizare a activităţii economice şi a vieţii din mediul rural, iar pe de altă parte, tendinţe de

conservare şi păstrare a spaţiului rural natural, ecologic şi socio-cultural. Complexitatea dezvoltării

rurale derivă din formele de viaţă economică, politică, culturală, religioasă, ale comunităţilor rurale

şi dintr-un sistem specific al relaţiilor morale interpersonale, precum şi un întreg sistem de valori,

norme, deprinderi. Cu toată această specificitate, satul, ca sistem social relativ autonom, se află în

strânse relaţii cu societatea urbană şi cu cea globală.

În acest scop am dorit să relevăm în lucrare, cu ajutorul unui material faptic cules atât pe

calea investigaţiei sociologice, cât şi pe baza datelor statistice oficiale, schimbările de natură

economică, socială, demografică, culturală, moral-educativă, etc., apărute în comunităţile rurale, în

special din judeţul Timiş în ultimii 15 ani. Pe acest fundal general am surprins pe baza rezultatelor

unor  calcule  proprii,  prin  serii  statistice  anuale  sau  la  recensăminte,  atât  structura  demografică a

populaţiei rurale cu principalii indicatori ai acesteia (natalitatea, mortalitatea, sporul natural,

migraţia, etc), cât şi caracteristicile ei socio-economice (compoziţia şi structura populaţiei active, a

celei ocupate şi salariale pe domenii de activităţi sociale), atât pe ţară, cât şi (comparativ) în mediul

rural şi urban.

Dată fiind importanţa resurselor umane, a factorului uman în dezvoltarea rurală, am acordat

un rol important analizei nivelului instrucţional al populaţiei, al nivelului de pregătire profesională

a forţei de muncă, ca factor al calităţii, al capacităţii de muncă, al gradului de sănătate a acesteia
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dar şi a necesităţii profesionalizării, reprofesionalizării, reconversiei profesionale a locuitorilor

satelor.

De altfel, în strategiile dezvoltării rurale pe termen mediu, un loc important ocupă, printre

altele, şi atestarea profesională a producătorilor agricoli şi a celor ocupaţi în activităţi conexe

agriculturii, intensificarea informării, a transferului rezultatelor cercetării, precum şi îmbunătăţirea

sistemului de consultanţă agricolă. Un loc important îl are învăţământul agricol de toate gradele,

corespunzător noilor cerinţe ale dezvoltării durabile a agriculturii şi mediului rural; având în vedere

tradiţiile valoroase, dar şi tendinţele existente azi în ţări dezvoltate privind educaţia adulţilor din

mediul rural, milităm în teză pentru permanentizarea şi legiferarea acestuia şi în ruralul românesc

actual şi de perspectivă.

Răspunsurile date pe parcursul şi în limitele lucrării de faţă la întrebări de bază privind

“fenomenul rural contemporan”, în ipostaza sa „umană” în primul rând, mişcarea lui pe un traiect

european, propriu perioadei actuale, sunt structurate în 8 capitole. Analiza teoretică conceptuală

este argumentată printr-un ansamblu de date şi fapte prezentate în 152 tabele, 55 grafice, 7 anexe.

În măsura în care lucrarea a reuşit să configureze câteva domenii noi şi tendinţe ale ruralului

(de valorificare creatoare a forţelor economice, spirituale, biologice, ecologice etc.), să evidenţieze

elementele necesare unei civilizaţii moderne, adaptate peisajului specific şi naturii campestrale

”confortului natural” de care omul de azi are atâta nevoie, şi-a îndeplinit obiectivele propuse, de

“redimensionare” a viziunii asupra ruralului, asupra resurselor umane din acest mediu.

Alte  tendinţe  vor  trebui  urmărite  în  continuare  prin  adâncirea  analizei  teoretice  şi  a

cercetărilor concrete.
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Capitolul 1

COMUNITATEA RURALĂ

1.1. Delimitări conceptuale

Viaţa oamenilor se desfăşoară în interiorul unor comunităţi în cadrul cărora se asigură

relaţiile necesare existenţei şi progresului social. Termenul de “comunitate” cuprinde arii diferite,

el putându-se referi la familie, sat, oraş, comunitate naţională (naţiune), până la comunitatea umană

mondială.

Între comunitate şi societate se pot face anumite distincţii, astfel, Ferdinand Tonnies,

considerat fondator al sociologiei generale în Germania şi reprezentant de seamă al curentului

formalist, încearcă şi realizează o asemenea deosebire între Gemeinschaft (comunitate) şi

Gesellschaft (societate). După Tonnies sociologia este o construcţie teoretică ce cuprinde sistemul

conceptual cu ajutorul căruia sociologia aplicată, analizează societăţile concret istorice si procesele

ce se desfăşoară în cadrul acestora.

Tönnies distinge:

– relaţii sociale,

– ansambluri, totalităţi sociale;

– corporaţii sociale, categorii în cadrul cărora poate fi sesizată orice relaţie socială sau

formă colectivă de viaţă.

Relaţiile sociale nu sunt simple legături psihice – din care rezultă – ci sistemul unor drepturi

şi obligaţii comune şi reciproce, a căror valabilitate este recunoscută nu numai de partenerii aflaţi în

relaţii, dar şi de alţi oameni care alcătuiesc mediul lor.

Persoanele legate prin relaţii sociale constituie cercurile sociale,  ca  de  pildă,  cercul  de

prieteni, care reprezintă veriga intermediară între relaţiile sociale şi ansamblurile sociale1.

La baza relaţiilor sociale stă voinţa, care, după Tönnies, poate fi:

– voinţă esenţială (Wesenwille), care izvorăşte din sensibilităţile, dispoziţiile, instinctele

individului, o voinţă iraţională, ca străduinţa spre convieţuire, ce decurge din esenţa vieţii,

acceptând forme de convieţuire naturale, fără a opera o selecţie între aceste forme;

– voinţa raţională, selectivă (Kürwille), care duce la crearea unor grupuri cu scop, sudate

prin preocuparea raţională de a satisface anumite necesităţi.

În funcţie de cele două forme de voinţă, apar şi două tipuri de grupări sociale:

– comunităţi – sudate de simpatia instinctuală

1 Tönnies numeşte ansambluri acele grupuri de indivizi care pe baza unor trăsături comune – se consideră
unităţi, ca, de pildă, grupuri lingvistice sau rasiale.
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– societăţi – sudate prin interesul comun, chiar dacă între membrii grupului lipseşte

simpatia, sau, dimpotrivă, se manifestă antipatia.

Grupările umane (spre deosebire de cele ale regnului animal) se caracterizează prin faptul că

în cadrul lor există o ordine reglementată de norme care, de asemenea, sunt produse ale voinţei.

Comunitatea şi societatea sunt concepte fundamentale în sociologia lui Tönnies, ele

desemnând diferite grupuri ca:

A. Comunitate – având la baza relaţiilor prietenia, rudenia, vecinătatea, cu formele:

1) familia;

2) satul;

3) oraşele mici

În cadrul acestor forme, controlul social se bazează pe înţelegere, obiceiuri, morală.

B. Societate – având la baza relaţiilor interesul, schimbul, calcule raţionale, iar ca forme:

1) oraşele mari;

2) naţiunea (statul);

3) viaţa internaţională2

În cadrul acestor forme, ordinea şi controlul social se bazează pe norme juridice (dreptul).

În legătură cu mecanismele de funcţionare şi controlul în cadrul diferitelor forme, grupuri

sociale, Tönnies se ocupă şi de opinia publică,  căreia  îi  acordă o  atenţie  crescândă,  mai  ales  în

legătură cu republica. El distinge o opinie bazată pe atmosferă, sentimente în rândul maselor, ca

formă efemeră de manifestare a opiniilor, marcată de emoţii, credulitate, prejudecăţi,

superficialitate, schimbare şi o opinie ca părere a elitelor cultivate, ca un fenomen raţional,

intelectual, de natură să stimuleze progresul spre ceea ce Tönnies numeşte “republica celor culţi”,

în cadrul căreia, după convingerea lui, creşte rolul opiniei publice care exprimă o convingere

intelectuală, conchizând “Viitorul opiniei publice este viitorul culturii”.

Revenind la distincţia dintre comunitate şi societate, Tönnies, citat de Maria Cobian-Băcanu

(2003) arată că “orice trai împreună, intim, privat, şi exclusiv înseamnă viaţa în comunitate”3.

Spre deosebire de comunitate, societatea este viaţa publică, lumea însăşi. În cadrul

comunităţii, o persoană poate trăi de la naştere, fiind legată de ea la bine şi la rău., simţind

puternicele influenţe ale acesteia asupra sufletului uman.

Comunităţile se pot crea pe diferite criterii de religie, limbă, moravuri sau credinţe, aşa cum

se pot forma şi asociaţii cu scopuri diferite: de afaceri, comerciale, ştiinţifice, care au însă alte

semnificaţii.

Comunităţile, spre deosebire de societăţi sunt vechi, atât ca nume cât şi ca fenomen.

2 Albert, Fr., Sociologie rurală, Note de curs, Timişoara, 2004
3 Cobianu-Băcanu Maria., Comunităţile rurale, porţi deschise spre Uniunea Europeană, în „Economistul”,
anul XIV, nr. 1486, 10. noiembrie 2003, p. 1
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Comunităţile rurale reprezintă după Tönnies cele mai durabile, mai pure şi mai originale

forme de viaţă (spre deosebire de acestea, societatea este tranzitorie, superficială);în cadrul lor,

relaţiile dintre oameni sunt mai puternice, mai vii, făcând din comunităţi un organism viu (pe când

societatea este un agregat mecanic). [106, p. 295-296]

Ideea că cineva îşi poate trăi viaţa în întregime în cadrul unei comunităţi reprezintă chiar

emblema acelei comunităţi. R.M. Mac Iver şi Charles H. Page, susţin că termenul comunitate se

poate aplica unei aşezări de pionierat, adică unei aşezări primare, care a fost cea dintâi în timp, cum

sunt satul, oraşul, tribul, naţiunea. Oriunde membrii unui grup, mic sau mare, trăiesc împreună,

într-un astfel de mod încât  ajung să împărtăşească nu unul sau altul din interesele particulare, ci

condiţiile de bază ale vieţii în comun, acel grup se numeşte “comunitate”. Un individ poate trăi

total în cadrul unei comunităţi (sat, oraş, trib), dar nu poate trăi în întregime în cadrul unei

organizaţii de afaceri. Pe această bază, în cadrul unei comunităţi pot fi cunoscute toate relaţiile

sociale ale unei persoane4.

Evoluţia comunităţilor descrise de Mac Iver şi Ch. Page arată că unele dintre acestea sunt

inclusive, independente de altele, cum au fost unele comunităţi de aproximativ 100 de persoane

(triburile Yuroc din California) care trăiau aproape sau total izolat şi care-şi erau suficiente din

punct de vedere al modului de trai. Spre deosebire de acestea, comunităţile moderne, chiar foarte

mari, nu sunt suficiente lor însele, deoarece se caracterizează printr-o puternică interdependenţă

economică şi una crescândă de ordin politic. Comparativ, cei doi autori descriu sugestiv această

situaţie: “putem trăi în cadrul unui sat, şi totuşi, să aparţinem unei comunităţi tot atât de mari

precum aria unei civilizaţii, sau chiar mai mari” sau “putem trăi într-o metropolă şi totuşi să fim

membrii unei comunităţi foarte mici pentru că interesele noastre sunt circumscrise în cadrul unei

arii restrânse”. [Ibidem, p. 296-297]

Caracterizarea principală a comunităţii este coerenţa socială,  care poate fi mai mare sau mai

mică, iar stâlpii ei sunt localitatea şi sentimentul de comunitate. Orice comunitate umană are un

spaţiu, o arie geografică. (Chiar şi un trib nomad ocupă un teritoriu chiar dacă acesta se schimbă

permanent). Ocuparea de către membrii comunităţii a unui loc bine definit, conferă şansa unor

relaţii umane intense. Din condiţiile de mediu comune se nasc modele de viaţă asemănătoare şi tot

din ele, apar legături puternice de întrajutorare şi solidaritate. Acestea însă încep să slăbească în

lumea contemporană, datorită influenţei tot mai mari a mijloacelor de transport şi de comunicare.

“Teoria comunităţii” analizează legătura strânsă dintre coerenţa socială şi mediul natural în

care indivizii şi-au construit un mod de viaţă propriu, aşa cum se întâmplă şi în cazul comunităţilor

rurale.

De aceea se poate considera că specificul comunităţii rurale este puternicul sentiment al

comunităţii, conştiinţa împărtăşirii de către membrii comunităţii a unor modele de muncă, de

4 Ibidem
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acţiune şi de gândire, a unor obiceiuri şi tradiţii comune, ca şi a unui pământ din ale cărui roade

îşi duc toţi existenţa.

Luis Wirth definind “comunitatea locală” arată că termenul de comunitate, preluat din

limbajul comun, reprezintă pentru unii autori relaţiile organice care se văd în lumea plantelor şi

animalelor, dar care pot fi găsite şi în relaţiile dintre oameni.

Alţi autori descriu comunitatea prin prisma relaţiilor psihice având drept argument unitatea

sau acţiunea colectivă în cadrul diviziunii muncii. Orice comunitate exprimă în final unitatea vieţii

în comun a oamenilor şi-n acest sens, grupul uman, pentru a perpetua, a generat sentimentul

apartenenţei comune a tuturor membrilor la acel grup cu interese şi acţiuni comune. Odată cu

dezvoltarea tehnologică şi mobilitatea socială, ca şi cea teritorială, comunitatea a primit noi

trăsături şi semnificaţii. La început, relaţiile teritoriale, de rudenie şi de interes erau mai puternice;

apoi, în locul lor au apărut altele specifice comunităţilor moderne de azi.

Wirth realizează o sistematizare a modurilor de studiere a comunităţii.

Primul mod se referă la aspectul esenţial al oricărei comunităţi şi anume baza sa teritorială,

descoperirea centrului şi a graniţelor ei, după care este necesar să se dezvăluie coeziunea internă a

comunităţii şi determinarea limitelor de interinfluenţă dintre diferitele comunităţi.

Un al doilea mod de abordare descrie comunitatea ca o constelaţie de instituţii. Din această

perspectivă o comunitate cuprinde nu numai structurile sociale formale şi instituţionalizate ca

şcolile, bisericile, aşezările, ci şi alte fenomene ca: familiile, organizaţiile de vecinătate, partidele

politice, cluburile, centrele de presă, de recreere.

În fine, cea de a treia viziune a lui Wirth este aceea a comunităţii ca o constelaţie de tipuri de

personalităţi. Fiecare comunitate are o largă gamă de tipuri de personalităţi, a căror competenţe,

talent şi geniu pot fi distribuite întâmplător, în diferite zone din mediul urban sau rural.

Alţi cercetători, citaţi de aceeaşi autoare (R. S. Lind, H. M. Lind) s-au ocupat de studiul unei

comunităţi primare, de pionierat. Dar, indiferent unde se face studiul – într-un sat sau oraş –

comportamentul uman se înscrie în jurul câtorva forme de activitate: satisfacerea nevoilor materiale

de hrană, îmbrăcăminte, locuinţă; reproducerea, iniţierea tinerilor în tradiţiile grupului de gândire şi

comportare etc. Grupate, aceste tipuri de activitate, urmăresc: obţinerea mijloacelor de trai,

construirea locuinţei, educarea tinerilor, utilizarea timpului liber în variate forme de joc, artă, etc.,

angajarea în practici religioase, angajarea în activităţi comunitare. [29, p. 2]

Orice comunitate rurală este marcată de evoluţia ei în timp. Cercetătorii formelor de aşezare

în spaţiu a umanităţii au considerat că ritmul existenţial al acestora este influenţat de timpul în care

se înscriu. Timpul poate fi considerat ca un timp natural-cosmic, dar şi ca timp istoric ce marchează

anumite ritmuri în evoluţie şi, după Ph. Rieff ca un timp al împlinirilor unei civilizaţii.5

5 Rieff, Ph, The Meaning of History Relegion in Freud’s Theory, in Psychology and History, Prentice-Hall
Inc; 1963, p.26
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Comunităţile rurale, care reprezintă micile grupări de indivizi înrudiţi, axate pe exploatarea

stabilă şi ritmică a mediului natural, trăiesc în general, în timpul cosmic, în sensul că succesiunea

anotimpurilor impune o anume armonizare cu natura, un anume tip repetitiv de cultivare a ei.

Înrudirile au generat o formulă familială tribală.

Timpul istoric, care le afectează totuşi, se defineşte prin perfecţionarea modului de cultivare

a naturii, în sensul exploatării ei tot mai eficiente, dar şi printr-o acumulare de evenimente ce pot

schimba destinul comunităţii cum ar fi dezastre naturale sau războaie.

1.2. Satul - formă de comunitate umană

Literatura sociologică apreciază pe baza rezultatelor unor cercetări arheologice

contemporane, că satul este o apariţie relativ recentă în istoria omenirii. Primele sate au apărut în

neolitic, la graniţa dintre societăţile primitive şi civilizaţiile din orientul mijlociu, acum 8-9 mii de

ani pe valea Nilului şi Eufratului. [108, p. 12]

Există un foarte mare număr de definiţii şi abordări. Boudon R. şi colaboratorii, precizează

că în sociologia rurală americană în anii 20, satul este definit ca “diversitate în unitate”.

Diversitatea se referă la peisaj, activitatea economică, predominant agricolă, care persistă şi în

condiţiile modernizării satului, iar unitatea ca suport al societăţii rurale se referă la specificul

exploatării familiale: existenţa unui buget unic pentru viaţa cotidiană şi pentru activitatea agricolă.

[18, p. 272]

Z. Bauman, citat de Constantin Ţăran (2000), stabileşte câteva trăsături ale satului, insistând

asupra faptului că satele, ca sisteme sociale, sunt relativ izolate, întreaga viaţă a individului

desfăşurându-se într-un spaţiu relativ izolat şi exprimându-se printr-un pronunţat tradiţionalism

care nu trebuie să fie înţeles neapărat ca şi conservatorism. Tradiţionalismul poate însemna o

accentuată continuitate, adică o tendinţă de asimilare de noi elemente într-un ansamblu economic,

social şi chiar psihomoral unitar, iar satul care efectuează acest proces de asimilare, continuă să-şi

păstreze personalitatea şi identitatea.

Giacobbi şi Roux, definesc satul ca o microsocietate şi desprind patru caracteristici

principale ale acestuia:

1. un spaţiu limitat, restrâns, de mici dimensiuni, relativ autonom, în care îşi desfăşoară

activitatea o constelaţie de familii înrudite, acompaniate de biserică şi şcoală, în relaţii

mai mult sau mai puţin conflictuale.

2. un anumit specific economic, rezultat din preponderenţa activităţilor agricole şi de

coincidenţa dintre gospodăria ţărănească şi întreprinderea economică.

3. relaţii de intercunoaştere, prietenie, marcate de obiceiuri şi ritualuri.



12

4. stabilirea relaţiilor sociale şi percepţia unei identităţi comunitare. “Tradiţia joacă un rol

important în viaţa satului care îşi afirmă o identitate şi o cultură locală exprimată prin

sintagma “sunt de aici”. [46, p.93]

Autorii citaţi prezintă spaţiul rural şi modul lui de relaţionare în următoarea schemă:

Figura nr. 1.1. Spaţiul rural şi modul lui de relaţionare

Sursa: Ţăran, C.; Modernizare şi reconstrucţie în satul românesc, Ed Augusta, Timişoara 2000, p. 13

În ultimele decenii, studiul mediului rural capătă nuanţe noi; J.L. Durand-Droulin, M.

Szwergrub, I. Mihăescu evidenţiază patru modele mai importante de abordare sociologică a

realităţii sociale:

1. modelul tradiţional care consideră că satul este adevăratul păstrător al originalităţii unei

culturi etnice;

2. modelul meliorist care porneşte de la principiul că satul este insuficient dezvoltat, de

unde necesitatea de a fi ridicat la nivelul de confort şi civilizaţie al oraşului;

3. modelul ecologic care pune accent pe rolul satului în dezvoltarea echilibrată a mediului

4. modelul cronoregresiv care încearcă să explice cauzele evoluţiei istorice a satului.

[108, p. 14]

1.2.1 Tipologia  satului

Şi în literatura  economică şi sociologică de specialitate din ţara noastră au existat şi există

preocupări deosebit de valoroase pentru specificul nostru de definire sau de tipologie a satelor

româneşti.
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În cadrul concepţiei sale despre procesul istoric de transformare a modului de activitate şi

existenţă a ţărănimii noastre, D. Gusti, defineşte satul românesc ca o unitate de viaţă şi trai: “Satul

nu este o asociaţie liberă de indivizi în care fiecare se comportă după gustul său, ci o comunitate

puternică de viaţă, un tipar şi un factor de transformare şi modelare”6.

După Gusti, unitatea socială se manifestă în multiple cerinţe de trai ale oamenilor,

manifestările sociale fiind “de atâtea feluri de câte sunt şi trebuinţele oamenilor”, şi anume:

manifestări economice, adică privitoare la satisfacerea nevoilor de ordin material, de hrană,

adăpost, circulaţie; spirituale, adică privitoare la satisfacerea nevoilor de afirmare şi orientare în

lume şi viaţă, cum sunt manifestările religioase, artistice şi ştiinţifice; moral-juridice, adică

privitoare la reglementarea instituţionalizării manifestărilor economice şi spirituale, şi în sfârşit

politice, adică privitoare la modul de edictare şi impunere a acestor reglementări şi

instituţionalizări. În această optică, D. Gusti surprinde variatele elemente ale cadrului sătesc,

diferitele lui coordonate de ordin material şi spiritual, aspectele juridice şi politice, elementele de

ordin suprastructural.

Pentru elucidarea problemei definirii satului, o contribuţie importantă au avut-o cercetările

sociologice conduse de prof. H.H. Stahl în Vrancea, care au dus la crearea unei teorii proprii asupra

satului arhaic românesc, acceptată azi şi de mulţi savanţi străini.

Satul arhaic românesc “este o formă de convieţuire socială pe un trup de moşie, a unui grup

biologic, deseori legat prin rudenie de ceată, trăind în gospodării familiale, asociate într-o obşte

care, prin hotărârile luate în adunările ei generale, are dreptul de a se amesteca în viaţa

particulară a fiecărei gospodării, potrivit regulilor juridice ale devălmăşiei şi conform

mecanismului psihic al obştei pe bază de tradiţii difuze. Pe baza cercetărilor sale, autorul arată că,

de fapt, nu există “satul devălmaş românesc” în genere, ci numai “sate româneşti”, aproape

fiecare sat fiind o “variaţie originală pe aceeaşi temă”7.

Oricât de dificilă ar fi formularea unor definiţii, s-a ajuns la concluzia că satul, ca formă de

aşezare umană a cărei populaţie se ocupă îndeosebi cu agricultura, este o categorie social-teritorială

complexă, alcătuită dintr-o aglomeraţie de case “vatra satului” şi dintr-un teritoriu de pe care se

obţine producţia agricolă. Aceste trăsături sunt factori cu caracter dinamic, care se influenţează

reciproc şi împreună determină, într-un sens larg, zona respectivă, ceea ce creează noi posibilităţi

pentru sate, intensificând legăturile dintre acestea şi mediul urban, dezvoltând pe o arie tot mai

intensă, atât legăturile materiale, cât şi pe cele spirituale.

Contribuţii esenţiale au adus, în perioada dintre cele două războaie mondiale, privitor la

tipologia satelor româneşti, V. Mihăilescu, Romulus Vuia şi alţii. Având în vedere mărimea şi

6 Gusti, D.; Opere, vol I., Ed Academiei, 1965, p. 8-9
7 Stahl, H;H; Contribuţii la Studiul Satelor devălmaşe româneşti, Editura Academiei, vol. I-II-III, Bucureşti,
1958, 1959, 1965
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forma vetrei, precum şi raportul acesteia cu teritoriul, V. Mihăilescu (1926) s-a ocupat de tipurile

structurale de sate şi de răspândirea lor geografică, stabilind trei tipuri: aşezări de tip risipit, aşezări

de tip adunat şi un tip intermediar, aşezări de tip răsfirat. Autorul precizează că în structură se

reflectă ocupaţiile specifice: tipul risipit fiind al crescătorilor de vite de la munte, tipul răsfirat

reflectând ocupaţiile mixte din zonele cu posibilităţi de agricultură, podgorii, livezi, fâneţe; cel

adunat fiind al regiunilor în care predomină agricultura extensivă şi creşterea raţională a vitelor.

[63, p. 372-373]

S. Mehedinţi, (1932) clasifică satele după felul muncii, în sate de plugari, podgoreni, băieşi.

I. Rick (1932) distingea în Câmpia Moldovei trei categorii de aşezări rurale: agricole,

agricole-comerciale şi agricole industriale.

Romulus Vuia, (1934) care a cercetat îndeaproape aşezările din Transilvania, a folosit

următoarele criterii pentru stabilirea tipurilor de sate: a) planul satului, b) structura internă,

desimea şi felul de grupare a gospodăriilor, c) raportul dintre uliţă şi case, d) proprietatea, dacă

este în jurul casei sau este împărţită între sat şi hotar, ca şi felul şi proporţia acestor împărţiri; e)

hotarul comunei, sistemul lui de împărţire; f) ocupaţia locuitorilor şi măsura în care se influenţează

forma aşezărilor, structura internă a satului, numărul şi dispoziţia clădirilor în fiecare gospodărie,

poziţia satului; h) mărimea comunei; i) forma exterioară şi aspectul tipic de sate. În funcţie de

aceste criterii, el clasifică satele în felul următor:

1) satul cu case izolate, specific zonelor în care ocupaţia principală a locuitorilor este

creşterea vitelor;

2) satul răsfirat, propriu zonelor deluroase, cu ocupaţii mixte, agricole şi pastorale;

3) satele de vale, a căror formare şi prezentare, ca tip, e strâns legată de râul care străbate

comuna;

4) satul îngrămădit, cu uliţe înguste şi întortocheate, frecvent în Transilvania;

5) satul de-a lungul drumului,  cu  o  singură stradă ca  axă principală,  pe  firul  căreia  se

înşiră casele aşezate perpendicular pe ea;

6) satul dreptunghiular sau geometric cu străzi drepte şi parcele dreptunghiulare în care

se află gospodăriile;

7) satul compact adunat, care e de obicei o aşezare mai mare cu case dese, având

înfăţişarea unui mic târg;

8) satul circular, cu gospodării aşezate în formă de cerc;

9) satul polip sau radial, ale cărui uliţe pornesc din centru în direcţia radială. [116, p. 94]

Clasificarea prezentată a fost acceptată parţial şi de alţi cercetători. Astfel, I. Vlăduţiu,

preconizează următoarele tipuri de sate: sate cu case răsfirate sau disociate; sate aglomerate; sate

de-a lungul drumurilor; sate geometrice; sate adunate [11, p. 124-129].
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O serie de cercetători (C. Ionescu, I. Băcănaru, M. Bizerea), amintind ponderea elementelor

natural-geografice şi a celor economice în tipologia satelor, relevă rolul structurilor  sociale în

clasificarea funcţională a aşezărilor rurale, deoarece satul de astăzi, pierzându-şi caracterul închis,

autonom, trebuie privit tot mai mult în complexul societăţii şi economiei naţionale.

Alte clasificări ale aşezărilor rurale au în vedere transformările care s-au produs în

dezvoltarea lor, precum şi în orientarea spre cerinţe practice de dezvoltare şi grupare sistematică a

gospodăriilor. Ţinând seama de structura socio-profesională a populaţiei, modul de folosinţă a

terenului agricol, caracterul producţiei şi al funcţiilor economice, ca şi de importanţa acestor funcţii

şi gradul de îmbinare a lor, unii autori au stabilit următoarele tipuri şi variante [13, p. 30-46]

A) Aşezări rurale cu funcţii predominant agricole, cu următoarele variante:

1) aşezări rurale de cultură a cerealelor şi de creştere a animalelor;

2) aşezări de creştere a animalelor şi de cultură a cerealelor;

3) aşezări rurale de creştere a animalelor şi cultură a pomilor fructiferi;

4) aşezări rurale legumicole (preorăşeneşti);

5) aşezări de creştere a animalelor de păşuni de munte.

B) Aşezări rurale cu activităţi industriale, cu următoarele variante:

1) aşezări rurale cu activităţi legate de industria extractivă;

2) aşezări rurale cu activităţi legate de industria prelucrătoare.

C) Aşezări rurale cu funcţii mixte, cu următoarele variante:

1) aşezări rurale în care activitatea agricolă se îmbină cu activitatea industrială din

marile centre industriale

2) aşezări rurale în care activitatea agricolă se îmbină cu muncile legate de

exploatarea forestieră;

3) aşezări rurale în care meşteşugurile săteşti formează ocupaţii anexe agriculturii;

4) aşezări rurale cu activitate pescărească.

Rezultă din aceste clasificări, că autorii lor au acceptat drept criteriu fundamental în

stabilirea apartenenţei la mediul rural sau urban, profilul economic al localităţii şi repartiţia pe

profesii şi ocupaţii a populaţiei active.

Deci criteriul ocupaţiilor dominante, distribuţia teritorială a reţelei de habitat rural, poziţia

geografică a vetrei, forma şi dimensiunea satului, au stat la baza încercărilor mai vechi de a

construi tipologii sociologice care au surprins diferite dimensiuni ale satului.

Pentru realizarea unor definiţii operaţionale în care aspectele specifice măsurabile să poată fi

corelate şi combinate, alţi sociologi folosesc de regulă următoarele patru criterii:

a) un criteriu economic (natura activităţilor productive şi a raporturilor de producţie,

structura surselor de venituri, a ocupaţiilor etc.)
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b) un criteriu demografic (structura populaţiei, densitatea, numărul de locuitori pe

“unitate” socială etc.)

c) un criteriu ecologic (particularităţile mediului construit, distribuţia rezidenţială,

tipologiile şi funcţionalităţile localităţilor etc.)

d) un criteriu socio-cultural (normele şi valorile morale, mentalităţile tradiţionale

ţărăneşti, trăsăturile comportamentelor rurale, specificitatea modelelor rurale etc.)

Vasile Miftode caracterizând satul şi oraşul ca medii specifice de existenţă umană, susţine că

satul reprezintă “ o comunitate socio-economică relativ autonomă, alcătuită dintr-un conglomerat

de gospodării individuale ţărăneşti şi dintr-o reţea specifică de status-uri şi roluri legate de muncile

agricole şi de o anumită viaţă politică şi culturală [61, p. 37]

C-tin Ţăran, (2000) identifică câteva repere care, pe lângă orientarea în conceptele din

literatura de specialitate, oferă o bază de pornire pentru investigaţia concretă: a) satul ca formă de

aşezare în spaţiul geografic; b) satul ca unitate socială care creează şi protejează un mediu de viaţă

[108, p. 15].

Conceptul de sat desemnează în primul rând aspectele morfologice exterioare ale ruralului

(baza geografică, legătura cu peisajul natural de unde rezultă specificul satului de munte, de deal şi

de şes) [Ibidem].

Formulările de definiţii scot în evidenţă caracteristicile şi funcţionalităţile care îi dau satului

o notă specifică aparte. Astfel, satul, ca formă de aşezare umană, unde predomină activităţile

economice legate de agricultură, este privit, totodată şi ca o categorie social-teritorială complexă.

De fapt este privit şi prezentat ca o dublă realitate teritorială: atât prin locul de concentrare a

locuinţei (vatra) cât şi prin locul de muncă (moşia), ambele părţi constitutive ale unei singure

unităţi teritoriale – hotarul obştei – fiecare având rosturi social-economice bine gândite în viaţa

colectivităţilor rurale [16, p. 190]

Luându-se în analiză consecinţele, raporturile dintre vatră şi teritoriu, sociologi, dar şi alţi

specialişti au pus în evidenţă, după cum s-a văzut, trei tipuri de aşezări rurale: satul adunat, satul

răsfirat şi satul risipit. Prin adăugarea la acest model a formei şi reliefului satului, literatura de

specialitate consemnează alte tipuri de sat: adunat riveran, adunat de terasă, risipit de coastă, etc.

Au fost şi alte încercări de a concretiza tipurile de aşezări săteşti, în care accentul s-a pus atât

pe forma localităţii, cât şi pe factorul economic care favorizează apariţia unui tip de sat într-un

context geografic. Dar, majoritatea specialiştilor susţin că funcţia economică nu mai poate fi

suficientă pentru a clasifica funcţional aşezările rurale, apărând necesitatea cunoaşterii şi precizării

structurii sociale. Apare clar că “tipologia satelor este o problemă complexă, ce se impune a fi

analizată în intercondiţionarea factorilor care o generează – economici, sociali, geografici, atât din

punct de vedere al formei şi structurii vetrei, cât şi din punct de vedere funcţional”.
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De aceea, alte studii de specialitate evidenţiază clasificările tipologice ale satelor, pe baza

următoarelor criterii:

- după formă, structura clădită şi reţeaua de drumuri:  liniare (dezvoltate în lungul unor

drumuri principale sau văi), tentaculare ( dezvoltate de-a lungul mai multor văi sau

drumuri), areolare (cu forme regulate, poligonale), risipite (fără reţea de drumuri,

casele fiind răspândite pe mari întinderi), adunate (clădiri izolate, cu loturi mari),

compacte (construcţii la stradă, cu balcoanele lipite).

- după funcţii economice: - dominant agricole, industriale şi agricole, balneo-turistice,

cazare a salariaţilor neagricoli, cu locul de muncă în teritoriul înconjurător;

- după cadrul natural: - sate de şes, sate de zone de deal, sate de munte8.

O trăsătură esenţială a satului este polivalenţa şi funcţionalitatea, de unde rezultă caracterul

său de matrice, care generează permanent modalităţi fundamentale de structurare. Polivalenţa

satului are o mare anvergură în plan diacronic şi sincronic.

O analiză exhaustivă dar în acelaşi timp extrem de comprehensivă a satului şi a ţăranului

român, realizează academicianul Păun Ion Otiman în lucrarea “Dezvoltarea rurală în România”,

(1997), prezentând şi concepţiile unor personalităţi de seamă ale culturii româneşti (etnologi,

literaţi, filosofi, geografi, agronomi etc.)

Astfel, Ion Conea, citat de academicianul Otiman, arată că factorii primari care au contribuit

la formarea nucleelor aşezărilor sunt factori geografici, în primul rând factorii hidrografici, apoi

orografia şi în al treilea rând vegetaţia din spaţiile geografice. [71, p. 95]

Din punct de vedere structural, satele au evoluat în funcţie de formele de relief pe care s-au

constituit, de la tipul risipit spre cel răsfirat şi apoi spre cel compact. Fenomenul de evoluţie care a

stat la baza treceri unui sat de la un tip de structură la altul este îndesirea, care se realizează prin

constituirea de noi familii, deci a unor noi case, gospodării, în acelaşi perimetru.

Din punct de vedere al formei, în lucrarea menţionată, se arată că tipologia aşezărilor rurale

este diferită: regulate şi neregulate, liniare sau ramificate, circulare sau rectangulare, paralele şi

radiale, poligonale sau triunghiulare.

Satele regulate, rectangulare şi paralele se întâlnesc de obicei în zona de şes şi au vechimea

cea mai mică, constituirea sau reconstituirea lor făcându-se după legiferarea unor reguli de

urbanism. Cele ramificate se întâlnesc în aşezările de pe văi, cele radiale pe râuri mari, (ca aşezări

pe maluri în pantă), iar cele rotunde, neregulate, s-au dezvoltat prin îndesire, prin străzi noi

întortocheate, fără reguli de trasare.

8 Bold, I; Sistematizarea rurală, Editura Tehnică, Bucureşti, 1974, p. 190.
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Evoluţia istorică a aşezămintelor, atestă elemente de natură etnografică, economică, socială

şi demografică a localităţilor. Pe de altă parte, evoluţia s-a produs atât din punct de vedere

structural-arhitectonic, cât şi din punct de vedere al habitatului. Desigur, nu lipseşte din evaluările

satului nici punctul de vedere economic. Activitatea economică s-a dezvoltat în spaţiul românesc în

funcţie de zonă pe trei sau mai multe planuri (al agriculturii primare, producătoare de produse

vegetale, în primul rând, apoi cel al producţiei zootehnice şi al treilea, cel al economiei rurale).

1.2.2. Indicatori ai satului românesc în perioada de tranziţie

Cercetarea satului românesc contemporan presupune stabilirea unor criterii care,

transformate în indicatori, surprind evoluţiile sale în perioada tranziţiei. Criteriile menţionate sunt

următoarele:9

- fizico-geografice

- de echipare tehnică a localităţilor rurale

- demografice

- economice

- sociale

- de locuire

- ecologice

Indicatorii criteriilor fizico-geografice sunt:

- formele de relief

- principalele categorii de zone geografice

- factori de risc ai zonelor cercetate.

Indicatorii criteriilor   demografice:

- numărul de locuitori pe km2

- analiza comparativă a evoluţiei populaţiei

- rata  medie a natalităţii, morbidităţii şi migraţiei nete;

- indicii de îmbătrânire a populaţiei şi cei de înnoire a forţei de muncă.

Indicatorii criteriilor  economice:

- suprafaţa de teren agricol/locuitor;

- structura folosirii terenurilor agricole;

- încărcătura de animale la 100 ha;

- suprafaţa forestieră/locuitor;

- gradul de activitate turistică;

- gradul de prelucrare a producţiei agricole

9 Roman, T; (coordonator) , Sociologie economică rurală, Ed. ASE, Bucureşti, 2004, p. 223
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- suprafaţa medie a exploataţiei: individuale, de tip asociativ juridic şi asociaţii

familiale;

- gradul de exploatare a terenurilor;

- ponderea proprietăţii private în totalul suprafeţei agricole;

- populaţia activă ocupată la 1000 de locuitori;

- populaţia activă la 100 ha teren agricol;

- ponderea populaţiei neagricole în totalul populaţiei agricole în zona respectivă.

- Productivitatea muncii pe o persoană ocupată în agricultură (ca raport între producţia

globală agricolă şi populaţia ocupată în agricultură);

- PIB creat de o persoană ocupată în agricultură (ca raport între PIB în agricultură şi

persoane ocupate în agricultură);

- venituri pe o gospodărie şi gradul de autoaprovizionare cu produse alimentare

(aproximativ 80% din hrana populaţiei rurale provine din autoproducţie şi 20% din

achiziţiile de pe piaţă).

Indicatorii criteriilor  de locuire:

- suprafaţa locuibilă /locuitor;

- ponderea locuinţelor din materiale durabile;

- ponderea locuinţelor realizate după 1970;

- ponderea locuinţelor construite după 1989;

- ponderea locuinţelor cu instalaţii de apă în interior;

- ponderea locuinţelor cu sistem sanitar propriu;

- ponderea locuinţelor cu sistem propriu de încălzire centralizată.

Indicatorii criteriilor  de echipare tehnică a localităţilor rurale:

-    apă potabilă distribuită consumatorilor în m3 pe locuitor şi pe an;

-    gradul de electrificare a gospodăriilor de pe teritoriul comunei analizate;

-    nivelul accesului la reţeaua rutieră şi feroviară;

Indicatorii criteriilor  sociale

-    numărul locuitorilor ce revin unui medic;

-    numărul de elevi pentru un cadru didactic;

-    numărul de abonamente TV la 1000 de locuitori;

-    numărul abonaţilor telefonici la 1000 de locuitori;

-    numărul paturilor din spital la 1000 de locuitori.

Indicatorii criteriilor  ecologice

-    calitatea aerului cu depăşirea nivelului admis de poluare;

-    calitatea apei cu depăşirea nivelului admis de poluare;

-   solurile afectate de factorul de limitare a calităţii nivelului de deforestare sau de uscare

a pădurilor din totalul suprafeţei forestiere a localităţii.
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Criteriile fizico-geografice vizează cadrul natural al comunităţilor rurale. În selectarea lor

se  urmăreşte  relevanţa  acestor  criterii  în  redarea  potenţialului  natural  al  comunelor  în  condiţiile

tranziţiei. S-au propus mai multe criterii care să releve zonele cu caracteristici omogene ale

diverselor comunităţi susceptibile de analiză.

Criteriul demografic este un factor esenţial în analizarea unui teritoriu pentru că reflectă

sintetic condiţiile de viaţă a populaţiei, nivelul ei de dezvoltare economico-socială. Pentru

caracterizarea studiului demografic al ruralului, poate fi utilizat drept criteriu evoluţia populaţiei

analizată comparativ pentru diferite perioade. Exemplificând acest indicator se constată că, de

exemplu, în perioada 1966-1990 reducerea populaţiei rurale a fost de aproximativ 17%, fenomen

cuprinzând majoritatea absolută a localităţilor, 80% dintre comune [92, p.226]. Intensitatea

procesului de depopulare, mărimea şi localizarea ariilor sale sunt diferite în teritoriu, deoarece sunt

influenţate de: caracteristicile tradiţionale ale fenomenului geografic; nivelul dezvoltării socio-

economice al localităţilor; relaţiile lor cu urbanul; caracterul migraţiei interne şi externe.

Zonele cu cele mai accentuate reduceri de populaţie sunt, conform  statisticilor, Transilvania

şi Banatul şi regiunile de câmpie din sudul şi estul ţării. După datele statistice scăderea populaţiei

rurale a continuat după 1990, până în 1997, scădere explicabilă pe fondul reducerii generale a

populaţiei totale.

Pentru factorii de creştere a populaţiei se utilizează următorii indicatori:

a) Rata natalităţii exprimată prin numărul mediu de născuţi vii la o mie de locuitori este

principalul indicator relevant în evoluţia capacităţii de regenerare a populaţiei.

Valoarea acestui indicator este dependentă de structura pe vârste a populaţiei active şi

este influenţată de modelul comportamental demografic-tradiţional dar şi de condiţiile

socio-economice. Variaţiile natalităţii în teritoriu indică o păstrare a modelului

pronatalist în estul ţării; rata natalităţii în Moldova continuă să fie de două ori mai mare

decât cea din vest şi sud.

b) Rata mortalităţii sau numărul de decese la o mie de locuitori indică gradul de scădere

naturală a populaţiei, atât datorită condiţiilor de viaţă cât şi nivelului de îmbătrânire a

acestei populaţii. Analizele statistice au arătat că nivelul mortalităţii înregistrează mari

variaţii în teritoriu. (o rată a mortalităţii sub medie se întâlneşte în majoritatea

comunelor din Moldova şi din zonele montane ale Olteniei şi Munteniei iar rata cea

mai înaltă a mortalităţii se înregistrează în vestul ţării şi în zonele de câmpie ale

Olteniei şi Munteniei.)

c) Rata migraţiei nete se exprimă prin soldul schimbărilor de domiciliu din perimetrul

localităţilor rurale. Soldul indică atractivitatea sau neatractivitatea respectivelor

localităţi. De exemplu, în perioada 1990-1997 migraţia populaţiei de la rural spre urban

a continuat la un nivel de intensitate mai redus, totuşi, peste 80% din comune au

continuat să piardă populaţie datorită migraţiei. Cele mai semnificative plecări sunt în
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zonele cu creştere demografică şi populaţie tânără în exces din Moldova şi care

reprezintă un izvor de forţă de muncă pentru toată ţara.

d) Criteriul îmbătrânirii demografice se exprimă prin indicele de îmbătrânire a populaţiei,

adică,  raportul  dintre  populaţia  de  60  de  ani  şi  peste  şi  populaţia  cu  vârste  cuprinse

între 0 şi 14 ani.

Indicele de îmbătrânire a populaţiei din mediul rural este de 1,22 ori mai mare decât în

mediul urban. Zonele în care se poate considera că populaţia este îmbătrânită, având indice de

îmbătrânire peste 1,5 sunt situate mai ales în vestul Transilvaniei, în sudul Olteniei şi Munteniei.

Populaţia tânără are pondere în unele zone mai restrânse din rural în judeţele Suceava, Maramureş,

Bistriţa Năsăud, Constanţa. Reducerea migraţiei spre urban poate avea ca efecte reechilibrarea

structurii demografice şi în viitor o reducere treptată a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei

rurale

e) Densitatea populaţiei  se exprimă prin numărul de locuitori pe km2 şi permite

identificarea zonelor de concentrare a populaţiei dar şi a celor cu populaţie redusă.

După ultimele analize, în România 28% din localităţile rurale au o densitate sub o sută

de locuitori pe km2. Densitatea medie este de 47,8%, de circa 10 ori mai mică decât în

mediul urban. Zonele cele mai dens populate sunt situate în regiunile subcarpatice din

Moldova şi Muntenia şi în comunele din apropierea capitalei; densitatea sub 50

locuitori/km2 se întâlneşte în Banat şi Transilvania iar zonele cu densitate sub 30

locuitori/km2 sunt cele montane şi din Dobrogea de Nord. [Ibidem, p.229]

Pentru evaluarea resurselor demografice pot fi utilizaţi următorii indici:

- Volumul populaţiei este exprimat prin numărul locuitorilor cu domiciliul stabil în

localităţile rurale, putând fi identificat potenţialul uman al respectivelor localităţi.  Mărimea

medie a unei comune în România este de 3782 locuitori. Cele mai multe comune, 62%, au

dimensiuni medii de 2000-5000 locuitori. Comunele mici şi foarte mici (sub 2000 locuitori)

reprezintă 16,2% şi sunt situate mai ales în vestul ţării. Comunele mari şi foarte mari, 26%

din total sunt frecvente în Moldova, în centrul şi sud-estul Munteniei, fiind deci specifice

zonelor de câmpie şi de podiş de mică altitudine.

- Înnoirea forţei de muncă este exprimată prin indicele de înnoire a ei, adică raportul dintre

populaţia din grupa de vârstă 15-29 ani şi cea de 30-44 ani. Acest indice este relevant în

estimarea evoluţiei pieţei rurale a forţei de muncă. Valoarea medie pe rural a indicelui de

înnoire a forţei de muncă indică apariţia unui excedent de tineret ce poate constitui un

potenţial necesar revitalizării ruralului după tranziţie. (valoarea indicelui este mai mare în

Moldova şi în unele zone restrânse din centrul Munteniei, Transilvaniei şi Câmpia

Bărăganului.)

Diagnoza demografică a spaţiului rural se poate finalizat într-un indice complex rezultat din

agregarea indicilor caracteristici ştiinţei demografice şi a potenţialului resurselor umane. Valorile
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indicilor agregaţi pot fi grupate pe trei intervale realizându-se o tipologie a comunelor pe trei

categorii de favorabilitate ale caracteristicilor demografice.

De la tipologia comunelor se poate trece la una a zonelor cu caracteristici demografice

relativ omogene:

- zone cu dinamism demografic şi capacitate mare de regenerare demografică situate în

estul ţării.

- zone afectate de declin demografic cu slabă capacitate endogenă de regenerare

întâlnite mai ales în vestul şi sudul ţării pe suprafeţe relativ întinse, ceea ce indică

faptul că sunt ample în spaţiul rural românesc.

- zone cu dinamism şi capacitate de regenerare medii,  destul de răspândite, dar care nu

apar în grupuri omogene.

Criteriile economice. Pentru diagnoza economică a ruralului agrar se propun următorii

indicatori:

- potenţialul agricol;

- potenţialul forestier;

- potenţialul turistic;

- potenţialul industrial;

- potenţialul exploataţiei agricole.

Indicii economici ai satului contemporan se consideră a fi:

a) Indicele structurilor de proprietate, ce reprezintă ponderea suprafeţei agricole

private în totalul suprafeţei agricole. Nivelul mediu de repartizare a terenului

agricol din mediul rural era în anul 1999 de 62,9%.

b) Indicele gradului de ocupare a populaţiei se exprimă prin: populaţie activă la

1000 locuitori şi populaţie în agricultură pe 100 ha teren.  Valoarea medie a

populaţiei active la 1000 locuitori este de 403,5 persoane la 1000 locuitori.

Gradul cel mai redus de ocupare a populaţiei se află în vest şi sud vest, în

Transilvania şi Dobrogea. Populaţia activă la 100 ha exprimă presiunea

populaţiei active asupra suprafeţei agricole, în medie, 18,4 persoane active la

100 ha.

c) Indicele de diversificare a activităţii economice poate fi evaluat prin

indicatorul ponderii populaţiei active neagricole din totalul populaţiei active în

rural. Valoarea medie în rural era de 53,1 persoane active neagricole la 100

persoane active, mult mai puţin decât media pe ţară. (76,4 persoane). Doar

14,4% din comune înregistrează valori de peste 80 persoane active neagricole.10

10 Ibidem, p. 231
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Tipologia comunelor în urma evaluării indicilor economici agregaţi evidenţiază trei

categorii:

- comune cu stare economică bună sau medie şi resurse potenţiale într-o economie rurală

diversificată;

- comune cu stare economică medie sau slabă şi resurse potenţiale într-o economie

medie diversificată;

- comune cu stare economică medie sau slabă şi resurse potenţiale predominant agricole,

adică cu condiţii economice nefavorabile.

d) Indicele criteriului de locuire  sau modul de locuire în spaţiul rural se defineşte

prin diferiţi factori de locuire cum ar fi: modele culturale tradiţionale,

caracteristici socio-demografice, puterea economică a populaţiei, resursele

localităţilor pentru materiale de construcţie.

e) Indicele suprafeţei locuibile  este relevant pentru aprecierea confortului locuirii

şi se exprimă prin suprafaţa locuibilă pe locuitor calculată în metri pătraţi. (în

mediul rural aceasta este de 11,58 m2 pe când în mediul  urban aceasta  este  de

11,54 m2 pe locuitor.)

f) Indicele materialelor de construcţie a clădirilor de locuit  exprimat prin

ponderea clădirilor realizate din materiale durabile de tip beton, cărămidă,

piatră, în raport cu totalul clădirilor de locuit din mediul rural.

g) Indicele perioadei de construcţie a clădirilor

h) Indicele numărului de locuinţe noi

i) Indicele dotării locuinţelor cu instalaţii de apă  este exprimat prin ponderea

locuinţelor dotate cu instalaţii de apă în interior în raport cu numărul total de

locuinţe.  Cea mai  bună dotare a  locuinţelor  cu instalaţii  de apă se  regăseşte  în

Banat şi Transilvania, zone caracterizate în general printr-un nivel de locuire

mai confortabil decât restul ţării.

j) Indicele alimentării cu energie electrică exprimat prin gradul de electrificare al

gospodăriilor arată că în România, alimentarea cu energie electrică este de

98,5% în rural.

k) Indicele alimentării cu gaze naturale  se exprimă prin distribuţia de gaze

naturale în localităţi. Numărul comunelor în care există reţele de distribuţie a

gazelor este foarte scăzut, circa 481 comune, adică a cincea parte din numărul

total. Acestea se află cu precădere în centrul Transilvaniei în apropierea surselor

de gaz metan, dar, o situaţie mai favorabilă se întâlneşte şi în zonele centrale ale

Munteniei, Banatului şi Maramureşului.

l) Indicele racordării la reţeaua telefonică  se exprimă prin gradul de racordare a

satelor la această reţea şi numărul de posturi din satele fiecărei comune. Datele
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Romtelecom relevă că reţeaua de telefonie este destul de scăzută în mediul

rural, respectiv 1157 comune, adică 43% au satele racordate. Totuşi, în ultimii

ani, s-au extins şi în mediul rural unele sisteme telefonice neconvenţionale, mai

ales în zonele cu condiţii dificile de instalare a unei reţele clasice de telefonie.

m)Indicele accesibilităţii căilor de transport exprimat prin accesul la reţeaua

majoră rutieră şi feroviară a localităţilor dintr-o comună. Accesibilitatea la căile

de transport este un criteriu deosebit de important în aprecierea posibilităţilor de

dezvoltare economico-socială a localităţilor pentru că un acces direct la căile de

transport majore asigură premise favorabile de dezvoltare a activităţii

economice şi facilitează deplasarea populaţiei înspre locul de muncă sau spre

satisfacerea unor servicii.

Criteriile sociale (indicii), cunoaşterea infrastructurii sociale rurale şi a fenomenelor

specifice impun, din raţiuni metodologice, utilizarea mai multor subcriterii: sănătatea,

învăţământul, comunicaţiile şi mortalitatea infantilă.

a) Pentru subcriteriul sănătăţii indicatorul utilizat pentru evaluarea serviciilor este numărul

de locuitori pe un medic. Media naţională este de 565 locuitori pe un medic, media urbană -378

locuitori pe un medic, iar valoarea mediei în rural depăşeşte de trei ori media urbană. Pentru

jumătate din comune, populaţia ce revine la un medic depăşeşte de 2,7 ori populaţia pe un medic la

nivel naţional şi de 4,1 ori valoarea pentru mediul urban.

b) Pentru subcriteriul învăţământului s-a utilizat indicatorul gradul de complexitate al

învăţământului, indicator structurat pe trei subcategorii, care surprind prezenţa sau absenţa

infrastructurii necesare pentru desfăşurarea procesului educaţional. Categoriile în care se grupează

valoarea indicatorului sunt rezultate în urma unei ierarhizări a unităţilor de învăţământ pe niveluri:

- Scăzut - caracterizat prin prezenţa scăzută a unităţilor de învăţământ de tipul

grădiniţelor, şcolilor primare şi gimnaziale;

- Mediu - caracterizat prin prezenţa în plus a şcolilor profesionale

- Înalt - caracterizat prin prezenţa liceelor sau a unor şcoli postliceale

Caracteristic pentru mediul rural este predominanţa şcolilor primare şi gimnaziale, reprezentând

92,5% din totalul unităţilor de învăţământ din mediul rural. Şcolile profesionale reprezintă mai

puţin de 1%, iar cele liceale şi postliceale, 6,5%.

c) Subcriteriul comunicaţiilor a presupus utilizarea indicatorului numărul abonamentelor

TV la 1000 locuitori. Valoarea medie în rural a indicatorului este de 165,6 abonamente TV la 1000

locuitori.

d) Subcriteriul mortalităţii infantile presupune, ca indicator, mortalitatea infantilă, calculată

prin raportarea numărului deceselor copiilor sub un an, la numărul născuţilor dintr-un an.

Mortalitatea infantilă este un indicator sintetic al caracteristicilor economice, sociale, culturale şi

tradiţionale ale unei zone, cuantificând efectul unor cauze multiple, cum ar fi: calitatea locuirii,
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nivelul de instruire a populaţiei, condiţiile igienico-sanitare, cunoştinţele de puericultură.

Deosebirile dintre modul de viaţă în rural şi urban se reflectă în discrepanţa dintre nivelul

mortalităţii în cele două medii.

Diagnoza stării generale a ruralului s-a finalizat prin agregarea celor patru indicatori

analizaţi, având însă o pondere mai mare indicatorul mortalităţii infantile datorită caracterului său

sintetic.

Tipologia comunelor, din perspectiva stării sociale, semnalează o predominanţă de 46% a

comunelor cu condiţii satisfăcătoare şi ponderi egale pentru cele cu stare socială deficitară şi relativ

bună, respectiv 27%. Zonificarea teritorială a impus următoarea tipologie [92, p. 242-243]:

a) zone rurale cu stare socială relativ bună, cuprinzând comune cu stare bună şi

satisfăcătoare, care sunt situate, de regulă, în Transilvania şi nordul Olteniei şi al

Munteniei;

b)  zone rurale cu stare socială deficitară, ce cuprind comune cu stare satisfăcătoare şi slabă;

aceste zone, de dimensiuni variate, se situează, în general, în Moldova, în partea centrală a

Munteniei şi în Dobrogea;

c)  zone rurale cu stare socială satisfăcătoare, extrem de dispersate; se intersectează cu zonele

clasificate mai înainte.

Criteriile ecologice ale ruralului. Dezvoltarea rurală integrată impune interacţiunea dintre

factorii de mediu şi cei sociali, culturali şi economici, asigurând conservarea resurselor naturale pe

termen lung. Situaţia actuală a factorilor de mediu impune măsuri imediate de redresare a calităţilor

acestuia.

Pentru determinarea stării ecologice a ruralului , s-au analizat ponderile indicatorilor pentru aer,

apă, sol, pădure.

Pentru aer, indicatorul utilizat este calitatea aerului, care implică cuantificarea frecvenţei

depăşirii limitei maxim admisibile de substanţe poluante în atmosferă.

Pentru apă, indicatorul utilizat este calitatea apelor curgătoare, ce cuantifică frecvenţa

depăşirii limitei maxim admisibile a conţinutului de substanţe poluante, în apele curgătoare.

Pentru sol, indicatorul utilizat este calitatea solurilor, determinat prin ponderea suprafeţelor

afectate de factorul de limitare a calităţii, în total suprafaţă agricolă.

Pentru starea pădurilor indicatorul utilizat este suprafaţa împădurită neafectată sau afectată

de poluare, reflectând, pe de o parte, gradul de împădurire a terenurilor, iar, pe de alta, fenomenul

de poluare a pădurilor.

În principiu, se poate spune, pe baza cumulării indicatorilor stării satului românesc, că,

aceştia prezintă, la începutul celui de-al treilea mileniu, unul din nivelurile scăzute ale ruralului din

Europa.

1.3. Spaţiul rural.  Consideraţii teoretice
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“Spaţiul rural”(sau ruralitatea) este definit diferit de la ţară la ţară. În plus, indicatorii

folosiţi pentru identificarea şi cunoaşterea acestuia s-au schimbat de la etapă la etapă, în funcţie de

aspectele considerate prioritare în adoptarea politicilor rurale.

Definiţia  statistică a  spaţiului  rural  a  fost  folosită începând  cu  1853,  în  Franţa,  în  această

categorie încadrându-se localităţile care aveau maximum 2.000 de locuitori în arealul lor

administrativ.

Majoritatea statelor europene au adoptat criteriul populaţiei rezidente în comunităţi sau

densitatea demografică, în consecinţă şi politicile rurale au fost, mai ales, politici pentru zone cu o

densitate a populaţiei mai redusă şi, mai puţin, pentru o dezvoltare sectorială a agriculturii11

Conceptul socio-spaţial de “rural” include trei elemente definitorii:

- este o categorie statistică (ce reflectă o formă de administrare teritorială);

- are o dimensiune morfologică şi “naturală” (prin raportare la urban), în consecinţă este

uşor de făcut o diferenţiere între sistemele agrare (producţie cerealieră, creşterea

animalelor, etc.);

- are, de asemenea, o dimensiune istorică şi social-politică (ruralul exprimă şi relaţia

constituită istoric între populaţie şi teritoriul pe care aceasta îl ocupă).

Evoluţia societăţii, diferenţierea spaţială a zonelor neomogene, efectele mondializării şi

metropolizării economiilor tuturor statelor pun în discuţie chiar dihotomia urban/rural.

În această privinţă părerile specialiştilor variază pe o paletă largă, între două puncte de

vedere extreme: unul care consideră spaţiul rural definitiv mort, sub efectul victoriei urbanizării

generalizate şi al mondializării şi un altul, care pleacă de la ideea “renaşterii rurale”12, sub efectul

crizei societăţii urbane, care poate conduce inclusiv la un transfer de populaţie invers celui anterior,

de această dată de la oraş la sat.

Spaţiul rural a străbătut, cronologic, trei etape, direct legate de evoluţia economică a

societăţii.

a). În prima etapă, până la jumătatea secolului trecut, spaţiul rural era identificat cu zona

preponderenţei activităţilor agricole.

Spaţiul urban concentra activităţile comerciale şi industriale, în acea perioadă diferenţierea

sat/oraş era clară.

Societatea rurală din prima fază a industrializării este marcată de tradiţionalism, rezistenţă

relativ ridicată la schimbare, imobilitate socială. Caracteristica  esenţială a acelei perioade a

constituit-o exodul rural, urmare firească a dezvoltării industriei, creşterii capacităţii de atracţie a

oraşelor, deschiderii socio-culturale a mediului urban, etc.

11 Agenda, 2000
12 Ibidem
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Tot mai mult ruralul era perceput ca o relaţie istorică între populaţie şi teritoriul pe care-l

ocupa, în timp ce urbanul determina schimbările sociale şi economice.

b). Etapa a doua,  numită a “urbanizării satelor”  se  derulează începând  cu  ultima  parte  a

secolului trecut (după al doilea război mondial). Este etapa de industrializare a agriculturii

(mecanizarea lucrărilor, chimizarea, introducerea pe scară largă a descoperirilor genetice etc.).

Caracteristicile esenţiale ale acestei etape sunt:

- Disocierea locului de muncă de cel de reşedinţă;

- Dezvoltarea accentuată a infrastructurii, ceea ce face ca posibilităţile de transport rapid să

atenueze diferenţierile dintre diferite zone rurale, cauzate de distanţa faţă de marile

aglomerări urbane;

- Diminuarea exodului rural, iar în ultimul timp, în anumite zone, chiar inversarea sensului

unor fluxuri migraţioniste (de la oraş la sat);

- Scăderea numărului persoanelor ocupate direct cu agricultura, care tind să devină minoritare

în spaţiul rural, ponderea majoritară deţinând-o, în multe cazuri, noii rezidenţi şi cei care

desfăşoară activităţi neagricole;

- Îmbunătăţirea infrastructurii de toate felurile şi dezvoltarea telecomunicaţiilor; acest lucru

diminuează tot mai mult izolarea zonelor rurale şi favorizează apariţia unor noi activităţi,

unele fără nici o legătură cu agricultura clasică;

- Apariţia de noi funcţii ale spaţiului rural – unele productive, altele turistice sau rezidenţiale.

c). A treia etapă poate fi caracterizată drept reactivarea ruralului prin mediu, respectiv

trecerea de la “ruralul agricol” la “ruralul verde”, în condiţiile în care atât numărul exploataţiilor

agricole, cât şi cel al persoanelor ocupate cu agricultura continuă să scadă, în societăţile dezvoltate,

indicatorii de referinţă care caracterizează acest mediu suferă şi ei schimbări. Criteriile adoptate să

caracterizeze ruralul sunt mobilitatea şi numărul de persoane ocupate. Altfel spus, spaţiul rural este

definit de criterii demografice şi economice, fără referiri obligatorii la componenta agricolă.

Conform statisticilor ONU, în prezent populaţia rurală prezintă, la scară planetară diferenţe

foarte mari, de la ţară la ţară, în funcţie de nivelul de dezvoltare a fiecăreia.

Astfel, se estimează că în statele dezvoltate în mediul aşa-zis rural, trăieşte aproximativ un

sfert din populaţie şi îşi desfăşoară activitatea cam a cincea parte din aceasta, cu unele diferenţieri

de la zonă la zonă (la nivelul UE, numărul celor ocupaţi în agricultură în totalul forţei de muncă

reprezenta 5% din totalul forţei de muncă, în 1997, cu un ritm mediu anual de scădere de 2-3%), iar

contribuţia la formarea PIB este tot mai modestă (2% în UE, în 1998).

Cercetarea ruralului reprezintă o activitate de bază pentru orice ţară, datorită ponderii

populaţiei ocupate în agricultură cât şi datorită dimensiunilor sale. Importanţa ruralului, prin

recunoaşterea sa unanimă tinde să devină „cartea de vizită a unei naţiuni”. Tot mai multe ţări,

Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au ridicat problema spaţiului rural la nivel de politică

europeană şi comunitară. Adunarea parlamentară a consiliului Europei a adoptat recomandarea
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1296/1996 cu privire la Carta Europeană a spaţiului rural, document-cadru politic şi juridic al

amenajării rurale în Europa.

 F. Lemoine arată că spaţiul rural cuprinde “teritoriul naţional minus ceea ce este urbanizat,

ceea ce constituie localităţi urbane şi activităţi industriale.13

Pierre George, definind ruralul prin raport cu urbanul arată că: “ satul se opune oraşului;

faptele de la sat sunt fapte rurale”….”geografia rurală studiază satul şi nu numai

agricultura”….”satul fiind tema de visare a ţăranilor urbanizaţi care şi-au părăsit amintirile

lor”.14

Carta Europeană a spaţiului rural cuprinde o nouă filosofie a acestuia, care arată că:

“Spaţiul rural în Europa constituie un valoros patrimoniu peisagistic de viaţă şi de muncă,

fructul unei îndelungate istorii şi a cărei salvare constituie o vie preocupare pentru

societate. Spaţiul rural îşi îndeplineşte funcţiile sale de aprovizionare, de recreere şi de

echilibru dorite de societate, numai în cazul în care este considerat ca un spaţiu de viaţă

atrăgător şi dotat cu: o bună infrastructură;  o agricultură, silvicultură, acvacultură şi

pescuit viabile;  condiţii locale favorabile activităţilor economice neagricole;  un mediu

înconjurător intact şi un peisaj îngrijit”.

Făcându-se referire la politicile de dezvoltare rurală, în Carta Europeană a spaţiului rural se

arată că: “definirea unei politici în favoarea spaţiului rural, în cadrul unei politici economice şi

sociale globale, comportă cele două laturi: dezvoltarea rurală şi dezvoltarea agricolă. Politicile

evocate ar trebui să fie adoptate de o manieră, încât să favorizeze un tot unitar armonios, ar trebui

să ţină cont de valoarea egală şi de interdependenţa spaţiului rural şi a celui urban”.15

De asemenea se arată că politicile de dezvoltare rurală trebuie să fie integrate, iar dezvoltarea

durabilă este considerată un principiu care trebuie să se reflecte în toate politicile aplicabile

spaţiului rural. Pe de altă parte este subliniată importanţa ca toate politicile de dezvoltare rurală să

pornească de la date concrete, să încurajeze iniţiativele locale şi să se fondeze pe următoarele

concepte:

“ 1. Să plaseze omul cu problemele sale în centrul concepţiilor şi deciziilor;

   2. Să asigure identitatea comunităţii şi să favorizeze sensul responsabilităţii, cooperării şi

creativităţii;

   3. Să conserve şi să promoveze particularităţile culturale şi istorice ale spaţiului rural;

   4. Să încurajeze diversificarea şi relaţiile între populaţiile rurale cu restul societăţii”16

O privire de ansamblu asupra tipologiei ruralului mondial, în general, pune în evidenţă marea

diversitate a structurilor rurale. Astfel, ponderea populaţiei rurale la nivel mondial înregistrează

13 Lemoine, F; La function multiple de l¢espace rurale dans l¢amenagemenet du territorie, 1968, p. 61
14 Apud Ţigan Eugenia; Dezvoltarea integrată a spaţiului rural, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004, p. 36
15 Neagu, V.; Stanciu, Gh.; Charta Europeană a spaţiului rural,Ed. Ceres,Bucureşti, 1996, p. 139
16 Ibidem, p.117
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variaţii  în ţările central şi est-europene şi Japonia şi SUA,  ponderi care sunt invers proporţionale

cu gradul de dezvoltare a satelor.17

Pentru România, spaţiul rural, atât ca dimensiune, cât şi ca funcţionalitate, are o importanţă

aparte. În primul rând, dimensiunea spaţiului rural românesc măsurată prin ponderea acesteia în

suprafaţa ţării şi prin ponderea populaţiei rurale, constituie element de referinţă în definirea rolului

acestui teritoriu în ansamblul teritoriului naţional. Spaţiul rural românesc cuprinde 93,7% din

suprafaţa României, iar în acest spaţiu locuieşte aproape jumătate din populaţia ţării (47%). Mediul

rural românesc este alcătuit din punct de vedere administrativ din 2686 comune ce au în

componenţă 13.000 de sate. Satele nu reprezintă unităţi administrativ-teritoriale (12751 aparţin

unor consilii comunale, iar 346 unor consilii orăşeneşti). Datele numerice privind mediul rural se

referă în general la întreaga comună şi nu separat la satele care o constituie. În România, spre

deosebire de UE, spaţiul rural nu cuprinde şi oraşele mici, ci numai totalitatea comunelor ţării.

1.3.1. Caracteristici ale spaţiului rural

Cu toată urbanizarea rapidă, ca urmare a industrializării, în condiţiile reducerii populaţiei

ocupate în agricultură, silvicultură şi piscicultură, fără a se reduce însă populaţia rurală, importanţa

spaţiului rural nu se reduce, ci, dimpotrivă, este tot mai mult studiată şi supusă unui proces

complex de dezvoltare.

Problema dezvoltării şi amenajării rurale este una dintre problemele cele mai complexe ale

contemporaneităţii deoarece presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a

spaţiului rural economic, ecologic, social-cultural din sate, precum şi tendinţa de “modernizare” a

vieţii rurale.

Pe de altă parte, dezvoltarea şi amenajarea rurală se află la confluenţa dintre tendinţa de

expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi necesitatea de

a menţine, pe cât posibil ruralul la dimensiunile sale actuale.

Dezvoltarea şi amenajarea rurală are în acelaşi timp un obiectiv important şi anume

menţinerea şi conservarea caracterului naţional al spaţiului şi culturii rurale şi chiar o

“reconstrucţie” sau “restaurare” a unor zone locale, regionale sau naţionale în care au avut loc din

diferite motive distrugeri fizice sau socio-culturale.

Spaţiul rural neinfluenţat de industrializare şi urbanizare are caracteristici care-i dau

individualitate şi autenticitate: astfel, el se distinge de alte spaţii (urbane, industriale, miniere, zone

portuare, etc.), ca structură economică, populaţie, ocupaţii, cultură, viaţă socială, etc.

17 Otiman, P.I.; Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea rurală a Românieie în vederea aderării la UE, Ed.
Agroprint, Timişoara, 1999
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Iată câteva caracteristici ale spaţiului rural analizate de P.I. Otiman în lucrările menţionate:18

- În structura economică, activităţile agricole ocupă cele mai întinse zone, agricultura fiind

“coloana vertebrală” a ruralului. În zonele montane şi premontane, silvicultura , împreună cu

activităţile conexe ei, exploataţii forestiere, prelucrarea lemnului, activităţi meşteşugăreşti, casnice,

industrii prelucrătoare ale resurselor pădurii, sunt predominante în plan teritorial şi ocupaţional. Tot

în zonele montane, dar şi cele litorale şi de deltă, predominante sunt activităţile agroturistice, de

agrement, de pescuit şi vânătoare sportivă.

- Din punct de vedere ocupaţional, spaţiul rural este preponderent un spaţiu de producţie în

care ponderea o deţin activităţile sectoarelor primare. Cele ale producţiei agroalimentare (culturi de

câmp, pajişti), legumicultură, viticultură, pomicultură, creşterea animalelor), silvicultura, comerţul,

industria conexă agriculturii, industria casnică şi meşteşugurile deţin pondere în activităţile

generale din spaţiul rural.

Multe din profesiile practicate în spaţiul rural sunt profesiuni practice, manuale, unele

necesitând policalificare profesională. Prin specificul activităţii, fenomenul de întrajutorare este

mai evident decât în spaţiul urban.

Populaţia ocupată în servicii, activităţi administrativ-sociale este mai mică. Trebuie precizat

că mare parte din populaţia care lucrează cu timp integral în sectorul neproductiv depune şi o

activitate productivă în agricultură şi alte sectoare, fie ajutând membrii de familie – agricultori, fie

lucrând în micile lor gospodării agricole sau în hobby – ferme. Această multiactivitate a populaţiei

rurale (lucrul concomitent în sectoare agricole şi neagricole) are efecte multiple asupra stării de

spirit a lumii rurale, inclusiv în ceea ce priveşte autoconsumul alimentar.

- În spaţiul rural predomină proprietatea privată, familială; proprietatea publică şi privată a

statului este mult mai restrânsă, reducându-se îndeosebi la rezervaţii, parcuri naţionale,

terenuri limitrofe căilor de comunicaţii şi reţelelor de transport, alte terenuri cu destinaţie

specială.

- Din punct de vedere a densităţii populaţiei şi a mărimii aşezămintelor umane, spaţiul rural

este mai aerisit, mai umanizat. Comunităţile umane rurale au unele trăsături specifice, ca de

exemplu: raporturi interumane mai bune, participare la problemele comunităţii a săteanului,

mai activă.

- Viaţa socială a ruralului este mai apropiată, locuitorii cunoscându-se între ei sub toate

aspectele.

- Spaţiul rural este, din punct de vedere peisagistic (prin structura naturală, prin peisajul

îngrijit şi aerisit, prin flora şi fauna sa), mai frumos şi mai apreciat de oameni. Aerul curat,

liniştea, peisajul liniştitor şi calm, climatul, etc., sunt alte calităţi ale habitatului rural.

18 Otiman, P.I.; Dezvoltarea rurală în România, Ed. Agroprint, Timişoara, 1997, Idem, Restructurarea
Agriculturii... Timişoara 2000
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- Viaţa în spaţiul rural se bazează pe norme izvorâte din tradiţiile, obiceiurile, cultura sătească.

Modul de viaţă, tradiţiile şi obiceiurile reprezintă şi un punct de atracţie pentru petrecerea

timpului liber sau pentru turismul rural. Această viaţă socială şi culturală specifică

reprezintă, alături de economie şi ecologie, dimensiunile valoroase ale spaţiului rural.

Dezvoltarea agriculturii şi creşterea productivităţii muncii în acest sector a dus la eliberarea

unei importante părţi a populaţiei agricole şi ocuparea ei în activităţi industriale, de servicii,

sociale, etc. În unele ţări s-a încercat menţinerea populaţiei devenită neagricolă prin politicile de

dezvoltare  a  unor  activităţi  neagricole,  de  tip  industrial  sau  de  service,  care,  dacă s-au  făcut  fără

distrugerea spaţiului rural sau în afara lui, au păstrat autenticitatea acestuia.

În ţări din vestul Europei, politica de dezvoltare a spaţiului rural s-a bazat pe principiul

continuităţii şi complementarităţii activităţilor agroalimentare (a celor neagricole, faţă de

agricultură). Prin politici de dezvoltare rurale, statul sprijină activităţile agricole din aval şi amonte

de agricultură, precum şi cele care prelucrează materii prime. În spaţiul rural s-au implantat

întreprinderi mici şi mijlocii, care au angajat forţa de muncă din zonele rurale respective. În acest

fel segmentul de populaţie rurală angajată în activităţi neagricole are posibilitatea de a lucra cu

timp integral (full-time) în industrie sau service şi cu timp parţial (part-time) în agricultură.

 Concluzionând, Carta europeană a spaţiului rural cuprinde o nouă filosofie a acestuia, în

care se susţine:” Spaţiul rural în Europa constituie un spaţiu peisagistic preţios, fruct al unei lungi

istorii şi a cărui salvare este o preocupare pentru societate. Spaţiul rural îşi poate îndeplini funcţiile

de aprovizionare, de destindere şi de echilibru, din ce în ce mai dorite de societate, doar dacă el

rămâne un spaţiu de viaţă atrăgător şi original dotat cu:

- o bună infrastrucutră;

- o agricultură şi silvicultură viabile;

- condiţii locale favorabile activităţilor economice neagricole;

- un mediu intact şi cu un peisaj îngrijit”19.

Noua filosofie a spaţiului rural trebuie să se fundamenteze pe conceptul de dezvoltare locală

durabilă, care presupune atât o componentă rurală solidă, cât şi o componentă agricolă /sau silvică,

după caz /, bazate pe:

a). concordanţa dintre economie şi mediul înconjurător.

b). cuprinderea în sistemul de dezvoltare durabilă a unui orizont de timp cât mai îndelungat.

c). umanizarea mediului prin păstrarea mediului natural cât mai intact, iar mediul creat de

om să fie cât mai apropiat de cel natural.

1.3.2. Funcţii ale spaţiului rural

19 Neagu, V; Stanciu, Gh; Opera citată, p. 139
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Consideraţiile teoretice asupra spaţiului rural încearcă să delimiteze conceptual “agricolul de

rural”, precizând dezacordul dintre cei doi termeni.20

“Agricolul” se poate afirma relativ independent de “rural” (unele aspecte ale modernizării

pot prevedea o dezvoltare urbană a agriculturii), iar aceasta, la rândul său, poate căpăta funcţii noi,

interese noi, modele noi de integrare într-o “dezvoltare urbană”. În acest fel, o analiză a dezvoltării

zonelor  rurale  nu  se  poate  reduce  numai  la  agricultură,  nici  la  relaţiile  de  piaţă,  ci  trebuie  să

privească realitatea teritorială ca un întreg de relaţii complexe, care implică operaţiuni

multidisciplinare şi o viziune sistemică.

Brunori (1996) arată că punerea accentului pe rural, pornind de la agricol, implică o dublă

schimbare:

- pe de o parte, cea de la agricultură la celelalte sectoare economice;

- pe de altă parte, cea de la economie la amenajarea teritorială, în care dinamicile

economice sunt analizate sub aspectul organizărilor teritoriale pe care le determină

[22, p. 2]

Pe această bază devine importantă înţelegerea corectă a raportului dintre oraş şi sat, a

cooperărilor şi divergenţelor acestora, cât şi a subiecţilor implicaţi în aceste interacţiuni.

Spaţiul rural a fost definit şi în opoziţie cu spaţiul urban, ca fiind “zonă caracterizată printr-o

populaţie şi o densitate relativ slabă şi prin preponderenţa activităţilor agricole.

Spaţiul rural, contrar spaţiului urban, nu comportă mari concentrări de oameni. Aglomerările

sunt limitate la dimensiunile satului sau ale burgului.

Pe de altă parte, dacă spaţiul rural privilegiază pământul ca factor de producţie, el se

confundă cu existenţa unui sol capabil să suporte culturile şi să hrănească animalele. Spaţiul rural

este în acelaşi timp întindere şi mediu înconjurător”21.

Lemoine  F.  în  lucrarea  “La fonction multiple de l’espace rural dans l’amenagement du

territoire”, (1968,) defineşte asemănător spaţiul rural ca fiind spaţiul ce cuprinde “teritoriul

naţional minus ceea ce este urbanizat, ceea ce constituie localităţi urbane şi activităţi industriale”22

Piere George (1970), definind ruralul prin raport cu urbanul arată că: ”satul se opune

oraşului, faptele de la sat sunt fapte rurale”…..”geografia rurală studiază satul, nu numai

agricultura”…”satul fiind tema de visare a ţăranilor urbanizaţi, care şi-au părăsit amintirile lor” .

Carta europeană a spaţiului rural dă următoarea definiţie acestui concept: spaţiul rural

înseamnă un teren continental sau litoral, care conţine satele sau micile oraşe, în care marea parte

a terenurilor sunt utilizate pentru: agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit; activităţi

economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, servicii, etc.); funcţia de

odihnă şi agrement cu caracter neurban sau de ocrotire a naturii; alte utilizări. Părţile agrare şi

20 Brunori, G., „La sfida della moderna ruralita”, CNR Raisa, 1996, p. 2
21 Badouin, R.; Economie rurale, 1966, p. 326
22 Lemoine, F.; Opera citată, p. 61
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neagrare ale spaţiului rural formează o entitate distinctă faţă de spaţiul urban, care este

caracterizat printr-o puternică concentrare de locuitori şi de structuri verticale şi orizontale.

Funcţiile de bază ale spaţiilor rurale sunt:

Funcţia economică (promovarea unui sistem de producţie agricolă şi silvică, pescuitul,

turismul rural, valorificarea resurselor naturale, funcţionarea întreprinderilor mici, mijlocii şi de

servicii).

Funcţia ecologică (ocrotirea bazelor naturale ale vieţii sănătoase, păstrarea diversităţii şi a

caracterului specific al peisajului, păstrarea sistemelor biologice).

Funcţia socio-culturală (conservarea valorilor tradiţionale comunitare şi culturale legate de

modul de viaţă rural, păstrarea valorilor întruchipate în comunităţile rurale.

Alături de aceste funcţii principale, spaţiul rural are o multitudine de alte funcţii, unele fiind

considerate specifice mediului urban, dar care azi, din diverse motive, sunt specifice şi mediului

rural, astfel: funcţia comercială, funcţia rezidenţială, funcţia recreativă şi, nu lipsite de importanţă,

sunt turismul şi agroturismul rural.

Industria tinde să-şi localizeze în mediul rural unele activităţi: din lipsă de spaţiu în cazul

unor depozite, datorită disponibilităţii de forţă de muncă, ori datorită apropierii de resursele

necesare desfăşurării activităţii în cazul întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole etc.

Odată cu aceasta prinde amploare şi funcţia comercială, majoritatea marilor centre comerciale îşi

găsesc spaţiul necesar la periferia oraşelor, ori chiar în satele apropiate oraşelor, satele satelit.

Funcţia rezidenţială este legată de dimensiunea oraşelor, de difuzarea mijloacelor de

transport şi de căutarea unui spaţiu de existenţă. Costurile suplimentare datorate unei reşedinţe

îndepărtate de locul unde îşi desfăşoară  activitatea profesională pot fi considerate adesea ca o

măsură a suplimentului de utilitate pe care o oferă o reşedinţă de tip rural. [23, p. 151]

Prin funcţia recreativă mediul rural capătă o nouă dimensiune economică. Atunci când

mediul rural este pus în valoare, când cu un minim de amenajări, de exemplu sportive – crearea

unui teren de golf ori de tenis, crearea unor trasee turistice, etc. – efectele sunt maxime, atât

datorită revalorizării tradiţiilor locale, cât şi datorită rezultatelor economice care nu  se lasă mult

aşteptate.

Funcţia turistică are  legătură cu funcţia  recreativă prin unele din aspecte,  iar  prin altele  se

deosebeşte de aceasta. Turismul implică o deplasare destul de importantă, locuri de cazare etc.,

fiind o activitate care produce schimbări importante în spaţiul rural, pe când funcţia recreativă îi

priveşte pe cei care vin în mediul rural ca pe nişte utilizatori, beneficiari ai spaţiului rural

înconjurător, spaţiu care constituie pentru aceştia o zonă de deplasare, de recreere, pe care o

frecventează fără a o poseda, nici prin reşedinţe principale, nici secundare. Spaţiul rural este extrem

de diferit şi diversificat, astfel funcţiile acestuia se pretează în mod diferit, într-o mai mare sau mai

mică măsură diferitelor zone rurale.
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Potrivit unor definiţii acceptate pe plan internaţional, încadrarea unui spaţiu în rural sau

urban se face în funcţie de raportul dintre populaţia rurală şi cea urbană:

- regiune predominant rurală - este regiunea unde peste 50% din populaţie locuieşte în

comune sau/şi sate;

- regiune semnificativ rurală – este regiunea unde 15-50% din populaţie locuieşte la sat;

- regiune predominant urbană – este regiunea unde mai puţin de 15% din populaţie

trăieşte în comunităţi rurale.

Rezultă că o regiune este considerată rurală dacă ponderea populaţiei care trăieşte în aşezări

rurale depăşeşte 15%.

Pentru definirea noţiunii de aşezare rurală, OECD  foloseşte  un  singur  indicator  pentru  a

deosebi aşezările rurale de cele urbane şi anume numărul locuitorilor pe km2. Sunt considerate

aşezări rurale acelea în care densitatea populaţiei nu depăşeşte 150 de locuitori pe km2. La nivelul

UE densitatea medie a populaţiei este de 115/ km2.

Conform acestei metodologii, prezentăm în tabelul de mai jos, comparativ, spaţiile rurale ale

UE şi ale României.

Tabelul 1.1 Distribuţia locuitorilor şi a terenurilor pe regiuni în UE şi în România

(% - 1996)
Regiuni predominant

rurale

Regiuni semnificativ

rurale

Regiuni predominant

urbane

Ponderea celor care locuiesc în

aşezări rurale Peste 50% Între 15%-50% Sub 15%

Populaţia UE 9,7 29,8 60,50

Suprafaţa UE 47,0 37,4 15,60

Populaţia RO 47,0 43,6 9,40

Suprafaţa RO 52,5 46,5 0,96

Sursa: Anuarul Statistic al României, 1997 şi 110, p. 11

Regiunile cu caracter rural din UE însumează 84,4% din suprafaţa totală şi 39,5% din

populaţia totală. Între statele UE există diferenţe însemnate în privinţa ruralităţii. În Belgia, 91,7%
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din populaţie trăieşte în regiuni preponderent urbane, în Suedia, 19,1%, iar în Danemarca, 29,1%.

În Olanda, ponderea celor care locuiesc în regiuni preponderent rurale este de 0%, în Marea

Britanie de 1%, în schimb în Suedia este de 63,25. În România 99,04% din suprafaţa totală are

caracter  rural  şi  90,6%  din  populaţie  trăieşte  în  aceste  regiuni.  În  esenţă,  numai  municipiul

Bucureşti poate fi considerat ca regiune preponderent urbană. Din cele 41 de judeţe ale ţării, numai

în 18, ponderea celor care trăiesc la ţară este mai mică de 50% . [113, p. 11-12]

În UE, la definirea spaţiului rural, pe lângă densitatea populaţiei şi numărul locuitorilor, se

mai iau în considerare şi alte criterii, cum ar fi: modificarea în timp a situaţiei demografice (sporul

natural, migraţiunea), precum şi caracteristici socio-economice, ca PIB/loc, ponderea agriculturii în

PIB, rata de şomaj, ponderea celor ocupaţi în agricultură, ponderea celor ocupaţi în timp parţial,

etc.

În literatura sociologică de specialitate se apreciază că, în timp ce satul se referă, în mod

deosebit, la caracteristica lui de aşezare umană, ruralul “sugerează ansamblul spaţiului în care sunt

situate satele, raporturile lor de interdependenţă şi specificitatea ecologică a zonelor fizice,

săteşti”23.

Conceptul de rural aduce în prim plan aspectul de globalitate şi interdependenţă şi de aceea

se pretează unei abordări sistemice (termenul de sat este mai potrivit pentru studiul geografic şi

analiza economică).

Delimitările teoretice ale ruralului rezultă din diferenţierea unor aspecte caracteristice şi

anume:

- economice, raportate, în special, la specificul muncii agricole;

- ecologice, depinzând de tipul de localitate, mediul geografic, distanţa până la cel mai

apropiat oraş;

- demografice, asociate numărului redus de locuitori şi structurii pe vârste şi sexe;

- cultural afective, referitoare la nivelul redus de pregătire, orizonturi de cunoaştere,

atitudine, opinii, idealuri şi valori.

1.3.3. Factorii sociali ai spaţiului rural

Convergenţa unei serii de factori apăruţi după al doilea Război Mondial explică bine

procesele de revalorizare a spaţiului rural, care s-a afirmat progresiv.  Bernard K. afirmă în La

renaissence rurale, (1990), că, privit din punct de vedere geografic, spaţiul rural, prin natura sa şi

prin infrastructurile existente, se opune progresului anumitor activităţi moderne. Din punct de

vedere economic, respectiv agricultura, în ciuda enormelor progrese de productivitate, rămâne o

activitate cu o scăzută valoare absolută şi la unitatea de suprafaţă. Din punct de vedere uman,

23 Miftode, V; Elemente de sociologie rurală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1974, p. 43
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densitatea scăzută a populaţiei, nivelul de viaţă, exodul existent, absenţa cadrelor specializate şi a

posibilităţilor de recalificare, defavorizează spaţiul rural24.

Factorii revalorizării pot fi sintetizaţi într-un sistem de elemente interactive, redat în fig. 1.1.

Privit din acest punct de vedere, sistemul se roteşte în jurul a două elemente:

- nevoia de spaţiu a societăţii globale;

- nevoia de echivalenţă a ruralului.

24 Bernard, K.; La renaissence rurale, Paris, 1990, p. 189
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Fig. 1.2. Actorii spaţiului rural
Sursa: Bernard Kayser La renassance rurale, 1990, pg 191

Pe de o parte nevoia de spaţiu creşte în societatea industrială, datorită dezvoltării, spaţiul

devenind un suport, iar pe de altă parte, marile concentrări ale populaţiei, care au urmat valului de

industrializare, au condus la o criză urbană definită prin aglomerare, poluare şi stres. În această
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categorie se găsesc orăşenii, care resimt puternic nevoia de spaţiu. Faţă de aceştia, ruralul şi

totodată locuitorii din mediul rural dispun altfel de diversele tipuri de spaţii cuprinse în rural.

Acest spaţiu este o configuraţie făcută de teritorii, de straturi diferite: teritorii de scară şi de

niveluri variate, indispensabil dotate de structuri şi organizaţii în care se confruntă şi, eventual, se

înfruntă actorii, care determină destinul lor.

Pentru a identifica actorii, chiar în comuna cea mai mică, în societatea sătească cea mai

rarefiată,  este  bine  să se  facă referire  la  portretul  pe  care  îl  face  actorului  tip,  Michel  Crozier:

“Actorul nu are decât rar obiectivele clare şi încă mai puţin, proiecte coerente. Dacă el este

întotdeauna constrâns şi limitat, el nu este niciodată în mod direct determinat. În analiza socială

actorul, astfel descris, trebuie să fie studiat, nu pentru el însuşi, ci în funcţie de strategia sa”.

Reflectarea în termeni de strategie obligă a căuta în contextul organizaţional raţionalitatea

actorului. “Această strategie implică relaţiile de autoritate: relaţiile de schimb, deci de

negociere….relaţii reciproce, dar dezechilibrate…raporturi de forţă, deci unul poate extrage mai

mult decât celălalt, sau în aceeaşi măsură, dar nu este niciodată total independent de celălalt”25

În spaţiul rural, actorii şi strategiile lor pot fi descrise la nivel naţional, la nivel regional, la

nivel departamental, la nivel local, etc. Fiecare dintre aceştia are propria concepţie, propriul

comportament, raţionalitatea sa, mai mult sau mai puţin subiectivă, dar strategia este în general cea

care îi este dictată de interesele organizaţiei din care face parte.

Modelul jocului actorilor într-o localitate rurală este redat în Fig. 1.3. Figura redă doar jocul

unui număr limitat de actori, cei mai reprezentativi, divizaţi arbitrar în trei grupe:

1. o grupă constituită din “societatea sătească”, adică populaţia locală, agricultorii, cei care

nu au terenuri agricole, micii întreprinzători, autorităţile locale. Strategia acestei grupe nu

este  dată de  un  singur  obiectiv,  ci  se  descoperă în  termeni  de  conservare  sau  de

dezvoltare.

2. o altă grupă este reprezentată de forţele exterioare “societăţii săteşti” fiind cuprinşi aici

promotorii locali, de cei care râvnesc la un teren arabil sau pentru construcţii, rezidenţii

temporari, etc. Strategia acestui grup este aceea de profit pe termen scurt sau mediu.

3. ultima categorie este reprezentată de stat, prin reprezentanţii acestuia, cu proiectele şi

disponibilităţile acestuia de finanţare. Logica strategică a acestui grup se concretizează în

sprijin pe termen mijlociu şi lung.

25 Ibidem, p. 190
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Spaţiul rural ca miză

Sursa: Bernard Kayser La renassance rurale, 1990, pg 189

Fig. 1.3. Spaţiul rural ca miză
Sursa: Bernard Kayser La renassance rurale, 1990, pg 189

Reprezentarea schematică a acestor grupe indică şi câteva legături inter-elemente; evident

aceste legături s-ar putea multiplica, dacă ar exista o mai bună comunicare între elementele

grupurilor şi între grupuri. Dar, cu toate aceste modificări posibile, nu poate fi reprezentată aici

dimensiunea temporală. Actorii acestor grupuri şi strategiile acestora se găsesc de obicei în câmpuri

temporale diferite, acest fapt afectând în mod direct legăturile şi raporturile dintre aceştia.

1.4. Rural tradiţional şi rural modern

În studiile de profil, analiza sistemică a ruralului modern este precedată de cercetarea

ruralului tradiţional. Această formă de ruralitate este privită, în special, ca rezultat al procesului de

trecere de la primele ocupaţii ale omului (culegători, vânători, etc.) la cea de agricultori. Această

transformare ocupaţională nu s-a putut realiza decât în condiţiile sedentarizării grupurilor de

oameni şi a dezvoltării relaţiilor de rudenie şi vecinătate.

Henry  Mendras  a  constatat  că principalele  trăsături  ale  acestui  tip  de  rural  sunt  autarhia  şi

omogenitatea culturală. Autarhia este înţeleasă ca o calitate definitorie a ruralului tradiţional, care

constă, în esenţă, într-o organizare sistemică a modului de viaţă, care asigură supravieţuirea şi

continuitatea. Analitic, autarhia cuprindea domeniul economic, matrimonial, religios şi cultural.

Statul

Societatea

Ruralii

Politica

IMM

Cetăţenii
Spaţiul rural

Economia Mijloacele de comunicare



40

După sociologul francez, autonomia avea ca bază principiul ca fiecare familie de săteni să fie

capabilă să-şi asigure subzistenţa. Din punct de vedere matrimonial, o trăsătură semnificativă a

ruralului tradiţional constă în alegerea soţiei din “imediata vecinătate”. Serviciile religioase aveau

în principal menirea de a întări solidaritatea rurală, asigurându-i acea unitate indestructibilă, care

impresionează şi astăzi.26

Înţelegerea particularităţii ruralului este facilitată de valorosul tezaur terminologic al

sociologiei clasice.

Specificul social al ruralului poate fi analizat şi explicat apelând şi la conceptele durkeimiene

de solidaritate mecanică şi organică. Adoptând limbajul lui Durkeim, se poate accepta că ruralul se

cristalizează în jurul unei conştiinţe colective unice, în timp ce urbanul favorizează la maximum

diviziunea socială a muncii. Este interesant de remarcat că ruralul contemporan împrumută unele

atribute ale “solidarităţii organice”, cele mai riguroase găsindu-se în prezent nu în mediul rural, ci

în marile metropole. Vechea ierarhie rurală întemeiată pe credinţe religioase şi obiceiuri ancestrale

este erodată de valul de liberalism adus de cultura şi mass - media contemporană. În schimb,

ţăranul satului contemporan se bucură de o libertate individuală şi economică mai mare, deoarece

este afectat mai puţin de penuria de alimente şi creşterea aberantă a preţurilor de consum.

Pot fi identificate unele similitudini între perechile de termeni rural-urban şi comunitate-

societate, produse de Ferdinand Tonnies şi analizate la începutul lucrării.

Ruralul contemporan protejează şi dezvoltă reţele de structuri ale relaţiilor de rudenie –

“solidaritatea familială naturală” – faţă de “solidaritatea pe bază de contract”, adică substituirea

acestora cu relaţii de piaţă, de tipul “bani-avere”.

Din punct de vedere social, ruralul românesc se caracterizează prin existenţa unei obşti care

se poate defini ca o formă de cooperare, având un grad ridicat de solidaritate, incluzând reţele

dense de relaţii de rudenie, presupunând sprijin reciproc şi asistenţă mutuală.

Analizând din perspectivă istorică particularităţile obştei româneşti, unii cercetători (P.P.

Panaitescu)  confirmă ipotezele  lui  Gusti  şi  Stahl,  după care  izvorul  relaţiilor  de  obşte  se  află în

stăpânirea pământului în devălmăşie.

Obştea ca sistem socio-cultural caracteristic rural include mai multe forme de viaţă

organizată şi instituţionalizată cu rădăcini străvechi, cum sunt: claca, ortăşia (tovărăşia), şezătoarea,

clubul husarilor şi ceata . [108, p. 27]

Interpretarea noii stări a ruralului presupune reluarea dimensiunilor şi indicatorilor principali

în funcţie de profunzimea transformărilor în structuri, relaţii şi instituţii, de-a lungul timpului.

Ruralul modern înlocuieşte treptat ruralul tradiţional, înlocuind vechile modele cu altele noi.

Modernizarea satelor înseamnă transformarea elementelor lor caracteristice, evoluţia rapidă a

întregului spaţiu social la toate nivelurile lui.

26 Mendras, H; Sociologia mediului rural, în vol. Sociologia franceză contemporană, Ed. Politică, Bucureşti,
1971, p.558-559
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1.4.1. Raportul urban-rural

Comunitatea rurală, considerată cea mai veche, mai vie şi mai puternică formă de viaţă, în

care oamenii îşi trăiesc viaţa de la naştere până la moarte, se află azi într-un proces de schimbare,

dezvoltare şi modernizare, ca de altfel întreaga societate românească.

Cu  toate  acestea,  spre  deosebire  de  urban,  ruralul  este  mai  original  şi  specific  în  timp.

Evident, nu se mai poate vorbi de sate, cu vetrele lor, în care nu se întâmplă nimic, în care numai

tradiţia domină, iar inovaţia nu este prezentă.

Lumea rurală nici nu poate fi tratată separat de cea urbană, aşa cum “agrarul” nu poate fi

delimitat strict de “urban”.

Se ştie că industrializarea şi urbanizarea au influenţat schimbările din mediul rural.

Ruralul nou “urbanizat” într-un fel al lui specific, prin mijloace şi căi proprii, este altceva

decât ruralul subordonat urbanului de altădată. Nu se mai poate vorbi, de altfel, nici de un

“ruralism pur”, de tipul celui premergător revoluţiei tehnice şi nici de un rural care să reprezinte o

“copie” a urbanului.

Problema care se pune este aceea a interferenţei, a interrelaţiei, a complementarităţii, iar o

analiză a acestora trebuie să fie una de natură structurală, sistemică, care să vizeze o multitudine de

condiţii bioecosociale.

O astfel de concluzie, care să explice raporturile urban-rural în termeni de continuitate şi nu

de opoziţie, aşa cum apare la mulţi sociologi – după cum observă Placide Rambaud – rămâne însă

abstractă dacă nu este raportată la natura fundamentală diferită a celor două tipuri de comunităţi

actuale.27

Aceasta pentru că atât ruralul, cât şi urbanul, nu mai pot fi concepute ca nişte sisteme izolate,

statice, autonome, deoarece ambele cunosc o restructurare puternică şi rapidă a tuturor elementelor

proprii, cât şi o restructurare a influenţelor lor reciproce. Nici numai oraşul, nici numai satul nu pot

satisface toate cerinţele şi exigenţele umane; de asemenea, nici unul nu poate constitui model unic

de viaţă. Dezvoltarea lor integrată, diminuarea disparităţilor urban-rural au ca punct de plecare

trăsăturile lor specifice ca: a) aşezări, b) forme de comunitate umană, c)  structuri economice d)

reţea de instituţii e)  mod de viaţă f) mod de comportament etc.

Concluzionăm deci că procesul de “reconstruire” a ruralului, de modernizare a lui, poate fi

adaptat peisajului său specific, naturii elementelor lui economice şi particularităţilor tehnologice.

Lumina electrică, trotuarul, strada pavată, apa curentă, căldura, sistemul rapid de informare, etc.,

constituie, în condiţiile ştiinţei şi tehnicii de azi, bunuri şi ale ruralului, dar acesta, preluându-le, le

poate adapta condiţiilor specifice, naturii sale campestrale, rămâne totuşi un “sistem socioeconomic

27 Rambaud, P., Societé rurale et urbanisation, Edition du Senil, Paris, 1969, p.8
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şi habitaţional”  în  sine.  El  se  poate  manifesta  în  acest  fel,  ca  o  zonă în  care  omul  să-şi  poată

valorifica forţele creatoare (economice, spirituale, sociale, biologice, etc.), poate oferi acel confort

natural de care omul contemporan simte atâta nevoie.

Industrializarea şi urbanizarea au influenţat şi atitudinea omului faţă de natură. Astfel, se ştie

că omul preindustrial se închina în faţa naturii şi activează în parteneriat cu ea. Cunoştinţele locale

îl învăţau să fie mai mult în serviciul naturii, decât stăpânul ei.

Dacă “culegătorul”, “vânătorul” şi “păstorul” sunt parteneri supuşi naturii, agricultorul este

partener, industriaşul şi megaindustriaşul exploatează natura, ridică fabrici, uzine, oraşe, o domină

şi o distrug . Aceştia urmărind doar câştigul cu orice preţ, au inventat şi construit mijloace de

dominare a naturii. Cunoaşterea umană, urmând drumul de la tradiţie la ştiinţă, a preluat

conducerea societăţii.

A. Bodenstedt (1996) arată, în mod plastic, că, în linii mari , omul preindustrial s-a folosit de

lucruri, pe când societăţile industriale au consumat bunurile.28

Lumea rurală în continuă schimbare creează noi probleme, reclamă noi strategii, la care

sociologii şi economiştii trebuie să răspundă. Această schimbare, ca orice transformare, induce

tensiuni, contradicţii, momente de criză, ce pot fi depăşite numai prin acţiuni care să contribuie la

dezvoltarea economică a acestei jumătăţi  mai mari a lumii. După preşedintele IRSA,

A.Bodenstedt, trebuie să se identifice contribuţiile pozitive pe care populaţiile rurale le pot aduce în

viitor prin structurile şi produsele rurale, manierele şi cultura rurală, apte de a face din mediul rural

un mediu de viaţă alternativ şi competitiv, prin soluţii viabile pentru redresarea ruralului. Căci dacă

lumea industrială, civilizaţia acesteia îşi vor continua impactul dominator asupra ruralului şi dacă

acesta nu are suficient de multe şi de puternice trăsături specifice, ar putea, în final, să-l “elimine”.

[29, p. 2]

Tensiunile, crizele, dificultăţile unor ţări din estul Europei (deci şi a României) sunt generate

şi de procesele de integrare în UE, care determină schimbări profunde în organizarea, legislaţia,

modul de raportare la muncă, la viaţă etc.

Dezbaterile teoretice pe problemele dezvoltării ruralului scot în evidenţă, în special, două

paradoxuri specifice vieţii satelor. Primul relevă faptul că fermierul, chiar dacă aparţine unei

comunităţi tradiţionale, nu mai poate decide singur asupra producţiei sale şi că un rol primordial îl

are aici societatea urban-industrială, naţională şi internaţională, cu multiple efecte asupra

producătorului. Cel de-al doilea paradox este acela că societăţile rurale, deşi controlează o vastă

întindere de pământ, nu pot decide asupra utilizării permanente şi raţionale a forţelor de muncă

proprii, din cauza lipsei mijloacelor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare . [32] Aceşti

factori, ca şi marea fărâmiţare a pământului în multe bucăţi, au făcut ca agricultura să rămână una

de subzistenţă, cu producţii slabe, de calitate mai puţin competitivă faţă de standardele UE.

28 Bodenstedt, A., Opening Address of IRSA President at the 9th Word Congress of Rural Sociology,
Bucharest, July 22-26, 1996
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Comunităţile săteşti au înregistrat astfel un declin, manifestat prin sărăcirea locuitorilor, a satului ca

mediu social, instituţional şi cultural de viaţă, în scăderea nivelului de trai. Satele au fost golite de

forţa de muncă tânără şi medie, plecată în ţară sau în lume pentru asigurarea unui trai decent sau cel

puţin a supravieţuirii.

Realizarea unei agriculturi competitive rămâne un proces necesar a fi realizat în viitor prin

programul SAPARD, care alocă fonduri substanţiale redresării şi modernizării agriculturii şi

comunităţilor rurale, în general. La acesta se adaugă efortul naţional de depăşire a agriculturii de tip

arhaic, prin dezvoltarea unui set de servicii, de educaţie, de cultură, asistenţă socială, etc., în

general o dezvoltare socială, economică care să asigure condiţii de viaţă cel puţin normale, dacă nu

prospere generaţiilor viitoare.

Modern şi tradiţional în evoluţia satului. Modernul şi tradiţionalul sunt cei doi poli spre

care gravitează existenţa umană, mai mult sau mai puţin conştient, în formă individuală, de grup

sau comunitară, cu puternice conotaţii temporale, dar şi spaţiale. Modernul se corelează

preponderent cu prezentul şi viitorul, iar tradiţionalul cu trecutul, cu rădăcinile sale necesare şi

pozitive.

Discutând despre sat ca despre o comunitate, Maria Cobianu-Băcanu pune în lumină

caracteristicile de “modern”  şi  “tradiţional” ale acestuia, după “geografia” culturii materiale şi

spirituale pe care o imprimă una sau alta dintre trăsături.29

Timpul şi spaţiul se unesc în echilibru în viaţa satului, dându-i acestuia imaginea mai

modernă sau mai tradiţională, în concordanţă cu intenţiile şi proiectele locuitorilor, traduse în

modul de a-şi construi locuinţele, de a şi le decora, de a se îmbrăca, de a munci.

“Geografia” umană a satului este expresia amprentei omului asupra geografiei naturale;

sătenii  sunt  cei  mai  autentici  ecologişti,  pentru  că ei  nu  au  distrus  natura,  ci  au  ascultat-o,  i  s-au

supus, au trăit în armonie cu ea. Şi-au construit case din materiale naturale: pământ, piatră, lemn,

pe orizontală şi nu pe verticală.

Cântecul şi dansul, portul şi obiceiul, cuvântul şi gestul, toate exprimă legătura firească,

organică, dintre sătean şi mediul în care s-a format. Din generaţie în generaţie tradiţia mereu

îmbogăţită se transmite prin viu grai. Dar nici o tradiţie nu rămâne identică cu sine din generaţie în

generaţie. Fie în formă, fie în continuitate suferă schimbări, alterări în procesul de transmitere.

Una din marile deschideri declanşate de perioada de tranziţie este deschiderea spre valorile

lumii contemporane, dar. din păcate şi înspre nonvalorile ei.

Modernizarea,  ca  proces  prin  care  comunitatea  se  proiectează în  viitor,  are  loc  la  scară

individuală, grupală şi societală. La primul nivel, modernizarea este o trăsătură de caracter, dar şi o

filosofie de viaţă, o mentalitate şi un mod de acţiune.

29 Cobianu – Băcanu, Maria., Opera citată, p. 3
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La scara comunităţilor rurale noul este ceea ce schimbă vechiul, modul de a acţiona, de a

gândi, ceea ce îi conferă o nouă înfăţişare edilitară, comportamentală, vestimentară.

O  comunitate  rurală modernă nu  mai  seamănă cu  satul  arhaic  tradiţional,  cu  fumul  ieşind

prin coşurile de pe acoperiş, cu mirosul de lemn ars. Cu toate că modernizarea nu este generală, ci

una selectivă, inegală, vizibilă mai ales în anumite zone, mai accesibile, cu mari concentrări umane,

cu capacităţi de dezvoltare viitoare.30

Modernizarea determină înfrumuseţarea mediului ambiant, deschide noi alternative de

dezvoltare individuală comunitară, netezeşte drumul unor “alianţe” sau “înfrăţiri”  cu  oameni  şi

localităţi de pe alte meridiane ale globului. Proiectele TWINNING inspirate de UE aduc oameni de

diferite culturi unii mai aproape de alţii, sporind cunoaşterea şi prietenia acestora.

La factorii recunoscuţi de modernizare şi constituire a ruralului – modul de producţie, de a

gândi, de a se comporta, tradiţii, obiceiuri, sisteme de valori, simbolistică – în zilele de azi o

contribuţie inovatoare şi substanţială o aduc ştiinţa, tehnica, dezvoltarea culturală, atitudinea

ecologică generată de conştiinţa ecologică cu privire la pericolele ce planează asupra pământului şi

vieţii de pe el. Cultura rurală, civilizaţia rurală cu o inerţie mai accentuată, sunt supuse unui dublu

proces de modernizare, date de presiunea noului şi atracţia noului; presiunea noului - semnifică

fenomene şi procese ce împing satul în orbita civilizaţiei, iar atracţia noului –  capacitatea  de

stimulare pe care o exercită lumea modernă non-rurală asupra ruralului.

Dinamica ştiinţei şi tehnicii contemporane ce pătrunde în viaţa satelor, în cele mai diverse

forme, caută noi alternative de ruralitate, bazate pe: producţie-servicii, timp liber, turism, etc.

Societatea rurală răspunde complex provocărilor adresate ruralului ca mod de viaţă, de gândire şi

reacţie umană.

Urbanizarea şi modernizarea ruralului determină apariţia a noi sisteme de relaţii în

comunitatea sătească, recunoscută prin coeziune şi solidaritate organică. Relaţiile sociale şi de

muncă dobândesc forme noi, se amplifică şi se diversifică. Cu instituţionalizarea unor noi activităţi

sociale şi creşterea populaţiei rurale se trece de la relaţii informale ca între vecini, rude, prieteni,

cunoscuţi, la relaţii formale de tip birocratic, standardizate şi oficializate prin norme şi reguli. La

interacţiunea bazată pe interese comune şi contacte directe, interpersonale, acum se adaugă

interacţiunea formală dintre indivizi cu statute şi roluri diferite, cu comportamente organizate,

standardizate, în vederea realizării unor obiective comune, lărgind şi diversificând paleta

manifestărilor umane.

Retrocedarea proprietăţilor sătenilor, prin Legea fondului funciar şi privatizarea activităţilor

de producţie, de comerţ, schimbă din temelii fizionomia ruralului. Au apărut forme alternative de

dezvoltare rurală şi agricolă datorită iniţiativei private. Unii membri ai familiei (mai tineri) cu

30 Ibidem
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iniţiativă, se pot îndrepta spre alte activităţi decât părinţii, legate de noi domenii de activitate,

cultură, prelucrare de date de calculator, marketing.

Pluriactivitatea familiei rurale trebuie să se transforme într-o strategie curentă de ocupare

complexă şi totală a forţei de muncă din întreaga familie, devenind, dintr-o strategie de

supravieţuire, un factor de stabilizare a structurilor socio-economice rurale. Îmbinarea activităţilor

agricole de producţie cu cele de prelucrare la scară industrială mică, de comercializare sau cu

turismul, adaugă noi posibilităţi de dezvoltare a ruralului şi, prin aceasta, a veniturilor familiilor

rurale, al căror standard economic şi civilizatoriu ar creşte. Ea este totodată expresia amplificării şi

diversificării structurii socio-profesionale a forţei de muncă din rural.

Privatizarea în agricultură şi restructurarea altor ramuri de activitate a condiţionat apariţia de

noi categorii socio-economice cu alt conţinut în comunităţile rurale. Categoria foştilor cooperatori

agricoli s-a transformat într-o măsură prevalentă în agricultori individuali privaţi sau membrii

asociaţi ai unităţilor agricole (asociaţii, întreprinderi comerciale mixte cu profil agricol) au apărut

comercianţii şi meseriaşii particulari, patronii întreprinzători şi liber profesioniştii . [41, p. 164]

O nouă tendinţă generată de imperativul protejării mediului şi al creării unor produse

animaliere şi vegetale cu atribute sanogenetice crescute este agricultura ecologică. În viaţa socială

şi în practica agricolă oamenii devin tot mai conştienţi de necesitatea de a apăra solul, apa şi aerul

de factori nocivi, cât şi produsele agricole care asigură sănătatea şi buna dezvoltare a organismului

uman. Dar agricultura ecologică nu este identică cu agricultura tradiţională, ea presupune ştiinţă,

tehnică specializată şi expertiză umană. Fiind, în esenţă, o agricultură biologică şi biodinamică,

agricultura ecologică asigură dezvoltarea sănătoasă a zonelor rurale pentru că îşi creează propriile

întreprinderi de prelucrare alimentară, în fermele familiale, utilizând tehnologii speciale, care apără

mediul înconjurător de chimism şi poluare. În acest fel, modelul dezvoltării rurale armonizează

raţionalitatea economică cu valorile morale, culturale, cu specificitatea mediului natural, pentru că

reface legătura primară dintre om şi natură. Reânfrăţirea omului cu natura revine din păcate, după

multiple dezastre ecologice, pe care le-a produs omul naturii, cu efecte nocive asupra planetei şi

asupra sănătăţii sale.

Dezvoltarea integrată, multifuncţională a ruralului legat de urban cuprinde şi concepţia

potrivit căreia satul trebuie să-şi construiască propria sa identitate, păstrând tradiţiile, cutumele, pe

care să le îmbine armonios cu achiziţiile pozitive ale timpului nostru. Un rural fără tradiţie, fără

cultură venită din istorie  este  un rural  fără identitate,  fără specific,  egal,  uniform cu oricare altul.

Ori, bogăţia şi frumuseţea lumii constă tocmai în diversitatea şi originalitatea unor locuri şi oameni.

Păstrarea şi dezvoltarea identităţii proprii a satului, a comunităţii rurale ca mediu natural, social,

cultural-valoric distinct şi distructiv rămâne unul dintre imperativele fundamentale ale strategiei de

dezvoltare integrată. Ea este totodată şi o datorie morală, culturală faţă de strămoşi şi comunitatea

sătească,  aşa cum susţine renumitul sociolog Maria Cobianu Băcanu. Identitatea, însă,  nu este  un

dat odată pentru totdeauna. Este un proces, o evoluţie multistadială în care elementele vechi se
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împletesc firesc cu invenţiile şi inovaţiile prezentului. Dezvoltarea rurală multifuncţională şi

pluriactivitatea constituie răspunsul specific al comunităţilor rurale la cerinţele vieţii, soluţii

inovatoare de rentalizare şi dezvoltare a ruralului pe traiectoria modernizării.

1.4.2.  Dezvoltarea  integrată a ruralului cu urbanul

Rezultă din cele spuse până aici că istoria satului sau a aşezărilor rurale se identifică cu

istoria dezvoltării omului ca om, ca fiinţă socială raţională, capabilă de muncă şi creaţie, de a-şi

făuri un mediu fizic, social şi cultural în armonie cu natura în mijlocul căreia trăieşte şi din care îşi

asigură cele necesare vieţii.

O dată cu dezvoltarea forţelor de producţie, a uneltelor, cu posibilitatea de prelucrare a

materiei prime din natură, produsele create de om se înmulţesc, se diversifică. Surplusul de produse

se schimbă pe altele, de asemenea necesare vieţii. Apar pieţele şi odată cu ele oraşele, comunităţi

umane în care diviziunea muncii şi specializarea pe meserii este mai accentuată, tehnica mai

avansată, relaţiile sociale mai diversificate şi mai impersonale.

Oraşele se dezvoltă mai repede ca populaţie, ca regim edilitar, capacitate de producţie, de

schimb, capacitate de cultură, informare curentă, etc., iar acest lucru va schimba şi destinul satelor.

Rămânerea în urmă a satelor se explică prin faptul că dezvoltarea industrială absoarbe forţa de

muncă din rural, iar resursele naturale ale satului sunt exploatate de oraş. Migraţia rural-urbană a

slăbit vitalitatea demografică şi culturală a satului, paralel cu cea productivă. Agricultura devine

astfel puţin eficientă în a asigura securitatea alimentară a populaţiei, armonizarea ei cu urbanul şi

cu nevoia de conservare a mediului. Tranziţia la economia de piaţă a adâncit decalajul dintre rural

şi urban ca nivel de trai şi oportunităţi de angajare, odată cu destructurarea organizatorică şi

administrativă a vechilor structuri de producţie existente înainte de 1989.

O politică economică rurală ar trebui să promoveze stimulente pentru dezvoltarea prioritară a

economiei agroalimentare, care să antreneze spaţiul rural cu resursele sale materiale şi umane. O

agricultură performantă presupune dezvoltarea unei ample infrastructuri, în care serviciile ar

antrena toate tipurile de specialişti agricoli şi neagricoli şi ar face din rural un mediu de viaţă şi de

muncă mai stimulativ decât urbanul, datorită condiţiilor naturale superioare. Utilizarea unei tehnici

de înaltă productivitate de către personal cu pregătire de specialitate, prin şcoli profesionale, medii,

superioare, constituie o premisă fundamentală a apropierii stilului de muncă agricol de cel

industrial şi a satului de oraş. Dacă la aceste condiţii de muncă satul, comunitatea rurală, adaugă şi

condiţii de viaţă confortabile pentru specialiştii din agricultură şi servicii, o viaţă culturală şi un

mod mai interesant de petrecere a timpului liber, ruralul devine o alternativă atractivă pentru tineri

şi specialişti.

Modernizarea ruralului prin însuşirea unor trăsături proprii lumii moderne, legate de tehnică,

productivitate crescută, confort superior, îi îmbogăţeşte identitatea, conferindu-i valenţe noi.
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Perioada de tranziţie i-a zdruncinat echilibrul, identitatea; criza de identitate a satului exprimată în

pierderea trăsăturilor specifice agriculturii cooperatiste şi însuşirea celor legate de economia de

piaţă este similară cu a oricărui organism aflat într-o profundă prefacere sau criză de creştere.

Oricum, după 14 ani de tranziţie, ruralul nu se mai poate dezvolta de la sine, haotic, spontan. El va

trebui să ajungă la dezvoltare integrată, complexă, în paralel cu urbanul, valorificându-şi întreg

potenţialul natural, economic, uman de care dispune, dezvoltare integrată semnificând îmbinarea

valenţelor urbanului cu cele ale ruralului, într-o armonie care să asigure multifuncţionalitate

complexă ambelor medii de viaţă, dar şi păstrarea personalităţii şi specificului fiecăruia.

a). O semnificaţie se referă la înscrierea ruralului în procesul de modernizare a economiei

naţionale şi a vieţii sociale româneşti contemporane şi conservarea, totodată, a trăsăturilor proprii

cu care a venit din vremuri ancestrale şi care îi conferă originalitate.

b). Altă semnificaţie presupune corelarea lui cu mediul urban alături de care s-a dezvoltat în

decursul istoriei, chiar dacă nu în ritmuri şi proporţii diferite.

c). A treia semnificaţie ar fi aceea a dezvoltării convergente, organice, a ruralului cu urbanul,

atât la indicatorii economici, cât şi la cei cultural-civilizatori numiţi “indicatorii dezvoltării

umane”, în care intră: învăţământul, sănătatea, cultura, timpul liber şi petrecerea acestuia etc.

1.5. Spaţiul cultural rural

Dezvoltarea integrată a ruralului cu urbanul are o importantă componentă culturală.

Serviciile culturale realizate de şcoală, de căminul cultural, bibliotecă sau Casa de cultură

completează gama celorlalte servicii, oferind acel confort de bunăstare spirituală şi psihic-

intelectuală necesar realizării personalităţii umane (acesta poate fi realizat odată cu dezvoltarea

turismului cultural).

Dacă serviciile culturale nu constituie încă un stimulent de reţinere sau atracţie a ruralului,

stilul de viaţă rural şi produsele muncii din agricultură constituie motive de reală satisfacţie pentru

cei care vor să trăiască mai aproape de natură şi să se bucure de binefacerile ei.

Am văzut că similaritatea, apropierea, nu înseamnă standardizare, uniformizare a ruralului cu

urbanul. Ruralii se pot manifesta potrivit cu tradiţia şi noile lor condiţii de muncă, de viaţă, în

moduri diferite. Ei vor reprezenta o sinteză nouă, pozitivă între două culturi – rurală şi urbană –

între modelele culturale ale ruralului şi urbanului.

Fenomenul cultural se împleteşte cu fenomene de natură socială, economică, politică, al

căror nivel de dezvoltare influenţează calitatea şi aria sa de extindere.

În perspectiva dezvoltării integrate multifuncţionale a ruralului, a convergenţei lui

armonioase cu urbanul, fenomenul cultural se constituie într-o dimensiune de ordinul esenţei cu rol

moderator asupra întregii vieţi sociale a satului. Într-un anumit fel, de modul cum este înţeleasă
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cultura satului, funcţia ei umanizatoare asupra comunităţii săteşti, depinde fizionomia pe care o va

avea, prin modernizare şi urbanizare, însuşi ruralul.

Păstrarea notelor caracteristice ale ruralului şi înnobilarea lor cu achiziţiile civilizaţiei urbane

duce la construirea programată a unui rural cu multiple valenţe naturale şi sociale, cu efecte

pozitive în creşterea calităţii vieţii oamenilor. Universul rural conservat în formă modernă

presupune, în primul rând, valorificarea tradiţiilor, obiceiurilor, specificului vieţii rurale şi

împletirea lor într-o dialectică subtilă cu tehnica şi cultura modernă, cu ştiinţa şi informaţia la zi.

Păstrarea specificului culturii rurale presupune un proiect de management cultural la nivel

central şi local, care să ia în consideraţie acţiunea concertată a tuturor factorilor. Cultura sătească

este mult mai veche şi de aceea ea are o mai mare stabilitate şi consistenţă în timp. Conservarea

culturii săteşti s-a realizat prin modele culturale, care se construiesc cu fiecare generaţie în viaţa de

fiecare zi şi funcţionează ca agenţi de legătură între oameni şi timp. Modelele culturale în

schimbare relevă lumea satului în perioada de tranziţie, exprimă momentul dinamic în care vechiul

face loc noului, fără să dispară complet. Nu tot ce este vechi trebuie respins. Echilibrul dintre vechi

şi nou, modern şi tradiţional, este ceea ce dă consistenţă culturii în general, celei rurale în special,

pentru a se asigura continuitatea, progresul.

Cercetările de teren pe probleme de cultură confirmă teza că schimbările de mentalitate, de

comportament sunt mai dificile, mai complexe, mai  mediate şi deci mai târzii. Schimbările

pozitive din viaţa materială cotidiană nu duc nemijlocit la schimbări pozitive pe palierul

subiectivităţii umane individuale şi colective. Nevoia de bunuri materiale, de bogăţie, întruchipate

în achiziţii fizice, nu coincide cu nevoia de cultură şi aspiraţia intelectuală. Între cele două nevoi, la

mulţi beneficiari ai tranziţiei există o ruptură.

1.5.1. Rolul culturii, educaţiei şi al şcolii

Tranziţia a facilitat modele culturale de modernizare în stilul de vestimentaţie, decorare, dar

şi modele de sărăcie, inflaţie şi şomaj. S-a limitat comunicarea umană a oraşului cu satul, datorită

preţului ridicat al mijloacelor de comunicare şi transport.

Transnaţionalizarea unor fenomene culturale, muzicale, de divertisment, face ca şi

comunităţile rurale, prin intermediul tinerilor, mai ales, să intre în fluxul fenomenelor pozitive sau

negative ce caracterizează lumea contemporană. Nevoile vestimentare comune, limbajul, muzica

comună îi fac pe tineri să se înţeleagă mai bine între ei decât cu adulţii.

Dezvoltarea pieţei muncii, creşterea investiţiilor în sate, a nevoii de forţă de muncă

specializată şi pregătită, poate schimba imaginea satului şi a locuitorilor lui.

În acest proces un rol important îl va avea educaţia, şcoala, a căror obiective, mai ales prin

prisma aderării ţării noastre la UE, sunt:
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- asigurarea educaţiei elementare pentru toţi, cu un accent special asupra reintegrării celor care

au renunţat temporar la studii şi a grupurilor vulnerabile, îndeosebi a persoanelor cu nevoi

speciale.

- dezvoltarea educaţiei în zonele rurale, în vederea asigurării accesului egal la niveluri

superioare de educaţie.

- dezvoltarea învăţământului preşcolar.

- promovarea utilizării tehnologiei informaţionale şi asigurarea accesului la internet în

învăţământul preuniversitar.

- crearea unui sistem coerent de pregătire permanentă a directorilor din învăţământ şi a

personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

- Reprezentanţii Uniunii Europene consideră necesară obţinerea unor progrese suplimentare în

domenii care să vizeze:

- crearea unui cadru naţional pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale (între

România şi statele membre ale UE).

- crearea unui sistem structurat de instruire pentru adulţi.

- întărirea cooperării dintre factorii de răspundere din domeniul dezvoltării resurselor umane

(învăţământ, muncă şi parteneri social) pentru îmbunătăţirea raportului dintre educaţie şi

cerinţele pieţei de muncă.

Rezultă că, şi în privinţa învăţământului, ne aflăm într-un moment important, din care nu pot

lipsi comunităţile rurale care să participe la realizarea lui.

Lipsa locurilor de muncă din rural a determinat o emigraţie a forţei de muncă tinere şi medii

peste graniţă. Femei tinere, în deplinătatea forţelor fizice de muncă, ajung în Italia, Spania, Israel,

Germania, ca menajere, lucrătoare în agricultură sau în asistenţa medicală pentru o retribuţie mai

mare,  cu care,  întorcându-se,  îşi  rezolvă multe  probleme familiale  băneşti.  La fel  şi  bărbaţii,  care

lucrează cu sau fără contract de muncă în activităţi uneori degradante, tot pentru asigurarea traiului

de acasă. Astfel, coeziunea, unitatea tradiţională a familiei rurale se destramă, datorită acestor

plecări. Această dezmembrare afectează nu numai coeziunea grupului familial, dar şi conservarea

tradiţiilor culturale specifice familiei şi comunităţilor rurale. De aceea, pentru asigurarea

continuităţii tradiţiei culturale se impune o concertată educaţie valorică, în spiritul şi cultul valorilor

perene de bine, adevăr, frumos, de întreaga comunitate educaţională: familie, şcoală, biserică,

instituţii culturale, mass-media, opinia publică.

Împrumutul de modele culturale poate deveni la un moment dat nociv, dacă determină

renunţarea la tradiţiile culturale proprii. Cercetătorii vieţii satului [29, p. 3] pledează pentru ideea

ca împrumutul de modele străine să se îmbine armonios cu spiritul creator al adulţilor şi tinerilor

noştri, ca şi cu tradiţia culturală a strămoşilor noştri, pentru construirea unor premise pozitive ale

dezvoltării unor modele culturale familiale corespunzătoare cu specificul naţional şi cu lumea în

care trăim.
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Axiologia familiei, ca şi cultura ei, în sensul de ideologie, mentalităţi, flux de idei şi

informaţii s-a împrospătat cu o seamă de valori de ordin politic ca: libertatea, solidaritatea,

democraţia, libera exprimare verbală, comportamentală, dar a fost în acelaşi timp “poluată” cu

fenomene negative, datorită nonvalorilor ce domină viaţa socială şi politică, cum sunt: libertinajul,

corupţia, furturile, parazitismul, înţelegerea greşită a democraţiei, etc.

Încrederea şi convingerea celor mai mulţi reprezentanţi ai familiei în forţa ei regeneratoare

va putea determina o evoluţie pozitivă a acesteia, în consens cu aspiraţiile de progres şi de bine ale

membrilor şi susţinătorilor ei.

1.5.2. Conservarea patrimoniului moral-educativ al ruralului

Sistemul patrimoniului educativ naţional are în centrul său patrimoniul moral-educativ rural,

esenţă a culturii populare, dezvoltate din timpuri ancestrale [98, p. 165-166]. El cuprinde valorile

şi normele morale, modelele culturale specifice satului la muncă şi sărbători, sentimentele faţă de

copii, semeni şi ţară, stările de spirit faţă de evenimentele pe care le trăiesc , în ultimă instanţă,

pedagogia populară a familiei săteşti, având drept nucleu valorile de bine, de frumos, de adevăr,

respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Selectând din sutele de semnificaţii ale culturii pe cea referitoare la mod de viaţă, stil

specific de a trăi şi munci, de a gândi şi simţi, ele trebuie să fie apărate de agresivităţile timpului

(violenţa însoţită de multe ori de pornografie, obscenitate, supralicitarea instinctelor). Un rol

negativ îl are în acest sens televiziunea, care popularizează emisiuni de proastă factură culturală,

morală şi estetică, cu consecinţe nefaste asupra copiilor şi tinerilor.

Dezvoltarea uriaşă a tehnologiei moderne (telefon, fax, Internet, jocuri pe calculator,

televiziune prin satelit) duce la o diminuare a timpului petrecut  cu alţi oameni, dificultăţi de

comunicare, o pseudocomunicare, in cele din urmă pot conduce la izolare şi însingurare. ”Idealul

tehnologic” al unei asemenea  societăţi, în tendinţa  lui de a se impune omului, a ruinat toată

achiziţia culturală anterioară, prin aşa-numita “acultură“ tehnică. Rezultatul poate fi un ”ceva“

paradoxal, păgubos, măcinat de conflicte grave: şomaj, inflaţie, îmbătrânirea populaţiei, natalitate

negativă, crime, pedofilie, prostituţie, droguri, datorii, naţionalism, şovinism, cerşetori, aurolaci….,

rezultatul fiind un adevarat „Kitch istoric şi cultural” şi o adevărată criză de originalitate.

Margaret Mead observă că în societăţile mai puţin dezvoltate din punct de vedere cultural

lipseşte criza de originalitate a tinerilor în special.

In societatea actuală, frica de a fi depăşit, de a părea “învechit, generează o permanentă

goană după modern. Lipsind însă mijloacele necesare  pentru a crea un ”modern real”, de valoare,

în sens de nou, inedit, progres, acesta pare mai degrabă  o haina veche, împodobită, cu accesorii

ieftine, strălucitoare, aplicate doar pentru a-ţi lua ochii şi de a face ca vechiul să pară nou. Epitetul

de modern devine un simbol al unei superiorităţi, al unei grandori, de aceea nu este de mirare că în
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primul  rând  tinerii,  cei  care  caută să se  impună,  să fie  recunoscuţi  pe  plan  social,  să-şi  găsească

identitatea, adera la orice formă de manifestare a modernului. Aceasta, generează, însă, tendinţa de

a simula, ceea ce, în realitate, nu eşti şi de a fi promotorul a ceea ce nu înţelegi, nu stăpâneşti. De la

simularea modernizării s-a ajuns la nebulozitatea noţiunii de modern (în artă, îmbrăcăminte,

comportament, concepţii.). Pe plan social au apărut de asemenea  numeroase manifestări de

deformare a înţelesului conceptului, modernul fiind  asociat cu manifestări care atrag atenţia,

impresionează neplăcut, şochează, scandalizează. Gama acestor manifestări este largă: dispreţul

convenienţelor, lipsa de politeţe, libertinajul moral (literatura si filmele porno, Hot/Line erotic, sex-

cluburi,  sex- shop-uri, etc.), limbajul ( vulgar, inovat de termeni    lingvistici noi, ca ”marfă de

marfă”, “băieţi de băieţi”, “ fete de fete” etc.) exhibiţionismul de tot felul (de la vestimentaţie

sumară, tatuaje, piercing, până la comportamentul în consecinţă), apariţia “elitismului de gaşcă”

(“băieţii  de  cartier”,  fenomenul  “  Nikita”  –  fata  blondă a  Bucureştiului  care-i  bate  pe  toţi,

terorizând  cartierele   şi  ţinându-i  la  respect  pe  durii  adversari),  muzica  si  dansul  preferate,

agresivitatea şi violenţa (izvorâte  din anxietate si neputinţă de fapt, delicvenţa, drogurile, violul,

pedofilia, proxenetismul, prostituţia etc.

A adera la  falsa modernitate, pare că a devenit o necesitate; necesitatea de a fi acceptat (într-

un anume grup) sau pentru a putea supravieţui.

Cu adevărat modern înseamnă nu ceva trecător, ci ceea ce este susceptibil de a deveni clasic,

ceva autentic, intrinsec, în opoziţie cu modernist, identificat cu ceea ce este artificial, convenţional,

fals, fără valoare autentică, exprimând doar nevoia de funcţionalitate pe plan social.

Deşi elementul nou ocupă un loc important în procesul de modernizare, nu tot ceea ce este

nou,  este şi modern. Pentru a fi modern, noul trebuie să reprezinte o valoare certă, să se integreze

în sistemul de valori al societăţii date, să îmbogăţească idealul acestei societăţi.

Dar care este sistemul de valori al societăţii noastre?

Acestea sunt mai degrabă importate, imitate.

Atracţia modernismului, aderarea la el cu orice preţ, poate duce uşor la pierderea

originalităţii, obţinând efecte nedorite. De multe ori originalitatea se confundă cu efectele unui

anume comportament, care nu este un mod de a fi, ci mai degrabă extravaganţă, dorinţă de a epata,

lipsă de pudoare şi bun simţ, chiar impertinenţă.

Într-o lume fără maniere, răul este ”săltat” la rang de ideal, iar idealul degradat la nivel de

hobby. Ne amintim influenţa şi răsunetul stilului/modelului ”B and B”, adică Beavis and Butthead,

personaje de desen animat, adolescenţi care nu cred în nimeni  şi nimic, în afara muzicii hard rock,

semi-analfabeţi, iresponsabili, inevitabil atraşi de tot ceea ce este negativ, “cool –i “prin definiţie,

cu un limbaj vulgar şi violent (prea repede preluat de adolescenţii noştri), au devenit repede modele

(chiar idealuri “pseudo”) fără a fi sesizat faptul că prin negativitatea lor absolută, prin întâmplările

trăite, ar putea fi considerate şi drept apeluri la luciditate, raţionalitate  şi delimitare.
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Or, din timpuri străvechi, ţăranii vin cu o morală centrată pe bunul simţ, ruşine, măsură,

respect,  etc.  Copiii  din  mediul  rural  se  comportau  cu  părinţii  şi  bătrânii  cu  mai  mult  respect,  se

adresau acestora cu “dumneata” sau “dumneavoastră”. Dacă făceau gesturi necugetate erau

admonestaţi de părinţi, de “gura satului”, de preot, etc.

Din păcate aceste elemente de pedagogie populară ţărănească încep să fie abandonate în

favoarea unui comportament “modern”, deseori indecent, din care dispar bunul simţ, ruşinea şi

respectul, aşa cum arătam mai sus.

Tabloul actual moral al satului nu mai seamănă cu cel tradiţional şi aici trebuie să intervină

mai mult rolul şcolii, al părinţilor, bisericii, intelectualilor din sat, a căminului cultural dacă mai

există, pentru reinstaurarea unei vieţi morale, sănătoase în comunitatea rurală.

Introducerea eticii alături de religie la clasele mici ar putea contribui la o educaţie sănătoasă

şi armonioasă a tinerilor.

Protejarea patrimoniului cultural rural trebuie să mai cuprindă o componentă fundamentală,

cea a obiceiurilor, datinilor, a cântecelor şi jocurilor populare, a portului şi graiului, a folclorului

popular. Educaţia în spiritul preţuirii culturii locale, a dragostei şi respectului pentru creaţia

înaintaşilor, pentru civilizaţia materială a familiei şi satului trebuie să devină parte constitutivă a

procesului de socializare realizat în şcoală şi familie.

Procesul  de educaţie,  pentru a  fi  eficient  şi  cu reale  şanse de reuşită,  trebuie să înceapă cu

părinţii şi cu profesorii copiilor. Părinţii sunt primii educatori şi conform principiului antropologic

al “învăţării timpurii”, adică a ceea ce se numeşte – cei 6/7 ani de acasă – bazele personalităţii se

pun în primii ani de viaţă, în familie. De altfel specialiştii în ştiinţele educaţiei reconsiderând

timpul cunoaşterii, demonstrează că un copil normal realizează circa 10% din potenţialul

intelectual individual până la trei ani, 40% între trei şi 6/7 ani, 30% între 6/7 şi 9/10 ani iar restul

fiind completat până spre adolescenţă.31 De aici rolul foarte important al familiei, ca o adevărată

şcoală informală. Cei 6/7 ani „de acasă” sunt foarte importanţi şi şcoala nu mai poate face mare

lucru în condiţiile în care aproximativ jumătate din potenţialul intelectual al educabilului este deja

configurat structural şi chiar funcţional. De aceea putem spune că şi în mediul rural cu părinţii

începe  respectul  faţă de  cultura  satului,  faţă de  portul  şi  jocul  popular,  astfel  că primul  pas  în

cultivarea respectului pentru cultura naţională începe cu respectul pentru cultura locală, a satului.

La marea cultură naţională nu se ajunge prin mass-media, ci prin efort sistematic, studiu individual,

lectură şi printr-o aleasă şi tenace muncă de educaţie în familie, şcoală, biserică şi instituţii

culturale. Strălucirea culturii naţionale se bazează în mare măsură pe autentica şi inegalabila

frumuseţe a culturii rurale.

31 Ungureanu, D., Teoria curricum-ului, Editura Mirton, Timişoara 2000
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Păstrând şi dezvoltând patrimoniul moral-educativ rural ne apărăm propria noastră identitate,

dragostea de frumos, bunătatea, ospitalitatea, omenia, toleranţa, valori morale făurite de-a lungul

anilor prin trudă, suferinţe şi răbdare.

În perioada de tranziţie se observă şi degradarea şi urâţirea limbii printr-un limbaj stradal,

sumar şi supărător, de cartier, foarte urât. În literatura sociologică şi antropologică se vorbeşte

despre limbaj ca despre “gloria ce încoronează omul”, deci datoria educatorilor este să dezvolte

cultul pentru limba română şi frumuseţea ei. Această stare este specifică mai ales mediului urban,

dar pentru a nu se extinde cu repeziciune şi la sate se pot organiza activităţi mai intense, cu caracter

literar, cenacluri, concursuri, cercuri de literatură şi altele.

Un alt aspect important al culturii rurale îl reprezintă cultura muncii ţăranului şi cultul

muncii la acesta. Cultura muncii semnifică totalitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor

privind munca în agricultură şi în propria gospodărie, atitudinea şi sentimentul faţă de pământ,

unelte,  animale,  pe  care  le  tratează cu  dragoste  egală cu  cea  pentru  copii,  grija  şi  simţul

gospodăresc cu care îşi gestionează bunurile, spiritul economic de care dă dovadă în relaţiile de

muncă şi de schimb.

Cultul muncii, plăcerea de a lucra pământul, de a-i spori roadele este specifică celor care au

rămas cu suflet şi mod de viaţă ţărănesc, a celor care lucrează de dimineaţa şi până după apusul

soarelui, pe ploaie, frig sau căldură sufocantă, pentru că pământul sau animalele nu aşteaptă.

Economia liberă de piaţă ar trebui să valorifice aceste trăsături, amplificându-le

oportunităţile şi efectele sociale, economice şi culturale şi facilitând mobilitatea socială şi

profesională.

Comunităţile rurale trebuie să se înscrie şi în procesele de integrare europeană. Aceste

procese vor fi posibile dacă comunităţile rurale vor valorifica natura şi valenţele ei umane printr-o

protecţie sporită, dacă promovează diversificarea activităţilor rurale, multiplicând alternativele de

viaţă, utilizează deplin şi integral potenţialul uman rural de care dispun – tineri, adulţi, femei – dacă

promovează tehnica avansată şi dezvoltarea culturală, dacă fac din educaţia permanentă o

preocupare de fond pentru atragerea tuturor categoriilor socio-profesionale la realizarea

obiectivelor şi cerinţelor propriei lor colectivităţi.

Modernizarea ruralului, dezvoltarea lui integrată cu urbanul se pot realiza numai printr-o

strategie complexă şi coerentă la nivel guvernamental şi în care să fie antrenaţi şi ruralii ca

principali actori şi beneficiari ai acestor măsuri.

Pătrunderea ştiinţei, tehnicii şi culturii în mediul rural este semnul modernizării lui.

Promovarea lor este o cerinţă fundamentală a mersului înainte a satului alături de oraş.
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1.6. Comunităţile rurale în programele europene

1.6.1. Dezvoltarea rurală în context european

Conceptul de „Dezvoltare rurală”, abordat încă din anii ’80 în literatura de specialitate, a

început să fie utilizat în documentele oficiale ale organismelor internaţionale de profil, după

Declaraţia de la Cork (Irlanda) din 1996. El defineşte „disciplina esenţialmente socio-economică, al

cărei obiectiv îl constituie menţinerea societăţilor rurale printr-o diversificare ocupaţională care să

permită îmbunătăţirea calităţii vieţii şi să evite exodul rural. Totodată urmăreşte utilizarea

resurselor naturale cu posibilităţi de a fi folosite în alte sectoare economice.”32

Obiectivele dezvoltării rurale conform declaraţiei de la Cork intitulată „un mediu rural viu”

sunt: frânarea exodului populaţiei tinere din zonele rurale, susţinerea locurilor de muncă (atât prin

diversificare cât şi prin pregătirea de specialitate), îmbunătăţirea calităţii vieţii (educaţie, sănătate şi

infrastructură), protejarea mediului înconjurător, menţinerea sectorului agrar, organizarea

teritoriului, adoptarea de politici flexibile care să se adapteze particularităţilor fiecărei zone.

Politica de dezvoltare rurală trebuie să se bazeze pe două principii: păstrarea identităţii şi a

valorilor culturale ale comunităţii rurale; orientarea politicii rurale în sensul îmbunătăţirii calităţii

vieţii (prioritare fiind dezvoltarea infrastructurii de toate felurile, formarea şi calificarea

profesională, susţinerea prin măsuri economice a firmelor sin mediul rural, mai ales a

întreprinderilor mici şi mijlocii, protecţia mediului ambiant, politici speciale pentru tineri, femei şi

copii).

Dezvoltarea rurală în variantă europeană are următoarele caracteristici:

- este un tip de evoluţie integrată şi cu caracter vertical; ea implică politici adoptate în

funcţie de necesităţi particulare dar beneficiind de un tratament globalizant.

- este o dezvoltare sustenabilă; ea trebuie să găsească un punct de echilibru între echitate

şi eficienţă, plecând de la obiectivul diminuării dezechilibrelor teritoriale.

- este un tip de dezvoltare endogenă, deoarece potenţează propriile resurse fizice şi

umane.

- este un tip de dezvoltare participativă; ea stimulează populaţia să-şi asume rolul de

protagonist principal al evoluţiei mediului rural.

 Scopul final urmărit nu este altul decât dinamizarea socială şi culturală  a comunităţilor

rurale.

Interesul pe care îl arată Uniunea Europeană problemelor spaţiului rural s-a accentuat în

ultimii ani, generând politici specifice. Au fost adoptate politici noi, axate pe “conservarea,

protejarea mediului înconjurător şi a peisajului cultural”, noi abordări ale politicii de preţ, de

organizare  a  unor  “unităţi moderne de producţie”, dar şi încercări de adaptare a agriculturii la

32 Studiile elaborate de OCDE şi UE, 2003
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cerinţele dezvoltării spaţiului rural. Perspectiva politică se concentrează asupra abordării integrate,

în sensul proiectării dezvoltării rurale într-un sistem multifuncţional. Această abordare a pus

accentul atât pe un model nou – de dezvoltare rurală integrată – desemnând o tipologie zonală

rurală, cât şi pe “parteneriat” în pregătirea şi implementarea programelor.

Dezvoltarea rurală este considerată, pentru UE, ca un pilon de bază al politicii agricole

comune, cu o importantă miză în ce priveşte în special ocuparea forţei de muncă.  În acest sens se

urmăreşte punerea în valoare a tuturor tipurilor de potenţial al spaţiului rural.

În iulie 1997 a fost adoptată “Agenda 2000” de către Comisia Europeană, prin care s-a

propus punerea în funcţiune a unei politici coerente de dezvoltare rurală durabilă, scopul de a

asigura securitatea şi calitatea produselor alimentare, garantarea unor venituri echitabile şi stabile

pentru agricultori, ca şi respectarea imperativelor de protecţie a mediului:

- suport pentru regiunile slab dezvoltate;

- reconversia economică şi socială a zonelor în declin, a regiunilor care ar necesita

ajustări structurale şi sectorul serviciilor, a zonelor rurale în dificultate, a arealelor

urbane defavorizate şi a zonelor în care activitatea principală este pescuitul;

- dezvoltarea resurselor umane, combaterea şomajului şi a excluderii sociale.

Date fiind decalajele existente între ţările în tranziţie şi cele din UE, în vederea sprijinirii

aderării la structurile de dezvoltare rurală integrată ale Uniunii Europene, a fost proiectat pentru a fi

implementat Programul SAPARD33 care reprezintă instrumente financiare de sprijinire

comunităţilor rurale în evoluţia spre o economie de piaţă viabilă şi o societate prosperă.

Programul SAPARD (Programul Special de pre-Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare

Rurală) pe lângă programele PHARE şi ISPA, este un astfel de instrument nerambursabil, conceput

pentru a sprijini ţările candidate în reforma structurală din sectorul agricol şi al dezvoltării rurale,

precum şi implementarea aquis-ului  comunitar  referitor  la  PAC (Politica  Agricolă Comună)  şi  a

legislaţiei aferente din UE. Conform acestor programe, ţara noastră primeşte, în perioada 2000-

2006, 150 de milioane euro/an, fiind astfel cel de al doilea mare beneficiar după Polonia. La

aceasta se adaugă 25% din bugetul naţional.

SAPARD finanţează proiecte majore din domeniul agricol şi al dezvoltării rurale:

- îmbunătăţirea activităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi

piscicole;

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale;

- dezvoltarea economiei rurale (investiţii în companiile cu profil agricol, diversificarea

economică, silvicultură);

33 Mitrache, S.; Dezvoltarea durabilă rurală, Ed. Planeta, 2000
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- dezvoltarea resurselor umane (îmbunătăţirea formării profesionale, asistenţă tehnică,

inclusiv studii menite să sprijine pregătirea şi monitorizarea programului, campanii de

informare şi publicitate).

UE oferă, de asemenea, mijloace financiare din Fondul “Societatea civilă”,  componenta

parteneriate locale pentru finanţarea proiectelor locale.

Consiliile locale şi judeţene, împreună cu ONG-urile locale, pot beneficia de fonduri de

finanţare din Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de servicii sociale, pentru

dezvoltarea şi îmbunătăţirea proiectelor efectuate de restructurarea industrială, capabile să ofere

servicii sociale pentru grupuri vulnerabile: cantine sociale, adăposturi de noapte pentru persoane

fără locuinţă, centre de îngrijire, cluburi, centre de recreere, de recuperare, reabilitare, pentru

persoane nevoiaşe, dotarea căminelor pentru bătrâni, etc.

Fondul “Coeziunea economică şi socială” este un program de 100 milioane euro pentru

implementarea unei politici de dezvoltare regională pentru 3 sectoare prioritare: IMM, Dezvoltarea

resurselor umane şi infrastructura locală şi regională.

Programele finanţate prin PHARE oferă facilităţi de finanţare  a IMM-urilor, de restructurare

industrială şi reconversie profesională, iar Programele comunitare cu acces deplin: SOCRATES

2000-2006, “Leonardo da Vinci” 2000-2006, “Tineret”, reprezintă porţi larg deschise tinerilor din

sistemul de învăţământ cărora li se facilitează accesul la educaţie, cunoaştere, învăţarea limbilor

străine, încurajarea mobilităţilor şi a educaţiei, formarea profesională, cooperarea interculturală. Ele

ajung să realizeze o Europă a cunoaşterii, bazată pe educaţie neconvenţională.

x

x                      x

ONG-urile au un rol consultativ important în adoptarea unor politici care afectează lumea

rurală. Caracteristica este valabilă mai ales în cazul Europei. Astfel, începând cu anul 1986,

Consiliul Europei apelează la Asociaţia Internaţională RED (Dezvoltare Economică Rurală). Acest

organism coordonează Mişcarea Europeană a Ruralităţii (MER) şi prezidează Centrul European

pentru Interes Rural şi Medioambiental (CEIRE). Asociaţia Internaţională RED se implică în

identificarea politicilor de dezvoltare rurală care să integreze în acelaşi spaţiu conceptele de

economie,  cultură şi  mediul  ambiant.  De asemenea,  acordă asistenţă şi  sprijin  zonelor  rurale  care

beneficiază de programe de dezvoltare comunitare.

RED are o funcţie asociativă (susţine formarea şi extinderea unei reţele europene de

dezvoltare rurală, coordonează platformele ONG-urilor membre şi publică dosare tematice) şi una

operativă (realizează efectiv studii şi cercetări aplicative).
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Mişcarea Europeană a Ruralităţii este o platformă a mai multor ONG-uri, unite prin interese

comune: promovarea unor politici rurale integrate şi susţinerea dialogului cu instituţii

internaţionale, pentru protejarea mediului rural.

CEIRE grupează mai mult de 40 de ONG-uri şi lucrează activ cu Consiliul Europei.

Reuniunile sale au loc la Strassbourg, coincizând cu sesiunile Adunării Parlamentare a Consiliului

Europei (APCE).

Domeniile în care colaborează cu APCE sunt:

- Strategia paneuropeană asupra diversităţii biologice şi peisagistice;

- Campania “Europa, un patrimoniu comun”;

- Conferinţa europeană a miniştrilor responsabili cu planificarea regională;

- Pregătirea documentelor Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a APCE.

În afara acestora, CEIRE este implicată în derularea multor programe legate de dezvoltarea

mediului rural în Europa.

1.6.2  Probleme ale organizării şi amenajării teritoriului

Amenajarea teritoriului constituie o preocupare centrală a lumii contemporane. Impunându-

se ca o necesitate obiectivă pentru coordonarea multiplelor interese ce se interferează pe acelaşi

teritoriu şi a folosirii raţionale a resurselor, ca factor general al dezvoltării. [16, p. 31]

Cuprinzând totalitatea intervenţiilor cu caracter continuu ce urmăresc ordinea, modelarea şi

echiparea optimă a teritoriului, adecvat valenţelor sale economico-sociale, particularităţilor naturale

şi specificului naţional, organizarea teritoriului asigură concordanţa cu resursele naturale, cerinţele

ecologice şi dezvoltarea forţelor de producţie.

Pierre George defineşte organizarea teritoriului ca “impresia asupra spaţiului geografic a

unei politici economice având consecinţe sociale, asigurând conservarea resurselor şi

valorificarea lor în funcţie de necesitatea momentului şi cerinţele viitorului, organizarea spaţiului

fiind punerea în condiţii pentru a răspunde cerinţelor societăţii “.34

J.  Jung  subliniază că “organizarea teritoriului realizând echipamentele purtătoare ale

viitorului, echipările structurale, modifică cursul şi căile de realizare a ambiţiilor economice şi

sociale ale civilizaţiei noastre. Însăşi comportamentul fundamental al ecosistemului mondial,

definit prin creşterea exponenţială a populaţiei şi investiţiilor, se realizează în cadrul creat printr-

o dezvoltare optimă de ansamblu a activităţilor pe totalitatea teritoriului, numai printr-o politică

raţională de organizare a teritoriului “35

34 Pierre George, L’action humain, 1968
35 J.Jung, L’ammenagement de l’espace rural, Paris, 1971
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A.Antonnieti a definit organizarea teritoriului ca “un sistem care asigură valorificarea

maximă economică şi socială a teritoriului”36

Lorenzo Natali sublinia că organizarea teritoriului “are rolul mai amplu decât în trecut,

deoarece cuprinde multe şi diferite domenii de activitate. Aceasta înseamnă că există o continuă

preocupare în ceea ce priveşte obiectivele şi strategia care trebuie urmată pentru a le atinge

corespunzător cu evoluţia generală”37

M Poniatowski consideră că “în definitiv, organizarea teritoriului în mediul urban şi mai

ales în mediu rural, străduindu-se să se amelioreze condiţiile de viaţă cotidiană, munca şi

recreerea, dotarea şi transportul, este inima problemelor zilei”.38

Giancarlo di Sandro arată că “organizarea teritoriului, luând în considerare spaţiul

geografic, are ca obiectiv prioritar dezvoltarea susţinută şi echilibrată a tuturor sectoarelor

productive în condiţiile de mediu existente, garantând formele de dezvoltare umană şi

nemodificând ambianţa naturală prin amenajările şi echipările realizate”39

O definire sintetică realizează J.Roulin, considerând că se poate defini organizarea

teritoriului “ca o ştiinţă sau o artă, având ca obiect organizarea şi repartiţia în spaţiul naţional şi

regional a diverselor activităţi umane, în funcţie de cerinţele individului şi ale colectivităţii,

amenajarea corespunzătoare a resurselor”40

Y. Madiot consideră că “organizarea teritoriului fiind interesat în totalitatea activităţilor,

constituie un câmp de acţiune imens şi de schimb, devenind operă în funcţie de necesităţile de

conjunctură şi în funcţie de o certă viziune de dezvoltare a societăţii”41. El atribuie, de fapt,

organizării teritoriului un spaţiu considerabil lărgit în epoca contemporană, depăşind spaţiul unei

ţări, extinzându-se de exemplu asupra spaţiului european, sau al planetei, în scopul concentrării

dezechilibrelor regionale.

Activitatea de organizare a teritoriului “trebuie să pună în alternative soluţionări probabile,

cu menirea de a evidenţia posibilităţile de dezvoltare armonioasă şi echilibrată a teritoriului, să

ofere soluţii pentru repartizarea judicioasă dorită, voită sau posibilă a forţelor de producţie şi să

urmărească valorificarea superioară a resurselor materiale şi umane în condiţii economice

avantajoase. În acest scop proiectele trebuie să conţină posibilitatea de coordonare a acţiunilor

viitoare şi să ofere cadrul favorabil de alegere a unor soluţii convenabile pentru o anumită etapă.42

În etapa actuală de dezvoltare generală, economică, socială şi culturală a ţării noastre, un rol

deosebit de important îl are amenajarea teritorială a oraşelor şi localităţilor rurale. Prin specificul

său, activitatea de amenajare poate să prevină fenomenele negative ale mediului înconjurător, prin

36 A. Antonieti, Terra et agricoltura, L'Italia Agricola, nr. 3, 1970
37 Lorenzo Natali, Nuove prospettive per l’azione di bonifica, 1974
38 M.Poniatowski, La politique d’amenagement du territoire, Paris, 1974
39 G.di Sandro, Uso del teritorio e programmayione economica, Genio rurale, nr.1, 1977
40 J.M.Roulin, Amenajement du teritorire et propriete privee, Lausanne, 1961
41 Y.Madiot, L’Amenagement du territoire, Ed. Masson, Paris, 1979, p.15
42 Ciobanu, I., Probleme de eficienţă economică, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974
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modul judicios de amplasare a zonelor funcţionale, a obiectivelor economice de producţie în cadrul

unei zone industriale anume constituite şi raţional amplasate, a zonelor de locuinţe, în relaţii

armonioase cu factorii de mediu, prin modul judicios de organizare a spaţiului constituit în cadrul

planurilor de amenajare teritorială, a localităţilor urbane şi a mediului rural.43

În concluzie, se poate spune că scopul principal al studiilor de sistematizare teritorială constă

în organizarea integrată armonioasă a unui teritoriu, în aşa fel încât să se asigure dezvoltarea

funcţiilor sale economice, sociale, culturale, în prezent şi viitor.

1.6.2.1  Amenajarea spaţiului rural – consideraţii generale

Carta Europeană a spaţiului rural pune în evidenţă faptul că “o nouă acţiune este necesară la

nivel paneuropean pentru consolidarea justiţiei şi stabilităţii sociale şi economice între zonele

urbanizate şi cele rurale şi, mai ales, favorizarea creaţiei de noi facilităţi rurale, revalorizând

activităţile tradiţionale în spaţiul rural”. Se redefineşte un cadru de acţiune care să permită

dezvoltarea regiunilor rurale şi urbane ale Europei în mod armonios şi echilibrat44

Zonele rurale reprezintă cea mai mare parte a teritoriului şi joacă un rol important în

dezvoltarea socială. De aceea dezvoltarea acestor zone trebuie să se facă raţional şi compatibil cu

obiectivele globale ale naţiunii. Zonele rurale nu ar trebui considerate ca entităţi omogene – ele

diferă între ele prin dotarea lor cu resurse naturale, tradiţiile lor culturale şi etnice, nivelul lor de

dezvoltare economică, socială şi tehnică. În numeroase ţări, dezvoltarea echilibrată la nivel regional

şi ameliorarea nivelelor de viaţă ale satelor au fost principalele obiective urmărite. Progresele

tehnice au creat  interdependenţe din ce în ce mai  mari  între  agricultură şi  industrie,  între  oraşe şi

sate.(CEE/ONU)

În majoritatea ţărilor europene (şi nu numai) amenajarea teritoriului rural este reglementată

prin legi speciale. Totalitatea legilor care reglementează economia, societatea rurală în ansamblu,

sunt cuprinse în codul rural. În codul rural francez se precizează că amenajarea şi dezvoltarea

economică a spaţiului rural constituie o prioritate esenţială a amenajării teritoriului.45

De asemenea, amenajarea şi dezvoltarea economică a spaţiului rural trebuie să răspundă

realizării unor obiective, cum sunt:

- susţinerea dezvoltării tuturor potenţialităţilor mediului rural;

- ameliorarea echilibrului demografic între zonele urbane şi rurale;

- dezvoltarea producţiei agricole în strânsă corelaţie cu activităţile economice neagricole, ale

firmelor (societăţi, cooperative, etc.) din aval şi amonte de agricultură;

- asigurarea repartizării echilibrate a diferitelor activităţi care concurează la dezvoltarea mediului

rural;

43 Cucu, V.; Geografie şi urbanizare, Ed. Junimea 1976
44 Union Europene, Charte europeene de l'espace rural, 1996
45 Otiman, P.I.;  Restructurarea agriculturii... Ed Agroprint, 1999,Legea 80-502/1980 art. 72
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- cunoaşterea nevoilor în domeniul calificării şi folosirii forţei de muncă;

- încurajarea activităţilor multiple.

Proiectele de amenajare a teritoriului rural trebuie să ţină seama de câteva principii şi

anume46:

- cerinţele şi trebuinţele locuitorilor din mediul rural trebuie să se situeze în centrul planificării

proiectelor;

- interesele comunităţii au prioritate în selectarea variantelor de proiectare;

- politicile de amenajare a teritoriului trebuie să faciliteze exploatarea durabilă a agriculturii şi

silviculturii şi a altor activităţi economice;

- proiectele  de  amenajare  a  teritoriului  trebuie  să poată fi  integrate,  atunci  când  este  cazul,  în

programe de dezvoltare şi cooperare intercomunale, regionale, transfrontaliere sau europene.

Amenajarea localităţilor rurale trebuie să contribuie la dezvoltarea armonioasă şi coordonată

a teritoriului din punct de vedere economic şi socio-cultural, ţinând seama de condiţiile specifice

geografice şi etnografice a fiecărei comune în parte sau zone caracteristice.

În raport cu situaţiile pe care le au în teritoriu, cu funcţiile socio-economice şi administrative

pe care le desfăşoară şi cu perspectivele lor de dezvoltare din punct de vedere al amenajării,

localităţile rurale se pot încadra în următoarele categorii:

1. sate reşedinţă de comună, cu funcţiuni socio-administrative. Pe lângă funcţiile proprii,

acestea au şi funcţia de deservire pentru întreaga comună, respectiv: sunt mai bine

reprezentate unităţile de deservire a populaţiei (serviciile), unităţile de învăţământ (licee,

şcoli speciale), unităţile sanitare (dispensare, policlinici), unităţile culturale, etc.

2. sate, nereşedinţă de comună, acestea au dotările necesare pentru satisfacerea cerinţelor de

primă necesitate a populaţiei. Asemenea localităţi au unităţi de producţie agricolă (asociaţii

cu  sau  fără statut  juridic)  şi  centre  ale  acestora,  precum  şi  unităţi  în  aval  şi  amonte  de

producţia agricolă, într-o mai mică măsură fiind prezente serviciile, unităţile culturale şi

sanitare.

3. sate, care prin situarea lor în teritoriu sunt lipsite de căi de acces favorabile, care nu dispun

de posibilităţi de dezvoltare a bazei lor economice, care au o populaţie numeric redusă şi nu

sunt dotate corespunzător. Această categorie de aşezări face obiectul unor temeinice analize,

în vederea punerii în valoare a elementelor care dau specificitate zonelor respective, fie că

este vorba de cadrul natural, de arhitectura specifică sau de elemente culturale şi istorice ale

acestor sate.47

Amenajarea spaţiilor rurale, fiind un proces de lungă durată, trebuie să urmărească în

principal:

46 Ibidem
47 I. Bold, A.Crăciun, Opera citată, 1999
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- ridicarea nivelului de confort al satelor, prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii

(îmbunătăţirea calităţii drumurilor de acces, alimentare cu apă în reţea, canalizare, etc.);

- dotarea corespunzătoare a localităţilor din punct de vedere socio-economic şi cultural;

- încurajarea investitorilor mici şi mijlocii de a investi în mediul rural, oferind astfel noi

posibilităţi tinerilor din mediul rural;

- păstrarea arhitecturii proprii fiecărei localităţi rurale, valorificarea cadrului natural, a

tradiţiilor constructive şi artistice locale, precum şi punerea în valoare a monumentelor

istorice şi arhitecturale situate pe teritoriul respectiv.

Dar,  pentru  alegerea  celor  mai  bune  soluţii,  este  necesar  să se  ţină seama  de  condiţiile

caracteristice fiecărei zone geografice, de diferenţierile în profil economic, de gradul de dezvoltare

şi de ritmul dezvoltării specifice zonei, de specificul activităţilor de producţie, de felul de trai al

locuitorilor, obiceiurile şi tradiţiile locale, de tipologia şi arhitectura satelor.

1.6.2.2  Amenajarea spaţiului rural la nivelul comunei

Cunoaşterea problemelor actuale şi de perspectivă cu care se confruntă comunele prezintă o

importanţă deosebită pentru dezvoltarea comunelor şi amenajarea teritoriului acestora.

Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului comunelor permite reglementarea

procesului de dezvoltare a acestora şi a satelor componente, prin determinarea relaţiilor dintre ele şi

cu satele învecinate din punct de vedere al:

- valorificării resurselor naturale şi de muncă;

- relaţiilor de producţie şi socio-culturale dintre localităţi;

- structura forţei de muncă, posibilităţi de legătură cu eventualele disponibilităţi de muncă,

repartiţia populaţiei în teritoriu.

În acest sens apare necesar ca în cadrul schiţelor de sistematizare a comunelor să se analizeze

liniile generale de dezvoltare a teritoriului comunelor, avându-se în vedere factorii economici,

demografici, socio-culturali, condiţiile specifice ale cadrului natural, fondul constituit şi echiparea

tehnică a teritoriului.48

Luând în considerare aspectele caracteristice din acest punct de vedere pentru teritoriul

comunei studiate, cât şi de relaţiile de intercondiţionare şi posibilităţile de cooperare cu comunele,

oraşele sau municipiile vecine, schiţa de amenajare a comunei trebuie să cuprindă propuneri

referitoare la principalele elemente privind:

- posibilităţile de dezvoltare a funcţiunilor economice ale teritoriului comunei;

- localităţile întrunind cele mai bune condiţii de dezvoltare, localităţile cu o bază economică

relativ redusă şi condiţii care nu justifică o dezvoltare a profilului socio-economic; localităţi

care nu întrunesc condiţii pentru asigurarea unui nivel de trai corespunzător al populaţiei;

48 Instrucţiuni tehnice, metodologice şi de conţinut pentru elaborara schiţelor de sistematizare pentru comune şi sate,  Buletin CSCAS,
nr.13-14,1969
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- aprecierea ordinii de mărime a populaţiei totale de perspectivă şi repartiţia acesteia în cadrul

localităţilor care alcătuiesc comuna;

- posibilităţile pe care le oferă, în cadrul comunei, unele terenuri pentru amplasarea de unităţi

economice (fertilitate redusă, poziţia corespunzătoare faţă de căile de comunicaţie, surse de

energie electrică, etc.)

În cazul situării comunei într-un judeţ care beneficiază de un studiu teritorial, propunerile

formulate în schiţa de amenajare a comunei se vor fundamenta pe datele şi concluziile Planului de

Amenajare Teritorială a Judeţului, din care se preiau ca date de bază cele referitoare la:

- liniile generale de dezvoltare a funcţiunilor economice;

- aprecierea ordinii de mărime a populaţiei totale de perspectivă a comunei;

- posibilităţile de dezvoltare a satelor.

În cazul în care acest studiu nu a fost elaborat, se va ţine seama de gradul actual de

dezvoltare socio-economică a comunelor şi a principalelor investiţii în curs sau prevăzute a se

realiza.

În planul de amenajare se vor analiza următoarele aspecte:

1. Condiţiile cadrului natural;

2. Consecinţele pozitive sau negative asupra dezvoltării funcţiunilor economice, cât şi ale

dezvoltării şi sistematizării satelor care alcătuiesc comuna;

3. Morfostructura comunei;

- forma localităţii (naturală, geometrică, adunată-răsfirată, compactă-compusă din zone relativ

distincte, etc.).

- date referitoare la intravilanul şi extravilanul comunei.

4. Infrastructura comunei, respectiv echiparea tehnică a acesteia, cuprinde:

- condiţiile în care se găsesc drumurile, reţeaua de căi de comunicaţie, se încadrează în reţeaua

judeţului, asigură legăturile cu municipiile, oraşele, cu principalele sate din teritoriul

înconjurător;

- aspecte critice privind calitatea drumurilor şi a trotuarelor, acolo unde este cazul, starea lor,

ponderea drumurilor de pământ şi a celor pietruite din totalul drumurilor existente;

- aprovizionarea cu apă a comunei, starea reţelei de aprovizionare, unde este cazul, respectiv

starea fântânilor publice, cantitatea şi calitatea apei;

- modul de evacuare a apelor menajere, starea reţelei de canalizare, dacă există;

- accesul la serviciile telefonice, racordarea la reţeaua de gaze naturale, etc.

Propunerile referitoare la infrastructură vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea reţelei de drumuri prin extinderea reţelei şi îmbunătăţirea celei existente;

- găsirea modalităţilor de alimentare cu apă curentă a comunelor şi satelor aparţinătoare,

extinderea canalizării;

- proiecte de racordare la reţeaua de gaze naturale, precum şi accesul la serviciile telefonice.
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5. Populaţia şi forţa de muncă a comunei.

În planul de amenajare al comunei se vor prezenta principalele caracteristici demografice ale

comunei şi satelor aparţinătoare, situaţia actuală şi de perspectivă.

Astfel, situaţia actuală va cuprinde:

- o scurtă caracterizare privind numărul şi structura populaţiei comunei, structura pe grupe de

vârstă, sex şi evoluţia acestora în timp, luând în considerare datele de la recensăminte;

- structura populaţiei după nivelul de instruire, după apartenenţa religioasă;

- mişcarea naturală a populaţiei, migraţia, soldul migratoriu, navetismul;

- populaţia activă a comunei, structura populaţiei active pe sectoare de activitate, forţa de

muncă calificată din comună, etc.

La aprecierea populaţiei de perspectivă trebuie să se considere şi consecinţele pe care

dezvoltarea funcţiunilor economice ale teritoriului le poate avea asupra populaţiei de perspectivă a

comunei studiate.

A. Economia.

În gândirea economică contemporană un rol important revine concepţiilor care delimitează

evoluţia societăţii umane prin împărţirea acesteia în sectoare, iar raportul dintre aceste sectoare

reflectă de fapt însăşi evoluţia societăţii umane sub aspect economico-social.49

Întemeietorul  terminologiei  actuale  a  celor  trei  sectoare  (primar,  secundar  şi  terţiar)  este

considerat de majoritatea economiştilor, Alain Fisher care consideră că istoria omenirii se

caracterizează prin trecerea de la fenomenele de activitate primară la cele de activitate secundară şi

apoi terţiară.50

Cele trei sectoare sunt formate din:

- primar (agricultură şi industrie extractivă);

- secundar (industrie prelucrătoare);

- terţiar (toate celelalte activităţi).

Se vorbeşte tot mai mult de apariţia şi extinderea sectorului “quaternar” care este definit fie

ca sector al informaticii, fie ca un sector avansat ce s-ar desprinde din terţiar, ieşind din legile pieţei

şi ale profitului (fundaţii, cercetări ştiinţifice dezinteresate, cultură, organizaţii cu scop nelucrativ. 51

Planul de amenajare al teritoriului comunei luate în studiu trebuie să cuprindă o scurtă

caracterizare privind gradul de ocupare a forţei de muncă pe sectoare de activitate, precum şi gradul

actual de dezvoltare a sectoarelor economice în raport cu resursele teritoriului, precum şi de

perspectiva de valorificare mai eficientă a resurselor existente, într-o viziune de dezvoltare

polisectorială, integrată a comunei.

49 Fruja I, Jivan A, Marketingul serviciilor, Ed. Aero-G, Timişoara, 1999
50 Allan Fisher, The clash of progress and security, 1935
51 Fruja I, Jivan A, Opera citată, 1999
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B. Agricultura.

1. Activităţile industriale şi de construcţii

2. Serviciile, comerţul, turismul

Se vor avea în vedere atât prestările de servicii, comerţul şi turismul, cât şi serviciile publice

(respectiv învăţământul, ocrotirea sănătăţii, unităţile culturale, etc.):

- situaţia actuală privind: numărul de unităţi de prestări servicii existente şi numărul de

persoane ocupate;

- unităţile de comerţ existente, unităţile turistice, dacă este cazul, precum şi modul în care

sunt reprezentate serviciile publice: învăţământul preşcolar, şcolar şi liceal; sănătatea prin

dispensare, spitale, farmacii, etc.; cultura prin prezenţa cinematografelor, căminelor

culturale, biblioteci, fundaţii culturale, etc.; sistemul financiar prin bănci, case de credit,

etc.

În urma analizei situaţiei existente, cât şi a resurselor naturale şi umane de care dispune

comuna se vor face propunerile de perspectivă şi anume:

- se vor analiza acele elemente care pot conferi specificitate comunei, în vederea punerii în

valoare a acestora, reuşindu-se eventual dezvoltarea turismului sau agroturismului;

- modalităţi de dezvoltare în perspectivă a turismului rural;

- încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii private;

- prevederi privind îmbunătăţirea dotărilor socio-culturale, a serviciilor publice şi

comunale.

Instituţiile necesare spaţiului rural sunt atât cele tradiţionale, respectiv primăria şi consiliul

local, şcolile, bisericile, spitalul, etc., cât şi cele moderne, respectiv, bănci, burse, societăţi de

credit, societăţi financiare, de asigurări, asociaţii, fundaţii şi societăţi de diferite profile etc. Întreaga

reţea de instituţii publice trebuie să fie în permanenţă la îndemâna şi în folosul cetăţeanului, fie că

este vorba de serviciile administrative şi juridice, fie că este cazul serviciilor socio-culturale,

umanitare, de sănătate sau economico-financiare.

Planul de amenajarea teritoriului satelor cuprinde aceleaşi elemente, toate referirile fiind

făcute la satul luat în studiu.

1.7. Analiza swot a spaţiului rural din românia

Analiza SWOT este o metodă importantă a managementului strategic, denumirea metodei

provenind din iniţialele în limba engleză a cuvintelor: Strengths-puncte tari, Weaknesses-puncte

slabe, Opportunities-posibilităţi, Theats- pericole.

Analiza SWOT este efectuată în general, în colectiv, acest aspect fiind avantajos în cazul

dezvoltării rurale, deoarece astfel grupurile sociale care trăiesc în zonele respective devin ei înşişi
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participanţi activi la evaluarea situaţiei existente, ceea ce constituie prima fază în vederea elaborării

unei strategii de dezvoltare rurală locală sau regională, unde este cazul.

În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al microregiunii, punctele

sale tari sau slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare. Efectele exterioare pozitive sunt

considerate ca posibilităţi, iar cele negative, ca pericole, primejdii, ameninţări.

Specialiştii din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (M.L.P.A.T.) au

elaborat o analiză SWOT referitoare la spaţiul rural din România, care poate fi un model, un punct

de plecare pentru programele de dezvoltare teritorială în mediul rural.

Modelul de analiză SWOT al spaţiului rural din România prezentat mai jos este o abordare a

problemelor spaţiului rural din punctul de vedere al organizării teritoriului (Economie şi

administraţie locală nr.5/mai 1999, p.56-59).

Puncte tari:

a) În mediul rural se găsesc importante resurse naturale: bogăţii ale solului, bogăţii ale subsolului,

peisaje, monumente ale naturii.

b) La sat găsim construcţii de reală valoare, pe care oamenii le-au păstrat de-a lungul mai multor

generaţii.

c) Dezvoltarea durabilă încearcă să transforme relaţia de unidirecţionalitate dintre sat şi oraş într-o

relaţie de cooperare.

d) Extinderea zonelor urbane nu a afectat în totalitate specificul rural.

e) Siturile rurale din România, raportat la alte zone din Europa, prezintă valori particulare şi

atracţie turistică considerabilă.

f) Atractivitate pentru potenţialii investitori în mediul rural.

g) Posibilitatea legală a declarării unor zone peisagere ca teritorii ocrotite.

h) Există cadrul legal al organizării teritoriale rurale, în cadrul planurilor judeţene şi pe baza

reglementărilor locale.

i) Se manifestă un interes crescând pentru mediul rural.

Puncte slabe:

a) Privitor la construcţiile şi tehnicile de construire din mediul rural există un fond documentar

foarte redus şi incomplet.

b) Dezvoltarea urbană excesivă din ultimii 40 de ani a produs stagnarea sau perturbarea satelor

(depopularea satelor prin migraţii de populaţie de la sat la oraş, terenuri agricole cedate pentru

extinderi spaţiale ale oraşelor, satul s-a transformat într-o sursă de produse alimentare pentru

acoperirea nevoilor oraşelor).

c) Starea proastă a valorilor arhitecturale din mediul rural (clădiri părăsite, clădiri neântreţinute,

clădiri în litigiu, îndesire exagerată).

d) Confort precar de locuit.

e) Drumurile comunale existente sunt în general neântreţinute.
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f) Încă nu sunt inventariate sau conştientizate toate zonele rurale, din punctul de vedere al valorilor

tradiţionale de orice fel.

g) Drumurile naţionale traversează localităţi care s-au dezvoltat de o parte şi de alta a acestora.

h) Infrastructura rurală comunală este inadecvată (alimentare cu apă, canalizare, telecomunicaţii).

i) Starea materială a locuitorilor este proastă.

j) Reglementările de organizare teritorială nu ţin cont de identitatea culturală a satului, astfel ele

pot fi directive de dezvoltare greşite.

k) Cadastrul imobiliar lipseşte sau este inexact.

l) Lipseşte un sistem clar de responsabilităţi administrative.

m)  Lipseşte o strategie de dezvoltare locală pe termen lung.

n) Există multe litigii pe terenuri şi pe clădiri-monument.

o) Există zone rurale degradate de impactul activităţii umane.

p) Nu există o politică definită, stabilă de management şi lipsesc instrumentele de planificare.

q) Comunele îşi întocmesc planuri urbanistice generale, fără analiza istoricului localităţii sau al

identificării valorilor istorice, arhitecturale, peisagistice, etnografice, culturale sau naţionale;

majoritatea comunelor nu au planuri de amenajarea teritoriului administrativ care să conserve

aceste valori.

Oportunităţi:

1. În vederea integrării României, Uniunea Europeană subvenţionează unele investiţii în

domeniul protecţiei mediului, inclusiv în mediul rural, privind reabilitatea şi extinderea

sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, managementul deşeurilor, diminuarea poluării

aerului, realizabilă în principal prin reabilitarea sistemelor de termoficare.

2. Orientarea învăţământului superior de arhitectură şi către pregătirea în specialitatea de

proiectant peisagist.

3. Întocmirea unor ghiduri de tehnici de construcţii tradiţionale.

4. Elaborarea unui plan de organizarea teritoriului pe ţară: căi de comunicaţii, apă, zone

protejate, reţea de localităţi, etc.

5. Aplicarea legilor aprobate pe plan internaţional pentru protecţia mediului.

Riscuri:

1. Criteriile de selecţie a proiectelor ce pot primi asistenţă financiară comunitară, include unele

aspecte cu care locuitorii din mediul rural nu sunt familiarizaţi; nu este conştientizat interesul

comunităţii asupra proiectului; nu este înţeleasă capacitatea proiectului de a genera venituri;

li se pare de neacceptat aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”; mulţi consideră că

programele întocmite nu sunt adecvate.

2. Legăturile de parteneriat nu sunt suficient de stabile şi pregătirea, instruirea participanţilor nu

este mulţumitoare.
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3. În domeniul dezvoltării rurale legislaţia este nesatisfăcătoare şi lipsesc normele

metodologice.

4. Legea 10/1995 privind calitatea construcţiilor exceptează de la aplicarea legii clădirile pentru

locuinţe cu parter  şi  parter  plus un etaj  şi  anexele gospodăreşti  situate  în  mediul  rural  şi  în

satele ce aparţin oraşelor.

5. Au dispărut în mare parte unele meserii care conservau tehnici tradiţionale de construcţii.

6. Reglementarea construcţiilor în zonele valoroase din ţară este neglijată, în multe zone rurale

valorile se găsesc în proastă stare de conservare.

7. Lipseşte piaţa imobiliară rurală.
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CAPITOLUL 2

RESURSE UMANE ÎN MEDIUL RURAL. CARACTERISTICI SOCIO-

DEMOGRAFICE

2.1 Evoluţia populaţiei

Evoluţia populaţiei totale şi pe medii

Populaţia se defineşte ca o colectivitate de oameni care trăiesc pe un anumit spaţiu geografic;

din punct de vedere socio-demografic, populaţia poate fi descrisă ca un subsistem social, care are în

vedere numărul de locuitori, densitatea, structura pe vârste şi sexe, naşterile şi decesele,

feminizarea, migraţia şi altele. Se ştie că specificul unei societăţi este dat de mărimea populaţiei şi

de caracteristicile acesteia (demografice, socio-economice şi de instruire). Trebuie să se cunoască

cantitativ şi calitativ o populaţie (bărbaţi, femei, copii, tineri sau vârstnici, nivelul lor de instruire,

câţi lucrează, în ce domeniu de activitate, unde locuiesc etc.) pentru a adapta politicile de

dezvoltare la pulsul societăţii actuale.

Evoluţia efectivului populaţiei pe ţară, dar şi pe cele două medii (urban şi rural) este

prezentată în tabelul 2.1, începând cu anul 1981 până în prezent, fiind cuprinşi în special anii în

care au avut loc recensămintele populaţiei şi locuinţelor.52

Se observă că în 12 februarie 1891 populaţia era de 10.000.000 de locuitori, atingând

20.252.541 de locuitori la data de 1 iulie 1970, deci s-a dublat după 80 de ani şi a ajuns la sfârşitul

anului 1987, la 23 milioane de locuitori. De altfel, pe o perioadă de 100 de ani între1887-1987,

populaţia României în graniţele actuale a crescut de 2,4 ori, înregistrând un spor general de 14,4

milioane de locuitori, care corespunde unui ritm mediu anual de creştere de 0,9%. Ritmul mediu

anual de creştere a populaţiei în acest secol a înregistrat variaţii însemnate pe diferite subperioade,

mergând de la simplu la dublu. Astfel, în primii 30 de ani, 1885-1915, populaţia a crescut cu un

ritm mediu relativ ridicat (1,2%); în următorii 30 de ani, 1915-1945, evoluţia populaţiei a fost

afectată în mare măsură de ravagiile provocate de cele două războaie mondiale, consecinţele

nefaste ale războaielor resimţindu-se încă o lungă perioadă de timp prin dezastrele economice

produse prin dezechilibrul structurii pe vârste şi sexe.

52 din 1891 până în 1918 populaţia totală a României  este raportată la teritoriul actual al ţării
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Tabelul nr. 2.1 Populaţia României pe medii 1891-2002
Calculat după: Anuarul statistic al României, 1978, DCS, pag.55-57; Anuarul

Statistic al României, 1998, Romanian Statistical Yearbook, pag.84-86; Anuarul Statistic
al României, 2001, Romanian Statistical Yearbook, pag. 51; Recensământul populaţiei şi
locuinţelor, martie 2002,(2 Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977,
1992, 2002. )

Numărul locuitorilor % faţă de totalData
Total Urban Rural Urban Rural

0 1 2 3 4 5
12.02.1891 10.000.000 - - - -
31.12.1900 11.168.000 2.099.584 9.068.416 18,8 81,2
31.12.1912 12.898.000 2.373.416 10.525.584 18,4 81,6
29.12.1930 14.280.729 3.051.253 11.229.476 21,4 78,6
25.01.1948 15.872.624 3.713.139 12.159.485 23,4 76,6
21.02.1956 17.489.450 5.474.264 12.015.186 31,3 68,7
15.03.1966 19.103.163 7.305.714 11.797.449 38,2 61,8
01.07.1970 20.252.541 7.468.811 12.787.730 36,9 63,1
05.01.1977 21.559.910 9.395.729 12.164.181 43,6 56,4
01.07.1980 22.201.387 10.171.618 12.029.769 45,8 54,2
01.07.1981 22.352.635 10.484.896 11.867.739 46,9 53,1
01.07.1982 22.477.703 10.872.275 11.605.428 48,4 51,6
01.07,.1983 22.553.074 11.054.179 11.498.895 49,0 51,0

0 1 2 3 4 5
01.07.1984 22.624.505 11.141.775 11.482.730 49,2 50,8
01.07.1985 22.729.836 11.370.092 11.354.744 50,0 50,0
01.07.1986 22.823.476 11.540.494 11.282.985 50,6 49,4
01.07.1987 22.940.430 11.770.927 11.169.503 51,3 48,7
01.07.1988 23.053.552 11.961.847 11.091.705 51,9 48,1
01.07.1989 23.151.564 12.311.803 10.839.761 53,2 46,8
01.07.1990 23.206.720 12.608.844 10.597.876 54,3 45,7
01.07.1991 23.185.084 12.552.407 10.632.677 54,1 45,9
07.01.1992 22.810.035 12.391.819 10.418.216 54,3 45,7
01.07.1992 22.788.969 12.367.358 10.421.611 54,3 45,7
01.07.1993 22.755.260 12.406.204 10.349.056 54,5 45,5
01.07.1994 22.730.622 12.427.612 10.303.010 54,7 45,3
01.07.1995 22.680.951 12.457.195 10.223.756 54,9 45,1
01.07.1996 22.607.620 12.411.174 10.196.446 54,9 45,1
01.07.1997 22.545.925 12.404.690 10.141.235 55,0 45,0
01.07.1998 22.502.803 12.347.886 10.154.917 54,9 45,1
01.07.1999 22.458.022 12.302.729 10.155.293 54,8 45,2
01.07.2000 22.435.205 12.244.598 10.190.607 54,6 45,4
01.07.2001 22.408.393 12.243.348 10.164.645 54,6 45,4
18.03.2002 21.680.974 11.435.080 10.245.894 52,7 47,3
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În perioada scursă după cel de-al doilea război mondial, populaţia României a înregistrat un

proces de creştere continuă până în 1990, în mod diferit: o oarecare creştere între recensămintele

din 1948 şi 1956, între cele din 1956-1966 şi o creştere mai accentuată între 1966-1977 şi până în

1990, anul cu cel mai mare efectiv al populaţiei ţării (23.206.720), creştere ce poate fi considerată

efectul Decretului din anul 1966 privind interzicerea avorturilor în ţara noastră.

După anul 1990, datorită abrogării acestui decret, cât şi datorită migraţiei externe, populaţia

scade, ajungând în anul 2002 (18 martie) la 21.680.974 locuitori (figura 2.1).
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Figura nr. 2.1. Dinamica populaţiei totale la recensăminte

Sursa: Tabelul nr. 2.1

Analizând în timp evoluţia populaţiei se constată că, între recensămintele din 1977 şi 1992 s-

a înregistrat o creştere a populaţiei cu aproximativ 1 milion de persoane, perioada 1992-2002 se

caracterizează, în schimb, prin scăderea cu aproximativ 1 milion de persoane, ajungând astfel ca în

anul 2002 să existe o populaţie comparabilă numeric cu cea din 1977. [89, p. 5]

Evoluţia populaţiei în cei zece ani (1992-2002) a fost influenţată de scăderea accentuată a

natalităţii şi de soldul negativ al migraţiei externe, scădere care s-a produs într-un ritm mediu anual

de –0,5%.

Este de reţinut că, deşi în deceniile precedente ritmurile de creştere a populaţiei au înregistrat

valori pozitive, ele s-au diminuat de la 1,1% (în perioada 1966-1977), la numai 0,4% (în perioada

1977-1992).

În ceea ce priveşte populaţia rurală, s-a menţinut la cote înalte din 1930 până în 1966, după

care aceasta scade cu 16% între anii 1966-1997, pe când numărul populaţiei urbane a crescut cu

70%. În perioada 1992-1997 populaţia rurală a scăzut cu 280.000 de persoane, în medie pe an cu
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2,7%. Între anii 1998-2002 se observă o creştere a populaţiei rurale, cu aproape 2 puncte

procentuale deoarece, începând cu anul 1996, reântoarcerea la ţară a devenit un fenomen

caracteristic, mai ales din oraşele unde locurile de muncă s-au redus, forţa de atracţie a oraşului a

scăzut, datorită creşterii costurilor vieţii, în special a celor legate de locuinţă şi întreţinere. Oricum,

în  ambele  medii  are  loc  o  scădere  a  populaţiei  (atât  în  urban,  cât  şi  în  rural),  însă decalajul

procentual între medii s-a diminuat faţă de 1992, ca urmare a reducerii mai accentuate a populaţiei

urbane faţă de cea rurală, în special datorită migraţiei interne şi externe (figura 2.2).

În multe judeţe (în afară de Hunedoara, Braşov şi Constanţa), populaţia rurală o depăşeşte pe

cea urbană, cea mai mare diferenţă observându-se în Ilfov (unde populaţia rurală reprezintă 89,8%),

urmat de Dâmboviţa şi Giurgiu (cu câte 70,2%). [Ibidem, p. 7]

Faţă de 1992, ponderea populaţiei urbane a scăzut, atât pe total, cât şi în majoritatea

judeţelor. Se constată totuşi o creştere uşoară a acesteia în 5 judeţe: Ilfov, Alba, Dolj, Hunedoara şi

Vâlcea, mai ales prin atribuirea statutului de oraş unor foste comune şi nu pe seama factorilor

demografici.
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Figura nr. 2.2. Ponderea populaţiei pe medii la recensăminte (%)

Sursa: Tabelul nr. 2.1

O analiză succintă a trecutului arată că în perioada 1930-1956, ritmul de urbanizare fiind

lent, ponderea populaţiei rurale s-a menţinut între  69-79%; această pondere înregistrează ritmuri

înalte de scădere odată cu intensificarea gradului de urbanizare, începând cu anul 1960. Totodată, o

serie de comune au trecut în categoria oraşelor, determinând scăderea numărului şi ponderii

populaţiei rurale în totalul populaţiei ţării. La recensământul din 1977 se constată o scădere cu

aproape 7% faţă de anul 1970 (de la 63,1 la 56,4) după care scăderea progresivă cu 1-3 procente

continuă până în anul 1990 când populaţia rurală ajunge la 45,7%, această pondere menţinându-se

aproximativ egală până în 2002 când valoarea acesteia se ridică la 47,3%.
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2.2. Populaţia pe grupe de vârstă

Un fenomen de importanţă majoră care a însoţit schimbările demografice în secolul al XX-

lea în România şi se menţin şi la începutul mileniului trei, ca pretutindeni în ţările continentului, l-a

constituit deplasarea populaţiei de la grupele de vârstă mai mică către cele de vârstă mai mare. Încă

în a doua jumătate a secolului al XX-lea a început să se manifeste procesul de îmbătrânire a

populaţiei, datorită creşterii ponderii celei de peste 60 de ani.

În ţara noastră punctele principale de reper ale acestui fenomen se pot exprima în următoarea

structură, după vârstă, a populaţiei (tabelul 2.2).

Tabelul nr. 2.2 Populaţia României pe mari grupe de vârstă, în secolul al XX-lea (ani selectaţi) %

Sursa: Axenciuc, V., Populaţia României în secolul XX, în „Economistul” nr.395/2003

Anii Total 0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste
1900 100,0 40,0 54,7 5,3
1938 100,0 36,7 54,4 7,9
1956 100,0 27,5 62,6 9,9
1999 100,0 18,8 62,7 18,5

40%

55%

5%

0 - 14 ani
15 - 59 ani
60 ani şi peste

Figura nr. 2.3. Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă în anul 1900

Sursa: Tabelul nr.2.2
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Figura nr. 2.4 Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă în anul 1956

Sursa: Tabelul nr.2.2
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Figura nr. 2.5  Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă în anul 1999

Sursa: Tabelul nr.2.2

Tendinţa generală a secolului XX a fost diminuarea ponderii populaţiei tinere (0-14 ani) sub

jumătate, de la 40% la 18,8% şi sporirea populaţiei în vârstă de 60 de ani şi peste, a cărei greutate

specifică a crescut de la 5,3% la 18,5%. Dacă în 1900 cele două grupe de vârstă extreme se găseau

în decalaj foarte important, cea tânără fiind de aproape 8 ori mai mare (40 la 5,3%), la sfârşitul

secolului ponderile erau aproximativ egale (18,8%-18,5%) [11, p. 1]. Trendul marca astfel

reducerea substanţială a resurselor populaţiei mature, respectiv a potenţialului viitoarelor resurse de

muncă.
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Mai semnificativ apare faptul că în primele patru decenii, când economia şi populaţia

românească se sprijinea prioritar pe agricultură, proporţia dintre grupele tinere şi în vârstă nu s-a

schimbat sensibil, ceea ce subliniază că modul de producţie şi de viaţă rurală, care reprezenta

rezerva demografică a poporului român, nu produceau pe termen lung modificări însemnate în

acest tip de structură populaţionistă.

După demarajul procesului accelerat de industrializare şi urbanizare modernă şi de ridicare a

calităţi vieţii populaţiei de la baza piramidei sociale, se intensifică tendinţa seculară de evazare a

distanţei dintre grupa tânără şi cea vârstnică; astfel, la recensământul din 1956, prima grupă deţinea

doar 27,5% din total, faţă de 36,7% în 1938, în vreme ce grupa a treia sporeşte mult mai puţin, de

la 7,9% la 9,9% în întreaga populaţie. [Ibidem]

Procesul se accelerează în următoarele 4 decenii: cele două grupe, prima prin reducere,

cealaltă prin creştere, ajung, cum s-a menţionat, la egalitate la sfârşitul secolului.

Reiese că grupa cea mai largă a populaţiei mature, funcţionale în activitatea economico-

socială, cea între 15-59 ani, pe termen lung înregistrează mărirea ponderii sale de la 54,7% la

62,7% în stocul de populaţie. Se poate afirma că, chiar dacă în viitorul apropiat şi mai îndepărtat

reducerea sensibilă a grupei de vârstă tinere în favoarea celei vârstnice va avea consecinţe directe

asupra populaţiei active, deocamdată, în prezent, aceasta deţine ponderea cea mai ridicată.

În consecinţă, România intră în secolul XXI, cu un patrimoniu demografic semnificativ

îmbătrânit, aproape o cincime din populaţie şi cu o rezervă de populaţie tânără de aceeaşi mărime

care-şi va pune în următoarele decenii o amprentă negativă asupra grupei active, de bază, a

economiei naţionale.

Mutaţiile apărute în structura pe vârste a populaţiei evidenţiază o accentuare a procesului de

îmbătrânire demografică prin creşterea proporţiei populaţiei adulte şi vârstnice cu precădere a celei

de peste 60 de ani paralel cu scăderea numărului şi proporţiei persoanelor tinere sub 15 ani.

Această situaţie reprezintă şi efectul creşterii speranţei de viaţă în condiţiile unui spor natural redus.

Schimbări s-au produs şi în ceea ce priveşte vârsta medie a populaţiei ţării. Astfel, aceasta a

fost în anul 2002 de 37,3 ani cu 2,7 ani mai mare decât la recensământul din 1992 şi cu 4,7 ani mai

mare faţă de cel din 1977. vârsta medie a populaţiei feminine (38,6 ani) este mai ridicată decât cea

a populaţiei masculine (35,9 ani) şi ca urmare a procesului de îmbătrânire demografică comparativ

cu 1992, creşterea vârstei medii a fost mai accentuată la femei (cu 2,9 ani) decât la bărbaţi (cu 2,5

ani).

De asemenea, faţă de anul 1992, populaţia în vârstă de 0-14 ani a scăzut cu 1361 mii

persoane, iar proporţia ei în totalul populaţiei a scăzut de la 22,7% la 17,6% în 2002.

În aceeaşi perioadă, deşi a scăzut cu 219 mii persoane, ponderea populaţiei adulte  de 15-59

ani a crescut de la 60,9% la 63,0%, în special datorită scăderii semnificative a ponderii copiilor de

0-14 ani. În ceea ce priveşte numărul şi proporţia populaţiei în vârstă de 60 de ani şi peste,  aceasta

a înregistrat o creştere de 451 mii persoane, ponderea lor fiind de 19,4% în totalul populaţiei, faţă
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de 16,4% în 1992; la recensământul din 2002 s-au înregistrat 310 persoane centenare din care 228

erau femei. Îmbătrânirea demografică este mai accentuată la populaţia de sex feminin; ponderea

femeilor vârstnice (21,7%) este mai ridicată decât a bărbaţilor de aceeaşi vârstă (16,9%), iar

numărul femeilor vârstnice este cu circa o treime mai mare decât a bărbaţilor vârstnici. [89, p. 10]

Vom urmări dinamica populaţiei pe grupe de vârstă în anii în patru serii: anul 1977,

când aceasta a  avut un efectiv de 21.657.569, în anul 1990 când numărul locuitorilor a fost

de 23.206.720 persoane, în anul 2000, când populaţia a fost de 22.435.205 locuitori şi 2002

când populaţia a scăzut la 21.680.974 (tabelul 2.3).

Interesant de studiat este ponderea populaţiei între 15-64 ani, faţă de total populaţie. În 1977

aceasta era de  13.938.687 persoane şi reprezenta 64,35% din total, 64,92% în cazul bărbaţilor

(6.932.613 persoane) şi 63,60% femei (la un număr total de 6.983.374 persoane de sex feminin).

În 1990 ponderea acestor categorii de vârstă este mai mare: 71,43% (la un total de

16.578.663), aici fiind cuprinse generaţiile mai numeroase născute după Decretul din 1966, care

interzicea întreruperile de sarcină. La bărbaţi însă, ponderea este mai mică decât la recensământul

precedent: 49,64% (5.684.290 persoane de sex masculin), iar la femei 65,24% (7.670.827

persoane). În anul 2000, persoanele cu vârste cuprinse între 15-64 de ani au o reprezentare de

68,42% din totalul populaţiei (15.351.612 persoane), bărbaţii reprezentând 69,54% (7.628.464

persoane), iar femeile 67,35% (7.723.143 persoane). În 2002 ponderea acestor grupe de vârstă în

totalul populaţiei a fost de 68,31% la bărbaţi fiind cu peste 2% mai mare, 69,5% faţă de 67,1% la

femei.

Tabel nr. 2.3. Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitans)

Anii
Years

Născuţi
vii

Live-
births

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

Căsătorii
Marriages

Divorţuri
Divorces

Născuţi morţi la
1000 născuţi (vii-

morţi)
Dead-born

children per 1000
births (live-births
and dead-born)

Decese la o
vârstă sub 1
an la 1000
născuţi-vii

Infant
deaths per
1000 live-

births
URBAN

1990 12,9 8,2 4,7 9,1 2,10 7,7 24,1
1991 11,0 8,2 2,8 8,3 2,27 7,1 19,6
1992 10,2 8,7 1,5 7,6 1,84 6,6 20,8
1993 9,6 8,8 0,8 7,0 1,93 6,3 19,7
1994 9,3 8,8 0,5 6,7 2,42 6,7 20,1
1995 8,9 9,1 -0,2 6,8 2,11 6,3 18,2
1996 8,8 9,5 -0,7 6,9 2,14 6,3 18,5
1997 8,9 9,4 -0,5 6,7 2,04 6,2 18,5
1998 9,0 9,2 -0,2 6,8 2,34 6,4 17,3
1999 8,9 9,1 -0,2 6,6 2,05 6,1 15,2
2000 8,9 8,9 - 6,5 1,84 5,6 16,1

RURAL
1990 14,3 13,4 0,9 7,5 0,67 6,4 29,7
1991 12,9 13,9 -1,0 7,5 0,82 6,6 25,8
1992 12,9 14,8 -1,9 7,7 0,65 6,3 25,7
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1993 12,7 14,9 -2,2 7,3 0,72 6,3 26,4
1994 12,7 15,1 -2,4 6,9 0,95 6,4 27,2
1995 12,3 15,4 -3,1 6,8 0,86 6,1 23,9
1996 12,0 16,5 -4,5 6,4 0,89 6,0 25,6
1997 12,4 15,9 -3,5 6,3 0,95 6,2 25,0
1998 12,4 15,3 -2,9 6,1 1,10 6,3 23,3
1999 12,3 15,1 -2,8 5,8 0,92 6,2 21,5
2000 12,3 14,4 -2,1 5,5 0,80 6,1 20,8

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2001, pag. 63

Tabel nr. 2.4. Populaţia României pe vârste, medii şi sexe în anul 2002

Calculat după: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002 (9. Populaţia

pe sexe şi grupe de vârstă), p.1-2
Grupa

de
vârstă

Total 100% Urban      52,70% Rural    47,30%

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 100,0 48,8 51,2 100,0 48,0 52,0 100,0 49,5 50,5
0-4 100,0 51,3 48,7 100,0 51,3 48,7 100,0 51,3 48,7

5 - 9 100,0 51,2 48,8 100,0 51,1 48,9 100,0 51,2 48,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 - 14 100,0 51,0 49,0 100,0 50,9 49,1 100,0 51,2 48,8
15-19 100,0 51,2 48,8 100,0 50,8 49,2 100,0 51,9 48,1
20-24 100,0 51,0 49,0 100,0 50,1 49,0 100,0 52,2 47,8
25-29 100,0 50,9 49,1 100,0 49,5 50,5 100,0 52,5 47,5
30-34 100,0 50,4 49,6 100,0 47,8 52,2 100,0 54,0 46,0
35-39 100,0 50,2 49,8 100,0 46,7 53,3 100,0 55,3 44,7
40-44 100,0 49,7 50,3 100,0 46,9 53,1 100,0 54,4 45,6
45-49 100,0 49,0 51,0 100,0 48,3 51,7 100,0 50,2 49,8
50-54 100,0 48,4 51,6 100,0 49,1 50,9 100,0 47,5 52,5
55-59 100,0 47,3 52,7 100,0 47,8 52,2 100,0 47,0 53,0
60-64 100,0 45,7 54,3 100,0 45,8 54,2 100,0 45,6 54,4
65-69 100,0 44,2 55,8 100,0 43,8 56,2 100,0 44,7 55,3
70-74 100,0 42,7 59,3 100,0 41,6 59,4 100,0 43,2 56,8
75-79 100,0 40,0 60,0 100,0 38,0 62,0 100,0 40,8 59,2
80-84 100,0 35,1 64,9 100,0 32,8 67,2 100,0 36,7 63,3
85 şi
peste

100,0 33,9 66,1 100,0 32,3 67,7 100,0 35,0 65,0

Semnificativ în analiza resurselor umane este şi marcarea momentului “sex ratio tertiar “,

precum şi mobilitatea acestui moment în seriile analizate. La naştere şi la grupele de vârstă mai

mică, predomină persoanele de sex masculin. Pe măsura înaintării în vârstă, acest plus scade şi la

un moment dat se egalează, după care predomină persoanele de sex feminin. Acest moment se

numeşte sex ratio terţiar.  Sex ratio primar  este procentul pe sexe la concepere, care în general

este mai mare la cei de sex masculin, sex ratio secundar semnifică procentul pe sexe la naştere care

de asemenea, este mai mare la populaţia masculină cu anumite oscilaţii la diferite populaţii de pe

glob. Ulterior, la grupele de vârstă mai mari, a această diferenţă se egalează şi apoi se schimbă în

favoarea celor de sex feminin apărând astfel o majoritate feminină în populaţia totală. Clarificările

de  acest  gen,  mai  ales  în  legătură cu  sex  ratio  terţiar  sunt  importante  pentru  înţelegerea  şi

interpretarea corectă a datelor privind populaţia. De exemplu, în România pe total populaţie există
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un plus feminin de 509 413 000 persoane. Dar, din datele anului 2001 se constată că femeile devin

majoritare  în  cadrul  populaţiei  la  30 de ani  pe ţară,  25 de ani  în  populaţia  urbană şi  47 de ani  în

populaţia rurală.  În anul 2002, în mediul urban ponderea celor două sexe se inversează de la grupa

de vârstă 25-29 ani pe când în rural ponderea majoritară a femeilor apare numai la grupa de vârstă

50-54 de ani (tabel 2.4). Pe ţară, datorită echilibrării dintre cele două medii, grupa care marchează

momentul sex ratio terţiar este 40-44 ani (figurile 2.6, 2.7 şi 2.8). Am mai observat că momentul la

care  ne  referim se  “manifestă”  mai  repede  cu  aproape  10  ani  la  recensământul  din  1977,  faţă de

următoarele două recensăminte şi chiar mai devreme, la recensămintele de dinaintea anului 1977.
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Figura nr. 2.6 – Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă în anul 2002

Sursa: Tabelul  nr. 2.4
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Figura nr. 2.7.  – Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe în mediul urban

Sursa: Tabel nr. 2.4
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Figura nr. 2.8.  Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe în mediul rural

Sursa: Tabelul nr. 2.4.

Cauza acestei situaţii poate fi raportată la ratele specifice de mortalitate pe sexe. În orice

colectivitate umană, nivelul mortalităţii se diferenţiază în funcţie de cele două caracteristici

demografice fundamentale: sexul şi vârsta.

Variaţia intensităţii mortalităţii în funcţie de sexul unei populaţii se poate descrie cu ajutorul

ratelor specifice de mortalitate pe sexe, care se calculează prin raportarea mulţimii deceselor
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înregistrate în cadrul unei populaţii de un anumit sex, într-o anumită perioadă de timp, la efectivul

mediu al populaţiei sexului respectiv, astfel:

- pentru sexul masculin m1 = 1000
1

1 x
P
D

- pentru sexul feminin m2 = 1000
2

2 x
P
D

În mod obişnuit pentru orice populaţie m1>m2 la toate vârstele, fenomenul a căpătat

denumirea de supramortalitate masculină. Aceasta se datorează unor cauze multiple ,de natură

diferită:

- factori genetici care stau la baza riscurilor diferite de îmbolnăvire a celor două sexe

(cromozomii X şi Y la bărbaţi în comparaţie cu cei doi XX ai femeilor se asociază,  se pare cu un

fond mai scăzut de rezistenţă biologică);

- factori social-economici diferiţi în care trăiesc şi lucrează cele două sexe (fumat,

alcoolism, ocupaţii cu risc crescut etc.);

- efectele unor evenimente deosebite, excepţionale, cum ar fi războaiele, revoluţiile.

Fără detalieri, rezultă, pe plan mondial, că durata medie de viaţă a bărbaţilor este

sensibil mai scăzută decât cea a femeilor. În  Fig. 2.9 este prezentată piramida vârstelor în anii 1992

şi 2002.

Fig. 2.9 Piramida vârstelor în anii 1992 şi 2002
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2.3. Structura pe sexe. Ponderea populaţiei feminine în mediul rural

Structura populaţiei pe sexe, vârste şi medii exercită o influenţă determinată de evoluţia

colectivităţilor umane, atât prin implicaţiile sale demografice, cât şi prin consecinţele economice şi

sociale. Sub impactul acţiunii combinate a factorilor demografici (proporţia pe sexe a născuţilor vii

şi mortalitatea diferenţiată pe sexe) şi a proporţiei mai mari a persoanelor de sex masculin în rândul

emigranţilor, în anii 2000, 2001 şi 2002 continuă să predomine populaţia de sex feminin, proporţia

femeilor crescând în perioada care a trecut de la ultimul recensământ.

Structura populaţiei pe sexe în anul 2000 avea următoarea configuraţie: 51,1% femei, 48,9%

bărbaţi; în mediul rural femeile erau în proporţie de 50,3% din totalul populaţiei de la sate, pe când

în mediul urban 51,8% sunt femei şi 48,2% bărbaţi din populaţia urbană, în 2002 din totalul

populaţiei, un număr de 11.112 mii persoane (51,3%) sunt de sex feminin, iar 10.569 mii  (48,7%)

de sex masculin.

În perioada 1992-2002 scăderea populaţiei feminine a fost mai redusă decât cea a populaţiei

masculine, ceea ce a avut ca rezultat accentuarea decalajului procentual între sexe. Astfel, în anul

2002, la 1.000 persoane de sex masculin reveneau 1.051 persoane de sex feminin, faţă de 1.034

persoane de sex feminin în 1992, respectiv 1.029 persoane de sex feminin în 1977. Populaţia

feminină se concentrează în mediul urban într-o proporţie mai mare (53,5% din totalul populaţiei

feminine) decât cea masculină (52%). [Ibidem, p. 8]

O caracteristică a populaţiei rurale pe parcursul perioadei 1930-2002 este ponderea

fluctuantă a femeilor (tabel 2.5). Dacă ne referim la ultimele patru decenii constatăm că spre

deosebire de situaţiile înregistrate în 1966 şi 1977, când ponderea populaţiei feminine din rural era

mai mare decât a celei din urban, la ultimele două recensăminte ponderea populaţiei feminine în

populaţia rurală este mai mică (50,4%); pentru populaţia masculină situaţia este inversă (figura

2.10).

Tabelul nr. 2.5. Ponderea populaţiei feminine în populaţia totală şi pe medii
 la recensămintele din perioada 1930-2002  %

Calculat după: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 7.01.1992, vol. 1 CNS 1994, p.
XVIII; Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 0.3 2002, (3. Populaţia pe sexe la

recensămintele din anii 1992 şi 2002).
Anul Total Urban Rural
1930 50,9 50,3 51,3
1948 51,7 51,4 51,7
1956 51,4 51,0 51,6
1966 51,0 50,0 51,6
1977 50,7 50,6 50,8
1992 50,8 51,2 50,4
2002 51,2 51,9 50,4
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Figura nr. 2.10 Ponderea populaţiei feminine. Sursa tabelul nr.2.5

Feminizarea operează diferenţiat, afectând persoanele de peste 40 de ani şi devenind

progresiv simptomatică pe măsura înaintării în vârstă (tabel 2.6).

Tabelul nr. 2.6. Indicele de feminitate a populaţiei rurale pe grupe de vârstă 1992-2002

Calculat după: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7.01.1992, vol I, CNS 1994,  p.

109-111; Recensământul populaţiei şi locuinţelor din18.03.2002, (9. Populaţia pe sexe şi

vârste).

Grupa de
vârstă

Număr femei la
1000 bărbaţi în

1992

Număr femei la 1000
bărbaţi în 2002

0-14 ani 953 950
15-39 ani 862 883
40-49 ani 1061 913
50-54 ani 1083 1104
55-64 ani 1100 1165
65-74 ani 1283 1270

75 ani şi peste 1518 1575
Media pe total 1017 1018

Evoluţia ponderală a populaţiei feminine în intervalul 1992-2002, detaşează aceeaşi

caracteristică de atenuare a procesului de feminizare a ruralului, în unele regiuni, iar pe total rural

ponderea este aceeaşi ca în 1992 (50,4%)

Structura pe sexe şi vârste exprimă la nivelul întregii populaţii rurale efectul conjugat

al natalităţii, mortalităţii şi migraţiei interne. Evoluţia populaţiei rurale în ultimele decenii
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este marcată de tendinţa de îmbătrânire (pe total cea de peste 60 de ani a ajuns la 24,4 % în

anul 2002, iar populaţia cuprinsă între 0-14 ani la 19,4%). Populaţia masculină din

categoria 0-19 ani deţine o pondere importantă (între 50,6-53,7). În schimb, grupa de

vârstă 60 de ani şi peste este caracterizată de ponderi mai reduse ale populaţiei masculine.

(40,8-46,9). [Ibidem]

2.4 Factori ai dinamicii resurselor umane
2.4.1 Natalitatea

Factorul cel mai important de care depinde în mare măsură creşterea sau scăderea numerică a

populaţiei unui teritoriu este natalitatea. De asemenea, se presupune că o evoluţie normală a

acestui fenomen, adică fără oscilaţii deosebite de la un an la altul, asigură existenţa unei proporţii

armonioase între copii, tineri, adulţi şi persoane vârstnice.

Natalitatea unei populaţii sau subpopulaţii caracterizează mulţimea născuţilor vii în cadrul

unei anumite colectivităţi umane.

Rata brută a natalităţii -“r”- măsoară frecvenţa sau intensitatea unei anumite populaţii şi se

calculează prin raportarea născuţilor vii N la efectivul mediu al populaţiei P :

100x
P
Nn =

Astfel, de exemplu, în anul 2000 în România s-au născut 234.521 copii, efectivul populaţiei

la 1 iulie 2000 a fost de 22.435.205, iar rata brută de natalitate:

n = %45,10100
205.435.22

521.234
=x

ceea ce înseamnă că în ţara noastră reveneau în medie 10,4 născuţi vii la 1.000 de locuitori,

înregistrând o scădere continuă şi accelerată, mai ales după 1990 şi mai accentuată în mediu urban.

Deşi la numitorul relaţiei de mai sus nu se cuprinde numai populaţia supusă riscului de a naşte, rata

brută de natalitate este un indicator des utilizat, atât în statistica naţională, cât şi în comparaţiile

internaţionale.

Natalitatea populaţiei României se află într-un proces de scădere de lungă durată, început la

sfârşitul  secolului  al  XIX-lea şi  până în  prezent,  când a atins  cel  mai  scăzut  nivel  din întreaga sa

istorie în timp de pace. Până în anul 1915, factorul esenţial al măririi populaţiei l-a constituit

creşterea natalităţii, România, cu o rată de 38-40% figura în statistica demografică internaţională pe

primul loc între ţările continentului nostru. În condiţiile în care rata deceselor rămânea relativ

constantă, rezulta un spor natural de 14,6-16%.

În  perioada  interbelică,  care  la  începutul  anilor  ’20  purta  încă efectele  negative  ale

războiului, mişcarea absolută a populaţiei intra într-o fază nouă, marcată prima oară, pe termen
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mediu, de reducerea mortalităţii, dar şi de diminuare a natalităţii; întrucât primul proces a fost mai

puternic, a rezultat un spor natural în creştere relativă, dar exprimat în rate la 1000 locuitori, redus

considerabil de la 16% în 1915 la 9,7% în 1939. [11, p. 1]

România se înscria astfel, începând din anii interbelici, pe tendinţele generale ale mişcării

demografice continentale: de reducere a ratei natalităţii şi sporului natural, de reducere mai

accentuată a mortalităţii, de sporire a duratei medii de viaţă şi creşterii ponderii populaţiei

vârstnice.

Exemplificând evoluţia natalităţii din perioada amintită până în prezent, precizăm că, în anul

1930 natalitatea era de circa 34 la 1.000 de locuitori; în 1938 de 29‰, după care tendinţa de

scădere se accentuează, atingând un punct limită între 1950-1955, când, la sfârşitul acestui interval,

ajunge la 19,1‰, după care, în fiecare an mai pierde câte o unitate, până în anul 1967, când atinge

cota superioară pe o perioadă de 30 de ani (din 1960 până în 2002), consecinţa Decretului de

interzicere  a  avorturilor  din  1966.  De  remarcat  că datorită acestei  reglementări,  rata  brută a

natalităţii s-a dublat aproape într-un singur an (de la 14% în 1966 la 27,4% în 1967). Această cotă

ridicată se mai întâlneşte doar în anul 1968 (26,7%) după care începe să scadă la 23,3%, respectiv

21,1% în următorii doi ani şi apoi cu câte o unitate în fiecare an, reuşind să mai depăşească 20%

doar în anul 1974. După 1990 până în 2000, ea oscilează între 11,9 şi 10,5‰, dar în următorii doi

ani scade sub 10‰ (9,8 în 2001 şi 9,7 în 2002) (tabel 2.7 şi figura 2.11).

Tabel nr. 2.7. Rata de natalitate (la 1000 locuitori)
Sursa: Anuarul Statistic al României 200, Romanian Statistical Yearbook, p. 63, 2003, p. 63, 65.

Ani de referinţă

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 13,6 11,9 11,4 11,0 10,9 10,4 10,2 10,5 10,5 10,4 10,5 9,8 9,7

Urban 12,9 11,0 10,2 9,6 9,3 8,9 8,8 8,9 9,0 8,9 8,9 8,4 8,5

Rural 14,3 12,9 12,9 12,7 12,7 12,3 12,0 12,4 12,4 12,3 12,3 11,5 11,0



84

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

total
urban
rural

Figura. nr. 2.11 Evoluţia ratei de natalitate (1990-2002)

Sursa: tabelul nr. 2.7

În perioada 1990-2002, deşi în rural rata de natalitate este mai ridicată, tendinţa de scădere a

acesteia s-a evidenţiat şi aici, de la 14,3% în 1990 la 11.0% în 2002. Diferenţe mai mari între cele

două medii se constată în anul 1994 (9,3‰ în mediul urban şi 12,7‰ în rural) şi în 1997 (8,9‰ în

urban şi 12,4‰ în rural). [8, p.63]

2.4.2 Fertilitatea

Fertilitatea este un fenomen demografic care descrie capacitatea de procreere sau de

reproducere ce se manifestă în cadrul unei populaţii delimitate în timp şi spaţiu. Studiul fertilităţii

populaţiei face apel la o serie de noţiuni şi indicatori cu ajutorul cărora se caracterizează şi se

măsoară aspectele cantitative şi calitative ale procesului de reproducere umană.

Toate fenomenele demografice care au loc de-a lungul ciclului vieţii sunt legate direct sau

indirect de fertilitate. În mod obişnuit, în demografie, natalitatea şi fertilitatea se referă în special la

populaţia feminină. Fertilitatea masculină, deşi este la fel de importantă ca cea feminină, este mai

greu de măsurat. În viaţa unei persoane există un interval de timp în interiorul căruia fiinţa umană

este capabilă să procreeze numit ”vârstă fertilă”, pentru femei acest interval este cuprins în mod

convenţional între 15 şi 49 de ani. Nivelul maxim al fertilităţii unei femei este de 20 de copii şi el

se atinge în practică doar în mod excepţional.

Rata generală de fertilitate - fg- se calculează prin raportarea mulţimii născuţilor vii – H – la

efectivul mediu al populaţiei feminine de vârstă fertilă F15-49, deci la efectivul populaţiei supus

riscului de a naşte: gf = 1000
4915

x
F

N

-

. De exemplu: în anul 2000, numărul născuţilor vii a fost de
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234.521 copii, iar numărul mediu al populaţiei feminine de vârstă fertilă a fost în acelaşi an de

5.819.379 persoane (femei necăsătorite, căsătorite, divorţate, văduve). Aceasta înseamnă că în anul

2000 reveneau 40,3 născuţi vii la 1000 de femei în vârstă fertilă. Din tabelul 2.8 se poate observa

tendinţa de reducere a fertilităţii feminine de la 89,9 născuţi vii la 1000 femei în vârstă fertilă în

anul 1956, la mai mult de jumătate în 2002.

Tabel nr. 2.8. Ratele generale de fertilitate între anii de fertilitate 1956-2000

Sursa: Anuarul Demografic al României 1996, CNS, Bucureşti, p. 113-117; Anuarul

Statistic al României  2001, Romanian Statistical Yearbook, p. 68 şi 2003, p. 70

Anii Rata generală de
fertilitate

Anii Rata generală de
fertilitate

1956 89,9 1979 76,6
1957 85,7 1980 74,8
1958 81,9 1981 71,9
1959 77,1 1982 65,1
1960 73,9 1983 59,5
1961 68,4 1984 64,2
1962 63,5 1985 65,1
1963 61,9 1986 68,2
1964 59,9 1987 69,1
1965 57,3 1988 68,4
1966 55,7 1989 66,3
1967 105,5 1990 56,2
1968 102,9 1991 48,7
1969 89,6 1992 46,6
1970 81,2 1993 44,3
1971 75,3 1994 43,3
1972 72,7 1995 41,1
1973 70,4 1997 40,6
1974 79,3 1998 40,6
1975 77,5 1999 40,2
1976 77,3 2000 40,3
1977 78,8 2001 37,8
1978 77,7 2002 37,5

Rata totală de fertilitate –  ft –  arată numărul  mediu de copii  pe care i-ar  naşte  o femeie în

decursul întregii sale perioada fertile, dacă la fiecare vârstă ar avea fertilitatea specifică a

contingentului fertil observată în anul de calcul şi se determină prin însumarea ratelor specifice de

fertilitate – f – pe vârste:

ftt = å
49

15
xf
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Rata specifică de fertilitate –  fx –  se  calculează sub  forma  unui  raport  între  numărul

născuţilor vii – Nx ai femeilor de o anumită vârstă – x – la efectivul femeilor respective –Fx-, după

formula:

fx = 1000x
F
N

x

x

2.4.3. Mortalitatea

Mortalitatea constituie un fenomen demografic care descrie mulţimea deceselor produse în

cadrul unei populaţii într-o perioadă de timp determinată, de obicei un an calendaristic. Dacă

natalitatea nu se află într-un raport rigid şi imediat cu situaţia materială, cu nivelul condiţiilor de

viaţă, mortalitatea depinde direct de aceste condiţii; natalitatea a putut fi modificată prin măsuri de

constrângere, în timp ce mortalitatea se supunea doar condiţiilor economico-sociale şi naturale.

Cuprinderea treptată, de la sfârşitul deceniului cinci a populaţiei într-un sistem de politică medicală

preventivă,  răspândit  şi  la  sate,  precum şi  migrarea populaţiei  rurale  spre oraşe noi,  amenajate  cu

utilităţi chiar şi mai modeste de igienă şi alimentaţie, au produs efecte benefice asupra condiţiilor

de trai. Mortalitatea (şi cea infantilă) s-a redus: rata deceselor coboară de la 24,5% în 1900 la

18,6% în 1939 şi 8,2% în 1966. [11, p. 2]

Dar, din motive cauzate de restricţia întreruperilor de sarcină, de ajungerea la limita vârstei

generaţiilor de la începutul secolului, în majoritate neocrotite medical jumătate de secol, precum şi

ca urmare a declinului condiţiilor medicale şi de consum din ultimele decenii ale secolului al XX-

lea, rata mortalităţii se plasează din nou în tendinţa de creştere fiind în 1999 de 10,6% iar în 2000

de 11,4%. De altfel, caracteristica principală a evoluţiei în ultimii 20 de ani a mortalităţii generale

din România constă în faptul că aceasta a fost stabilizată în jurul unui nivel de 10 până la 12

decedaţi la 1.000 de locuitori, indice care situează România printre ţările cu mortalitate generală

ridicată. În anul 2002 valoarea acestui indicator este egală cu cea a anului 1997.

Rata brută de mortalitate  se calculează prin raportarea mulţimii deceselor – D – care s-au

produs în populaţia considerată în timpul unui an calendaristic, la efectivul mediu – P – al

populaţiei respective după formula: m = 1000x
P
D

. Astfel, în 2000, numărul deceselor a fost de

255.820, iar efectivul mediu al populaţiei la 1 iulie a fost egal cu 22.435.205 locuitori. Substituind

aceste date rezultă:

m =
22435205
255820

´1000 = 11,4

Aceasta înseamnă că în ţara noastră s-au produs în anul 2000 în medie 11,4 decese la 1.000

de locuitori. Se observă o creştere de aproape 1% a mortalităţii faţă de anul 1990, când mortalitatea
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generală din România era de 10,6‰, mai scăzută decât în unele ţări europene, ca Danemarca

(11,9‰), Suedia (11,1‰), Regatul Unit (11,2‰), Ungaria (14,1‰).

Ceea ce trebuie remarcat este că nivelul mortalităţii generale este mai ridicat în mediul rural

decât în urban în fiecare din anii exemplificaţi în tabelul 2.9 şi figura 2.11.

Tabelul nr. 2.9. Rata brută de mortalitate pe medii (‰)
Sursa: Anuarul Statistic  al României, 2001, Romanian Statistical Yearbook, p. 63, 2003, p. 63, 65.

Ani de referinţă

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 10,6 10,9 11,6 11,6 11,7 12,0 12,7 12,4 12,0 11,8 11,4 11,6 12,4

Urban 8,2 8,2 8,7 8,8 8,8 9,1 9,5 9,4 9,2 9,1 8,9 9,0 9,8

Rural 13,4 13,9 14,8 14,9 15,1 15,4 16,5 15,9 15,3 15,4 14,4 14,6 15,3
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Figura nr. 2.12. Evoluţia ratei brute de mortalitate

Sursa: Tabelul nr.2.9

Pe cauze de decese, mortalitatea populaţiei rurale se datorează în primul rând bolilor

aparatului circulator, urmate de tumori, de boli ale aparatului respirator şi de boli ale aparatului

digestiv.

În funcţie de o serie de factori, dintre care foarte important este structura pe vârste a

populaţiei, mortalitatea diferă de la o zonă la alta.

În partea de vest, unde structura pe vârste a populaţiei rurale a fost mai nefavorabilă, având o

pondere mai mare persoanele de 60 de ani şi peste, mortalitatea era mai ridicată. Faţă de o

mortalitate generală în mediul rural, de 13,9 decedaţi la 1.000 de locuitori, în anul 1991, în câteva

judeţe din vestul a ţării, mortalitatea era mai ridicată: Arad (17,5‰), Caraş-Severin (17,3‰),

Mehedinţi (17,2‰). În acelaşi an, în Timiş, mortalitatea era de 11,9‰, iar în anul 2000 de 11,7‰

faţă de o medie de 14,4‰ pe  întreg mediul rural românesc.
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În schimb, în zona de est a României, mortalitatea generală din mediul rural este mai

scăzută, ca urmare, îndeosebi, a unei structuri pe vârste mai favorabilă a populaţiei. Judeţe cu

mortalitate mai scăzută sunt: Iaşi (10,3‰) şi Neamţ (10,2‰). În aceste zone, unde mortalitatea

generală a populaţiei este mai scăzută cu aproximativ 4%, structura pe vârste a populaţiei prezintă o

pondere mai ridicată a copiilor de 0-14 ani, în paralel cu o pondere mai scăzută a populaţiei

vârstnice.

Rezultă că evoluţia mortalităţii generale din România va depinde, în viitor, în mare măsură,

de structura pe vârste a populaţiei. Este de la sine înţeles că mai există şi alţi factori de care depinde

mortalitatea populaţiei dintr-un anumit teritoriu, şi anume: condiţiile de igienă, dotarea cu unităţi

sanitare şi cu personal medico-sanitar specializat, gradul de cultură a locuitorilor şi, nu în ultimul

rând, condiţiile de muncă şi de viaţă ale locuitorilor respectivi.

Deci, alături de sex, vârsta reprezintă o altă caracteristică fundamentală în funcţie de care

mortalitatea populaţiei înregistrează o variaţie importantă. Intensitatea diferită a mortalităţii pe

vârste se poate caracteriza cu ajutorul ratelor specifice de mortalitate pe vârste – mx – calculate prin

raportarea numărului de decese – Dx – care au avut loc în cadrul unei subpopulaţii în vârstă x ani

împliniţi în decursul unui an calendaristic, la efectivul mediu al populaţiei de acea vârstă - xP ,

după formula:

mx = 1000x
P
D

x

x

Rata brută de mortalitate generală este în funcţie de ratele specifice ale mortalităţii pe vârste,

care se constituie în doi factori principali de influenţă asupra variaţiei în timp şi spaţiu a mortalităţii

generale.

Mortalitatea infantilă reprezintă mulţimea deceselor populaţiei în vârstă de 0 ani înregistrate

într-o anumită perioadă de timp, de obicei un an calendaristic. Datorită intensităţii ridicate şi

specificului colectivităţii la care se referă, mortalitatea infantilă prezintă o importanţă deosebită în

analiza demografică şi dispune de metode proprii de analiză.

Intensitatea mortalităţii infantile se stabileşte cu ajutorul ratei mortalităţii infantile – m0 –

care se  calculează prin raportarea numărului  deceselor  la  vârsta  de zero ani  – D0 – înregistrate în

perioada de timp considerată, la numărul născuţilor vii din aceeaşi perioadă, după formula: m0 =

1000
0

0 x
N
D

.  În  România s-au înregistrat  în  anul  2000,  4.370 decese,  iar  numărul  născuţilor  vii  în

acelaşi an a fost de 234.521, deci: m0 =
234521
4370

´1000 = 18,63.

Deci, la fiecare 1.000 de născuţi vii din România reveneau în anul 2000, în medie  18,6

decese, nivel mai scăzut cu 2,6 ‰ în 1995 şi 5,3 ‰ în 1994, dar mai ridicat de circa 4-5 ori decât în
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ţările  cele  mai  dezvoltate  şi  mai  redus  decât  în  India  de  4-5  ori  şi  decât  în  China  de  2  ori53.

Urmărind evoluţia mortalităţii infantile încă de la începutul secolului al XX-lea se constată nivelul

ridicat al acestui indicator în primele patru decenii ale secolului dar cu o uşoară tendinţă de

reducere, de la 203,0 la mie în 1900 la 179,0 la mie în 1939. După anul 1948 rata deceselor

infantile scade ajungând în 1966 la 46,6 la mie, în 1986 la 23,2 la mie,  18,6 la mie în 2000, şi 17,3

la mie în 2002 . [8, p. 62]

Astfel, acest indicator demografic a avut o curbă descendentă cu excepţia câtorva ani din

deceniul nouă (de exemplu, 28,9 la mie în 1987, 25,4 la mie în 1988 şi 26,9 la mie în 1989) care au

purtat amprenta declinului condiţiilor medicale. Cu toate acestea, România,  la sfârşitul sec. al XX-

lea , se afla la distanţă însemnată cu procente mult mai ridicate de mortalitate infantilă, faţă de

ţările dezvoltate din Europa (tabel 2.10). Această valoare (26,9‰) se menţine şi în anul 1990, după

care se constată o tendinţă de scădere (22,7‰ în 1991, 23,3‰ în 1992 şi 1993); o uşoară creştere se

observă din nou în anul 1994 (23,9‰), ca apoi tendinţa de scădere să se accentueze până la 18,6‰

în anii 1999 şi 2000. [Ibidem, p. 61]

Tabel nr. 2.10. Rata mortalităţii infantile în diferite ţări, în anii 1938-2002, la 1.000 născuţi vii
Sursa: Anuarul statistic al României, 2001, p. 62, 2003, p. 871 şi V. Acsenciuc., Opera citată p.II

1938 1968 1978 1990 2002
Austria 80,1 76,2 14,8 7,9 4,1
Franţa 65,6 51,9 9,8 7,4 4,5
Italia 106,3 73,4 15,3 8,8 4,7
Germania 59,8 85,0 13,0 7,6 4,3
Bulgaria 144,4 129,5 21,8 14,4 13,2
Argentina 105,3 76,0 40,8 25,7 -
Brazilia - - 28,3 41,4 -
România 183,0 143,0 30,3 26,9 17,3

În profil teritorial, mortalitatea infantilă în România înregistrează diferenţe, de la 13,2‰ în

judeţele Harghita şi Sălaj, la 31,9‰ în Botoşani (cele mai ridicate niveluri se înregistrează în

Moldova).

Pe cele două medii, analiza mortalităţii infantile în perioada 1990-2000, scoate în evidenţă

rate mai mari cu 4-7‰ în mediul rural faţă de cel urban; cea mai mare diferenţă se observă în anul

1994 (7,1‰).

Cauzele specifice de deces la zero ani pot fi de natură endogenă (afecţiuni a căror apariţie se

situează în timp înainte de naştere, în timpul vieţii intrauterine sau sunt consecinţă a procesului

naşterii propriu-zise), sau cauze de natură exogenă (consecinţe ale contactului noului născut cu

mediul extern de viaţă şi cuprind numeroase afecţiuni ale aparatului respirator, ale celui digestiv,

boli infecţioase şi parazitare, otrăviri, traumatisme, etc.).

53 Ţarcă, M.; Demografie, Editura economică, Bucureşti 1997, p.191
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Cunoaşterea celor două categorii de cauze de deces ale copiilor de zero ani este necesară atât

în mediul urban, cât şi în cel rural, deoarece prin medicina modernă se poate acţiona asupra lor cu

eficienţă în scăderea mortalităţii infantile, cu eficienţă mai redusă asupra scăderii mortalităţii

endogene şi cu mult mai mare eficienţă în cazul celei exogene.

Mortinatalitatea reprezintă mulţimea născuţilor morţi dintr-o anumită perioadă de timp, de obicei

un an. Intensitatea mortinatalităţii - mn – calculată prin raportarea mulţimii născuţilor morţi – Nm –

la mulţimea născuţilor vii – Nv – dintr-o anumită perioadă de timp: mn = 1000x
N
N

v

m . În anul 2000,

născuţi morţi au fost în număr de 1.393, iar născuţi vii de 234.521, astfel mortinatalitatea a fost de

5,9‰, cea mai mică valoare din anul 1930 (15,9‰), 1950 (24,6‰, cea mai ridicată valoare), 1966

(14,7‰), 1977 (9,7‰), 1990 7,0‰).

Rata mortalităţii se poate calcula şi prin raportarea mulţimii născuţilor morţi –Nm – la

mulţimea născuţilor vii şi a celor morţi dintr-un an calendaristic: mn = 1000x
NN

N

mv

m

+
.  O

importanţă deosebită are studiul mortinatalităţii în strânsă legătură cu diferite caracteristici

demografice, socio-economice, socio-culturale şi de mediu, precum şi în profil teritorial. Aceasta

permite caracterizarea intensităţii mortinatalităţii specifice şi cunoaşterea factorilor cauzali care

acţionează asupra acestui fenomen.

2.4.4. Sporul natural

Sporul natural calculat pe baza naşterilor şi deceselor şi care reprezintă premisa esenţială în

creşterea sau scăderea numerică a populaţiei unui teritoriu, urmează o evoluţie semănătoare

celorlalţi doi factori (natalitatea şi mortalitatea), cu diferenţieri în cele două medii (tabel 2.11).

Tabelul nr. 2.11. Sporul natural (‰)
Sursa: Anuarul Statistic 2001, Romanian Statistical Yearbook, p. 63

Ani de referinţă

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 3,0 1,0 -0,2 -0,6 -0,8 -1,6 -2,5 -1,9 -1,5 -1,4 -0,9 -1,8 -2,7

Urban 4,7 2,8 1,5 0,8 0,5 -0,2 -0,7 -0,5 -0,2 -0,2 - -0,6 -1,3

Rural 0,9 -1,0 -1,0 -2,2 -2,4 -3,1 -4,5 -3,5 -2,9 -2,8 -2,1 -3,1 -4,3

Dacă în mediul urban până în anul 1994 sporul natural avea valori pozitive dar

descrescătoare (de la 4,7‰ în 1990 la 0,5‰ în 1994), în mediul rural aceste valori mici apar încă

din 1991 (-1,0‰), atingând cea mai mare valoare negativă (-4,5‰) în 1996 ajungând în anul 2000

la -2,1‰, dar urmându-şi evoluţia negativă crescândă şi în 2001 (-3,1) şi mai ales în 2002 (-4,3).
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2.4.5 Nupţialitatea. Ciclul de viaţă familială

Frecvenţa căsătoriei în sânul unei populaţii, interesează numeroase ştiinţe, printre care:

sociologia, antropologia culturală, etnografia, psihologia socială, dreptul, demografia, etc.

Demografia studiază cu predilecţie două aspecte: influenţa nupţialităţii asupra fertilităţii şi rolul ei

în demografia familiei. Căsătoria este actul prin care se întemeiază familia, marcând începutul

primei secvenţe a “ciclului de viaţă familială”, în cadrul căruia au loc naşterile, căsătoriile copiilor

rezultaţi din căsătorie şi terminând prin dizolvarea căsătoriei prin divorţ sau prin decesul unuia

dintre soţi. Ideea care stă la baza ciclului familiei este aceea că, din momentul constituirii ei prin

căsătorie şi până la dizolvarea ei prin decesul unuia dintre soţi (sau prin divorţ), familia parcurge o

serie de secvenţe de lungime variabilă, marcate de diferite evenimente demografice: naşterea

primului copil, a ultimului copil, căsătoria ultimului copil, secvenţa “cuibului gol “.

Istoria ciclului familial îi aparţine sociologului P. Sorokin şi a fost formulată în studiile de

sociologie rurală în anul 1931, dar a fost preluată şi în demografie de către Ghick, Parke şi Ryder.

Alţi cercetători introduc în stabilirea stadiilor ciclului de viaţă familială, pe lângă evenimentele

strict demografice şi evenimente din viaţa şcolară şi economică.

Familia care face obiectul studiului ciclului, este familia nucleară, înţeleasă ca unitate

biologică şi socială, compusă din părinţi şi copiii lor necăsătoriţi. În această noţiune intră şi

diferitele familii nucleare incomplete, reprezentată de diade, precum soţ şi soţie fără copii (cupluri

maritale), un soţ şi copii necăsătoriţi etc. Pentru familiile de tip extins sau lărgit, în care coexistă

mai multe generaţii, metodologia studierii ciclului familial este mai puţin dezvoltată.

În analiza nupţialităţii trebuie să se acorde atenţie, mai ales în zilele noastre, şi aşa-numitelor

“uniuni consensuale” (concubinaj), ca şi fertilităţii nelegitime, componentă a fertilităţii generale.

Nupţialitatea este examinată ca factor potenţial al fertilităţii, potrivit tezei generale că

nupţialitatea influenţează fertilitatea prin:

a) vârsta de căsătorie (juridică şi statistică);

b) ritmul de constituire a familiilor;

c) proporţia persoanelor căsătorite.

Recensământul din anul 1899, republicat în 1944, atestă căsătoria timpurie a femeilor prin

proporţia redusă (20,3%) a femeilor necăsătorite la vârstele de 21-25 de ani; proporţia celibatarelor

definitive (2,8%) la vârstele de 46-50 ani, arată universalitatea căsătoriei. Diferenţa între vârsta

medie la prima căsătorie a bărbatului în raport cu femeile este de circa 4,2 ani54.

La recensământul din 1912, vârsta medie la prima căsătorie este de 25,20 la bărbaţi şi 21,71

la femei. Proporţia femeilor necăsătorite la vârstele de 20-24 ani, deşi redusă, este totuşi mai mare

54 Trebici V, Ghinoiu I, “Demografie şi etnografie”, Ed.Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1986, p.83
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decât  în  1899,  ceea  ce  se  reflectă în  creşterea  vârstei  la  prima  căsătorie.  Frecvenţa  celibatului

definitiv, foarte redusă, este aproximativ aceeaşi ca în 1899.55

La recensămintele din 1930 şi 1948 nu se furnizează informaţii cu privire la repartiţia

populaţiei după starea civilă, pe sexe şi vârste.

La recensământul din 1956, vârsta medie la prima căsătorie este în uşoară scădere faţă de

1912 şi aceasta trebuie legată de creşterea accentuată a nupţialităţii, care a început în 1946.

În anul 1966 (vârsta medie la prima căsătorie la bărbaţi – 24,46, iar la femei – 20,23),

precocitatea căsătoriei este ilustrată şi de proporţia redusă a femeilor necăsătorite, la vârstele 20-24

ani şi de vârsta medie a acestora, cu un an mai mică decât în 1956.

La recensământul din 1977, vârsta medie a femeilor la prima căsătorie înregistrează o

creştere  cu  aproape  un  an  faţă de  1966,  în  timp  ce  vârsta  medie  la  bărbaţi  este  practic  aceeaşi.

Diferenţa dintre cele două sexe s-a redus. Rezultă că, până la recensământul din 1977, vârsta medie

la  care  femeile  contractează prima  căsătorie  este  precoce:  între  20,2  ani  şi  21,7  ani;  proporţia

femeilor rămase necăsătorite la vârsta de 45-49 ani este foarte redusă (2,8-4,3%). Căsătoria se

încheie timpuriu, iar proporţia femeilor celibatare scade rapid, odată cu vârsta. În 1992, vârsta

medie a femeilor la prima căsătorie este de 22,0 ani, iar în 2000 de 23,6 ani, iar a bărbaţilor este de

25,0 şi, respectiv, 26,9 ani.

Din perioada 1957-1960 există date privind toate căsătoriile din toate stările civile. Vârsta

medie a soţului a fost de: 27,76 ani (1957), 27,50 ani (1958), 27,40 ani (1959), 27,57 ani (1960), iar

a soţiei de: 24,38 ani (1957), 24,21 ani (1958), 24,13 ani (1959), 24,32 ani (1960). Se constată o

tendinţă de scădere a vârstei medii la toate căsătoriile, care a început cu mult înainte, dar se încheie

prin 1959-1960.

După anul 1990, vârsta medie a căsătoriilor oscilează pentru bărbaţi în jurul a 26-27 de ani

până în 1994 şi peste 28 de ani, din 1995 până în 2002. La femei, vârsta medie la căsătorie este,

până în 1993, fixată în jurul a 23-23,8 ani, după care şi aici apare o tendinţă de creştere, de la 24,1

în 1994, la 25,4 în 2000 (tabel 2.12).

Tabelul nr. 2.12. Vârsta medie la căsătorie şi vârsta medie la prima căsătorie, pe medii
Sursa datelor: Anuarul Statistic al României, Romanian Statistical Yearbook, 1996, pag.119 şi  2001, pag.

77, 2003, p. 79.

Vârsta medie la căsătorie Vârsta medie la prima căsătorie
Anul şi mediul

Soţ Soţie Soţ Soţie

0 1 2 3 4 5
Total 26,9 23,7 25,0 22,0
Urban 27,4 24,6 25,1 22,61990
Rural 26,2 22,5 24,9 21,3
Total 26,9 23,7 25,0 22,0

1991 Urban 27,5 24,7 25,1 22,7

55 Ibidem, p. 84
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Rural 26,1 22,4 24,8 21,3
Total 27,1 23,8 25,2 22,1
Urban 27,7 24,9 25,4 22,91992
Rural 26,4 22,5 25,0 21,3
Total 27,2 23,8 25,4 22,2
Urban 27,9 25,0 25,6 23,91993
Rural 26,5 22,5 25,2 21,3
Total 27,6 24,1 25,6 22,4
Urban 28,3 25,3 25,8 23,21994
Rural 26,8 22,8 25,4 21,5
Total 28,0 24,5 26,0 22,8
Urban 28,6 25,6 26,1 23,51995
Rural 27,2 23,2 25,9 22,0
Total 28,0 24,5 26,0 22,8
Urban 28,6 25,6 26,2 23,81996
Rural 27,2 23,0 25,8 21,9
Total 28,1 24,6 26,2 22,9
Urban 28,8 25,7 26,4 23,81997
Rural 27,3 23,2 25,9 21,9
Total 28,4 24,89 26,4 23,2
Urban 29,0 26,0 26,6 24,01998
Rural 27,6 23,5 26,1 22,1
Total 28,5 25,0 26,5 23,3
Urban 29,0 26,0 26,7 24,21999
Rural 27,7 23,6 26,3 22,2
Total 28,9 25,4 26,9 23,6
Urban 29,4 26,3 27,0 24,42000
Rural 28,2 24,0 26,7 22,5
Total 29,3 25,7 27,2 23,9
Urban 29,8 26,7 27,4 24,7

2001

Rural 28,6 24,4 26,9 22,8
Total 29,5 26,0 27,3 24,1
Urban 29,9 26,9 27,6 25,0

2002

Rural 28,8 24,6 27,1 22,9

Din 1990, în mediul rural se pot constata trei perioade distincte în funcţie de vârsta soţilor la

căsătorie: între 1990 – 1995 aceasta s-a fixat în jurul a 26 de ani la bărbaţi şi 22 de ani la femei,

crescând cu aproximativ 1 an pentru fiecare sex între 1995 – 2000, iar apoi adăugându-se încă câte

1 an pentru următorii (2001, 2002). Studiile efectuate de academicianul V. Trebici, Ghinoiu I.,

1986,  numai pe baza primelor căsătorii arată o uşoară creştere a vârstei medii la prima căsătorie

din 1961 până în 1984: la bărbaţi de la 25,12 ani (1961) până la 25,42 ani (1976), apoi o scădere în

următorii ani. Este vorba mai curând de o stabilitate în decurs de 24 de ani între valoarea minimă,

24,87 ani (1980) şi valoarea maximă, 25,42 ani (1976) diferenţa fiind de 0,55 ani. La femei se

înregistrează o uşoară scădere (1961-1963) care, cu unele oscilaţii se continuă până în 1968;

urmează o creştere până în 1976, după care se reinstalează scăderea. Diferenţa dintre valoarea

maximă, 22,29 ani (1976) şi cea minimă, 21,49 ani (1980) este de 0,8 ani. Mai bine reliefată apare

tendinţa pe baza vârstei mediane a femeii la prima căsătorie: de la 20,88 ani (1961)scade la 20,49
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ani (1963) după care urmează o creştere în 1976 (21,57 ani) o nouă scădere (20,59 ani în 1981) şi o

creştere (21,54 ani în 1984)56.

După 1990 vârsta medie la prima căsătorie manifestă o tendinţă de creştere la bărbaţi de la

25,0 ani în 1990 la 25,9 în 1995 ajungând la 26,7 în 2000, 27,2 în 2001 şi 27,3 în 2002.

Şi la femei se observă aceeaşi tendinţă de creştere a vârstei medii la prima căsătorie: de la

22,0 ani în 1990 la 22,8 ani în 1995 ajungând la 23,6 ani în anul 2000, 23,9 în 2001 şi 24,1 în 2002.

Deşi se observă o diferenţă între vârsta la prima căsătorie atât a bărbaţilor cât şi a femeilor în cele 2

medii, aceasta fiind mai mare în mediul urban decât în cel rural, totuşi ea nu este atât de pregnantă

în cazul bărbaţilor ca în cel al femeilor. În situaţia acestora din urmă există diferenţe şi de 2 ani, pe

când la bărbaţi diferenţele nu ajung la 1 an sau sunt de multe ori egale. Cauzele creşterii vârstei

medii la căsătorie, considerăm că sunt legate de creşterea nivelului de instruire (prelungirea duratei

de şcolarizare), de anumite schimbări care au apărut în mentalitatea tinerilor cât şi de considerente

de natură economică (dorinţa de independenţă economică şi socială a noilor familii) precum şi

tendinţe asemănătoare pe plan mondial, etc. Oricum, diferenţele (este adevărat, tot mai mici), dintre

vârsta  medie a  căsătoriilor  din mediul  rural  faţă de cele  din urban (mai  scăzută în  primul  caz)  se

datorează tocmai nivelului diferit de instruire, precum şi unor tradiţii, mentalităţi specifice satelor.

Deşi, nupţialitatea are  influenţă asupra fertilităţii, totuşi comportamentul acestora este

diferit. Un început de declin al fertilităţii se observă în anul 1958. scăderea fertilităţii, facilitată de

legislaţie, se caracterizează printr-un ritm foarte rapid: nivelul ei din 1966 este cu 30% mai mic ca

în 1957. o puternică redresare se produce în 196757. Chiar şi în aceste condiţii fertilitatea din 1967

nu este decât cu 27% mai ridicată ca în 1957. tendinţa de scădere se reinstalează curând: fertilitatea

din 1970 are aproximativ acelaşi nivel cu cea a anului 1956, iar cea din 1984 reprezintă 71,4% din

nivelul anului 1956.

După 1990 tendinţa de scădere se accentuează ea ajungând după 1995 şi până în 2000 la mai

mult de jumătate faţă de 1956.

Coroborarea acestor factori demografici determină mişcarea naturală a populaţiei.

2.4.6 Mişcarea naturală a populaţie

Scăderea natalităţii relative şi absolute, precum şi reducerea mortalităţii prin extinderea

condiţiilor mai bune de viaţă şi asistenţă medicală din a doua jumătate a secolului al XX-lea, ce au

avut ca efect creşterea duratei medii de viaţă, se impun a fi luate în considerare la judecata evoluţiei

demografice a României în secolul XX. Aceste determinante se vor înfăţişa mult mai clar prin

examinarea dinamicii populaţiei ţării în această perioadă. În tabelul 2.13 şi figura 2.13 prezentăm

mişcarea populaţiei în secolul al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, iar în tabelele 2.14 şi

56 Trebici, V.; Ghinoiu, I., Opera citată, p. 94
57 Cf. Decretului nr. 770 din 1 octombrie 1966: Art. 1, „Întreruperea sarcinii este interzisă”
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nr.2.15 redăm acest fenomen (în date absolute şi rate la 1000 locuitori) în cele două medii (urban şi

rural) între anii 1990-2000.

Tabelul nr. 2.13. Mişcarea populaţiei României în secolul  al XX- lea ani selectaţi
Sursa:  Anuarul Statistic al României, 2000; Vladimir Trebici, Demografie, Bucureşti, 1966; Vasile Gheţău,

Evolution de l’essperance de la vie en Romanie (1900-1975), Bucureşti, 1977; Axenciuc V, Populaţia

României. în secolul XX  în Economistul nr.395/2003, p.1

Mii locuitori Rata (la 1000 locuitori)
Anii Născuţi

vii
Decese  Sporul

natural
Născuţi
vii

Decese  Sporul
natural

Decese
sub  1
an la
100 n

Durat
a
medie
a vieţii

1900 235 146 89 38,8 24,2 14,6 20,3
1915 320 194 126 40,5 24,5 15,0 19,9

36,41)

1920 539 415 124 34,7 26,7 8,0 22,2
1939 564 370 194 28,3 18,6 9,7 18,3
1948 380 248 132 23,9 15,6 8,3 14,3
1966 273 157 116 14,3 8,2 6,1 4,7
1986 377 242 135 16,5 10,6 5,9 2,3
2000 235 265 -30 10,4 11,8 -1,4 1,9

68,54)

69,35)

69,7
Notă: 1) media anilor 1899-1901; 2) media anilor 1909-1912; 3) media anilor 1930-1932;  4) media

anilor 1964-1967; 5) media anilor 1992-1994
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Figura nr. 2.13 Aspecte ale mişcării naturale a populaţiei în secolul XX

Sursa: Tabelul nr. 2.13

Factorul esenţial al măririi populaţiei l-a constituit, până la 1915, creşterea natalităţii,

România, cu rata sa de 38-40%, din această perioadă, continuată încă din a doua jumătate a

secolului al XX-lea, figurând în statistica demografică internaţională pe primul loc în ţările
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continentului nostru. În condiţiile în care rata deceselor rămânea relativ constantă, rezulta un spor

natural de 14,6%-16%.

În  perioada  interbelică,  care  la  începutul  anilor  ’20  purta  încă efectele  negative  ale

războiului, mişcarea absolută a populaţiei intra într-o fază nouă, marcată prima oară, pe termen

mediu, de reducerea mortalităţii, dar şi de diminuarea natalităţii; întrucât primul proces a fost mai

puternic decât al doilea, a rezultat un spor natural în creştere relativă, dar exprimat în rata la 1.000

locuitori, redus considerabil, de la 16% în 1915, la 9,7% în 1939. România se înscria astfel,

începând din anii interbelici, pe tendinţele generale ale mişcării demografice continentale de

sporire a duratei medii de viaţă şi creşterii ponderii populaţiei vârstnice.

În  a  doua  jumătate  a  secolului  XX,  aceste  trenduri,  deşi  frânate  de  politici  nataliste,  şi-au

urmat cursul cu variaţii mai mari (sau mai mici) în diferite intervale. Curios apare faptul că, după

un secol, în 1999 se năşteau în România 235.000 copii, tot atât cât s-au născut în anul 1900, când

populaţia ţării era de peste trei ori mai puţină.

În jumătatea de secol dintre 1948-1999, sincopa cea mai importantă este în anul 1966, când

numărul născuţilor coboară la 273.000, la aproape de nivelul natalităţii din jurul anului 1900; se

introduc măsuri administrative de limitare a întreruperilor de sarcini; drept consecinţă, în anii

următori, numărul naşterilor creşte brusc la peste 500.000, după care natalitatea iarăşi se înscrie în

tendinţă de coborâre până la sfârşitul secolului.

Tabelul nr. 2.14

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii

Sursa: Anuarul Statistic al României, Romanian Statistical Yearbook 2001, pag. 62.

Date absolute (număr) / Absolute data (number)
Anii

Years
Născuţi vii
Live-births

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

Căsătorii
Marriages

Divorţuri
Divorces

Născuţi
morţi

Dead-born
children

Decese la o
vârstă sub 1

an
Infant deaths

URBAN
1990 156950 99331 57619 110382 25553 1217 3778
1991 135417 101460 33957 101993 28098 974 2654
1992 124016 106781 17232 92663 22443 830 2575
1993 117298 107482 9816 85505 23629 747 2315
1994 114422 108771 5651 82263 29767 768 2295
1995 109722 112205 -2483 83381 23023 693 1996
1996 108226 116450 -8224 84864 26389 691 2006
1997 110009 115997 -5988 82522 25044 689 2036
1998 110186 112733 -2547 82912 28702 714 1907
1999 108542 111159 -2617 81015 25035 670 1650
2000 108254 108436 -182 79128 22486 612 1744

RURAL
1990 157796 147755 10041 82270 7413 1014 4693
1991 139858 150300 -10442 81395 8933 936 3604
1992 136377 157071 -20694 81930 6847 870 3505
1993 132696 155841 -23145 76090 7564 835 3507
1994 132314 157330 -25016 71958 9896 855 3599
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1995 126918 159467 -32549 70562 8883 779 3031
1996 123122 169708 -46586 65524 9197 737 3152
1997 126882 163318 -36436 64583 9708 794 3173
1998 127111 156433 -29322 62391 11283 800 2961
1999 126058 154035 -27977 58999 9373 789 2710
2000 126267 147384 -21117 56680 8239 781 2626

Tabelul 2.15. Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii
Sursa: Anuarul Statistic al României, Romanian Statistical Yearbook 2001, pag. 63

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitans)

Anii
Years

Născuţi
vii

Live-
births

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

Căsătorii
Marriages

Divorţuri
Divorces

Născuţi morţi la
1000 născuţi (vii-

morţi)
Dead-born

children per 1000
births (live-births
and dead-born)

Decese la o
vârstă sub 1
an la 1000
născuţi-vii

Infant
deaths per
1000 live-

births
URBAN

1990 12,9 8,2 4,7 9,1 2,10 7,7 24,1
1991 11,0 8,2 2,8 8,3 2,27 7,1 19,6
1992 10,2 8,7 1,5 7,6 1,84 6,6 20,8
1993 9,6 8,8 0,8 7,0 1,93 6,3 19,7
1994 9,3 8,8 0,5 6,7 2,42 6,7 20,1
1995 8,9 9,1 -0,2 6,8 2,11 6,3 18,2
1996 8,8 9,5 -0,7 6,9 2,14 6,3 18,5
1997 8,9 9,4 -0,5 6,7 2,04 6,2 18,5
1998 9,0 9,2 -0,2 6,8 2,34 6,4 17,3
1999 8,9 9,1 -0,2 6,6 2,05 6,1 15,2
2000 8,9 8,9 - 6,5 1,84 5,6 16,1

RURAL
1990 14,3 13,4 0,9 7,5 0,67 6,4 29,7
1991 12,9 13,9 -1,0 7,5 0,82 6,6 25,8
1992 12,9 14,8 -1,9 7,7 0,65 6,3 25,7
1993 12,7 14,9 -2,2 7,3 0,72 6,3 26,4
1994 12,7 15,1 -2,4 6,9 0,95 6,4 27,2
1995 12,3 15,4 -3,1 6,8 0,86 6,1 23,9
1996 12,0 16,5 -4,5 6,4 0,89 6,0 25,6
1997 12,4 15,9 -3,5 6,3 0,95 6,2 25,0
1998 12,4 15,3 -2,9 6,1 1,10 6,3 23,3
1999 12,3 15,1 -2,8 5,8 0,92 6,2 21,5
2000 12,3 14,4 -2,1 5,5 0,80 6,1 20,8

Rezultatele evoluţiei proceselor capitale ale fenomenului demografic în România secolului

XX au fost creşterea populaţiei şi a duratei medii de viaţă; aceasta sporeşte de la 36,4 ani în 1900 la

42 ani în 1930-1932, până la 69,7 ani în 1999 şi 70,5 în 2000.  Astfel, România s-a apropiat, după

durata medie de viaţă, de ţările dezvoltate; dacă în anii 1930-1933 diferenţa de durată medie a vieţii

din România, faţă de Franţa şi Austria, era de circa 14 ani, până în anul 1998 aceasta s-a redus la

circa 8 ani, deşi recuperarea acestei diferenţe devine foarte dificilă şi îndelungată din cauza

nivelului de dezvoltare economico-socială ce desparte România de zona statelor avansate (tabel

2.16). Diferenţelor din condiţiile de viaţă li se adaugă şi anumite deosebiri legate de medicina

preventivă; în ţările dezvoltate creşte decalajul dintre momentul asistenţei medicale (periodice) şi
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momentul decesului, pe când la noi (şi îndeosebi în rural) de multe ori, populaţia ajunge la medic

într-o fază avansată a bolii sau, când este chiar, prea târziu.

Tabelul 2.16. Durata medie de viaţă din diferite ţări

Sursa: Axenciuc, V. Opera citată p.2, Anuarul Statistic 2002, p. 820, 2003 p. 872 şi Canada Global

Almanac, 2003, p. 343

1901-
1905

1930-
1933

1970-
1975

1998 1999 2001 2002

Austria 40,8 56,5 72,1 78,0 78,0 78,0 79,5
Franţa 47,1 56,9 73,8 78,5 79,0 79,5 79,5

Germania 49,4 61,3 73,8 77,0 77,5 78,0 78,0
Italia 44,32) - 71,8 78,0 79,0 79,5 80,0

Bulgaria 40,1 46,4 71,2 71,5 71,5 71,5 72,0
Brazilia - 37,41) 59,4 - - 63,3 71,5

România 36,4 42,0 69,7 70,0 70,5 71,5 69,0
Notă: *) în surse se arată separat pentru bărbaţi şi femei; s-a făcut media simplă care induce însă

un grad  de relativitate în valoarea datelor: 1) în 1920; 2) 1901-1911

Mişcarea naturală a populaţiei României în secolul XX, reprezentată prin indicatorii de bază

– naşteri, decese, excedent – a determinat în final un spor substanţial demografic, din care cel mai

important a fost al populaţiei active. Tendinţele examinate, deşi au produs cu precădere rezultate

pozitive, ca şi în alte ţări, au generat o rată scăzută de natalitate şi una ridicată de îmbătrânire a

populaţiei, cu probleme mult mai grele pentru generaţiile mature din deceniile ce vor veni.

În orice caz, tabloul populaţiei României la sfârşitul secolului al XX-lea este radical

schimbat faţă de cel de acum 100 de ani, al unei ţări înapoiate şi diferă de ţările avansate, devenind

acum apropiat şi asemănător în structură şi tendinţe demografice cu al ţărilor dezvoltate şi urmând

să împărtăşească, în acest domeniu, aceeaşi soartă cu ele.

2.5. Gospodării familiale în mediul rural

Statistica socio-demografică are ca unitate de observare principală persoana, iar

comportamentul acesteia este determinat nu numai de factori obiectivi si subiectivi proprii

individului, ci şi de microcolectivitatea primară a societăţii – gospodăria, în cadrul căreia se naşte,

îşi formează baza educaţiei şi îşi desfăşoară existenţa.

Luarea deciziilor şi promovarea programelor de politică demografică, economică şi socială,

presupune, atât analiza mărimii şi evoluţiei populaţiei, cât şi a numărului şi structurii gospodăriilor

(familiilor). Acestea îndeplinesc pe lângă o funcţie economică şi una socială, în cadrul lor

asigurându-se reproducerea populaţiei şi desfăşurarea procesului social-educaţional al noilor

generaţii.
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În analiza gospodăriilor o coordonată esenţială o reprezintă tipurile „de aranjamente de

convieţuire” : gospodării formate dintr-una sau mai multe persoane, gospodării familiale (de tipul

cuplu cu sau fără copii ori un părinte cu copii, având în componenţă sau nu alte persoane înrudite

sau neînrudite), gospodării nefamiliale. Asemenea informaţii referitoare la tipurile de gospodării

ale populaţiei familiale (structura după numărul de nuclee familiale şi componenţa acestora) şi

nefamiliale sunt esenţiale în studiile economice, demografice, sociologice, psiho-pedagogice, etc.

Trebuie să remarcăm, că, pentru prima dată la recensământul din 2002 s-a avut în vedere şi

fenomenul de formare a unor gospodării prin uniune consensuală – ca tip de „aranjament de

convieţuire” – care se extinde tot mai mult.

Familia românească este predominant nucleară, tendinţă accentuată azi pe fondul unor ample

schimbări sociale şi economice. Din totalul gospodăriilor familiale, cele cu un nucleu familial deţin

ponderea cea mai mare din total, familiile de tip extins reprezentând un procent mic din numărul

gospodăriilor familiale.

Proporţia variază după mediile urban şi rural; şi la sate familia nucleară era predominantă,

deşi cea extinsă are o pondere mai mare decât în urban. Procesul de nuclearizare s-a extins,

dimensiunea medie a gospodăriilor reducându-se sistematic: dacă la recensământul din 1930

reveneau 3,4 persoane de o gospodărie, la recensămintele din 1966 şi 1977, numărul mediu era de

circa 3,2 persoane, cu diferenţe relativ reduse pentru populaţia urbană şi cea rurală; în 1992 acest

număr reprezenta 3,07 persoane, iar în 2002,  2,92 persoane; în mediul urban, mărimea medie a

unei gospodării s-a micşorat de la 3,03 în 1992 la 2,82 în 2002 (valori mai mici decât media pe

ţară) iar în rural, unde aceeaşi dimensiune este relativ mai mare decât în urban şi pe ţară, a scăzut,

de asemenea, de la 3,12 persoane în 1992 la 3,03 persoane în 2002 (o scădere cu 0,09 faţă de 0,21

în mediul urban) (tabel 2.17).

Tabelul nr. 2.17. Gospodăriile populaţiei şi mărimea medie a gospodăriei pe medii, 1992, 2002

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 18.03.2002 (Gospodării)
Numărul gospodăriilor

populaţiei
Mărimea medie

a gospodăriei
2002 1992

2002 în
% faţă
de 1992 2002 1992

Total 7.320.202 7.288.676 100,4 2,92 3,07
Urban 3.958.342 3.970.435 99,7 2,82 3,03
Rural 3.361.860 3.318.241 101,3 3,03 3,12

În acelaşi an, două din cinci gospodării erau alcătuite din una şi două persoane. În mediul

urban, la recensământul din 2002, peste jumătate din gospodăriile populaţiei erau alcătuite din două

sau trei persoane; în rural mai mult de un sfert, din două persoane. Aproape patru cincimi din

gospodăriile populaţiei erau de tip familial, dintre acestea, peste 90% fiind alcătuite dintr-un singur

nucleu familial.
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Modelul cel mai frecvent în gospodăriile populaţiei era cel al gospodăriilor formate dintr-un

singur nucleu familial cu un copil.

Atât nuclearizarea familiei, cât şi reducerea dimensiunii medii a gospodăriei şi familiei mai

ales în ultimii zece ani s-au datorat în principal:

- creşterii proporţiei gospodăriilor mai puţin numeroase (formate din 1-3 persoane) în

totalul populaţiei (de la 63,9% în 1992, la 68,4% în 2002);

- scăderea numărului mediu de copii din cadrul nucleelor familiale din gospodărie (de la

1,35 în 1992 la 1,21 în 2002), paralel cu creşterea ponderii gospodăriilor familiale fără

copii în totalul gospodăriilor familiale (de la 28,7% la 29,3%);

- continuării procesului de divizare a gospodăriilor, ca urmare a dorinţei tinerilor

căsătoriţi de a se separa de gospodăria părinţilor.

Cu toate că în mediul rural procentul gospodăriilor de una şi două persoane este superior

celui din mediul urban, dimensiunea medie a gospodăriilor din rural o depăşeşte pe cea din urban,

datorită proporţiei mai ridicate a gospodăriilor cu cinci persoane şi peste, în aceste gospodării

locuind probabil mai multe generaţii (tabel 2.18 şi figura 2.14).

Tabelul nr. 2.18. Gospodării după numărul de persoane, pe medii – 1992 şi 2002
Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 18.03.2002 (Gospodării), p. 43

Urban RuralSpecificare
2002 1992 2002 1992

Gospodării ale populaţiei
- total

100,0 100,0 100,0 100,0

Gospodării alcătuite din:
1 persoană
2 persoane
3 persoane
4 persoane
5 persoane

18,5
26,2
26,7
18,8
9,8

16,3
23,2
24,3
22,8
13,4

19,4
27,3
18,1
16,6
18,6

18,1
29,0
17,2
14,6
21,2
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Figura nr. 2.14 Distribuţia procentuală a gospodăriilor după numărul de persoane (2002)

Sursa tabelul nr. 2.18
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Deosebirile existente între medii privind repartizarea gospodăriilor după numărul de

persoane sunt determinate de unele caracteristici specifice populaţiei din mediul rural şi anume:

- ponderea mare a populaţiei vârstnice fără copii în localitatea de reşedinţă, acestea formând,

de regulă, gospodării de 1-2 persoane;

- un proces de coabitare a mai multor nuclee familiale în cadrul aceleiaşi gospodării în cazul

bătrânilor ai căror copii nu au părăsit localitatea în care au crescut, determinând un procent

mai ridicat al gospodăriilor numeroase;

- remanenţa unui sistem de tradiţii privind planningul familial, ceea ce face ca familiile cu

mulţi copii să se concentreze cu precădere în mediul rural (de exemplu în gospodăriile

alcătuite dintr-un singur nucleu familial, cu copii, numărul mediu de copii din nucleu este de

1,84 faţă de 1,56 în mediul urban).

Proliferarea stilurilor alternative de viaţă familială specifică societăţii moderne, a avut

implicaţii semnificative în evoluţia gospodăriilor populaţiei, generând scăderea numerică şi

procentuală a gospodăriilor familale şi creşterea gospodăriilor nefamiliale. Ia amploare fenomenul

de naşteri în afara căsătoriei, care, corelat cu scăderea nupţialităţi (numărul de căsătorii încheiate

anual a scăzut cu aproximativ 100.000 începând din anul 1990, când a fost de 192.652, ajungând la

153.943. în 2002), a dus, în special în cazul tinerilor, la o creştere a ponderii nucleelor familiale

monoparentale, însoţită de scăderea mărimii medii a acestora. Tendinţa aceasta s-a accentuat şi

datorită creşterii proporţiei persoanelor divorţate sau văduve, rezultând un număr mai mare de

gospodării nefamiliale de o singură persoană sau de nuclee familiale de tipul “un părinte cu copii”.

De asemenea, posibilitatea realizării unui planning familial dorit, prin liberalizarea

avorturilor şi accesul la mijloace contraceptive diversificate, după 1989 a avut drept consecinţă

creşterea ponderii cuplurilor familiale fără copii (de la 27,6 în 1992, la 28,1% în 2002).

Familia monoparentală (formată dintr-un singur părinte cu unul sau mai mulţi copii) apare

fie în urma divorţului, când copii sunt daţi în grija unuia dintre părinţi, de regulă mamei, fie în

urma decesului unuia dintre soţi (parteneri) sau în cazul creşterii copiilor din afara căsătoriei.

Familia monoparentală, cu implicaţiile ei psihologice, economice şi sociale, rămâne o realitate a

societăţii noastre, mai ales că există tendinţa de extindere a acestui tip de nucleu familial. În 2002,

din totalul gospodăriilor mononucleale, numărul gospodăriilor de tipul “un părinte cu copii”

reprezenta 12.9% (faţă de 10,6 în 1992). Dintre acestea, 68,3% aveau în componenţă un singur

copil, iar 22,9%, 2 copii. [9, p. 46]

Comparând structura gospodăriilor populaţiei pe medii, se constată în 2002 că proporţia

gospodăriilor familiale era destul de apropiată în mediul urban şi în mediul rural (79,5%, respectiv

79,2%), în timp ce proporţia în totalul gospodăriilor familiale a celor formate dintr-un singur

nucleu familial diferă semnificativ, fiind de 93,3% în urban şi 88,0% în rural.(Ibidem)
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Structura gospodăriilor formate dintr-un singur nucleu familial diferă, de asemenea, pe medii

şi în ceea ce priveşte existenţa copiilor, observându-se în mediul rural o  pondere  mai  ridicată a

cuplurilor fără copii, în timp ce în urban, cuplurile complete sau incomplete cu copii se găsesc în

proporţii mai mari (figura 2.15).

Figura nr. 2.15 Gospodării formate dintr-un nucleu familial, pe medii – 2002

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 (Gospodării) p. 47

În profil teritorial se remarcă diferenţe în structura gospodăriilor populaţiei, determinate de o

serie de factori demografici, economici, tradiţionali, etc. Astfel, ponderea gospodăriilor familiale

era mai ridicată (şi a gospodăriilor nefamiliale mai scăzută) în judeţele Constanţa, Bistriţa-Năsăud,

Ilfov, Galaţi (între 84% şi 82,1%), iar un procent mai scăzut al gospodăriilor familiale s-a constatat

în Municipiul Bucureşti şi în judeţele: Timiş, Arad, Mehedinţi, Cluj, Vâlcea (între 73,4% şi

77,7%). [Ibidem, p. 47]

În cei 10 ani, de la recensământul din 1992 până în 2002, a scăzut şi ponderea gospodăriilor

cu  copii,  iar  în  cadrul  acestora,  a  crescut  numărul  gospodăriilor  cu  1  copil  (52,2%  din  totalul

gospodăriilor cu copii), paralel cu o reducere a numărului gospodăriilor cu 2 copii şi peste.

Proporţia  familiilor  cu  1  şi  2  copii  era  de  66,1%  în  urban  şi  numai  54,8%  în  rural.  În  schimb,

numărul gospodăriilor cu 4 şi mai mulţi copii este aproape dublu în comune. Numărul mediu de

copii pe o gospodărie familială este de 1,16 în mediul urban şi 1,26% în mediul urban (iar numărul

mediu de copii pe o gospodărie cu copii este de 1,58 şi, respectiv, 1,87) [Ibidem, p. 48].

În afara gospodăriilor populaţiei, în care se regăseşte 98,5% din populaţia stabilă a ţării, se

evidenţiază separat numărul gospodăriilor instituţionalizate, care cuprind persoane aflate în

unităţile de locuit în comun, de tip cămin-internate şcolare, case de copii, cămine (studenţeşti,

muncitoreşti, pentru bătrâni), sanatorii de boli incurabile, penitenciare etc. La data ultimului

recensământ (18 martie 2002) existau 3900 gospodării instituţionale în care îşi aveau reşedinţa 322

mii persoane (inclusiv cei fără adăpost).
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2.6. Îmbătrânirea demografică a ruralului

2.6.1. Aspecte teoretice

Procesul de îmbătrânire demografică surprinde una din cele mai clare şi mai generale

tendinţe ce se manifestă în populaţiile care au depăşit o primă fază a tranziţiei demografice.

Conţinutul procesului este exprimat, de regulă, prin creşterea proporţiei populaţiei vârstnice în

populaţia totală. În ciuda simplităţii sale – atât în ceea ce priveşte semnificaţia lui, cât şi în legătură

cu modalitatea concretă de exprimare (procentul celor de 60 de ani (sau 65) şi peste în totalul

populaţiei ) procesul se dovedeşte destul de dificil de abordat, mai cu seamă în ceea ce priveşte

cauzele şi consecinţele sale, provocând adesea neînţelegeri şi aprecieri greşite.

Aşa de pildă, se ştie că una dintre cele mai interesante demonstraţii o constituie cea care

arată cum îmbătrânirea demografică este esenţialmente generată de scăderea fertilităţii şi nu de

creşterea speranţei de viaţă la naştere, cum sunt tentaţi majoritatea oamenilor să creadă. Ba, chiar

mai mult, acest din urmă factor determină, pe o secvenţă evolutivă destul de lungă, o întinerire

demografică, adică o creştere a proporţiei copiilor de până la 15 ani.

Dar, dincolo de acest exemplu, despre importanţa caracteristicii “vârstă” a populaţiei, ca

variabilă prin care se surprinde procesul de îmbătrânire, se poate vorbi foarte mult. Structura pe

vârste a unei colectivităţi este o componentă majoră a populaţiei, prin consecinţele sale sociale: ea

imprimă finalmente o serie de trăsături ale modului de trai, începând cu consumurile economice şi

terminând cu componentele culturale şi mentalităţile.

Structura pe vârste este simultan cauză şi efect a dinamicii populaţiei, pentru că ea se

construieşte din  acţiunea continuă a evenimentelor de dinamică demografică: naşteri, decese,

migraţii, iar consecinţa ei proprie o constituie un anumit volum de naşteri şi decese, deci un spor

natural ce poate fi pus exclusiv pe seama efectului structural.

Dacă ne referim la relaţia dintre naşteri şi structura pe vârste, se poate spune că o fertilitate

ridicată (adică un număr mediu ridicat de copii născuţi de o femeie), conduce la o structură tânără

pe vârste şi invers, scăderea fertilităţii provoacă îmbătrânirea populaţiei. Dacă o populaţie este mai

tânără decât alta, atunci, în condiţii egale, inclusiv ca fertilitate egală, ea va avea o natalitate mai

ridicată (adică un număr de naşteri mai mare la mia de locuitori). Privind relaţia dintre decese şi

structura pe vârste, raportul este, într-un sens, ceva mai complex. O reducere iniţială a mortalităţii

înseamnă, esenţialmente, reducerea deceselor la vârstele mici, deci o sporire a efectivelor tinere,

urmând ca abia după ce, practic, progresele la aceste niveluri de vârstă devin nule, să se producă

dilatarea “la vârf” a piramidei vârstelor. Invers privind raportul, se constată că o populaţie tânără va

beneficia şi de o rată de decese mai redusă şi, prin urmare, în aceleaşi condiţii de viaţă şi fertilitate,

aceasta va prezenta indicatori de creştere superiori unei populaţii îmbătrânite.

Migraţia  are  şi  ea  efecte  directe  şi  indirecte  asupra structurii  pe vârste.  Având în vedere că

şansele de migraţie sunt diferite la vârste diferite, într-o populaţie în care predomină emigrarea pe o
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perioadă mai lungă de timp, este limpede că aceasta erodează cu preponderenţă grupa medie de

vârstă, ceea ce are drept consecinţă imediată creşterea ponderii vârstnicilor. Indirect, este afectată şi

grupa tânără, căci migrarea persoanelor fertile reduce numărul naşterilor, adăugându-se astfel un

factor suplimentar ce contribuie la creşterea ponderii celor în vârstă.

Atâta timp cât demonstraţia rămâne în câmpul pur al analizei demografice, concluziile

asupra îmbătrânirii sunt clare, toate propoziţiile acestea putând fi riguros demonstrate cu ajutorul

modelelor matematice de populaţii, în speţă cu ajutorul populaţiei stabile. Astfel,  evidenţiind rolul

decisiv al fertilităţii în construirea structurii pe vârste, Rotariu I. Şi Mezei E. (1996) demonstrează

că şi în ipoteza absenţei totale a mortalităţii (o populaţie nemuritoare), când indicele brut de

reproducere este egal cu 3 (adică o medie de circa 6 copii pe femeie, deci o fertilitate ridicată, dar

nu neobişnuită, pentru că există frecvent, încă şi azi, ţări din lumea a treia cu acest nivel), ponderea

populaţiei de 60 de ani şi peste se stabilizează la o valoare incredibil de mică: 9,3%.58

În aceste condiţii, toţi ceilalţi factori, inclusiv migraţia, apar cu o importanţă redusă. Fireşte

că teoretic  lucrurile  aşa stau.  Ţinând seama de imensul  potenţial  de înmulţire  a  speciei  umane,  o

populaţie, oricât de îmbătrânită ar fi , dacă nu i-a dispărut sau nu-i va dispărea complet, prin

migraţie, grupa de vârstă fertilă, ea se poate reface, în sensul redobândirii unei structuri întinerite şi

a unui spor pozitiv, presupunând că fertilitatea se va ridica şi se va menţine suficient timp la o

valoare ce nu e nevoie să atingă, de pildă, nici măcar jumătate din respectivul potenţial de

înmulţire. Pe de altă parte, chiar dacă toate populaţiile care au intrat în faza de tranziţie a fertilităţii

sunt pe cale de a îmbătrâni, în momentul în care vom presupune că scăderea fertilităţii se opreşte

chiar şi la un nivel foarte jos, atunci şi procesul de îmbătrânire se va opri.

Oricât ar fi de corecte şi de clare aceste consideraţii în teorie, practic, lucrurile sunt ceva mai

complicate. Aşa, de exemplu, diferenţa între gradul de îmbătrânire a două populaţii nu este în mod

obligatoriu rezultatul diferenţei de fertilitate. La nivelul unor societăţi relativ omogene, din punctul

de vedere al fertilităţii pot apărea subpopulaţii cu grad mare de îmbătrânire. În acest mod de analiză

se înscrie  şi  problema atât  de des invocată a  îmbătrânirii  demografice a  ruralului  românesc.  Vom

încerca să prezentăm câteva date privind starea la care a ajuns procesul, trasând o sumară schiţă a

drumului parcurs până aici. Vom vedea în ce măsură apar situaţii diferenţiate pe arii teritoriale mai

reduse şi vom schiţa unele aspecte structurale ale populaţiei rurale vârstnice.

2.6.2 Starea  îmbătrânirii mediului rural

Aşa cum am arătat, procesul de îmbătrânire demografică se caracterizează prin creşterea

proporţiei persoanelor vârstnice, de 60 de ani şi peste. În România acest fenomen a început să se

manifeste încă din deceniul al şaptelea al secolului trecut, odată cu intensificarea industrializării,

58 Rotariu, I.; Mezei, E., Îmbătrânirea demografică a ruralului în “Satul romănesc contremporan” Ed.
Academiei, Bucureşti 1996, p. 146
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când anual, zeci de mii de săteni, îndeosebi persoane apte de muncă, s-au stabilit în mediul urban.

De exemplu, într-o perioadă de 15 ani (1970 - 1984), un număr de circa 2,5 milioane de persoane s-

au stabilit în mod legal în oraşe, iar dintre aceştia, aproape 75% erau în vârstă de 20 - 59 de ani. La

această migraţiune importantă a populaţiei rurale de 20 - 59 de ani înspre oraşe, dacă se adaugă şi

scăderea substanţială a natalităţii începând din anul 1990, se poate aprecia foarte uşor apariţia şi

menţinerea îmbătrânirii demografice a populaţiei rurale. Astfel, se înregistrează o creştere a

presiunii populaţiei vârstnice (60 de ani şi peste), asupra populaţiei tinere (0 - 14 ani), numărul

persoanelor în vârstă de “60 de ani şi peste” care revin la 1.000 de persoane “0 - 14 ani” mărindu-

se de aproximativ 2,3 ori în perioada 1966 - 1992 (de la 460 la 1.057). Raportul populaţie bătrână –

populaţie adultă a avut o evoluţie ascendentă, în acelaşi timp crescând de 1,7 ori, de la 227% la

387%. Populaţia tânără este în continuă scădere: în 1966 erau 494 de persoane între 0 - 14 ani la

1.000 persoane adulte, iar în 1992, numărul acestora a fost de 367.

La recensămintele din 1992 şi 2002, structura pe vârste (în %) a populaţiei României, pe

ansamblu şi pe medii, este cea din tabelul 2.19 şi figurile 2.16 şi 2.17. Este vizibil că ruralul

prezintă în 1992 un procent aproape dublu de vârstnici, comparativ cu mediul orăşenesc, diferenţa

nemaifiind atât de mare în 2002 (24,4% faţă de 14,8%). Acestui surplus la vârsta a treia îi

corespunde un deficit la grupa de tineri şi, unul mai amplu, la cea mijlocie.

Tabelul nr. 2.19. Distribuţia procentuală a populaţiei României în cele trei mari categorii de
vârstă, pe medii (1992 şi 2002)  %

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 18.03.2002 (Populaţia României la începutul
mileniului trei)  p. 10

Grupa de vârstă
Mediul Tineri

 0-14 ani
Adulţi

15-59 ani
Vârstnici
60 ani şi

peste

Total

1992
Urban 24,3 64,1 11,6 100
Rural 20,9 57,0 22,1 100
Total 22,7 60,9 16,4 100

2002
Urban 16,0 69,2 14,8 100
Rural 19,4 56,2 24,4 100
Total 17,6 63,0 19,4 100
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Figura nr. 2.16 Populaţia pe grupe mari de

vârstă în mediul urban (2002)

Figura nr. 2.17 Populaţia pe grupe mari de

vârstă în mediul rural (2002)

Sursa: Tabelul nr. 2.19

Este limpede că diferenţele dintre cele două medii se explică, în principal, prin acţiunea

factorului migraţie, căci:

1) deosebirile de mortalitate sunt prea mici ca să transpară la asemenea categorii de cifre ;

2) fertilitatea a fost şi este mai mare în rural decât în urban, ceea ce înseamnă că pe seama

acestui factor trebuie pus un efect cu totul invers faţă de cel observat mai sus. Mai exact,

plecările din rural au făcut să se reducă ponderea populaţiei de vârstă mijlocie, ceea ce

duce în condiţii egale la scăderea numărului de naşteri, deci a numărului şi ponderii

copiilor, ambele diminuări antrenând, prin compensare, sporul procentual al bătrânilor.

Nu trebuie să credem că doar procentual, diferenţele dintre cele două medii sunt mari. Dat

fiind că la noi populaţia rurală deţine încă o pondere însemnată (45,7% în 1992 şi 47,3% în 2002) şi

deci şi o cifră absolut mare (peste 10 milioane), procentelor respective le corespund şi valori

absolut impresionante. Astfel, dintre cei circa 3,7 milioane de vârstnici, aproximativ 2,3 milioane

trăiau în rural în 1992. Faţă de 1992, la recensământul din 2002, numărul persoanelor vârstnice a

crescut atât per total (4.193.215), cât şi în mediul urban (1.697.296), dar mai ales în rural

(2.495.919), cauza fiind aşa cum am mai arătat, schimbarea raportului dintre generaţia vârstnică şi

cea tânără, dar şi creşterea duratei medii a vieţii. Procentual, ponderea populaţiei vârstnice a

evoluat conform datelor din tabelul 2.20 şi figura 2.18.

Tabelul nr. 2.20. Ponderea populaţiei vârstnice pe medii la recensăminte %

Calculat după Recensământul din 7.01.1992, CNS, vol.I, 1994 şi Recensământul din18.03. 2002,

(9. Populaţia pe sexe şi vârste, p.1-2), 2004
Ani de referinţă Urban Rural

1930 7,2 7,4
1948 9,4 9,1
1956 9,3 10,2
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1966 10,9 13,3
1977 11,5 16,7
1992 11,6 22,1
2002 14,8 24,3

Aceste date, obţinute la momentele de recensământ, arată că decalajul dintre cele două medii

a  început  să se  producă încă din  anii  1950,  deci  chiar  din  faza  incipientă a  industrializării.  La

început, diferenţele sunt mici, căci superfertilitatea populaţiei rurale compensează pierderile de

naşteri datorate migraţiei, dar ele cresc sensibil în ultimii ani, căci diferenţa de fertilitate între cele

două medii se reduce şi deficitul structural al populaţiei rurale se accentuează, ajungându-se la

diferenţa înregistrată în perioada actuală (dublă în 1992 şi cu aproximativ 10% mai mare în 2002).

Aproape un sfert din populaţia comunelor a depăşit vârsta de 60 de ani, în totalul populaţiei,

iar în totalul populaţiei feminine rurale, proporţia femeilor vârstnice este de 27,5%. De altfel,

îmbătrânirea demografică - manifestată prin reducerea numărului persoanelor tinere (sub 15 ani),

concomitent cu creşterea populaţiei de peste 60 de ani – este mai accentuată la populaţia de sex

feminin. Ponderea femeilor vârstnice (21,7%) este mai ridicată decât cea a populaţiei masculine de

aceeaşi vârstă (16,9%), iar numărul femeilor vârstnice este cu circa o treime mai mare decât a

bărbaţilor vârstnici. [Ibidem, p. 10]
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Figura nr. 2.18 Distribuţia procentuală a populaţiei vârstnice pe medii

Percentage distribution of aged population per environments

Sursa : Tabelul nr. 2.20

Dacă încercăm o descriere mai detailată a situaţiei, coborând la nivel de judeţ, vom găsi,

fireşte, diferenţe între aceste unităţi. După o privire sumară aruncată asupra situaţiilor judeţelor, se

pot desprinde două concluzii mai importante:
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a) deşi decalajele de îmbătrânire între ruralul judeţelor şi urban este clar,

diferenţele nu sunt atât de mari, încât să se poată afirma că există două sau mai

multe “lumi” rurale distincte (din acest punct de vedere); judeţele apar doar pe

poziţii ce reflectă stări gradual distincte ale unui proces comun;

b) nu se constată vreo asociere clară între procentul de vârstnici şi provincia

geografică în care este plasat judeţul sau nivelul de urbanizare – industrializare

a judeţului respectiv.

Pentru a ilustra aceste afirmaţii, să spunem că la capătul cel mai de jos al scalei îmbătrânirii

se află ruralul municipiului Bucureşti şi cel al judeţului Maramureş, cu 17,4% şi, respectiv, 17,5%

populaţie de 60 de ani şi peste. La cealaltă extremă găsim judeţul Teleorman cu 29,6%.59

Schimbările în structura populaţiei pe vârste evidenţiază accentuarea procesului de

îmbătrânire demografică, proces cu importante consecinţe negative, atât pentru evoluţia viitoare a

populaţiei, cât şi pentru problemele de natură economică şi socială care urmează a fi suportate de

societate. Efectele pe care procesul de îmbătrânire le are asupra desfăşurării vieţii economice şi

sociale, cât şi asupra perspectivelor evoluţiei demografice sunt reflectate şi de raportul de

dependenţă (proporţia între populaţia adultă, 15-59 ani şi populaţia sub şi peste aceste limite) (tabel

2.21).

Tabel nr. 2.21. Raportul de dependenţă între populaţia adultă (15-59 ani)

şi cea sub şi peste aceste limite (1992-2002) persoane

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002,

(Populaţia la începutul mileniului III p. 11)

2002 1992
TOTAL 586 642
Urban 445 559

Populaţia tânără
şi vârstnică la
1.000 adulţi Rural 781 754

TOTAL 279 373
Urban 230 378

Populaţia tânără
(0-14 ani) la
1.000 adulţi Rural 347 367

TOTAL 307 269
Urban 215 181

Populaţia
vârstnică (60 ani
şi peste) la 1.000

adulţi
Rural 434 387

În anul 2002, la 1.000 persoane adulte reveneau 586 persoane tinere şi vârstnice din care 279

(faţă de 373 în 1992), deci mai puţin de jumătate (47,7%) reprezintă copii sub 15 ani. Tendinţa de

reducere a acestui raport se datorează scăderii proporţiei copiilor care reveneau la 1.000 persoane

59 Rotariu, T., Mezei, E., Opera citată, p- 148
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adulte. În schimb, proporţia persoanelor în vârstă de 60 de ani şi peste, care reveneau la 1.000

persoane adulte, a crescut de la 269 la 307, ca urmare a procesului de îmbătrânire demografică.

Efectele pe care procesul de îmbătrânire le are asupra desfăşurării vieţii economice şi

sociale, cât şi asupra perspectivelor evoluţiei demografice sunt evidenţiate şi de raportul de

dependenţă (proporţia între populaţia adultă,  de 15 - 59 ani, şi populaţia sub şi peste aceste limite

de vârstă.

Această situaţie se manifestă mai intens în cadrul populaţiei rurale decât în cea urbană.

Astfel, în 2002, în populaţia rurală, la 1.000 persoane adulte reveneau 434 persoane vârstnice şi

numai 374 persoane tinere, în timp ce în mediul urban, raportul de dependenţă al populaţiei tinere

este aproximativ egal cu cel a populaţiei vârstnice.

Aparent, evoluţia raportului de dependenţă este favorabilă, prin scăderea de la 642 persoane

dependente în 1992, la 586 în 2002.

Acest lucru însă se datorează scăderii în mai mare măsură a raportului de dependenţă a

populaţiei tinere, ceea ce va avea în perspectivă consecinţe negative, dat fiind faptul că populaţia de

0 - 14 ani va face parte în viitor din populaţia adultă, în vârstă de muncă.

Tendinţa de creştere a numărului persoanelor vârstnice care revin la 1.000 persoane adulte

generează o sarcină socială sporită pentru cei adulţi, care trebuie să asigure întreţinerea familiilor

lor şi educarea tinerelor generaţii.

În  2002, la nivelul ţării, numărul vârstnicilor (de 60 de ani şi peste) este mai mare decât cel

al copiilor (de 0 - 14 ani), ceea ce indică o situaţie demografică dezechilibrată, în condiţiile în care,

în viitor, copiii vor fi cei care vor asigura reproducerea populaţiei şi vor constitui viitoarele resurse

de muncă. Acest dezechilibru se exprimă prin indicele de îmbătrânire, reprezentând numărul de

vârstnici de 1.000 de copii, care, în 2002 a fost de 1.098 persoane, faţă de 722 în 1992.

Aceeaşi situaţie se constată şi în cea mai mare parte a judeţelor, dezechilibrul fiind mai

accentuat în Teleorman (cu 1,768 vârstnici la 1.000 de copii), municipiul Bucureşti (cu 1.457),

Giurgiu (cu 1.443), Buzău (cu 1.363) şi Dolj (cu 1.328).

Doar în 15 judeţe situaţia este inversă, numărul copiilor depăşindu-l pe cel al vârstnicilor – în

Maramureş, Iaşi, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare, Suceava, Constanţa, Bacău, Gorj, Vaslui, Galaţi,

Sibiu, Covasna, Tulcea, Harghita, Braşov (indicele de îmbătrânire având valori cuprinse între 828

şi 992 vârstnici la 1.000 de copii).

În anul 2002, se constată că procesul de îmbătrânire s-a accentuat şi că ne confruntăm cu un

dezechilibru demografic neânregistrat în 1992, când, atât pe total, cât şi în majoritatea judeţelor,

mai puţin în Teleorman şi Giurgiu, numărul vârstnicilor era inferior numărului copiilor.

Cele mai mari ponderi ale copiilor în totalul populaţiei le regăsim în judeţele: Suceava,

Vaslui, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Bacău şi Iaşi (între 21,6 şi 20,1%), în timp ce în municipiul

Bucureşti găsim cea mai redusă proporţie a acestora (12,6%). Cea mai mare pondere a populaţiei

adulte (15-59 ani) se constată în Municipiul Bucureşti, iar cele mai mici în Teleorman, Giurgiu şi
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Botoşani (între 56,7 şi 57,6%). În ceea ce priveşte populaţia în vârstă, proporţii mai mari se observă

în judeţele: Teleorman (27,7%), Giurgiu (25,1%), Buzău (23,2%), Călăraşi (22,4%), Dolj şi Olt,

fiecare cu câte 22,0%.60

2.6.3. Caracteristici ale populaţiei rurale vârstnice

Din punct de vedere a vârstei, populaţia vârstnică este, sociologic vorbind, extrem de

diversă. O persoană de 60 de ani, dacă nu suferă de o boală cronică gravă, este considerată la ţară

un om în toată puterea, capabil de oricare dintre muncile specifice modului său de viaţă.

O astfel de situaţie se poate considera foarte frecventă până la 70 de ani, apreciind că cei de

aici, cu excepţiile de rigoare, sunt, în rural, persoane care produc mai mult decât consumă.

Plusprodusul muncii lor se îndreaptă, în general, către copiii lor şi familiile acestora, fie că se

găsesc în aceeaşi localitate, fie că au devenit orăşeni. Ponderea lor reprezintă cca. 60% din totalul

vârstnicilor (63% dintre bărbaţii de peste 60 de ani şi 57% dintre femei). [93, p. 155].

După 70 de ani, situaţia vârstnicilor devine mai complicată. Până spre 75 de ani putem

aprecia că încă se mai descurcă singuri, apoi din ce în ce mai mult au nevoie de ajutor, acesta

devenind imperios necesar de la 80 de ani în sus. Deci, din punctul de vedere al vârstei, aceştia sunt

cei mai vulnerabili, la care se pot adăuga şi cei din grupa precedentă, formând o pătrime dintre cei

de 60 de ani şi peste.

Alt element – starea civilă – este şi el deosebit de relevant. N-am făcut aici distincţia decât

între “căsătoriţi”  şi  restul,  adică între  cei  care  trăiesc  în  cuplu  (legal)  şi  cei  care  trăiesc  singuri,

covârşitoarea majoritate a acestora din urmă constituind-o văduvii, mai ales văduvele.

Distincţia pe sexe este absolut necesară, dată fiind diferenţa de mortalitate între femei şi

bărbaţi, cu efecte vizibile la vârstele mari, dar şi alte caracteristici interesante. Astfel, dintre toţi

bărbaţii de peste 60 de ani, 82,2% sunt căsătoriţi, deci îşi pot găsi un sprijin în partenera de viaţă, în

vreme ce mai puţin de jumătate dintre femeile de aceeaşi vârstă (49,1%) au statutul de văduve.

Desigur că ponderea căsătoriţilor scade progresiv pe măsura înaintării în vârstă, dar chiar şi

la peste 80 de ani, majoritatea bărbaţilor în viaţă trăiesc în cuplu, pe când dintre femei, doar 15%

mai sunt căsătorite.

Un  alt  set  de  informaţii  se  referă la ocuparea populaţiei vârstnice. Aceasta constituie o

chestiune destul de delicată, atât în ceea ce priveşte înregistrarea informaţiei, cât şi interpretarea

acestor înregistrări. Lucrurile se complică şi mai mult în mediul rural, unde, dat fiind specificul

muncii în gospodăriile săteşti, este greu de a face distincţia între un activ şi un inactiv, dacă nu se

utilizează şi nişte criterii formale, cum ar fi vârsta, în cazul populaţiei ce ne interesează pe noi aici.

60 Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 18.03.2002 (Populaţia României la începutul mileniului III,
p. 12)
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Un alt aspect, care într-un fel simplifică lucrurile, dar în altul le complică, de vreme ce

ascunde o cantitate însemnată de ţărani activi în categoria inactivilor, este reprezentat de faptul că,

de exemplu la recensământul din 1992, în categoria pensionarilor au fost trecuţi, împreună cu

celelalte categorii şi foştii “pensionari CAP” sau alţi pensionari agricoli. Această categorie de

populaţie, extrem de numeroasă în rural, a fost scoasă din populaţia activă. Ori, în condiţiile

reconstituirii proprietăţii private, pe baza Legii 18/1991, persoanele în cauză, în măsura în care

vârsta sau sănătatea le mai permite, sunt actualmente mult mai “active” decât pe vremea când erau

contabilizate ca persoane active, în categoria “membri CAP”.

Bineînţeles că, în rural, din toate categoriile de pensionari se recrutează persoane ce

desfăşoară activităţi sistematice agricole, dar nu numai aducătoare de venit. Probabil însă că

specificul muncii şi cuantumul net inferior al pensiei îi fac pe foştii agricultori să-şi continue

activitatea independent de faptul că sunt sau nu înregistraţi ca pensionari.

Fără a  ţine  seama  de  aceste  precizări,  nu  se  poate  interpreta  corect  situaţia  resurselor  de

muncă şi a muncii efective depuse de săteni, aşa cum apare din datele recensămintelor.

Principala idee ce se desprinde constă în aceea  că ce apare, la nivel naţional sau chiar

judeţean, ca stare sau grad de îmbătrânire, este rezultanta unor situaţii foarte diferite. Această

varietate se regăseşte, de regulă, doar atunci când coborâm la nivel de sate sau comune, deşi,

probabil, în fiecare judeţ există şi areale mai mari puternic afectate sau foarte puţin afectate de

îmbătrânire.

A doua concluzie vizează posibilitatea de reorientare a procesului sau măcar de stopare a lui.

Teoretic, asemenea posibilitate există aproape peste tot. Practic însă, şansele sunt foarte mici,

destinul anumitor localităţi fiind aproape pecetluit.

O a treia constatare se referă la faptul că îmbătrânirea nu vizează numai populaţia ca atare, ci

se regăseşte şi la nivelul familiilor şi gospodăriilor, precum şi la nivelul forţei de muncă în

agricultură.

Analizând starea de îmbătrânire demografică a ruralului şi analizând problemele sociale pe

care aceasta le ridică, nu trebuie să cădem în capcana unor judecăţi de valoare pripite. Este bine să

înţelegem că acest proces este parte integrantă dintr-unul mai general, şi anume declinul ruralului

în societăţile industriale. Trecerea la societatea industrială şi postindustrială reduce drastic

populaţia ocupată în agricultură, iar în măsura în care satul este strâns corelat cu această activitate,

se va reduce şi populaţia rurală.

Ceea ce am încercat să subliniem este că acest proces este selectiv. Media naţională este

rezultanta unor situaţii radical diferite, în sensul că există localităţi rurale foarte îmbătrânite şi altele

foarte puţin îmbătrânite. Îmbătrânirea se corelează cu alte caracteristici, fiind în general un

simptom de declin al unei aşezări. Oricine a trecut prin mai multe sate a putut remarca stări de

lucruri deosebit de contrastante: alături de localităţi cu case vechi, dărăpănate, multe părăsite, cu
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terenuri lăsate de izbelişte, se găsesc alte sate înfloritoare, în care, în ultimii ani, s-a construit

extrem de mult şi în care viaţa pulsează aproape ca într-un oraş.

Restructurarea sistemului de aşezări rurale, sistem constituit în cu totul alte condiţii decât

cele din zilele noastre, este un proces firesc şi trebuie acceptat ca atare. Posibilele intervenţii ale

organelor de decizie nu trebuie să pornească de la premise generale (de genul: “salvaţi satele

româneşti”), ci de la analizele lucide ale unor stări concrete. Acţiunea trebuie să aibă un scop

precis, cum ar fi de pildă, sprijinirea investiţiilor pentru dezvoltarea unor activităţi turistice, într-o

zonă în care o astfel de activitate se poate prevedea că va fi rentabilă şi să meargă în sensul general

al evoluţiei societăţii. Altfel, orice acţiune este sortită eşecului sau are efecte negative şi

păgubitoare.

2.7. Migraţia populaţiei rurale

Un factor de maximă importanţă pentru configuraţia trecută şi viitoare a resurselor umane

din mediul rural, migraţia (mai ales sat - oraş) a cunoscut mari oscilaţii în ultimele patru decenii.

Deplasarea populaţiei rurale către oraşe a fost un proces socio-economic obiectiv, observat în mai

toate ţările lumii şi care a determinat creşterea gradului de urbanizare a fiecărei ţări, în concordanţă

cu nivelul de dezvoltare generală.

Migraţia populaţiei rurale către oraşe şi consecinţele acestei migraţii asupra structurii pe sexe

şi vârste a populaţiei rămasă să trăiască şi să muncească la sate sunt procese caracteristice spaţiului

rural românesc.

Începând cu anul 1990, datorită şi modificării legislaţiei cu privire la schimbarea

domiciliului dintr-o localitate în alta, migraţia sat - oraş a crescut considerabil. De exemplu, numai

într-un singur an (1990) şi-au legalizat domiciliul, devenind orăşeni, un număr de 559 mii de

persoane  de  la  sate.  În  anii  următori  şi  până în  prezent,  migraţia  sat  –  oraş a  început  să scadă

datorită lipsei tot mai accentuate de locuri de muncă din oraşe. Se constată chiar un tip de

migraţiune cu sens invers.

Migraţia poate fi concepută (într-un sens restrâns) ca o funcţie esenţială în schimbarea

sistemelor sociale (fenomen de reechilibrare a balanţei demografice între zone sau localităţi). Unii

cercetători susţin că migraţia este rezultatul disparităţilor urban – rural (câştig mai bun, echiparea

tehnologică superioară), dar în acelaşi timp şi valului de disponibilizări din industrie [62, p. 106-

110]. De aceea, pe fondul menţinerii tendinţei generale de migraţiune rural - urban, asistăm şi la

unele oscilaţii şi temporizări. Fluxul rural - urban continuă să fie dominant în migraţia internă, dar

cel din urban în rural este în creştere.

Fenomenul migraţional s-a manifestat cu grade diferite de intensitate de la o perioadă la alta;

în anul 1990 au avut loc în medie 33,9 schimbări de domiciliu la 1.000 de locuitori. Majoritatea

persoanelor care şi-au schimbat domiciliul în 1990 s-au stabilit în municipii şi oraşe (88%), soldul
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schimbărilor de domiciliu la această categorie de localităţi fiind de 41,4 persoane la 1.000 de

locuitori din mediul urban.  După această creştere explozivă determinată de anularea interdicţiei

stabilirii domiciliului în oraşele mari, volumul mobilităţii teritoriale a scăzut, ajungând la 11,7

schimbări de domiciliu la 1.000 de locuitori în 1994 şi 10,9 în 2000. Aceste date sunt ilustrate în

tabelele 2.22 şi 2.23.

Tabel nr. 2.22. Structura fluxurilor migraţiei interne urbane şi rurale determinate de schimbarea

domiciliului. Date absolute

Sursa: Anuarul statistic al Românieil 2001, Romanian Statistical Yarbook, p.86 şi 2003, p. 88
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 262903 293182 240231 266745 289498 292879 302579 276154 275699 244505 284332 320819

Din
rural în
urban

132360 114954 84063 81327 72710 72267 68491 60620 57986 47693 69837 71928

Din
urban în

urban
53099 71218 60931 68385 75623 80318 75543 71852 73152 57921 78229 82877

Din
rural în

rural
50873 66757 60084 68050 80948 71710 77466 65064 59955 56262 56939 69394

Din
urban în

rural
26571 40253 35153 49983 60210 68584 81079 78618 84406 82631 79327 96624

Raportul
de

migrare
R/U  /
U/R

4,98 2,85 2,39 1,62 1,21 1,05 0,84 0,77 0,68 0,58 0,88 0,74

Se observă cum raportul de migraţie Rural – Urban / Urban- Rural s-a schimbat semnificativ

după 1991, când valoarea acestuia era de 4,98, înjumătăţindu-se apoi în 1992 şi 1993, pentru ca în

următorii trei ani să mai piardă încă un punct, această tendinţă de scădere menţinându-se (deşi nu

cu aceeaşi intensitate) până în anul 2000, când ajunge la 0,58.

Tabel nr. 2.23. Fluxurile migratorii (1991-2002). Rate la 1000 locuitori
Sursa: Anuarul Statistic al României 2001, Romanian Statistical Yarbook, p.86 şi 2003, p.88

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 11,3 12,9 10,6 11,7 12,8 13,0 13,4 12,3 12,3 10,9 12,7 14,7

Din rural
în urban 10,7 9,4 6,9 6,6 5,9 5,9 5,6 4,9 4,7 3,9 5,7 6,2

Din
urban în
urban

4,3 5,8 5,0 5,6 6,1 6,5 6,1 5,9 6,0 4,7 6,4 7,2

Din rural
în rural 4,7 6,3 5,7 6,5 7,8 7,0 7,6 6,4 5,9 5,5 5,6 6,8

Din
urban în
rural

2,5 3,8 3,4 4,7 5,8 6,7 7,9 7,7 8,3 8,1 7,8 9,5
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 Se constată că fluxurile migratorii ale persoanelor care şi-au schimbat domiciliul în cadrul

mediilor sau între mediul rural şi urban s-au manifestat după 1990 cu intensităţi diferite. Cu toate

că fluxul migratoriu din rural în urban a constituit principala direcţie de migraţiune, după anul 1992

se observă o creştere a fluxurilor schimbărilor de domiciliu din municipii şi oraşe în comune,

favorizate de măsurile privind proprietatea asupra terenurilor.

Astfel, migraţia populaţiei către mediul rural a crescut în anii 1991 – 2000 de 3,3 ori faţă de

1990 – 1991. Cercetările au evidenţiat faptul că şocul restructurării economice post-comuniste s-a

reprezentat în principal asupra migraţiei pendulatorii. Reducerea numărului de locuri de muncă din

sectorul de stat din urban a afectat în principal navetiştii, forţa de muncă rurală care lucra în urban.

Dar, pierderea locurilor de muncă a afectat şi populaţia urbană cu rădăcini în rural, care, de

asemenea  a  contribuit  la  creşterea  fluxului  migratoriu  urban  –  rural.  O  a  treia  cauză poate  fi

considerată poluarea (mult mai mare în urban) care determină retragerea unei părţi a populaţiei

către zone mai curate, mai sănătoase.

În acest sens este semnificativ faptul că se constată o creştere a populaţiei în agricultură, ceea

ce este în corelaţie directă cu scăderea numărului lucrătorilor ocupaţi în alte sectoare de activitate.

După aprecierile specialiştilor, acest fenomen este pozitiv pe termen scurt, în sensul “curăţirii”

spaţiului urban de intrările masive nejustificate şi, de asemenea, prin intrarea acestui contingent

într-o activitate privată. Pe termen lung însă, (după alte aprecieri), efectele pot fi contrare,

resocializarea având urmări negative asupra revitalizării spaţiului rural românesc şi a gospodăriilor

ţărăneşti la parametrii apropiaţi de cei vest-europeni. Explicaţia constă în aceea că ar exista o forţă

de muncă numeroasă, calificare insuficientă, ca şi dotarea tehnică, iar dimensiunile gospodăriilor,

nici pe departe optime, sunt prea mici pentru a fi performante.

Evoluţia diferită a populaţiei în ultimul deceniu este determinată atât de scăderea sporului

natural, cât şi de modificările intervenite în fluxurile migratorii.

Au luat amploare deplasările în străinătate la lucru sau la studii (la data recensământului din

2002, 159.000 persoane erau plecate în străinătate pentru o perioadă mai mare de un an).

Din analiza fluxurilor şi intensităţii migraţiei interne rezultă aspecte interesante în analiza

populaţiei care şi-a schimbat domiciliul, care a scăzut atât pe total, cât şi pe medii, cea mai mare

reducere observându-se în mediul urban (figura 2.19).

Ponderea persoanelor care şi-au schimbat domiciliul cel puţin o dată în decursul vieţii este

mai ridicată în judeţele Timiş, Constanţa, Hunedoara, Braşov, municipiul Bucureşti (între 48,6 şi

41,2%).

Din punct de vedere al distanţei migraţiei, 48,1% dintre migranţi au avut domiciliul ulterior

în cadrul aceluiaşi judeţ, iar 50,7%, în alte judeţe.

Se observă că, în cadrul populaţiei urbane, migraţia prin schimbarea domiciliului în cadrul

aceluiaşi judeţ era ceva mai mică decât migraţia intrajudeţeană; în mediul rural, migraţia

intrajudeţeană deţine aproape 3/5 din total (58,8%).
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Problemele specifice evoluţiei ruralului, dar şi ale fenomenului depopulării au constituit

obiect de studiu al şcolilor de sociologie rurală încă din perioada interbelică. Institutul social Banat

– Crişana, aparţinând Şcolii Sociologice condusă de Dimitrie Gusti, a realizat ample analize în 4

localităţi rurale (2 în Banat – Belinţ şi Sârbova), care s-au finalizat cu rapoarte deosebit de ample şi

cu soluţii foarte eficiente.

48,1
43,9

58,8 50,7

54,9

40,5

1,2 1,2 0,7
0

10

20

30

40

50

60

ac judet alt judet alta tara

total
urban
rural

Figura nr. 2.19 Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, după locul unde a avut domiciliul anterior

 în  anul 2002

Sursa: Recens 2002

Deşi multe dintre soluţiile propuse sunt astăzi depăşite, totuşi mare parte din ele pot sugera

idei pentru un program viabil de menţinere a echilibrului demografic. Astfel erau: soluţii cu

caracter general care cuprindeau:

- mijloace legislative (degrevări fiscale pentru familiile cu mai mult de cinci copii,

acordarea de premii, protecţia maternităţii, medicamente gratuite, legiferarea pedepsirii

mamelor ce nu-şi îngrijesc copii, elaborarea unei noi legi a învăţământului rural);

- mijloace educative şi persuasive (prin activităţi comune ale preoţilor şi învăţătorilor);

- soluţii cu privire la îmbunătăţirea stării sanitare şi igienico-sociale a lehuzei, sugarilor şi

copiilor în general;

- soluţii pentru combaterea tuberculozei, a bolilor oftalmologice, stomatologice;

- soluţii pentru îmbunătăţirea alimentaţiei, ridicarea culturii poporului şi reforma

învăţământului rural;

- soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei agricole;

- soluţii cu privire la situaţia raporturilor juridice şi administrative.
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2.8 Nivelul instructiv-educaţional al populaţiei din comunităţile rurale

Un aspect, care întregeşte problematica socio-demografică şi economică, precum şi valoarea

patrimoniului demografic al României priveşte evoluţia gradului  de instruire a populaţiei. Pentru a-

şi exercita atributele economice de forţă de muncă, de creaţie materială şi spirituală, oricărei

populaţii îi sunt necesare forme şi mijloace de instruire generală şi de specialitate.

Exigenţa nivelului de instruire se află în raport direct cu stadiul de civilizaţie economică şi

culturală, de necesităţile dezvoltării în diferite epoci istorice. Aceasta şi tradiţiile moştenite

determină comunităţilor umane mentalităţi şi comportamente sociale, în general şi economice în

special, cu rol esenţial în funcţionarea mecanismului economic. Instrucţia, pregătirea prin învăţare,

generală şi specială, au ca rezultat direct calificarea şi perfecţionarea  capacităţii de muncă a

populaţiei.

În România, în secolul al XX-lea, procesul instructiv-educativ a urmat două sensuri: primul,

de importanţă capitală, deprinderea ştiinţei de carte, de a şti citi şi scrie, care deschide calea, după

aptitudinile înnăscute, către orice fel şi oricât de înaltă şi complexă specializare. Pregătirea de

specialitate pentru o anume calificare apărea ca la doilea sens al instruirii.

Secolul  al  XX-lea,  sub  acest  aspect,  pentru  România  a  fost  determinant,  în  timpul  lui

săvârşindu-se trecerea de la analfabetism, la un nivel general ridicat de instruire a populaţiei. Datele

din tabelul 2.24 înfăţişează evoluţia fenomenului.

Tabelul nr. 2.24. Structura populaţiei după nivelul de instruire, în secolul al XX-lea ani selectaţi-
ponderi

Sursa: dr.Sabin Manuilă şi dr. D.G.Georgescu. Populaţia României, Bucureşti, 1938;
dr.A.Galopenţia şi Recensământul populaţiei din 2.02.1956; Rezultate generale, Bucureşti, 1959;

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 5.01.1977, vol.1, Bucureşti, 1980; Recensământul
populaţiei şi locuinţelor din 7.01.1992; Rezultate generale estimative, Bucureşti, 1993, Axenciuc,

V; opera citată, p. III
Forma de învăţământ

absolvită
1900 1912 1930 1948 1956 1966 1977 1992

Fără ştiinţă de carte1) 78,0 60,8 42,9 23,1 10,1 - 8,9 4,2
Total, cu ştiinţă de
carte

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Şcoala primară - - 86,6 - 84,9 75,3 39,0 23,64)

2. Şcoala generală
(7-10 clase) - - - - 8,7 11,0 27,3 31,7
3. Şcoli de meserii,
profesionale

- - 3,2 - - 4,8 10,2 -

4. Gimnaziu, liceu,
postliceal

- - 8,62) - 4,82) 6,73) 20,8 35,1

Total, secundară, 2,3,4 - - 11,8 - 13,5 21,5 58,3 66,8
Învăţământ superior - - 1,1 - 1,6 2,2 3,6 5,4

Notă: 1) S-a avut în vedere populaţia de peste 7 sau 8 ani, după criteriul luat de statistică;  2)

Gimnaziu şi liceu; 3) Se cuprind şi absolvenţii şcolilor profesionale; 4) Se cuprind şi  absolvenţii ciclului 1 şi

ai şcolilor generale; 5) Se cuprind şi absolvenţii şcolilor nedeclarate.
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O primă constatare priveşte extinderea instrucţiei primare, a ştiinţei de carte, reducerea

analfabetismului, care, la 1900, afecta aproape 4/5 din populaţia de vârstă şcolară; cu alte cuvinte,

începutul secolului corespundea începutului procesului de instrucţie şcolară. Către sfârşitul

secolului, cu excepţiile inerente, acesta era aproape încheiat.

Treapta a doua, secundară, de instruire, se evidenţiază prin licee, gimnazii, şcoli normale şi

comerciale, seminarii teologice, etc., de la sfârşitul secolului XIX; la începutul secolului XX, după

statistica din 1907, şcoala secundară, la o populaţie de 6,7 milioane de locuitori, cuprindea circa

26.000 elevi, revenind 5,2 elevi la 1.000 locuitori de vârstă şcolară. Până în deceniul 6 – 1956 –

ponderea persoanelor cu pregătire secundară se ridica la 13,5% din ştiutorii de carte.

Deosebit de important este că învăţământul secundar apărea ca prima treaptă de pregătire în

profesii calificate, manuale şi intelectuale, maiştri în meserii, funcţionari de nivel mediu de

specialitate, economişti, agenţi economici, învăţători şi preoţi, etc., care în epocă constituiau fondul

de bază al cadrelor tehnice, economice, administrative şi culturale ale ţării.

În perioada următoare, până la recensământul din anul 1992, ponderea absolvenţilor

învăţământului secundar, mult diversificat şi adaptat în fiecare etapă necesităţilor sociale, ajunge să

fie predominant, cu peste două treimi, în structura ştiutorilor de carte.

Învăţământul superior, din cauza exigenţelor pregătirii evoluează mai lent; până la primul

război mondial, majoritatea nevoilor în diferite domenii erau acoperite de absolvenţii şcolilor

superioare din străinătate. În anul 1930, doar 1,1% din populaţia de vârstă şcolară era absolventă de

învăţământ superior; până în 1992, ponderea acesteia sporeşte la 5,4%. Ca urmare, în acest ultim an

de bilanţ al învăţământului din secolul XX, structura după gradul de pregătire se prezenta astfel:

23,6% din populaţie rămânea numai cu şcoala primară, 66,8% din populaţie avea pregătire

secundară, iar 5,4% avea pregătire superioară, pe lângă 4,2% cu şcoală primară neterminată.

Astfel, în secolul XX, prin eforturile naţiunii s-a trecut de la predominanţa analfabetismului,

de 78% din populaţie, la preponderenţa, cu 72,2%, a populaţiei cu pregătire secundară şi

superioară. Un record pe care puţine ţări din Europa l-au făcut într-un timp relativ scurt, la care se

adaugă calitatea necontestată a învăţământului românesc, performant în comparaţie cu alte ţări

avansate din punct de vedere economic.

Calitatea factorului uman concretizată în structura şi consistenţa statutului instructiv-educativ

reprezintă în orice perioadă un element foarte important. În perioada modernă se accentuează

relaţia dintre poziţia socială de origine a populaţiei, nivelul educaţional şi poziţia socială dobândită,

deci statutul indivizilor.

Şi populaţia din mediul rural cunoaşte o mobilitate accentuată şi ascendentă sub influenţa

subsistemului educaţie – învăţământ, această mobilitate fiind în ultimă instanţă expresia conexiunii

factorilor obiectivi ai strategiei dezvoltării şi ai factorilor subiectivi, biologici, ai tacticii factorului

uman. Mobilitatea profesională precedată de mobilitatea pe linie instructiv – educaţională

caracterizează în mare măsură şi populaţia rurală, mai ales în componenta sa principală, populaţia
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activă. De asemenea, toate comunităţile rurale se caracterizează printr-o accentuată mobilitate

educaţională şi profesională la grupele de vârstă mai tinere şi îndeosebi în activitatea din ramurile

cu profil neagricol. Perioada ultimelor decenii se caracterizează prin diversificarea mare a

sistemului de învăţământ, prin sporirea numărului de studenţi şi elevi, prin reducerea numărului

neştiutorilor  de  carte,  dar  şi  prin  menţinerea  unui  decalaj  între  urban  şi  rural  în  acest  important,

decisiv, domeniu.

Discrepanţa între gradul de instruire a populaţiei rurale, comparativ cu populaţia urbană

rezultă din decalajul economic şi social dintre cele două medii, în nivelul diferit al reţelei de

învăţământ, în statutul economic al gospodăriilor rurale, în numărul şi calitatea personalului

didactic şi în psihologia oamenilor.

Structura populaţiei şcolare pe ţară evidenţiază creşteri semnificative la nivelele superioare

de învăţământ, astfel cei care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior au crescut de

2,3 ori în 2002 faţă de situaţia înregistrată la recensământul din 1992 şi de 1,9 ori cei ai instituţiilor

de învăţământ postliceal şi de maiştri. În schimb s-au diminuat în diferite proporţii celelalte nivele

de învăţământ; cel secundar cu 9,6%, iar învăţământul primar a scăzut cu 20%. De altfel, întreaga

proporţie  a  populaţiei  şcolare în  totalul  populaţiei  de 6 ani  şi  peste  a  înregistrat  o  uşoară scădere

faţă de recensământul anterior (de la 19,5% în 1992 la 19,2% în 2002). [89, p. 23]

Din populaţia şcolară, trei cincimi frecventează cursurile unui gimnaziu sau al unei şcoli

primare şi aproximativ o cincime sunt elevii unui liceu; proporţia studenţilor este de 14,4% din

total.

Din perspectiva analizei structurale instrucţionale diferenţiate pe sexe, a populaţiei de 6 ani

şi peste, rezultă că în anul 2002 populaţia feminină are un uşor ascendent asupra populaţiei

masculine, spre deosebire de anul 1992, când majoritari erau bărbaţii (51,2%).

Superioritatea numerică a populaţiei feminine se întâlneşte la persoanele care urmează o

instituţie de învăţământ superior (53,8%), de învăţământ liceal (53,2%) şi de învăţământ postliceal

şi de maiştri (65%). Această creştere diferenţiată pe sexe a populaţiei şcolare se datorează în primul

rând tendinţei de mărire a gradului de cuprindere şcolară a populaţiei feminine cu aproximativ 10%

în perioada 1992 –2002. Rata netă de cuprindere şcolară a populaţiei în vârstă de 6-24 ani a fost în

anul 2002 de 64% (la populaţia masculină de 62,7%, iar la cea feminină de 65,4%). [Ibidem, p. 24]

Pe categorii de localităţi dacă în  urban  se  păstrează proporţia  pe  sexe  ca  şi  pe  total,  unde

populaţia feminină este mai bine reprezentată, în rural situaţia se inversează în favoarea populaţiei

şcolare masculine, comparativ cu 1992, când populaţia şcolară masculină era majoritară, atât pe

total, cât şi pe ambele medii.

Datele recensământului din 2002 scot în evidenţă dezvoltarea învăţământului particular, cu

toate că majoritatea persoanelor de 6 ani şi peste, care urmează o instituţie de învăţământ sunt

încadrate în învăţământul de stat (96,3%). Dintre persoanele care sunt cuprinse în învăţământul

particular 80,6% urmează o instituţie de învăţământ superior şi 13,6% una de învăţământ postliceal.
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O cincime din tinerii care urmează o instituţie de învăţământ superior şi o treime din cei care

frecventau o instituţie de învăţământ postliceal sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ particular.

Rezultă că, în perioada dintre ultimele două recensăminte s-au produs schimbări

semnificative în nivelul de instruire şcolară a populaţiei; se  evidenţiază în  primul  rând creşterea

numărului şi proporţiei absolvenţilor de învăţământ superior, postliceal şi de maiştri, iar în cadrul

învăţământului secundar, creşterea absolvenţilor de învăţământ liceal şi profesional (inclusiv de

ucenici), concomitent cu reducerea numărului şi proporţiei absolvenţilor de învăţământ gimnazial

şi primar, ceea ce denotă o îmbunătăţire a nivelului de instruire a populaţiei.

Din datele ultimului recensământ se constată că cele mai mari creşteri se remarcă la

absolvenţii instituţiilor de învăţământ postliceal şi de maiştri (+54,3%), precum şi la absolvenţii

instituţiilor de învăţământ superior (+41,7%), între 1992 şi 2002 (tabel 2.25 şi figurile 2.20 şi 2.21).

Absolvenţii de liceu sunt mai mulţi cu o cincime, iar cei ai şcolilor profesionale şi de ucenici, cu

peste o zecime. [Ibidem, p. 25]

Dar în acelaşi timp s-a redus cu 983.000 persoane numărul absolvenţilor învăţământului

primar (-20,1%), al absolvenţilor de gimnaziu cu 659.000 persoane (-10,9%) şi cu 78.000 persoane

numărul celor care nu au absolvit nici o şcoală (-6,6%). Ponderea persoanelor fără şcoală absolvită

s-a redus cu 5,6% din totalul populaţiei de 10 ani şi peste. Pe baza acestor considerente, ţara noastră

se situează pe un loc de frunte între ţările din Europa privitor la nivelul de instruire a populaţiei.

Tabel nr. 2.25. Distribuţia ponderii populaţiei în vârstă de 10 ani şi peste, după nivelul şcolii

absolvite, pe medii şi sexe (2002)
Calculat după Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002 (21, populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul

instituţiei de învăţământ absolvite)

Nivelul de
instrucţie

Medii

Sex Învăţă-
mânt

superior

Postliceal
şi de

maiştri

Liceal Profesio-
nal şi de
ucenici

Gimna-
zial

Primar Fără
şcoală

Şcoală
nedecla-

rată
T 7,05 2,96 21,39 15,26 27,62 20,06 5,60 0,06
M 7,78 3,31 19,52 21,77 25,32 18,05 4,20 0,05

Total
România

F 6,37 2,64 23,16 9,14 29,77 21,98 6,87 0,07
T 11,76 4,45 29,50 15,64 21,96 13,53 3,09 0,07
M 13,03 5,03 26,59 21,19 19,16 12,26 2,67 0,07

Mediul
urban

F 10,58 3,98 32,16 10,55 24,50 14,68 3,48 0,07
T 1,60 1,23 11,98 14,82 34,20 27,65 8,46 0,06
M 1,88 1,42 11,58 22,42 32,24 24,51 5,91 0,04

Mediul
rural

F 1,33 1,04 12,37 7,43 36,10 30,72 10,93 0,08



120

0 5 10 15 20 25 30 35

Învăţământ superior

Postliceal şi de maiştri

Liceal

Profesional şi de ucenici

Gimnazial

Primar

Fără şcoală

Şcoală nedeclarată

feminin
masculin

Figura nr. 2.20 Distribuţia ponderii populaţiei în vârstă de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite, în

mediul urban, după sexe (2002)

Sursa: Tabelul nr. 2.25
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Figura nr. 2.21 Distribuţia ponderii populaţiei în vârstă de 10 ani şi peste, după nivelul şcolii absolvite, în

mediul rural, după sexe (2002)

Sursa: Tabelul nr. 2.25

Decalajul dintre populaţia cu statut instructiv – educaţional superior este evident între cele

două medii, de asemenea şi la nivelul învăţământului de maiştri şi postliceal, precum şi în cazul
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celui secundar (superior), în timp ce proporţia populaţiei de 10 ani şi peste, cu statut instructiv –

educaţional inferior este mai mare în comunităţile rurale; astfel, învăţământul gimnazial are o

pondere de 34,19% în rural, faţă de 21,95% în urban, sau 27,61% pe întreaga ţară. Diferenţa este şi

mai mare în ceea ce priveşte învăţământul primar, unde ponderea acestuia are valoare dublă faţă de

mediul urban (27,63% faţă de 13,52%). Discrepanţa între gradul de instruire a populaţiei rurale,

comparativ cu populaţia urbană, rezultă din decalajul economic şi social dintre cele două medii, în

nivelul diferit al reţelei de învăţământ, în statutul economic al gospodăriilor rurale, în numărul şi

calitatea personalului didactic şi în psihologia oamenilor. Perioada ultimelor decenii se

caracterizează prin diversificarea mare a sistemului de învăţământ, prin sporirea numărului de elevi

şi studenţi, reducerea numărului neştiutorilor de carte, etc., dar şi prin menţinerea unui decalaj între

urban şi rural în acest important, decisiv domeniu (ceea ce în tabelul 2.26 apare sub forma indicelui

de diferenţă, U/R).

Structura populaţiei după felul instituţiei de învăţământ absolvite relevă modificări

semnificative în anul 2002. Astfel, se remarcă ponderea mare a populaţiei cu studii superioare care

a absolvit instituţii de învăţământ tehnic (peste două cincimi), în special în specialitatea industrie.

Absolvenţii învăţământului universitar reprezintă 23,7% din totalul celor cu studii superioare, iar

cei ai învăţământului superior economic, 16,1%. Numărul absolvenţilor învăţământului superior

juridic a înregistrat cea mai spectaculoasă creştere (de 2,6 ori mai mult decât în 1992), urmată de

cea a învăţământului superior economic (de 1,9 ori). Şi absolvenţii învăţământului superior medico-

farmaceutic sunt mai numeroşi, cu peste o treime în ultimii 10 ani, dar proporţia lor în totalul celor

cu studii superioare scade uşor. Învăţământul superior de educaţie fizică şi sport a fost absolvit

numai de 0,2% din totalul celor care  au absolvit studii superioare, în scădere cu 83,8% faţă de

1992. Mai mult de jumătate din absolvenţii de învăţământ superior sunt de sex masculin, dar

această proporţie este inversată în cadrul învăţământului medico-farmaceutic (unde numărul

absolventelor este de două treimi), universitar şi economic (aproximativ trei cincimi dintre

absolvenţi fiind de sex feminin).

Tabelul nr. 2.26. Populaţia de 10 ani şi peste, după structura nivelului şcolii absolvite, pe medii

(2002)
Calculat după Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002, (21, Populaţia de 10 ani şi peste, după

nivelul instituţiei de învăţământ absolvite)

Nivelul şi felul instituţiei Total Urban Rural Indice de
diferenţă

(u/r)
1 2 3 4 5

I. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 100,00 89,49 10,51 8,52
A.  De lungă durată 100,00 90,05 9,95 9,05

1 2 3 4 5
Tehnic 100,00 90,43 9,57 9,44
     - industrie 100,00 92,68 7,32 12,66
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     - construcţii şi arhitectură 100,00 95,18 4,82 19,61
     - agricultură 100,00 71,84 28,16 2,55
     - silvicultură 100,00 82,53 17,47 4,72
     - transporturi şi telecomunicaţii 100,00 94,37 5,63 16,76
     - alte specializări tehnice 100,00 92,24 7,76 11,88
Universitar 100,00 84,04 16,96 4,95
     - ştiinţe economice 100,00 93,85 6,15 15,26
     - studii juridice 100,00 92,52 7,48 12,36
     - medico-farmaceutic 100,00 94,77 5,23 18,12
     - artistic 100,00 94,52 5,48 17,24
     - alte instituţii de învăţământ superior 100,00 91,75 8,25 11,12
B. DE SCURTĂ DURATĂ 100,00 80,16 19,84 4,04
Tehnic 100,00 81,44 5,56 15,18
    - industrial 100,00 85,01 4,99 17,03
    - arhitectură şi construcţii 100,00 87,33 12,67 6,89
    - agricol şi silvic 100,00 67,24 32,76 2,05
Ştiinţe politice şi administrativ 100,00 84,75 15,25 5,55
Ştiinţe economice 100,00 81,85 18,15 4,50
Medico-farmaceutic 100,00 85,99 14,01 6,13
Educaţie fizică şi sport 100,00 79,17 20,83 2,74
Ştiinţe juridice 100,00 74,39 25,61 2,90
Colegii universitare 100,00 66,94 34,06 1,96
II. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI
DE MAIŞTRI

100,00 80,78 19,22 4,20

   - cu profil tehnic 100,00 81,58 18,42 4,42
   - cu profil informatică 100,00 87,28 12,72 6,87
   - cu profil economic 100,00 84,12 15,78 5,29
   - administrativ, comercial, cooperative
şi servicii

100,00 84,12 15,78 5,29

   - cu profil pedagogic 100,00 54,33 45,67 1,18
   - cu profil sanitar 100,00 82,42 17,58 4,80
   - cu profil artistic, educaţie fizică şi
sport

100,00 82,85 17,15 4,83

   - seminarii teologice postliceale 100,00 58,40 41,60 1,40
III. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR 100,00 56,08 43,92 1,27
A. Secundar superior 100,00 66,17 33,83 1,95
Învăţământ liceal 100,00 74,10 25,90 2,86
Licee cu profil teoretic(inclusiv
informatică)

100,00 81,08 18,92 4,28

Licee cu profil tehnologic 100,00 70,27 29,73 2,36
    - cu profil tehnic 100,00 72,24 27,76 2,60
    - cu profil agromontan 100,00 55,12 44,88 1,22
    - cu profil de agricultură, piscicultură
şi veterinar

100,00 49,97 50,03 0,99

    - cu profil silvic 100,00 46,28 53,72 0,86
    - cu profil economic, administrativ,
juridic

100,00 79,39 20,61 3,85

    - alte profiluri tehnologice 100,00 62,84 37,16 1,69
Licee cu profil vocaţional 100,00 75,73 24,27 3,12

- cu profil sportiv 100,00 83,01 16,99 4,88
- cu profil de artă 100,00 87,04 12,96 6,71
- cu profil pedagogic 100,00 68,19 31,81 2,14
- cu profil militar 100,00 81,11 18,89 4,29
- cu profil teologic 100,00 62,44 67,56 1,66
- cu profil sanitar 100,00 82,08 17,92 4,58
- alte profile vocaţionale 100,00 63,81 36,19 1,76

1 2 3 4 5
Învăţământ profesional şi de ucenici 100,00 55,05 44,95 1,22
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Şcoli profesionale cu profil tehnic 100,00 54,54 45,46 1,19
-  profesionale economice, administrative 100,00 66,09 33,91 1,94
- profesionale sanitare 100,00 67,20 32,80 2,04
- profesionale de artă 100,00 58,80 41,20 1,42
Alte şcoli profesionale 100,00 47,67 52,33 0,91
B. SECUNDAR INFERIOR
(GIMNAZIAL)

100,00 42,70 57,30 0,74

IV. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 100,00 36,21 63,79 0,56
V. FĂRĂ ŞCOALA ABSOLVITĂ 100,00 29,84 70,16 0,42
VI. ŞCOALA ABSOLVITĂ
NEDECLARATĂ

100,00 57,31 42,69 1,34

Pe medii, absolvenţii învăţământului superior predomină în urban, în proporţie de

aproximativ nouă zecimi, în funcţie de profil (artistic, medico-farmaceutic, economic, juridic,

tehnic). Patru cincimi dintre absolvenţii învăţământului postliceal şi tehnic de maiştri şi circa trei

pătrimi dintre absolvenţii învăţământului liceal se concentrează în municipii şi oraşe.

Decalajul populaţiei instruite pe forme şi niveluri ale şcolilor absolvite în mediul urban faţă

de rural apare mai evident în cazul învăţământului superior tehnic (construcţii şi arhitectură,

transporturi şi telecomunicaţii, industrie şi alte specialităţi tehnice neprecizate). De asemenea, se

menţin decalaje accentuate în sistemul învăţământului superior universitar (medico-farmaceutic,

economic, juridic, artistic). Cele mai mici decalaje apar, aşa cum era de aşteptat, în cazul

absolvenţilor de învăţământ superior agricol (2,55%) şi silvic (4,72%). Pe total, populaţia de 10 ani

şi peste din comunităţile rurale cu statut instructiv superior este mai redusă de 8,5 ori, în comparaţie

cu populaţia respectivă urbană, situaţie necorespunzătoare, dacă se are în vedere ponderea acesteia

în populaţia totală a ţării. Acest lucru poate fi explicat prin sărăcirea datorită scăderii veniturilor a

populaţiei rurale, prin cheltuielile mari necesare şcolarizării sale, mai ales ai ţăranilor agricultori în

comparaţie cu cei ai altor categorii profesionale (medici, profesori). Raporturi oarecum

asemănătoare se observă şi la învăţământul superior de scurtă durată, cele mai mari diferenţe

existând tot în cadrul învăţământului tehnic (industrie, arhitectură şi construcţii), dar şi în cazul

învăţământului medico-farmaceutic, în cel al ştiinţelor politice şi administrative, al celor economice

şi mai mic, în cadrul absolvenţilor învăţământului de scurtă durată agricol şi silvic, sau în cazul

colegiilor universitare.

Vizibile denivelări între medii se menţin şi în învăţământul secundar; cele mai mari apar la

tipul şcolilor postliceale de specializare economico-administrativă (comerţ, cooperaţie,

administraţie şi servicii), al şcolilor postliceale de specializare cu profil tehnic, cele cu profil

artistic, de educaţie fizică şi sport, precum şi cele cu profil sanitar. Indicele de decalaj între medii

are valori mai mici în cazul învăţământului postliceal pedagogic (1,18%) şi a seminariilor teologice

postliceal (1,40%), deşi şi aici, ca şi în cazul şcolilor postliceale de profil agricol şi silvic absolvite,

ponderea o deţine tot populaţia urbană.

Referitor la învăţământul liceal, populaţia rurală cu un astfel de nivel educaţional deţine mai

puţin de o pătrime din total. Cele mai reduse cote se întâlnesc la liceele cu profil de artă, sportiv,
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cel  sanitar,  militar  şi  chiar  la  cele  teoretice  (inclusiv  informatică),  precum  şi  cele  cu  profil

economic, administrativ, juridic.

În sistemul învăţământului profesional şi de ucenici, populaţia rurală de 10 ani şi peste,

reprezintă din totalul pe ţară 44,95%, cu aproape 7% mai mult decât în anul 1992. Ponderi mai

însemnate ale acesteia caracterizează învăţământul profesional şi de ucenici de profil tehnic, de artă

şi “alte şcoli profesionale”; proporţii mai mici întâlnim la absolvenţii învăţământului profesional şi

de ucenici din domeniul sanitar, economic, administrativ.

În învăţământul gimnazial mai mult de jumătate din absolvenţi aparţin populaţiei rurale

(57,30%) şi 63,79% din cei cu un statut instrucţional inferior, învăţământul primar, sunt tot

membrii ai comunităţii rurale.

Procentul persoanelor fără şcoală absolvită din totalul pe ţară ce caracterizează populaţia

rurală de 10 ani şi peste (70,16%), în special neştiutorii de carte, se concentrează la grupele de

vârstă de peste 50 de ani.

La nivelul judeţelor, ponderea populaţiei în funcţie de statutul instructiv-educativ manifestă

diferenţieri semnificative (tabel 2.26).

Tabel nr. 2.27. Distribuţia pe regiuni de dezvoltare şi judeţe a populaţiei în vârstă de 10 ani şi
peste,

în funcţie de nivelul şcolii absolvite (2002)
             Calculat după Recensământul populaţiei, 2002 (20, Populaţia de 10 ani şi peste, după

nivelul instituţiei de învăţământ absolvite – pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, p.1-2)

Nivelul de instrucţie
Zona-judeţul

Învăţământ
superior

Învăţământ
postliceal şi de maiştri

Învăţământ
secundar

Învăţământ
primar

1 2 3 4 5
România 7,05 2,96 64,27 20,06
NORD-EST 5,04 2,39 63,64 23,43

1 2 3 4 5
Bacău 5,08 2,79 64,31 22,10
Botoşani 3,25 2,08 59,94 27,51
Iaşi 7,65 2,27 61,97 22,40
Neamţ 4,77 2,63 64,47 22,69
Suceava 4,40 2,36 66,76 21,65
Vaslui 3,28 2,00 60,73 26,94
SUD-EST 5,69 3,47 63,76 24,67
Brăila 5,56 3,18 64,50 21,62
Buzău 4,51 2,72 61,36 24,51
Constanţa 7,81 1,88 65,07 18,37
Galaţi 5,96 2,58 64,22 21,12
Tulcea 3,77 2,24 64,45 21,88
Vrancea 4,21 2,30 62,51 24,77
SUD 5,00 2,83 61,50 22,95
Argeş 6,97 3,96 66,29 18,32
Călăraşi 2,64 1,84 57,48 26,60
Dâmboviţa 4,69 2,77 63,39 22,07
Giurgiu 2,62 1,34 57,08 26,64
Ialomiţa 3,22 2,20 59,74 25,21
Prahova 6,89 3,28 63,31 21,23
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Teleorman 3,40 2,45 55,75 27,47
SUD-VEST 5,93 3,13 63,13 21,17
Dolj 7,49 3,13 60,99 21,12
Gorj 5,71 3,69 66,32 19,17
Mehedinţi 5,28 2,61 63,15 21,80
Olt 4,09 2,97 63,05 22,71
Vâlcea 6,00 3,39 69,05 20,57
VEST 7,29 2,90 66,60 18,42
Arad 6,00 2,72 65,15 20,76
Caraş-Severin 5,29 3,08 65,60 21,07
Hunedoara 6,83 3,57 68,07 17,21
Timiş 9,46 2,46 67,01 16,41
NORD-VEST 6,60 3,03 65,74 18,93
Bihor 6,55 3,27 64,62 19,38
Bistriţa-Năsăud 4,34 2,47 65,10 21,72
Cluj 10,23 3,63 65,56 16,73
Maramureş 5,47 3,04 65,92 18,81
Satu Mare 4,56 2,25 67,65 19,61
Sălaj 4,26 2,54 66,65 20,03
CENTRU 6,53 3,33 68,28 17,19
Alba 6,02 3,20 66,26 19,39
Braşov 9,20 3,80 69,47 14,00
Covasna 4,20 2,65 68,86 18,42
Harghita 4,03 2,79 70,37 17,95
Mureş 5,65 3,13 66,37 19,48
Sibiu 7,56 3,82 69,12 15,31
BUCUREŞTI 16,93 3,60 63,41 13,30
Ilfov 3,14 1,60 64,88 23,11
Municipiul Bucureşti 19,00 3,90 63,19 11,83

Datele de mai sus relevă la cele patru stări un grad de neuniformitate, dispersia fiind

accentuată în funcţie de stadiul de dezvoltare economică şi socială a zonei şi a judeţului, de

numărul populaţiei şi structura acesteia pe grupe de vârstă, de densitatea reţelei de învăţământ, de

consistenţa structurii sociale a populaţiei, de factori psihologici, etc. Importante diferenţieri în

structura statutului instructiv al populaţiei se remarcă şi în cadrul fiecărui judeţ.

Ierarhizarea regiunilor de dezvoltare şi a judeţelor în funcţie de ponderea persoanelor cu

statut instructiv superior evidenţiază următoarea clasificare: Bucureşti (16,93%) în totalul

populaţiei de 10 ani şi peste; Regiunile: Vest (7,29%); Sud (6,97%); Nord-Vest (6,60%); Centru

(6,53%); Sud –Vest (5,93%); Sud-Est (5,69%); Nord-Est (5,04%).

În cadrul acestor regiuni de dezvoltare se detaşează pe lângă municipiul Bucureşti (unde

ponderea absolvenţilor de învăţământ superior în cadrul populaţiei de 10 ani şi peste este de

19,00%), marile centre universitare din ţară, în următoarea ordine: Cluj (10,23%); Timişoara

(9,46%); Braşov (9,20%); Constanţa (7,81%); Iaşi (7,63%); Dolj (7,49%); Argeş (6,97%);

Hunedoara (6,83%); Bihor (6,55%).

Învăţământul postliceal şi de maiştri are ponderi mai mari tot în Bucureşti (3,60%), regiunea

Sud-Est (3,47%), Centru (3,33%), Sud-Vest (3,13%) şi Nord-Vest )3,03%)., pe când cel secundar
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în zonele: Centru (68,28%); Vest (66,60%) şi Nord-Vest (65,74%), iar cel primar predomină în

regiunea de dezvoltare Nord-Est (23,43%); Sud (22,95%); Sud-Est (21,67%) şi Sud-Vest (21,17%).

Deosebiri in statutul educaţional al populaţiei se observă şi în funcţie de sex (tabel 2.28).

Tabelul nr. 2.28. Distribuţia populaţiei de 10 ani şi peste, din mediul urban şi rural pe sexe din totalul
acestei populaţii, în funcţie de nivelul şcolii absolvite (2002)

Calculat după recensământul populaţiei 2002 (21, Populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul
instituţiei de învăţământ absolvite – pe sexe, p.1-2)

Nivel instrucţional Medii Total  Masculi
n

Feminin

U 100,0 52,94 47,06Învăţământ superior
R 100,0 57,76 42,24
U 100,0 53,44 46,56Învăţământ postliceal şi de

maiştri R 100,0 57,06 42,94
U 100,0 43,02 56,98Învăţământ liceal
R 100,0 47,62 52,38
U 100,0 43,28 56,72Învăţământ primar
R 100,0 43,67 56,33
U 100,0 41,19 58,81Fără şcoală
R 100,0 34,43 65,57
U 100,0 45,56 55,44Şcoala absolvită nedeclarată
R 100,0 48,08 61,92

Raportat la întreaga populaţie de 10 ani şi peste din comunităţile urbane şi rurale, în funcţie

de şcoala absolvită, se constată că la absolvenţii de învăţământ superior, ponderea cea mai mare în

ambele medii o au bărbaţii (52,94%) şi respectiv 57,76%; de asemenea şi în cazul absolvenţilor de

şcoli postliceale şi de maiştri. În schimb, în învăţământul liceal şi cel  primar, ca şi în cazul celor

fără şcoală, dominanţa feminină este evidentă (cu peste 10% în cazul primelor două şi cu 17%

pentru mediul urban şi chiar 31% pentru mediul rural mai mare procentul femeilor).

Distribuţia nivelului de instrucţie la bărbaţi evidenţiază o diferenţă oarecum constantă între

mediul urban şi rural, (cu circa 3-4%) pentru absolvenţii de învăţământ superior, postliceal şi de

maiştrii şi liceal, o relativă egalitate în cazul învăţământului primar şi o pondere mai mare a celor

fără şcoală şi cu şcoală absolvită nedeclarată, în mediul rural.

Raportul între cele două medii apare aproape inversat în cazul populaţiei feminine, diferenţe

de aproximativ 4-5% pentru absolventele de învăţământ superior, postliceal şi de maiştri în

favoarea mediului urban, egalitate în cazul învăţământului primar şi valori mult mai mari pentru

femeile din rural fără şcoală, sau cu şcoala nedeclarată (cu 7%).

Estimarea pentru populaţia rurală de 10 ani şi peste a ratei generale de şcolarizare în anul

2002 şi 1992, relevă diferenţieri în nivelul instructiv şi a celui repartizat pe sexe, regăsită în tabelul

2.29 şi figurile 2.22 şi 2.23.
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Tabelul nr. 2.29. Rata de şcolarizare a populaţiei rurale de 10 ani şi peste în anii 1992, 2002
Calculat după Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002 (21, Populaţia de 10 ani şi peste, după

nivelul instituţiei de învăţământ absolvite – pe sexe, p.1-2)

1992 2002
Învăţământ

superior
Învăţământ

secundar
Învăţământ

primar
Învăţământ

superior
Învăţământ

secundar
Învăţământ

primar
Ambele
sexe 1,05 58,1 33,11 1,60 61,00 27,65
Masculin 1,32 65,09 29,69 1,88 66,24 24,51
Feminin 0,79 51,12 36,5 1,33 55,90 30,72

1.05 1.32 0.79
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Figura nr. 2.22 Rata de şcolarizare a populaţiei rurale în 1992

Sursa: Tabelul nr. 2.29
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Figura nr. 2.23 Rata de şcolarizare a populaţiei rurale în 2002

Sursa: Tabelul nr. 2.29
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Se  observă că la  categoria  învăţământ  superior,  care  a  crescut  ca  pondere  în  2002,  rata

generală de şcolarizare a populaţiei rurale de sex feminin prezintă, ca şi în 1992, valori mai reduse,

comparativ cu populaţia de sex masculin; acelaşi raport în favoarea populaţiei masculine se

menţine şi în cadrul învăţământului secundar în cei doi ani 1992 şi 2002, dar rata generală de

şcolarizare pentru populaţia totală în mediul rural a scăzut  de la 58,01% la 50,24%.

O scădere mai mică a populaţiei rurale absolventă a învăţământului primar se observă în

2002 faţă de 1992, dar aici valoarea acestui indicator este superioară pentru persoanele de sex

feminin.

Interesant de analizat în structura educaţională formală a populaţiei rurale sunt ratele

generale şi specifice de şcolarizare a populaţiei în procesul de învăţământ în funcţie de grupele de

vârstă (tabel 2.30).

Tabelul nr. 2.30. Ratele generale şi specifice de şcolarizare a populaţiei rurale de 10 ani şi peste în

funcţie de grupa de vârstă la recensământul din 18 martie 2002

Calculat după Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002, (19. Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul

instituţiei de învăţământ absolvite pe sexe şi grupe de vârstă, p. 1-2.

Indicatori Masculin Feminin

Grupa de
vârstă

Învăţământ
superior

Învatamant
postliceal şi
de maiştri

Învăţmânt
secundar

Învăţământ
primar

Învăţământ
superior

Învăţământ
postliceal şi
de maiştri

Învăţământ
secundar

Învăţământ
primar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 1,88 1,42 66,24 24,51 1,33 1,04 55,90 30,72

10-14ani - - 1,50 65,98 - - 1,67 77,06

15-19ani - - 75,46 19,49 - - 79,61 15,75

20-24ani 1,07 0,91 81,60 11,72 1,50 2,63 82,32 8,79

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25-29ani 2,78 1,04 87,72 5,74 3,25 3,00 85,10 5,10

30-34ani 1,93 0,85 91,83 5,16 2,27 1,52 89,71 4,02

35-39ani 2,43 0,95 90,32 4,15 2,31 0,95 88,67 4,92

40-44ani 3,07 1,31 86,68 6,50 2,19 0,72 84,57 8,66

45-49ani 3,56 3,46 82,38 8,76 1,90 1,15 79,86 13,13

50-54ani 4,02 4,83 76,90 11,84 2,61 1,93 69,42 22,20

55-59ani 3,01 3,57 61,84 28,23 1,72 1,07 42,31 49,03

60-64ani 1,92 2,42 52,00 38,30 0,77 0,65 31,35 55,85

65 şi
peste

1,09 0,88 41,37 47,02 0,28 0,17 24,45 49,20

În funcţie de grupele de vârstă situaţia  pe niveluri de învăţământ ale populaţiei se

restructurează. Astfel, se constată, ceea ce era de aşteptat şi este firesc de altfel, că învăţământul

superior şi cel postliceal şi de maiştri caracterizează grupele de vârstă din limitele intervalului de



129

peste 20 de ani. Cei mai mulţi absolvenţi ai celor două forme de organizare a învăţământului se află

în grupa de vârstă 50-54 ani la bărbaţi şi 25-29 ani la femei. Oricum, începând cu această din urmă

grupă de vârstă, valorile se menţin relativ apropiate cu valori mai mici la femei, până la grupa de

vârstă 60-64 ani şi peste, când scad.

În sistemul învăţământului secundar, dacă până la grupa de vârstă 25-29 ani ratele specifice

de şcolarizare sunt mai mari pentru populaţia feminină, după această grupă ele prezintă valori mai

ridicate la populaţia masculină.

În privinţa învăţământului general, valorile ratelor specifice de şcolarizare ar putea fi grupate

în două categorii: în prima care ar cuprinde populaţia din mediul rural între 10-34 ani, cotele sunt

mai mari în cazul populaţiei masculine, iar după această perioadă, ponderea între 35 ani până la 65

ani şi peste, valorile sunt mai mari în cazul populaţiei feminine, astfel că de exemplu într-o grupă

de vârstă (50-54 ani) acestea sunt de 2 ori mai mari ca în cazul populaţiei masculine. O cauză a

acestei situaţii o găsim în structura generală a populaţiei în general, a celei rurale în special, în

funcţie de vârstă, structură, care este influenţată de acel “sex ratio tertiar”, care apare în jurul grupei

de vârstă amintită şi care face ca ponderea femeilor după această limită să fie mai mare.

Analizând nivelul instrucţional al populaţiei nu putem face abstracţie de existenţa

analfabeţilor în totalul populaţiei de 10 ani şi peste. Numărul acestora a scăzut de la 3.1% în 1992,

la 2,6% în 2002 (509.000 persoane, din care aproape trei sferturi sunt femei). Majoritatea

analfabeţilor sunt vârstnici, jumătate fiind de 65 de ani şi peste. La toate grupele de vârstă femeile

deţin ponderea majoritară, cu excepţia grupei de 10-20 ani, unde predomină persoanele de sex

masculin. Ponderea analfabeţilor din totalul populaţiei de 10 ani şi peste a fost de 4,3% în mediul

rural, de 3,6 ori mai mare decât în urban, unde această pondere a fost de 1,2%. Cea mai ridicată rată

a analfabetismului (6,0%) s-a înregistrat în cadrul populaţiei feminine din rural. Distribuţia

neştiutorilor de carte în profil teritorial evidenţiază o pondere mare a acestora în unele judeţe

(Giurgiu,  Teleorman,  Călăraşi,  Ialomiţa)  de  două sau  chiar  de  trei  ori  peste  nivelul  pe  ţară;

municipiul Bucureşti are numai 0,6% persoane analfabete, iar în 9 judeţe, printre care şi Timişul,

persoanele neştiutoare de carte înregistrează ponderi sub 2%.

Decalajul în nivelul de instruire a populaţiei intermedii s-a menţinut şi între ultimele două

recensăminte, şcoala rurală parcurgând, mai ales în unele zone, o criză datorită emigrării cadrelor

didactice şi altor cauze de natură obiectivă şi subiectivă. Am estimat, în acest sens, proporţia

absolvenţilor unui tip de învăţământ ce revin la 100.000 de locuitori pe cele două medii, conform

datelor recensământului populaţiei din  18.03.2002 (tabel 2.31).
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Tabelul nr. 2.31. Ponderea populaţiei în funcţie de nivelul şcolii absolvite pe medii sociale (2002)
Calculat după Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002

Revin la 100.000 locuitori

2002Nivelul instructiv

Total tară* Urban**  Rural ***

 Învăţământ superior 6.324 10.730 1.405

 Învăţământ secundar 57.612 61.268 53.531

 Învăţământ primar 17.983 12.349 24.271

* s-a raportat la totalul populaţiei ţării;   ** s-a raportat la totalul populaţiei urbane;

                         ***  s-a raportat la totalul populaţiei rurale

Populaţia (de 10 ani şi peste) rurală cu statut superior, raportată la 100 de mii de locuitori din

comunităţile săteşti se situează la cote reduse, indicele de decalaj între cei din urban şi rural fiind de

7,63 iar pentru absolvenţii învăţământului secundar, valoarea acestuia este de 1,14. În schimb,

proporţia celor cu statut instructiv-educativ redus (şcoală primară) din mediul rural este mai mare,

indicele de decalaj (U/R) fiind de 0,50. În continuare, analizăm dinamica structurii nivelului

instructiv al populaţiei (de 10 ani şi peste) la ultimele patru recensăminte (tabel 2.32).

Tabelul nr. 2.32. Dinamica distribuţiei populaţiei de 10(12) ani şi peste, în funcţie de nivelul şcolii
absolvite, pe medii sociale (1966-2002*)

Calculat după Recensământul populaţiei 2002 şi date de la D.R.S. Timiş

1966 1977 1992 2002
Populaţia de 12 ani şi peste
Total

U

100,0

R

100,0

U

100,0

R

100,0

U

100,0

R

100,0

U

100,0

R

100,0

Învăţământ superior 5,5 0,4 7,1 0,8 8,7 1,0 11,8 1,6

Învăţământ secundar 40,5 13,1 62,9 36,3 74,0 58,1 71,6 62,2

Învăţământ primar (inclusiv fără
şcoală absolvită şi nedeclarată)

54,0 86,5 30,0 62,9 17,3 40,9 16,6 36,2

* în anul 2002 calculul s-a făcut raportat la populaţia de 10 ani şi peste

În perioada 1966-2002 a crescut proporţia populaţiei din rural cu statut instructiv-educaţional

superior, de la 0,4% (în 1966) la 1,6% (în 2002), adică de 4 ori, dar amploarea acestei categorii este

superioară în mediul urban (5,5% în 1966 şi 11,8% în 2002, accentuând diferenţierea în domeniul

educaţional) şi în final în cel social, dintre cele două medii. Diferenţe între medii sociale se constată

şi în cazul sistemului de învăţământ secundar, dar aici decalajele se diminuează la ultimele două

recensăminte, în comparaţie cu cel din 1977 şi în mod special cu cel din 1966 (când diferenţa între

medii era de 37%). Ca proporţie, în structura sistemului de învăţământ, ruralul depăşeşte urbanul la

învăţământul primar (inclusiv fără şcoală absolvită şi nedeclarată) în mod deosebit la primele două

recensăminte prezentate.
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Comparativ cu alte state România a înregistrat valori ridicate ale gradului de alfabetizare a

populaţiei şi al gradului de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară. Începând cu

anul 1990 s-a constatat o reducere continuă a gradului de cuprindere în învăţământ pentru populaţia

şcolară sau de vârstă cuprinsă între 15-18 ani, o redresare înregistrându-se după 1996. Nivelul

educaţional al populaţiei cu vârstă între 25-59 ani, din ţara noastră, comparativ cu Uniunea

Europeană se prezenta în anul 2000 conform datelor din tabelul 2.33 şi figura 2.24.

Tabelul nr. 2.33. Nivelul educaţional al populaţiei comparativ cu UE (2000)
Sursa: Raportul Dezvoltării Umane 2000, Eurostar Yearbook, 2001

Indicatori UM Anul România Uniunea
Europeană

Nivelul educaţional al populaţiei
cu vârstă între 25-59 ani

% din
total

2000 100,0 100,0

scăzut * % din total 2000 23,8 36,0

mediu ** % din total 2000 64,8 43,0

înalt *** % din total 2000 11,6 21,0

* studii primare  ** studii medii   *** studii superioare
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România
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Figura nr. 2.24 Nivelul educaţional al populaţiei (%) în România şi U.E.
Sursa: Tabelul nr. 2.33

În anul 2000, 23,8% din populaţia României cu vârsta între 25-59 ani înregistra o pondere a

nivelului educaţional scăzut faţă de 36% în UE, a nivelului educaţional mediu de 64,6% faţî de

43% din UE şi o pondere a nivelului educaţional înalt mai mic decât în UE (11,6% faţă de 21,0% în

UE). Cu toate acestea populaţia României are un nivel educaţional capabil să susţină direcţiile de

dezvoltare economico-socială.

Strategia pe linie instructiv-educaţională trebuie să aibă şi în continuare ca dominantă

lichidarea analfabetismului, sporirea ponderii în totalul populaţiei a celor cu studii superioare şi

liceale, perfecţionarea şi modernizarea învăţământului primar, extinderea reţelei de învăţământ
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secundar în mediul rural, asigurarea necesarului de personal didactic calificat în comunităţile

rurale, acordarea unor facilităţi economice mai evidente tinerilor din sate, dar şi cadrelor didactice

şi altor categorii de persoane cu nivel instructiv superior.

2.9  Starea de sanatate

Starea de sănătate actuală în România este rezultatul evoluţiei ei în ultimii 50 de ani. După

1955 s-a observat o îmbunătăţire a stării de sănătate până la începutul anilor 70, după care a urmat

o stagnare şi apoi o înrăutăţire a principalilor indicatori de evaluare a stării de sănătate.

Răspunsul sănătăţii la condiţiile economico-sociale reprezintă un efect pe termen lung al

interacţiunii complexe a determinanţilor direcţi şi indirecţi. Modificărilor induse în starea de

sănătate de condiţiile de viaţă deosebit de grele din anii premergători perioadei de tranziţie li se

adaugă în prezent efectul dificultăţilor legate de constrângerile materiale şi sociale care sunt

generate inerent de schimbările de sistem.

După 1989, la deteriorarea stării de sănătate a populaţiei contribuie şi următorii factori:

- reducerea venitului real al familiei paralel cu creşterea numărului familiilor care se găsesc sub

pragul sărăciei;

- structura dezechilibrată a bugetului familiei;

- stresul, standardul de viaţă scăzut, şomajul, insecuritatea socială, creşterea frecvenţei în rândul

populaţiei a celor cu un stil nesănătos de viaţă;

Cu un procent mic din PIB cheltuit pentru sănătate, România se situează sub media

europeană.

Speranţa de viaţă la naştere, indicator sintetic al stării de sănătate a avut după 1989 o tendinţă

de scădere ajungând în 1995-1997 la 68,95 ani; faţă de ţările dezvoltate, valorile României sunt cu

6,7 ani mai mici (tabel 2.34).

Tabel nr. 2.34. Indicatori ai stării de sănătate
Sursa: Anuarul de statistică sanitară, 1998 şi Anuarul statistic 2001p.481 şi 2003, p. 84

Indicator 1970 1980 1989 1995 1997 1998 2001 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Speranţa de viaţă la naştere
 - bărbaţi
  - femei

67,3
65,1
69,5

- 69,7
66,6
71,7

69,4
65,7
73,4

69,0
65,2
73,0

69,2
65,4
73,3

71,2
67,7
74,8

71,2
67,6
74,9

Rata mortalităţii generale (la
1000 persoane)

9,5 10,4 10,7 12,0 12,4 12,0 11,6 12,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rata mortalităţii infantile (la
1000 născuţi vii)

49,4 29,3 26,9 21,2 22,3 20,5 18,4 17,3

Rata mortalităţii materne (la
1000 născuţi vii )

1,2 1,3 1,7 0,5 0,4 0,4 - -
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Printre  ţările  europene,  România  continuă să se  găsească în  rândul  celor  cu  nivelurile  cele

mai crescute ale mortalităţii infantile, atingând în 2000 valoarea de 18,6 în 2001 18,4, iar în 2002,

17,3. România se găseşte printre ţările europene cu cele mai crescute niveluri ale ratei de

mortalitate. Printre cele mai importante cauze de deces sunt bolile aparatului cardiovascular (61,8%

din totalul deceselor), urmate de tumori (14,6%), accidente şi traumatisme (6,3%), bolile aparatului

digestiv (6,0%), bolile aparatului respirator (5,9%) (tabelul 2.35).

Sporul natural, direct dependent de natalitatea şi mortalitatea generală, creşte în 2000 faţă de

1997 de la –1,9 la mie la –0,9 la mie, dar apoi scade din nou în 2001 şi 2002 aşa cum s-a observat.

Pierderile de ani de viaţă prin deces prematur (înaintea vârstei de 65 de ani sunt în creştere).

De exemplu, în 1998 s-au pierdut 1.703.000 ani de viaţă prin deces prematur, 51,2% în mediul

rural şi 48,8% în mediul urban. În mediul rural, spre deosebire de cel urban, bolile aparatului

respirator generează principalele pierderi de ani potenţiali din viaţă.

Tabel nr. 2.35. Cauzele pierderilor de ani de viaţă
Sursa: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, 1998.

GRUPE DE BOLI APV* DALY**
Număr
absolut

% Număr
absolut

%

Cardio-vasculare 342 702 20,15 1 331 125 35,2
Cancer 240 250 14,11 500 717 11,04
Boli respiratorii acute 219 210 12,88 197 577 4,36
Accidente 357 782 21,02 495 697 10,93
Boli diareice 11 916 0,26
Boli respiratorii cronice 97 736 2,15
Tuberculoze 45 117 2,67 49 516 1,09
Tulburări mentale 26 702 1,57 230 407 5,08
Alte cauze 410 109 27,62 1 441 032 31,77
TOTAL 1 701 872 100,00 4 535 723 100,00

*AVPV = ani potenţiali de viaţă pierduţi;

**DALY = ani ajustaţi pentru incapacitate consecutivă îmbolnăvirii; Sursa: Institutul de

Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti, 1998

Modelul prevalenţei bolilor (frecvenţa cazurilor noi şi vechi de boală într-o populaţie)

evidenţiază creşterea frecvenţei bolilor degenerative, cu determinare polifactorială, mulţi dintre

factori fiind dependenţi de stilul de viaţă.

În România, o treime din numărul mediu de salariaţi sunt expuşi uneia sau mai multor noxe

la locul de muncă, în timp ce 24,97% din aceşti salariaţi sunt expuşi la un nivel al noxelor peste

limitele maxime atinse. Analiza repartiţiei cazurilor pe ramuri de producţie, arată că cele mai multe

cazuri de îmbolnăvire profesională au fost declarate în ramura extracţiei minereurilor (542 cazuri),

în domeniul construcţiilor de maşini (502 cazuri) metalurgice (242 cazuri).

Un studiu al Băncii Mondiale asupra politicilor sociale în România atestă existenţa unui

dezechilibru între serviciile sanitare oferite în mediul rural şi cele oferite în mediul urban.
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Majoritatea populaţiei rurale utilizează cu precădere serviciile de sănătate primară, dispensarele,

comparativ cu populaţia urbană care apelează în special la serviciile policlinicilor şi spitalelor.

România, ca de altfel toate ţările din Europa Centrală şi de Est, după al doilea Război

Mondial şi-a dezvoltat un sistem de sănătate finanţat de la bugetul statului, cu unităţi publice pentru

oferirea de servicii de sănătate şi cu un personal medical competent. Declinul economic a condus la

o subfinanţare cronică a sistemului de sănătate, la aceasta adăugându-se o eficienţă internă scăzută,

caracteristică majorităţii unităţilor medico-sanitare.

La nivel naţional, se impune existenţa unei strategii al cărei scop fundamental este de a

asigura fiecăruia dreptul la sănătate, prin acces echitabil la serviciile de sănătate, creşterea speranţei

de viaţă, ameliorarea calităţii vieţii, scăderea morbidităţii şi eficientizarea sistemului sanitar.

Reforma sistemului sanitar are ca principale obiective îmbunătăţirea stării de sănătate a

populaţiei, creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale acordate

populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale.

Măsurile de reformă privesc, în principal, restructurarea modului de organizare şi furnizare a

serviciilor destinate îngrijirii sănătăţii şi schimbarea modului de finanţare a activităţii şi sunt

centrate pe introducerea asigurărilor sociale de sănătate.

Principalele măsuri şi direcţii vizează:

- schimbări în structura organizatorico-instituţională a sistemului;

- reconsiderarea statutului profesional al personalului sanitar;

- schimbări structurale în oferta de servicii;

- schimbări în modul de finanţare a serviciilor.

Înfăptuirea reformei este întârziată şi se confruntă cu obstacole semnificative, datorate în

mare măsură costurilor mari şi în creştere, în condiţiile precarităţii resurselor.

Important  este  faptul  că,  în  contextul  actual  –  în  condiţiile  în  care  o  parte  importantă a

populaţiei este ocupată în economia subterană şi deci este neacoperită de asigurările sociale, în care

resursele puţine ale sistemului limitează pachetul de servicii şi lista medicamentelor finanţate din

asigurări, în care gospodăriile nu dispun de resursele necesare acoperirii cheltuielilor de sănătate –

aplicarea reformei înseamnă, pe termen scurt, un serios regres în planul accesului la îngrijirea

sănătăţii, cu evidente urmări asupra stării de sănătate şi a dezvoltării umane.

2.10. Modele şi submodele demografice

2.10.1 Aspecte generale

Procesele economice şi cele demografice au influenţat populaţia României prin schimbările

calitative produse în sistemul de învăţământ, structura profesională, economică şi cea socială,

repartiţia populaţiei pe teritoriul ţării etc.
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Datele statistice oferite de recensăminte, precum  şi de statistica demografică curentă,

evidenţiază corelaţia dintre procesele demografice şi schimbările sociale şi economice dintr-o ţară.

De aceea şi studiul fenomenelor demografice, al cauzelor acestora ca şi al efectelor pe care le

generează trebuie să fie făcut într-un mod interdisciplinar, cu implicarea mai multor ştiinţe, cum

sunt: sociologia, psihologia socială, antropologia culturală, etnografia, demografia etc.

Abordarea modelului demografic, ca model cultural, ca şi a submodelelor diferenţiate după

caracteristici esenţiale (mediul urban, rural, provincii istorice zone, etc.) este, după cunoscutul

cercetător V. Trebici, o primă necesitate.61

Noţiunea de model cultural implică şi noţiunile de status şi rol, obiectivate în

comportamente diferite. Comportamentul reprezintă totalitatea faptelor, actelor, reacţiilor –

motorii, afective, verbale – prin care o persoană răspunde solicitărilor de ordin fizic sau social a

lumii externe. Comportamentul exprimă o realitate psihologică dependentă simultan de lumea

externă şi de lumea internă. Prezenţa şi influenţa socialului se concretizează la nivelul

comportamentului uman în status-ul şi rolul persoanei.

Comportamentul poate fi: profesional (de  obiectivare  a  persoanei  în  cadrul  relaţiilor  de

muncă); economic (de raportare la bunurile materiale ale societăţii); cultural (prin  care  se

raportează la valorile spirituale din societate); politic, moral, demografic, etc.

Modelul cultural al lui Linton (1968) este un consens în comportament şi în opinie, iar

cultura, ca ansamblu, este un agregat mai mult sau mai puţin organizat de asemenea modele. După

Linton,“ o cultură reală reprezintă suma totală a comportamentelor membrilor unei societăţi, în

măsura în care aceste comportamente sunt învăţate sau împărtăşite. Un model cultural real

reprezintă un  domeniu limitat de comportamente, înăuntrul căruia se integrează, în mod normal,

răspunsurile membrilor societăţii la o anumită situaţie”62.

 După C. Schifirneţ (1981), modelul cultural şi submodelele sale sunt noţiuni înrudite cu cele

de “cultură” şi de “subcultură”. De altfel, în 1970, Gordon definea subcultura ca “subdiviziune a

culturii naţionale, alcătuită din îmbinarea situaţiilor sociale, cum sunt clasele, mediul etnic, mediul

rural şi urban, cultele religioase, care formează o unitate funcţională cu impact integrat asupra

participării individuale” şi, prin urmare, “subcultura este o parte din populaţie, ceea de explică

diferenţele ce s-ar manifesta într-o societate, datorită variabilelor etnice, economice, religioase şi

regionale”.

Comportamentul demografic şi modelul demografic intră şi ele (după Trebici şi Ghinoiu,

1986) în paradigma generală a modelului cultural naţional şi a submodelelor culturale şi, respectiv,

a culturii şi subculturilor. Într-o definiţie generală, un comportament demografic reprezintă

totalitatea actelor şi reacţiilor prin care o persoană răspunde solicitărilor de ordin fizic sau social

61 Trebici, V; Demografie şi etnografie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 115-116
62 Linton, R., Fundamentul cultural al personalităţii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p.84
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ale lumii externe în ceea ce priveşte evenimentele vitale sau demografice, în primul rând naşterea,

moartea, căsătoria sau divorţul, migraţia, etc.

Este vorba în primul rând de un comportament reproductiv sau procreator, adică atitudinea

individului faţă de naştere (Care este numărul dorit de copii în familie? Care este eşalonarea lor,

motivaţiile în fiecare caz?). Un asemenea comportament poate fi natural, dar conform unor norme,

unor motivaţii economice, sociale, juridice, religioase. El devine apoi raţional când se manifestă

planificarea familială, adică determinarea conştientă a numărului de copii şi eşalonarea naşterilor în

timp, situaţie ce corespunde unui model cultural, când sunt necesare motivaţii, cunoştinţe despre

metodele de planificare a familiei, raportarea la un grup social, acceptarea sau respingerea de către

comunitate, etc.

Un alt comportament este cel nupţial şi mai larg, familial. Care este vârsta la prima

căsătorie? Cum se face selecţia viitorilor soţi? Care este atitudinea faţă de familie, care sunt valorile

familiei? Care este atitudinea faţă de divorţ? Şi în acest caz comportamentul trebuie raportat la

modelul cultural nupţial al grupului, al comunităţii sau al societăţii globale.

Comportamentul faţă de moarte se  referă atât  la  aspectul  biologic,  cât  şi  la  cel  social  al

acestui fenomen, pentru că demografia modernă diferenţiază mortalitatea biologică de cea

determinată de anumite stiluri de viaţă, legate de deprinderi alimentare (inclusiv consumul de

alcool, de droguri sau tabagismul), deprinderi fizice, cumpătarea, etc. În unele regiuni predomină

mortalitatea prin cauze cardio-vasculare, în altele cea datorată bolilor infecto-parazitare.

Mortalitatea infantilă este privită diferenţiat.

Se mai poate vorbi şi despre un comportament migratoriu al colectivităţilor umane. Cele

urbane sau cele rurale sunt mai active în acest sens? Pe ce distanţe? Din ce cauze?

Mai pot fi aduse în discuţie şi alte comportamente şi modele culturale, dar care, aşa cum am

mai arătat, sunt diferenţiate pe grupuri, au valabilitate pe o anumită arie teritorială; odată cu

evoluţia social-istorică ele pot deveni omogene datorită influenţei factorilor socio-culturali.

Modelul demografic, ca orice model cultural, “transgresează” un grup social, se poate

extinde şi generaliza sau, dimpotrivă, poate fi anihilat de un alt grup social. Se poate vorbi azi

despre un model demografic reproductiv generalizat în sensul unei familii de dimensiuni reduse,

care, iniţial, s-a manifestat în rândul unor categorii sociale sau al populaţiei urbane, dar care a

cuprins şi populaţia rurală; sau despre trecerea de la modelul de fertilitate de cinci copii la modelul

cu doi sau cu un copil.

În mod special ne interesează soarta modelului demografic rural favorabil căsătoriei, familiei

şi maternităţii, dacă mai există şi dacă mai are şanse de supravieţuire.

Sistemul educaţional l-a influenţat puternic (în sensul bun al cuvântului), iar migraţia a

contribuit la difuziunea lui în mediul urban şi invers, unde modelele s-au întâlnit. Abordarea

aspectelor demografice diferenţiat pentru populaţia rurală, dar şi pe zone geografice sau chiar pe

localităţi (comune şi sate) pentru a fi surprinse atât tendinţele generale, cât şi caracteristicile
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diferenţiate ale fenomenelor demografice, atât de importante pentru analiza curentă şi perspectivele

resurselor umane.

2.10.2 Modele demografice şi perspectiva populaţiei

Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române prezintă în primele două numere pe

anul 2001 ale publicaţiei sale periodice “Populaţie şi Societate” un studiu deosebit de interesant

asupra perspectivelor populaţiei române în perioada 2000 - 2050 .63

Conform proiectelor elaborate de Centrul de Cercetări Demografice, dacă nu intervine o

redresare substanţială a fertilităţii populaţiei (număr de copii la o femeie), România se îndreaptă

spre un veritabil dezastru demografic. În condiţiile fertilităţii şi natalităţii din ultimii ani, populaţia

României ar ajunge sub 20 de milioane de locuitori în anul 2025 şi la numai 15 milioane în anul

2050 (faţă de 21,6 milioane astăzi). Deteriorarea structurii pe vârste ar duce la o scădere alarmantă

a natalităţii, de la aproape 11‰ în 2001, la sub 8‰ în 2025 şi la numai 6‰ în 2050, în timp ce

mortalitatea generală ar cunoaşte o creştere dramatică, de la 12‰ la 16‰ în 2025 şi la incredibila

valoare de 23‰ în 2050. Procesul de îmbătrânire demografică aflat în creştere accentuată după

1989, ar cunoaşte o accelerare rapidă, ponderea populaţiei de 60 de ani şi peste urmând să ajungă la

peste 35% (19% în 2000), iar vârsta mediană a populaţiei ar creşte de la 34 la 50 de ani.

În aceleaşi condiţii, populaţia în vârstă de şcolarizare obligatorie (cea de 7 - 16 ani)  ar

scădea de la 3,2 milioane în 2001, la 1,9 milioane în 2025 şi doar 1,1 milioane în 2050, în timp ce

populaţia în vârstă de muncă – cea de 15 - 60 de ani – ar ajunge la numai 8 milioane, faţă de 14

milioane.

Redresarea natalităţii (de fapt a fertilităţii) este considerată singura soluţie a încetinirii

ritmului de deteriorare a demograficului, de stopare a declinului demografic şi de redresare, în

timp, a situaţiei demografice.

Este de aşteptat ca o ameliorare sensibilă a nivelului de trai să aibă efecte pozitive asupra

natalităţii şi mortalităţii, dar gradul de redresare a natalităţii la nivelul cerut de stoparea declinului

demografic, nu poate proveni numai din schimbarea în bine a situaţiei economice şi sociale. Există

suficiente argumente pentru a afirma că doar o politică demografică bine concepută, coerentă şi

activă în aplicare, ar putea redresa natalitatea la nivelul pe care îl implică stoparea declinului

demografic. Câteva scenarii privind perspectivele populaţiei României datorită deteriorării

structurii pe vârste, ca urmare a scăderii natalităţii şi implicaţiile demografice şi economice pe

termen lung ale acestei deteriorări fac obiectul studiului amintit.

Redresarea situaţiei economice şi sociale ar trebui să aibă efecte pozitive asupra

demograficului , în general şi cu deosebire asupra mortalităţii.

63 cf, „Economistul”, anul XI, nr. 845, 30 aprilie 2001
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Declinul mortalităţii – în termeni de mortalitate de vârste şi de durată medie a vieţii şi mai

puţin în ceea ce priveşte rata brută a mortalităţii (afectată de îmbătrânirea demografică) – ar trebui

să provină aproape automat din ameliorarea standardului de viaţă, a calităţii asistenţei medicale şi

dintr-un climat social general specific unei societăţi lansate pe calea progresului. Programe de

sănătate speciale ar accentua aceste efecte benefice ale socio-economicului.

Dimensiunea scăderii fertilităţii după 1989 nu a atins în România cotele altor ţări în tranziţie;

deşi factori favorabili unei scăderi mai importante în ţara noastră existau (politica pronatalistă

forţată a vechiului regim, cu toate consecinţele sale nefaste).

Pe de altă parte, stabilitatea surprinzătoare a ratei fertilităţii totale (şi uşorul reviriment din

1997 - 1998), într-un context socio-economic în deteriorare, pare a fi mesajul conservării unui

model cultural încă favorabil familiei cu copii.

Aşteptata reacţie pozitivă a fenomenului la un alt context economic şi social (pozitiv), cel

puţin  ca  schimbare  a  tendinţei  fenomenului,  se  consideră a  fi  reală,  dar  problema  este  cea   a

dimensiunii redresării. Va fi ea suficient de importantă pentru a stopa declinul demografic?

Cercetătorii din domeniul demografic sunt pesimişti cu privire la creşterea nivelului fertilităţii

numai ca efect al unei redresări substanţiale a socio-economicului, la cota pe care o reclamă simpla

înlocuire în timp a generaţiilor; de la 1,3 copii la o femeie la 2,1 copii. Pesimismul se bazează pe

două argumente. Pe de o parte, nivelul relativ ridicat dinainte de 1990 – 2,3 copii la o femeie – era

unul menţinut cu mijloace brutale. Abrogarea politicii pronataliste forţate şi accesul liber la

serviciile şi mijloacele de planificare familială nu puteau să aibă decât un efect de ajustare a

fertilităţii la dorinţele cuplurilor.

Nu se poate preciza însă cât din scăderea fertilităţii în anii ’90 s-ar fi produs independent de

noul context economic şi social şi cât reprezintă rezultatul crizei în care a intrat societatea

românească din ultimii 14 ani. Dintr-o altă perspectivă, fertilitatea este un fenomen demografic

mult mai complex, sub raportul factorilor şi mecanismelor cauzale. Nu există suficiente motive

pentru a se considera că modelul reproductiv se află în schimbare în anii ’90 şi se orientează spre

cel  specific  ţărilor  occidentale.  Or,  ceea ce defineşte  acest  din urmă model  este  un număr  mic de

copii, de o calitate mai bună, aduşi pe lume la o vârstă mai ridicată (pentru că şi căsătoria are loc la

o vârstă mai ridicată) şi provenind, în proporţie crescândă, de la femei necăsătorite legal (dar aflate,

preponderent, în uniune consensuală); proporţia acestor copii a crescut în România de la 17% în

1993 la 24% în 1999.

Valoarea medie a ratei fertilităţii totale în ţările din U.E. a fost în anul 1998 de 1,5 copii la o

femeie şi nu este deloc întâmplător faptul că nivelul cel mai ridicat al indicatorului , de 1,7 - 1,8

copii la o femeie, se înregistrează în ţările nordice, adică acolo unde emanciparea femeii şi statutul

ei au poziţii privilegiate; ponderea femeilor din totalul populaţiei active atinge în aceste ţări valorile

cele mai ridicate, de 46 - 47%. Se menţionează aceste lucruri pentru că studii recente asupra

diferenţelor de fertilitate în ţările occidentale evidenţiază corelaţia pozitivă dintre statutul femeii şi
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nivelul fertilităţii, cu accent particular pe asigurarea compatibilităţii între maternitate, statut şi

poziţia economică a femeii.

Condiţiile de evoluţie a fertilităţii şi mortalităţii care ar putea stopa declinul demografic şi ar

putea asigura o creştere moderată a populaţiei sunt analizate de demografii români prin elaborarea a

patru scenarii de evoluţie teoretică a populaţiei României în perioada 2000 - 2050, bazate pe o

ipoteză asupra mortalităţii şi patru ipoteze asupra fertilităţii. În privinţa migraţiei externe, ipoteza

adoptată admite o scădere în raport cu nivelul din ultimii ani şi atingerea unui sold nul în anul

2010. Ipoteza asupra mortalităţii prevede o scădere importantă a mortalităţii în toată perioada 2000

- 2050, speranţa de viaţă la naştere urmând a avea următoarele valori în anii 2025 – 2050 (tabelul

2.36).

Valorile din anul 2000 sunt cele rezultate din tabela de mortalitate construită pentru anii

1998 - 1999. Valorile din 2025 sunt cele medii pentru cele 15 ţări ale U.E. (până la 1 mai 2004) în

ultimii ani, iar valorile pentru anul 2050 sunt cele din tabelele elaborate de Divizia de Populaţie a

Secretariatului Naţiunilor Unite.

Tabelul nr. 2.36. Speranţa de viaţă la naştere (ipoteză)
Sursa: “Economistul”, 30 aprilie 2001, p.2

Specificare 2000 2025 2050
Masculin 70 ani 75 ani 79 ani
Feminin 74 ani 80 ani 85 ani

Concluzia la care se poate ajunge este că o redresare autentică a situaţiei demografice

implică atingerea unei fertilităţi de cel puţin 2,1 copii la o femeie. Un astfel de nivel ar putea

inversa evoluţiile din ultimii 14 ani, asigurând o creştere moderată a numărului populaţiei şi, pe

termen foarte lung, o stabilizare a acestuia. Oricum, scăderea natalităţii după 1989 este un proces

mult mai complex decât apare la o examinare sumară. Desigur declinului natalităţii i se asociază o

serie de consecinţe negative pe termen lung îndeosebi, dacă există un recul de proporţii mari.

Fundamental, este vorba de deteriorarea structurii pe vârste şi efectele acestei deteriorări pe plan

demografic şi socio - economic. Scăderea în timp a natalităţii, în condiţii de fertilitate staţionară,

este una din consecinţele demografice negative.

Accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, efect al scăderii natalităţii, duce la cea

de-a doua consecinţă demografică majoră – creşterea mortalităţii generale.
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CapitoluL 3

STRUCTURA SOCIO-ECONOMICĂ A POPULAŢIEI RURALE

Schimbări în structura socio-economică. Structura socio-economică a populaţiei confirmă

continuarea tendinţelor apărute în 1992 cu privire la reducerea populaţiei active şi a celei ocupate,

ca urmare a efectului unor schimbări structurale a populaţiei pe sexe, vârste, medii de viaţă, nivel

de instruire şi, implicit, reducerea gradului de participare a populaţiei la activitatea economică şi

apariţia populaţiei neocupate; modificări în structura economică a persoanelor active pe ramuri de

activitate, pe ocupaţii şi după statutul lor profesional, în concordanţă cu transformările din

economie şi viaţa socială în perioada de tranziţie.

Schimbări importante, cu efecte economice de ordin social, se înregistrează şi în structura

populaţiei inactive din punct de vedere economic, în cadrul căreia a crescut categoria pensionarilor

şi s-a redus numărul copiilor preşcolari şi a populaţiei şcolare, ilustrând accentuarea procesului de

îmbătrânire demografică a populaţiei.

3.1. Populaţia activă şi caracteristicile ei demografice

Populaţia activă (persoanele în vârstă de 14 ani şi peste, apte de muncă) care constituie forţa

de muncă disponibilă (utilizată sau neutilizată pentru producerea de bunuri şi servicii în economia

naţională) a ajuns la recensământul din anul 2002 de 8.852 mii persoane, deţinând în totalul

populaţiei o pondere de 40,8%, înregistrând o scădere faţă de 1992, 1977 sau 1966.64

Ca urmare a schimbărilor intervenite în distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, în 2002

reveneau numai 408 persoane active la 1.000 de locuitori, faţă de 459 în 1992, 501 în 1977 şi 542

în 1966. Dinamica populaţiei active în cadrul populaţiei totale, în mediul rural şi în cel urban,

precum şi pe sexe la ultimele patru recensăminte este prezentată în tabelele 3.1, 3.2 şi figura 3.1.

Structura pe medii şi sexe a populaţiei active reliefează o proporţie mai ridicată a populaţiei

active urbane (4900 mii persoane, respectiv 55,45%, din totalul populaţiei active pe ţară) proporţie

mai mică decât cea din 1992 (5845 mii persoane, respectiv 55,9%), dar diferită de situaţiile din

1977 şi mai ales 1966, când peste două treimi din totalul persoanelor  active aveau reşedinţa în

mediul  rural.  În  ultimii  36 de ani  s-a  menţinut  preponderenţa în total  a  persoanelor  active de sex

masculin.

Ponderea populaţiei active în populaţia totală în cei patru ani, pe total, pe medii şi pe

sexe redă mai semnificativ evoluţia forţei de muncă disponibilă şi în special tendinţa ei de

scădere din 1966 până în 2002.

64 Datele prezentate şi calculele effectuate în acest capitol au ca surse principale Recensământul populaţiei şi
locuinţelor din 7.01.1992 şi Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18.03.2002
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Tabelul nr. 3.1. Evoluţia populaţiei totale şi a populaţiei active pe medii şi sexe în perioada 1966-
2002 mii persoane

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 1992, vol I, p.VIII şi Recensământul populaţiei şi
locuinţelor,2002 (26. Populaţia activă şi inactivă pe sexe, p.1-2)

POPULAŢIE TOTALĂ
POPULAŢIE ACTIVĂ

1966 1977 1992 2002 1966 1977 1992 2002

TOTAL
Ambele sexe

Masculin
Feminin

19.103
9.351
9.752

21.560
10.626
10.934

22.810
11.214
11.596

21.680
10.569
11.112

10.362
5.675
4.687

10.794
5.867
4.927

10.466
5.785
4.681

8.85
2

5.03
8

3.81
4

URBAN
Ambele sexe

Masculin
Feminin

7.306
3.642
3.664

9.396
4.645
4.751

12.392
6.048
6.344

11.435
5.493
5.942

3.501
2.189
1.312

4.573
2.606
1.967

5.845
3.134
2.711

4.90
9

2.61
9

2.29
0

RURAL
Ambele sexe

Masculin
Feminin

11.797
5.709
6.088

12.164
5.981
6.183

10.418
5.166
5.252

10.246
5.075
3.375

6.861
3.486
3.375

6.221
3.261
2.960

4.621
2.651
1.973

3.94
3

2.41
9

1.52
4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1.966 1.977 1.992 2.002

masculin
feminin

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1.966 1.977 1.992 2.002

masculin
feminin

Rural Urban

Figura nr. 3.1 Evoluţia populaţiei active în mediul rural şi urban în perioada 1966-2002

Sursa: Tabelul nr. 3.1
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Tabelul nr. 3.2
Ponderea populaţiei active în populaţia totală în perioada 1966 – 2002    %

Calculat după tabelul 3.1

1966 1977 1992 2002Specificare
Populaţia

totală
Populaţia

activă
Populaţia

totală
Populaţia

activă
Populaţia

totală
Populaţia

activă
Populaţia

totală
Populaţia

activă
România

Ambele sexe
100,0 54,2 100,0 50,1 100,0 45,9 100,0 40,8

M 100,0 60,7 100,0 55,2 100,0 51,6 100,0 47,7
F 100,0 48,0 100,0 45,1 100,0 40,4 100,0 34,3

Urban
Ambele sexe

100,0 47,9 100,0 48,7 100,0 47,1 100,0 42,9

M 100,0 60,1 100,0 56,1 100,0 51,8 100,0 47,7
F 100,0 35,8 100,0 41,4 100,0 42,7 100,0 38,5

Rural
Ambele sexe

100,0 58,1 100,0 51,1 100,0 44,3 100,0 38,5

M 100,0 61,0 100,0 54,5 100,0 51,3 100,0 47,7
F 100,0 55,4 100,0 47,9 100,0 37,6 100,0 29,5

Faţă de tendinţa amintită de diminuare a populaţiei active şi de dominanţă a celei active

masculine, la nivel de ţară se pot observa şi câteva particularităţi manifestate prin comparaţie în

cele două medii. Astfel, la recensămintele din 1966 şi 1977 valoarea ponderii populaţiei active în

populaţia totală a mediului rural era mai mare decât cea a mediului urban. Mai mult chiar, populaţia

activă feminină din  sate  în  1966  era  cu  20%  mai  numeroasă decât  în  oraşe,  devansul  acestei

populaţii menţionându-se şi în 1977, dar numai cu 6,5%. La ultimele două recensăminte situaţia se

inversează: populaţia activă în cadrul populaţiei totale este mai mare în urban, iar cea activă din

mediul rural scade cu 5% în 1992 şi cu 9% în 2002 comparativ cu cea sinonimă din urban în

aceeaşi ani. Mult scade populaţia activă feminină din rural, consecinţă a schimbărilor structurale

economice şi sociale. Datorită dispariţiei vechilor structuri cooperatiste (CAP-uri şi ferme ale

acestora: de culturi agricole, legumicultură, pomicultură) această populaţie a fost nevoită să-şi

caute altă activitate şi chiar alt mediu.

Analiza populaţiei active pe grupe de vârstă evidenţiază existenţa unui număr de doar 266

persoane active (ocupate) de 14 ani. Ponderea populaţiei active în totalul populaţiei creşte între 15-

39 de ani, iar de la 40 de ani începe să scadă, cele mai accentuate reduceri fiind la 55-59 ani şi 60-

64 ani (intervale ce cuprind vârsta de pensionare diferenţiată pe sexe), când se înjumătăţesc faţă de

grupele de vârstă anterioare. La 75 de ani şi peste, aproximativ 4% dintre persoane sunt active.

Analiza ratelor de activitate reliefează aspecte semnificative ale participării populaţiei la

activitatea economică şi socială, fiind indicatori de cuantificare a acesteia. Cea mai ridicată rată

globală de activitate (raportul dintre populaţia activă şi populaţia totală) se observă la populaţia de

sex masculin, aceasta fiind în 2002 cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât a femeilor (tabel

3.3). De asemenea, rata de activitate din urban este superioară celei din rural, ceea ce se observă şi

în cazul populaţiei active feminine. Proporţia persoanelor active de sex masculin este aceeaşi în

urban ca şi în rural.
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Tabelul nr. 3.3. Rata de activitate (2002)

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18.03.2002 (Populaţia României la începutul

mileniului III), p.29

Rata de activitate

Globală
A populaţiei
de 15 ani şi

peste

A populaţiei
în vârstă de

muncă *
TOTAL
Masculin
Feminin

40,8
47,7
34,3

49,6
58,5
41,2

58,2
67,0
49,6

URBAN
Masculin
Feminin

42,9
47,7
38,5

51,1
57,4
45,4

58,1
63,9
52,7

RURAL
Masculin
Feminin

38,5
47,7
29,5

47,8
59,7
36,3

58,4
70,8
45,3

* - populaţia în vârstă de muncă cuprinde persoanele în vârstă de 15 – 64 ani

Rata  de activitate a  populaţiei de 15 ani şi peste (raportul dintre populaţia activă  de 15 ani

şi peste şi populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) este de 49,6% în 2002, atingând valoarea cea

mai mare la grupa de vârstă de 35-39 ani (80,6%), atât pe total, cât şi la femei, în timp ce la bărbaţi

se înregistrează la grupa de vârstă de 30-34 ani.

Cel mai ridicat grad de participare la activitatea economică a populaţiei de 15 ani şi peste

apare la persoanele adulte (24-49 ani) – 77,2%, urmat de cel al tinerilor (15-24 ani) cu 39,9%, iar la

persoanele de 50 de ani şi peste este de 22,1%. Aceeaşi distribuţie se regăseşte şi pe sexe şi medii.

Referitor la rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă, aceasta este superioară la

persoanele de sex masculin, atât pe total, cât şi pe medii. Pentru populaţia de sex feminin această

rată este mai ridicată în mediul urban, iar cea de sex masculin, în rural.

În ceea ce priveşte distribuţia teritorială a populaţiei active, se constată că peste un sfert din

aceasta se concentrează în municipiul Bucureşti şi în alte judeţe (Iaşi, Bacău, Prahova, Timiş,

Dolj). Deşi pe total structura pe medii a populaţiei active relevă o concentrare a acesteia în mediul

urban (55,5%), doar în 18 judeţe şi în municipiul Bucureşti se regăseşte această majoritate urbană,

în celelalte judeţe ponderea populaţiei active fiind mai mare în rural. [89, p. 29-30]

Participarea persoanelor din gospodăriile populaţiei la activitatea economico-socială are o

importanţă deosebită în procesul decizional privind politica de îmbunătăţire a nivelului de trai al

populaţiei prin acordarea de ajutoare, facilitarea investiţiilor în construcţia de locuinţe etc., politică

orientată tot mai mult spre gospodărie (familie) ca loc de acumulare şi redistribuire a veniturilor

individuale.

În anul 2002, peste două treimi din totalul gospodăriilor populaţiei aveau în componenţă

persoane active: 7,7% din aceste gospodării erau alcătuite dintr-o singură persoană, 19,7% din

două persoane, 29,4% din trei persoane şi 43,2% din patru şi mai multe persoane.
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În cadrul gospodăriilor cu persoane active în 93,0% există persoane ocupate iar în 77,3% cel

puţin un salariat. Un procent de 42,9% dintre gospodăriile cu persoane active au în componenţă o

singură persoană activă. [Ibidem, p. 43]

Tabelul nr. 3.4

Gospodării după numărul persoanelor active şi al salariaţilor, pe medii 1992, 2002 %

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 (Gospodării), p.44

2002 1992
Total Urban Rural Total Urban Rural

Gospodării-Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fără persoane active 31,4 28,7 34,6 25,5 22,0 29,7
Cu o persoană activă 29,4 29,3 29,6 25,2 24,9 25,5
Cu două persoane
active

30,1 34,4 25,0 36,9 43,7 28,7

Cu trei persoane active 6,4 5,8 7,1 8,4 6,8 10,4
Cu patru persoane
active şi peste

2,7 1,8 3,7 4,0 2,6 5,7

Fără salariaţi 47,0 32,8 63,7 36,0 23,9 50,5
Cu un salariat 27,6 30,9 23,7 27,3 26,6 28,0
Cu doi salariaţi 21,5 30,8 10,6 30,7 42,3 16,9
Cu trei salariaţi 3,1 4,4 1,6 4,6 5,4 3,6
Cu patru salariaţi şi
peste

0,8 1,1 0,4 1,4 1,8 1,0

Comparativ cu anul 1992, în 2002 numărul gospodăriilor fără persoane active a crescut cu

439 mii (23,6%) iar, dintre aceste gospodării şase din şapte sunt alcătuite din una –două persoane.

Analizând gospodăriile după numărul persoanelor active în urban şi rural se constată că la ultimele

două recensăminte, ponderea gospodăriilor fără persoane active, a celor cu o singură persoană

activă dar  şi  cu 3-4 persoane active şi  peste,  este  mai  mare în rural,  doar  la  gospodăriile  cu două

persoane active urbanul este pe primul loc (tabelul 3.4).

Şi  în  privinţa  numărului  salariaţilor,  o  creştere  mai  accentuată de  aproape  o  treime  a

înregistrat numărul gospodăriilor fără salariaţi,  ca  urmare  a  restructurărilor  care  au  avut  loc  în

economie în perioada 1992-2002.

La recensământul din anul 2002, au fost înregistrate 3882 mii gospodării cu salariaţi faţă de

4666 mii în 1992, astfel că ponderea gospodăriilor cu salariaţi a scăzut de la 64,0% în 1992 la

53,0% în 2002, scădere care se constată cu precădere la numărul gospodăriilor cu doi salariaţi.

Comparaţia acestui indicator pe cele două medii scoate în evidenţă numărul dublu al

gospodăriilor de la sate fără salariaţi; celelalte tipuri de gospodării (cu 2,3, 4 salariaţi şi peste) au

valori mult mai mici decât similarele lor din urban (în unele cazuri chiar de trei ori mai mici la cele

cu doi salariaţi şi de 2-3 ori cele cu patru salariaţi). Doar gospodăriile cu un salariat au fost puţin
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mai numeroase în 1992 în rural faţă de urban, cu 1,4%, dar raportul s-a schimbat în 2002 cu 7,2%

în favoarea urbanului.

3.2. Populaţia ocupată

3.2.1 Aspecte evolutive ale ocupării populaţiei

Pentru studiul nostru interesează şi evoluţia în secolul XX a populaţiei ocupate pe ramuri de

activitate socială. Este de înţeles însă că o dată cu dezvoltarea civilizaţiei, a modificărilor continue

tehnice, tehnologice, culturale, etc., ocupaţiile încadrate în aceleaşi ramuri îşi schimbă conţinutul,

caracterul şi forma

În vederea expunerii evoluţiei structurii populaţiei ocupate prezentăm un tabel cu datele

rezumative. Tabelul 3.5 prilejuieşte o analiză detailată a deplasărilor survenite în compoziţia şi

structura populaţiei ocupate în decursul secolului al XX-lea în România.

Tabelul nr. 3.5
Structura populaţiei ocupate, pe ramuri de activitate, în România, în secolul al XX-lea şi începutul

secolului al XXI-lea ani selectaţi %
Sursa: Anuarul Statistic al României 1904, 1990, 1991, 2000; Statistica profesională după

recensământul general al populaţiei din 1 ianuarie 1913, stil nou, Bucureşti, 1915; Recensământul
general al populaţiei din anul 1930,vol.VII, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, 2002,

Axenciuc, V, opera citată, p.2.
Ramura 1900 1912 1930 1950 1970 1980 1990 2000 2002

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultură şi

silvicultură

85,8 79,2 78,2 74,3 49,3 30,4 28,6 41,4 28,3

Industrie şi

construcţii

5,9 8,1 7,2 14,2 30,8 43,5 43,0 27,3 32,7

Transporturi şi

telecomunicaţii

1,6 1,9 1,7 2,3 4,2 7,0 6,9 4,9 5,2

Comerţ, credite,

etc.

3,7 3,1 3,2 2,5 4,3 6,0 6,3 13,5 9,8

Servicii urbane 1) 1) 1) 0,7 3,1 3,8 4,9 - -

Învăţământ,

cultură, artă

0,4 0,8 1,5 2,3 3,7 3,8 4,2 4,9 5,0

Ştiinţă şi

deservirea ei

2) 2) 2) 0,2 0,5 0,9 1,2 - -

Sănătate şi

asistenţă socială

0,2 0,3 0,7 1,0 2,3 2,8 2,8 3,9 4,3

Administraţie 2,4 3,4 3,4 1,73) 0,73) 0,63) 0,63) 1,73) 6,0

Celelalte

activităţi

- 3,2 4,1 0,8 1,1 1,2 1,5 2.4 7,7

Notă: 1).Se cuprind la administraţia locală; 2). Se cuprind la învăţământ; 3). Nu se cuprind persoanele din

organizaţiile obşteşti, politice, şi asimilate lor.
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Sub raport cantitativ, populaţia ocupată a României, la acelaşi teritoriu, a crescut între anii

1900 şi 1912, s-a amplificat până în anul 1930, ca urmare a măririi de peste două ori a stocului de

populaţie prin unirea din 1918, cât şi prin creşterea naturală. După anul 1950, până în 1990,

populaţia ocupată a crescut într-un ritm mai redus decât populaţia totală. De notat că între anii

1950-1990 populaţia totală a ţării a sporit cu 42,3%, iar cea ocupată cu 29,4%. [11, p. 2]

Relaţia cea mai generală ce se impune de urmărit pentru o ţară ca România, care în decursul

secolului al XX-lea a trecut de la caracter general agrar la caracter industrial agrar, este aceea dintre

populaţia agricolă şi cea neagricolă. În acest sens se constată că la 1900, proporţia era de 85,8%

pentru populaţia agricolă şi 14,2% pentru cea neagricolă; la recensămintele din anii 1912 şi 1930,

populaţia agricolă se reduse uşor, la 79,2% şi 78,2% în favoarea celei neagricole, deplasare

nesemnificativă dacă se are în vedere că aceasta s-a petrecut în anii’30; în fapt, activităţile

neagricole atrăgeau în mediul rural mai puţină populaţie decât sporul natural de la sate, ceea ce a

produs un contingent de populaţie neutilizată, specifică mai ales perioadei interbelice, ce purta

numele de suprapopulaţie relativă agrară, un şomaj permanent mascat ce ajungea până la o treime

din ţărănime; era rezultatul parcelelor reduse ale gospodăriilor, al culturilor sezoniere, al

extensivităţii agriculturii româneşti.

De la sfârşitul deceniului cinci, prin declanşarea procesului de industrializare intensă,

proporţia dintre populaţia agricolă şi cea neagricolă se modifică accelerat, astfel că după două

decenii, în această proporţie termenii erau aproape la paritate; la sfârşitul deceniului 7 – 1970,

populaţia ocupată în agricultură era de 49,3% şi cea neagricolă 51,7%.

În următoarele două decenii, până în 1990, populaţia agricolă se reduce în continuare până la

28,6%, limita superioară peste care condiţiile tehnico-economice din agricultură nu mai permiteau

restrângerea populaţiei ocupate aici; concomitent, în cele 4 decenii, ponderea populaţiei neagricole

a sporit de la 25,7% în 1950, la 71,4% în 1990, ceea ce arată că în decurs de jumătate de secol,

proporţia dintre cei doi termeni s-a inversat, în economie predominând cu aproape 46% mai mult

populaţia neagricolă, mai înalt calificată, mai bine utilată şi mai eficientă în activitatea socială.

[Ibidem]

Datele, provenind de la recensămintele generale ale populaţiei, evidenţiază o pondere mare,

de peste 50% a populaţiei ocupate în totalul populaţiei: 55,8% în 1912, 58,3% în anul 1930, chiar şi

la mijlocul secolului XX, în anul 1950, ponderea populaţiei ocupate ajungea la 51,4%.

Deplasările în structura populaţiei ocupate în prima jumătate de secol sunt lente şi

nesemnificative; până în 1950, agricultura continuă să cantoneze trei sferturi din populaţia ocupată

a  ţării;  creşterea  cea  mai  însemnată a  proporţiei  dintre  celelalte  ramuri  o  afirmă industria  şi

construcţiile ce ajung, până în anul 1950, să ocupe o şeptime din populaţia activă; progrese fac

învăţământul, cultura şi sănătatea, care deţin în anul 1950, 3,5% din activitate.
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Tabelul nr. 3.6. Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate  %

Sursa: Tabelul nr. 3.5

Sectorul 1900 1912 1930 1950 1970 1980 1990 2000 2002

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Agricultură şi

silvicultură

85,8 79,2 78,2 74,3 49,3 30,4 28,6 41,4 28,3

Industrie şi

construcţii

5,9 8,1 7,2 14,2 30,8 43,5 43,0 27,3 32,7

Servicii 8,3 12,7 14,6 11,5 19,9 27,1 28,4 31,3 39,0

După cum se observă din tabelul 3.6, sectoarele primar şi secundar, cu 88,5% din populaţia

ocupată în anul 1950, atestă stadiul şi profilul înapoiat al economiei româneşti, când sectorul

terţiar, al serviciilor materiale şi nemateriale, apărea slab şi nedezvoltat, cu doar 11,5% din

populaţia activă.

În a doua jumătate a secolului XX se produc cele mai adânci prefaceri economico-sociale şi

culturale în societatea românească.

Între anii 1950-1990, ponderea populaţiei agricole se reduce de la 74,3% la 28,6%, diferenţa

deplasându-se în ramurile mai productive, în special către industrie, transporturi, servicii

urbanistice; industria şi construcţiile îşi triplează ponderea în populaţia ocupată pe care o folosea în

proporţie de 43,5% din total, în anul 1990 serviciilor le reveneau 28,4% din populaţia activă,

evident mai mult decât în 1950, când acestea foloseau 11,5% din populaţie [Ibidem]. După 1990,

reţine atenţia creşterea succesivă a sectorului terţiar (31,3% în 2000 şi 39,0% în 2002) acesta

ocupând locul al doilea, cu ponderi mai mari decât sectorul secundar.

Şi-au dobândit importanţa cerută de necesităţile dezvoltării: învăţământul, ştiinţa, cultura,

sănătatea, etc., care cumulau în anul 1990 peste 850.000 de persoane faţă de 300.000 ocupate în

aceste domenii în 1950.

Altfel spus, dacă în 1950, dintr-o sută de locuitori, 88,5 ocupaţi în agricultură şi industrie

erau deserviţi de 5,5 persoane în domeniile transportului, comerţului şi urbanismului şi 3,5

persoane din domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii şi sănătăţii, în anul 1990, celor 72 de

oameni ocupaţi în producţia industrială şi agricolă le corespundeau 18 persoane din domeniul

transporturilor, telecomunicaţiilor, comerţului şi urbanisticii şi 8,2 persoane din sfera

învăţământului, ştiinţei, culturii şi sănătăţii; respectiv, în această perioadă pentru producţia

materială s-a triplat capacitatea umană de servicii de transport, comerţ şi urbanism şi s-a dublat cea

de învăţământ, ştiinţă, cultură şi sănătate.

În consecinţă, în domeniul fundamental al ocupării populaţiei în secolul al XX-lea, în

România s-a produs cea mai spectaculoasă deplasare de populaţie, în prima jumătate de secol mai

lentă, iar a doua accelerată şi radicală, care a schimbat esenţial structura economico-socială a ţării,

din preponderent agrară în preponderent industrială.
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Ceea ce este important de adăugat pentru ultimul deceniu, 1990-2000, al secolului, este că în

tranziţia de la economia centralizată, la economia de piaţă, s-a produs o întoarcere înapoi a sensului

secular al structurii populaţiei ocupate. Ca urmare a unui ansamblu de fenomene negative,

economice, sociale, politice şi a aşa-zisului proces de dezindustrializare, de distrugere a unei părţi

din avuţia naţională creată, a început o modificare inversă a structurii populaţiei ocupate; un

fenomen de “reagrarizare” a populaţiei pe fondul pauperizării majorităţii sale. Între 1990 şi 2000,

într-un deceniu, ca efect al reducerii absolute şi masive a populaţiei ocupate în industrie şi

construcţii, ponderea activilor din agricultură a sporit de la 28,6% la 41,1%; a celor din sectorul

secundar – industrie şi construcţii – invers, a scăzut de la 43% la 27,3%; s-a diminuat populaţia

activă în transporturi şi comunicaţii, de la 6,9% la 4,9% ca efect al scăderii puternice a activităţilor

de producţie. În schimb a sporit substanţial populaţia din serviciile comerciale şi instituţionale de la

6,9% la 15,6%, iar pe total servicii de la 28,4% la 32%, aceasta insă producându-se nu pe creşterea

producţiei materiale ci prin deteriorarea ei.

Examinarea structurii socio-profesionale a populaţiei României şi mutaţiile ei în cursul

secolului al XX-lea evidenţiază câteva aspecte ale schimbării acestei structuri ca urmare a creşterii

şi scăderii populaţiei ocupate în diferite ramuri. Astfel:

- s-a restrâns ponderea absolută şi relativă a populaţiei agricole şi rurale în urma

proceselor de modernizare şi industrializare a sistemului economico-social.

- populaţia rămasă în agricultură, datorită modernizării activităţilor de producţie şi

servicii, a devenit în parte mai specializată, mai productivă, dar cu o componentă

majoritară îmbătrânită şi fără perspective

- transferul rapid a milioane de persoane din activităţile agricole în industrii, servicii etc.

prin calificări sumare şi comportamente încă neadaptate deplin noilor funcţii şi profesii,

a marcat cea mai mare parte a forţei de muncă cu efecte incalculabile asupra calităţii

activităţii sociale.

- în a doua jumătate a secolului al XX-lea creşte numărul populaţiei din sectorul industrie

şi construcţii, acestea devenind cele mai populate din structura demografică naţională.

- pe seama restrângerii populaţiei agricole se extind şi ramurile de transporturi şi

telecomunicaţii ce ajung în 1990 la 6,9% faţă de 2,3% în 1956.

- în acest sens se amplifică şi populaţia ocupată în domeniul comerţului, al

învăţământului şi sănătăţii, ceea ce înscrie economia românească în trendul istoric

general de sporire a ponderii serviciilor în populaţia ocupată, dar acest sector trebuie

redimensionat şi revigorat în funcţie de puterea de progres al sectorului producţiei

materiale.
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3.2.2  Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată

Este un alt indicator demoeconomic de importanţă majoră, creşterea masei salariate fiind o

tendinţă universală în ultimele trei secole de la declanşarea revoluţiei industriale şi de la

generalizarea economiei marfare. Extinderea activităţilor salariale reprezintă un indiciu indirect al

dezvoltării economico-sociale a ţării respective; îndeosebi pentru comunităţile rurale, dominate de

economie naturală, trecerea la economia marfară dezvoltată este însoţită de sporirea numărului şi

ponderii populaţiei salariate. Exemplul României din secolul XX este edificator (tabelul 3.7).

Tabelul nr. 3.7. Ponderea salariaţilor în totalul populaţiei şi în populaţia ocupată, în secolul XX

ani selectaţi %

Sursa: Axenciuc, V; Populaţia României în secolul XX, în „Economistul”, nr. 325/2003, p.III.

1900 1912 1930 1950 1970 1990 2000
Total populaţie 100,0 100, 100,

0
100,

0
100,

0
100,

0
100,0

Ponderea populaţiei ocupate 47,3 55,8 58,3 51,4 48,8 46,7 38,5
Ponderea salariaţilor în populaţia ocupată 13,1 20,5 13,9 25,3 51,7 74,7 53,6
Ponderea salariaţilor în total populaţie 6,2 11,4 8,1 13,0 25,2 34,9 20,6

Sensul cel mai cuprinzător şi profund al mişcării, în cadrul evoluţiei populaţiei ocupate îl

înregistrează populaţia salariată; de la 13,1% la începutul secolului aceasta sporeşte la 74,7% către

sfârşitul lui, în 1990, evidenţiind transformarea populaţiei ocupate în trei pătrimi populaţie

salariată. În primele trei decenii, 1900-1930, ponderea salariaţilor a rămas în limite relativ

constante, ca de altfel întreaga structură socială a ţării; din deceniul cinci, prin trecerea la economia

centralizată, sub politica de eliminare a întreprinderii particulare şi expansiune a celei publice şi

sub acţiunea factorilor de creştere economică, populaţia salariată sporeşte de la 2,1 milioane la 8,1

milioane, cea mai spectaculoasă prefacere în viaţa şi soarta cetăţenilor ţării. Aproximativ  4,5

milioane gospodării în termen statistic, din care 7,3 milioane sau peste 60% se întreţineau din

venituri fixe, salariale sau / şi salariale, dacă aveau gospodării economice, mai ales în mediul rural.

Compoziţia şi structura salariaţilor pe domenii de activitate în perioada analizată se exprimă

în date relative, la diferite intervale temporale în tabelul 3.8.

Tabelul nr. 3.8. Structura populaţiei salariate, pe ramuri de activitate, în secolul XX ani selectaţi

%. Sursa: Ibidem

Ramurile de activitate 1900 1912 1930 1950 1990 2000
1 2 3 4 5 6 7

Total mii 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultură şi silvicultură 14,9 26,5 14,1 11,8 8,6 4,2
Industrie şi construcţii 21,8 25,0 34,4 46,5 55,7 47,3
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1 2 3 4 5 6 7
Transporturi şi telecomunicaţii 10,3 9,3 10,0 7,4 8,7 8,0
Comerţ, hoteluri, restaurante, etc. 7,7 4,8 8,6 8,2 8,1 14,1
Servicii urbane - - - 2,3 5,8 -
Credit, bănci, asigurări 0,1 0,5 2,7 - - 1,5
Tranzacţii imobiliare, alte servicii - - - - - 5,4
Învăţământ, cultură, artă 2,6 3,4 9,8 9,3 5,0 7,5
Ştiinţă şi deservirea ei - - - 1,0 1,8 -
Sănătate şi asistenţă socială 1,1 0,6 2,6 4,1 3,7 6,5
Administraţie 18,9 15,7 14,4 6,5 0,7 3,2
Celelalte activităţi 22,6 14,2 3,4 2,9 1,9 2,3

Pe fondul tendinţei globale de amplificare a masei salariate se disting cele două

perioade din cele două jumătăţi de secol: în prima, ponderea acesteia aproape se dublează,

iar în a doua, creşte de trei ori, ajungând, cum s-a subliniat, la 75% din populaţia ocupată şi

la aproape 35% din totalul populaţiei. În ordinea mărimii, raporturile cu sporul cel mai

ridicat, în a doua parte a secolului, au fost industria şi construcţiile, transporturile şi

telecomunicaţiile, gospodăria comunală, ştiinţa şi deservirea ei. Populaţia salariată care a

crescut mai puţin decât media – de circa 4 ori – a fost aceea din învăţământ, de 2 ori,

comerţ şi finanţe, etc.

În deceniul 10 al secolului, când începe tranziţia transformării vechiului sistem social-

economic, etatist, socialist, către sistemul economiei libere de piaţă, incapacitatea puterii statale de

a conduce şi controla desfăşurarea transformărilor economico-sociale a produs o dezarticulare şi

destructurare a funcţionalităţii organismului economiei naţionale cu diminuarea activităţii

economice, blocaje şi mari distrugeri de potenţial economic; de aici a rezultat restrângerea drastică

a populaţiei salariate de la 8 milioane în 1989 la 4,6 milioane în 2000, însoţită de redimensionări în

structura ramurilor. Procesul tranziţiei nu este încheiat, astfel că nu se pot defini tendinţe perene ale

populaţiei salariate.

Rezultă că modelul ocupării populaţiei s-a schimbat esenţial în anii 90, faţă de perioada

anterioară. În condiţiile accelerării restructurării şi ale sporirii insecurităţii locului de muncă, pe

piaţa muncii s-au acumulat un număr mare de probleme sociale. Privatizarea şi descentralizarea

economiei româneşti au influenţat semnificativ piaţa muncii, determinând masive disponibilizări şi

apariţia fenomenului de şomaj. Involuţiile din economie au restrâns  posibilităţile de ocupare a

forţei de muncă, numărul populaţiei ocupate, respectiv rata de activitate şi de ocupare s-au redus,

iar şomajul s-a cronicizat. În România, în ultimul deceniu a scăzut numărul persoanelor ocupate la

1.000 de locuitori (tabelul 3.9).
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Tabelul nr. 3.9. Populaţia ocupată la 1.000 locuitori în perioada 1990-2000

Sursa: Raportul dezvoltării umane, 2001 şi Recensământul populaţiei şi locuinţelor din  2002 (36.

Populaţia curent ocupată după statutul profesional. România pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, pe

categorii de localităţi, p.1)
Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200

0
2002

Persoane
ocupate/

1.000 loc.
467 465 451 442 440 419 415 400 392 375 385 360

Având ca şi cauză principală restructurarea sectorului industrial, reducerea populaţiei

ocupate este un  fenomen prezent pe întreg teritoriul ţării, diferenţiat ca amploare şi profunzime de

la o regiune la alta, sau de la un judeţ la altul conform tabelului 3.10.

Tabelul nr. 3.10. Numărul de persoane ocupate la 1.000 de locuitori pe regiuni, în anul 2000-2002

Sursa: Raportul dezvoltării umane 2001; Recensământul populaţiei şi locuinţelor din  2002 (36.

Populaţia curent ocupată după statutul profesional. România pe regiuni de dezvoltare şi judeţe, pe

categorii de localităţi, p.1)

Anul NE SE SUD SV VEST NV Centr
u

Bucureş
ti

2000 366 371 372 396 406 412 403 368

2002

Persoan
e

ocupate
la 1.000
locuitor

i

380 340 343 352 365 371 345 386

În 2000, în regiunile din est şi sud ale ţării, gradul de ocupare a populaţiei este mai scăzut, iar

în vest şi centrul ţării, gradul de ocupare este mai mare. La Recensământul din 2002 numărul

persoanelor ocupate a scăzut în majoritatea regiunilor, crescând însă în NE (de la 366 la 380) şi în

Bucureşti (de la 368 la 386). Tot în 2002, rata de ocupare (ponderea populaţiei ocupate în

populaţia totală) este mai redusă la populaţia feminină decât la cea masculină. Iar în rural este mai

scăzută decât în urban.

3.2.3 Populaţia ocupată pe grupe de vârstă

Vom analiza la început rata de ocupare a persoanelor în vârstă de muncă (15-64 de ani) şi a

celei de 15 ani şi peste, comparativ cu rata globală de ocupare. Datele sunt prezentate în tabelul

3.11.
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Tabel nr. 3.11. Rata de ocupare – 2002, %

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, martie 2002,(Populaţia României la începutul

mileniului III) p.30

Rata de ocupare
globală a populaţiei de 15

ani şi peste
a populaţiei în vârstă

de muncă*)
TOTAL 36,0 43,7 51,2
Masculin 41,2 50,6 57,7
Feminin 31,1 37,4 44,8
URBAN 37,4 44,5 50,7
Masculin 40,7 49,0 54,5
Feminin 34,4 40,5 47,1
RURAL 34,5 42,8 51,9
Masculin 41,8 52,4 61,8
Feminin 27,3 33,6 41,6

              *) populaţia în vârstă de muncă cuprinde persoanele în vârstă de 15-64 ani

Populaţia de 15 ani şi peste are o rată de ocupare de 43,7%, cu diferenţieri pe sexe şi medii.

Această rată a fost mai mică la femei decât la bărbaţi, decalajul dintre sexe fiind mai accentuat în

mediul rural. Cu privire la rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă, situaţia este aceeaşi ca şi

în cazul ratei de activitate, fiind superioară la persoanele de sex masculin, atât pe total, cât şi pe

medii. Pentru populaţia feminină, această rată este mai ridicată în mediul urban, iar la cea

masculină – în rural. Printre judeţele cu cele mai mari valori ale ponderii populaţiei (între 43,1% şi

45,6%) se numără şi judeţul Timiş. Faţă de ultimul recensământ, situaţia ocupării rurale se prezintă

în tabelul 3.12 şi figura 3.2.

Tabel nr. 3.12. Populaţia ocupată pe grupe de vârstă în mediul rural  %

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din ianuarie 1992, vol.I, CNS, România 1994 şi

Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18.03.2002, (37. Populaţia curent ocupată pe activităţi

ale economiei naţionale şi grupe de vârstă, p.5)

Grupa de vârstă 1992 2002
14-24 ani 21,6 16,2
21-34 ani 18,2 30,2
35-44 ani 21,8 19,6
45-54 ani 21,9 19,0
55-59 ani 9,2 5,1
60-64 ani 4,2 4,0

65 ani şi peste 3,1 5,9
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Figura nr. 3.2 Ponderea populaţiei ocupate pe grupe de vârstă în mediul rural

Sursa: Tabelul nr. 3.12

Comparaţia ocupării populaţiei pe grupe de vârstă la ultimele două recensăminte scoate în

evidenţă creşteri ale acestui fenomen doar la două grupe şi anume: 25-34 ani (de la 18,2% în 1992

la 30,2% în 2002) şi 65 ani şi peste (de la 3,1% în 1992 la 5,9% în 2002).

Dublarea aproape a persoanelor de 65 de ani şi peste ocupate în mediul rural întăreşte ideea

deja amintită cu privire la menţinerea în activitate a populaţiei vârstnice. Majoritatea locuitorilor de

50-64 ani din rural sunt activi, iar după 65 de ani, jumătate rămân încă în activitate. Aceasta face ca

pe piaţa muncii să rămână, pe lângă efectivele foarte tinere, şi un număr foarte mare de vârstnici.

Este cazul unor agricultori nevoiţi să lucreze în gospodăriile personale, deoarece nu există  alţi

membri tineri care să preia activitatea, fapt ce împiedică şi modernizarea agriculturii şi perpetuează

practicarea unei agriculturi tradiţionale cu o eficienţă scăzută. De altfel, menţinerea agriculturii ca

ramură economică predominantă, cu grad scăzut de tehnicitate, este şi cauza ratei mari de activitate

în rural. Agricultura a acţionat pe de altă parte şi ca tampon ocupaţional împotriva efectelor socio-

economice ale tranziţiei, prin absorbirea forţei de muncă eliberată din industriile urbane. Aceste

schimbări au influenţat structura populaţiei ocupate, generând modificări la nivelul grupelor de

vârstă în mediul rural, comparativ cu cel urban (tabelul 3.13).

Tabelul nr. 3.13. Populaţia ocupată pe grupe de vârstă în urban şi rural în 2002 %

Calculat după Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, (37. Populaţia curent ocupată pe

activităţi ale economiei naţionale şi grupe de vârstă, p.5)

Grupe de vârstă România Urban Rural
15 – 19 ani 2,8 1,2 4,7
20 – 24 ani 10,2 9,3 11,2
25 – 29 ani 14,3 14,5 14,1
30 – 34 ani 17,5 18,8 16,1
35 – 39 ani 11,0 12,5 9,5
40 – 44 ani 13,0 15,4 10,2
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45 – 49 ani 13,2 15,8 10,2
50 – 54 ani 9,1 9,3 8,9
55 – 59 ani 3,6 2,3 5,1
60 – 64 ani 2,3 0,6 4,0
65 – 69 ani 1,4 0,1 3,0
70 – 74 ani 0,9 0,1 1,8

75 ani şi peste 0,6 0,1 1,2

Persoanele ocupate sub 15 ani erau în 2002 de 266, dintre care 261 lucrau în mediul rural,

respectiv în agricultură. Şi la grupa de vârstă 15-19 ani, procentul persoanelor ocupate este de

aproape patru ori mai mare în mediul rural decât în urban.

De asemenea se observă cum ponderea populaţiei pe grupe de vârstă creşte progresiv atât pe

total ţară, cât şi în cele două medii până la 34 ani, după care se manifestă o scădere la cele trei serii

pentru grupa de vârstă de 35-39 ani, revenindu-se apoi la ponderi mai mari: 13%-15% în urban şi

9%-10% în rural până la 54 de ani. După această vârstă însă, în mediul urban şi, implicit, pe ţară se

manifestă o tendinţă de scădere la fiecare grupă de vârstă cu câteva puncte procentuale. Cu toate  că

şi în mediul rural se manifestă o tendinţă de scădere a ponderii populaţiei ocupate la vârstele

superioare, totuşi aici valorile la aceste grupe sunt mult mai mari decât în urban (4,0% faţă de 0,6%

la grupa 60-64 ani; 3,0% faţă de 0,2% la grupa 65-69 ani; 1,8% faţă de 0,1% la grupa 70-74 ani;

1,2% faţă de 0,1% la grupa 75 ani şi peste.

Interesant că la această ultimă perioadă analizată, populaţia ocupată din rural are valoare

dublă faţă de media pe ţară şi de peste 10 ori mai mare decât în urban, fapt explicat prin ocuparea

acesteia, în special în agricultură.

3.2.4. Populaţia tânără – resursă umană importantă

Populaţia tânără a României reprezintă un segment important sub aspect numeric, însumând

aproape un sfert din populaţie, ceea ce înseamnă că trebuie abordată ca o resursă umană importantă

pentru dezvoltarea spaţiului rural.

Totuşi, mai mult de jumătate din populaţia tânără locuieşte în mediul urban. Pe de altă parte,

în oraşe şi municipii populaţia tânără este proporţional mai numeroasă decât la sate. Populaţia

cuprinsă în grupa de vârstă 15-29 ani reprezintă 23,0% din totalul populaţiei în 1992, 24,2% în anul

2000 şi 23,3% în 2002.

Urmărind în dinamică evoluţia populaţiei tinere pe medii, rezultă că în perioada 1992-2000

se  observă o  creştere  a  acesteia  în  mediul  rural  cu  0,2% şi  o  scădere  în  mediul  urban  cu  aceeaşi

proporţie, respectiv de la 57,3%, cât reprezenta în 1992 din totalul populaţiei, la 57,1% în anul

2000.

Declinul economiei naţionale şi creşterea şomajului au afectat în primul rând şi cel mai acut,

populaţia tânără.
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Din cercetările privind statutul socio-profesional al tineretului sub 25 de ani (efectuat de

către Institutul Naţional de Statistică-AMIGO în anul 2000), rezultă că participarea tinerilor la

activităţile economice prezintă caracteristici de vulnerabilitate şi de marginalizare: majoritatea sunt

salariaţi (53,2%), 38,5% sunt lucrători în propriile familii, fără a fi remuneraţi. Preocupările pentru

activităţile de antreprenoriat la tineri au fost fie neexistente, fie ineficiente, astfel că extrem de

puţin tineri sunt patroni (sub 1% au acest statut). Tinerii sunt angajaţi în funcţie de execuţie

(99,7%), ocuparea unor funcţii de decizie fiind foarte redusă (0,3%).

Tabelul nr. 3.14. Ponderea populaţiei tinere ocupate în marile sectoare de activitate
(2002)  %

Calculat după Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, (37. Populaţia curent ocupată pe activităţi ale
economiei naţionale şi grupe de vârstă, p.5)

Sectoare de activitate România Urban Rural
1 2 3 4

Agricultură, silvicultură 28,4 3,1 53,7
Industrie 24,9 31,0 18,8
Construcţii 6,2 6,4 6,0
Comerţ 12,8 19,9 5,7
Hoteluri şi restaurante  2,1 3,3 1,0

1 2 3 4
Transporturi şi telecomunicaţii 3,8 5,3 2,3
Învăţământ 4,3 5,9 2,7
Sănătate 3,8 5,7 1,9
Administraţie publică 6,9 9,2 4,6
Alte activităţi 6,8 10,2 3,3

0 10 20 30 40 50 60

Agricultură, silvic

Industrie

Construcţii

Comerţ

Hoteluri şi restaurante

Transporturi şi telecomunicaţii
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mediul rural

mediul urban

Total populaţie tânără ocupată

Figura nr. 3.3  Ponderea populaţiei tinere ocupate

Sursa:Tabelul nr. 3.14

Se observă din datele tabelului 3.14 şi figura 3.3 cum populaţia tânără ocupată este

concentrată în trei ramuri ale economiei naţionale: agricultură (28,4%), industrie (24,9%) şi comerţ

(12,8%).



156

Nu  există o  participare  semnificativă în  ramuri  de  interes  pentru  tineri  sau  în  ramuri  bine

plătite, cum ar fi activităţile financiar-bancare, transport şi telecomunicaţii, etc.

În mediul rural, ocuparea populaţiei tinere se concretizează în principal în două ramuri ale

economiei: agricultura (53,7%) şi industrie (18,8%). În agricultură, cea mai mare parte sunt

lucrători neremuneraţi în propriile familii.

Cea mai mare pondere în cadrul persoanelor tinere ocupate o deţin absolvenţii de învăţământ

postliceal şi de maiştri (4,2%).

3.2.5 Populaţia ocupată după nivelul de instruire

Studiul structurii populaţiei ocupate după nivelul de instruire arată că cele mai mari ponderi

se înregistrează la persoanele cu studii liceale (29,3%), gimnaziale (22,9%), profesionale, inclusiv

de ucenici (22,1%) (figura 3.4). Persoanele ocupate, absolvente de învăţământ superior, reprezintă

12,9%, iar cele de învăţământ primar şi cei fără şcoală absolvită, 8,5%.
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Înv. profes. şi ucenici

Înv.superior Anul 2002

Figura nr. 3.4  Populaţia ocupată după nivelul de instruire

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002  (Populaţia României la începutul mileniului III), p.31

Corelaţia nivelului de instruire cu grupele majore de ocupaţie. Repartizarea populaţiei

ocupate pe grupe majore de ocupaţii scoate în evidenţă ponderi mari în total în cazul agricultorilor

şi lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, precum şi al meşteşugarilor şi

lucrătorilor calificaţi (25,1%, respectiv 19,5%). Cele mai multe ocupaţii au grad ridicat de

masculinizare, excepţie făcând grupele: funcţionari administrativi, lucrători operatori în servicii,

comerţ, tehnicieni, maiştri şi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, unde ponderea

majoritară o deţin femeile.

Corelaţia nivelului de cultură cu grupele majore de ocupaţii evidenţiază următoarele aspecte:
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- persoanele care au absolvit învăţământul superior deţin funcţii de conducere în proporţie

de 49,9%, absolvenţii altor forme de învăţământ fiind conducători de unităţi social-

economice mici;

- specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice care au studii superioare reprezintă 96,1%

din această grupă de ocupaţie, cei care nu au studii superioare fiind profesori suplinitori în

învăţământul secundar şi primar, scriitori, ziarişti şi membrii ai clerului;

- la celelalte grupe de ocupaţii, cele mai mari ponderi le deţin absolvenţii învăţământului

liceal în cazul tehnicienilor, maiştrilor şi celor asimilaţi, a funcţionarilor administrativi şi

a lucrătorilor operatori în servicii, comerţ şi asimilaţii absolvenţii învăţământului

profesional şi de ucenici, pentru meşteşugari şi lucrători calificaţi, precum şi pentru

operatori şi asamblori de maşini, iar cei mai mulţi agricultori şi lucrători calificaţi în

agricultură, ca şi muncitori necalificaţi cu studii gimnaziale. De asemenea, la aceste grupe

de ocupaţii se constată că 2,4% dintre persoanele ocupate sunt cu studii superioare, deşi

uneori ocupaţiile cuprinse în aceste grupe nu necesită acest nivel de învăţământ. În

această situaţie se află 83.000 de tehnicieni şi maiştri, 25.000 de funcţionari

administrativi, 23.000 lucrători operatori în servicii comerţ şi asimilaţi şi circa 3,5.000 de

muncitori necalificaţi, situaţie în care se găsesc şi absolvenţii de învăţământ postliceal şi

de maiştri sau de şcoli profesionale şi de ucenici [89, p. 31-32].

Din totalul persoanelor ocupate cu studii superioare, două treimi sunt specialişti cu ocupaţii

intelectuale şi ştiinţifice. Absolvenţii de învăţământ postliceal şi de maiştri sunt în proporţia cea

mai mare (55,7%), tehnicieni, maiştri şi asimilaţi, iar persoanele care au absolvit liceul sau o şcoală

profesională sunt preponderent meşteşugari şi lucrători calificaţi. Persoanele care nu au o şcoală

absolvită sau au absolvit cel mult gimnaziul sunt, de regulă, agricultori şi lucrători calificaţi în

agricultură, silvicultură şi piscicultură.

3.2.6. Statutul profesional al populaţiei ocupate

Repartizarea populaţiei ocupate supă statutul profesional arată că salariaţii sunt majoritari

în economia românească, reprezentând mai mult de două treimi (70,75%), urmaţi de lucrătorii

familiali în gospodărie proprie (15,1%) şi lucrători pe cont propriu (11,4%), dar la mare distanţă de

primii, în timp ce categoria patronilor şi a întreprinzătorilor privaţi au o pondere de 2% (tabelul

3.15 şi figurile 3.5, 3.6 şi 3.7). Diferenţele cele mai mari între numărul şi proporţia persoanelor

ocupate de sex masculin şi cele de sex feminin apar la lucrătorii pe cont propriu (bărbaţii fiind de

3,2 ori mai mulţi decât femeile). La categoria lucrători familiali în gospodăria proprie, femeile sunt

majoritare (56,4% din total).
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Tabelul nr. 3.15 Populaţia ocupată după statutul profesional pe medii (în totalul activităţilor)  (18

martie 2002) mii persoane, %
Calculat după  Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 18 martie 2002,

(36, Populaţia curent ocupată după statutul profesional, p1-3)

Statut profesional Total Urban Rural
nr. 5.508 3.982 1.526Salariaţi
% 70,6 91,8 43,2
nr. 153 124 29

Patroni, întreprinzători privaţi % 1,9 2,9 1,3
nr. 890 126 764Lucrători pe cont propriu
% 11,4 2,9 21,5
nr. 12 1 11Membri ai societăţilor

agricole, cooperative % 0,1 0,1 0,3
nr. 1185 40 1.145Lucrător familial în

gospodărie proprie % 15,1 0,9 32,2
nr. 62 6 56Altă situaţie nedeclarată
% 0,9 0,4 1,5
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Figura nr. 3.5 Distribuţia procentuală a populaţiei
pe ţară

Sursa: Tabelul nr. 3.15

91,8

0,1 0,9

0,4

2,9
2,9

Salariaţi

Patroni, întreprinzători
privaţi
Lucrători pe cont propriu

Membri ai societăţilor
agricole, cooperative
Lucrător familial în
gospodărie proprie
Altă situaţie nedeclarată

Figura nr. 3.6. Distribuţia procentuală a populaţiei
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Sursa: Tabelul nr. 3.15
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Figura nr. 3.7 Distribuţia procentuală a populaţiei în mediul rural

Sursa: Tabelul nr. 3.15
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Distribuţia pe medii, aşa cum rezultă din tabelul de mai sus, evidenţiază o mare discrepanţă

între urban şi rural în ceea ce priveşte proporţia salariaţilor, a lucrătorilor familiali în gospodăria

proprie şi a lucrătorilor pe cont propriu în cadrul fiecărui mediu. Astfel, ponderea salariaţilor din

urban este de peste două ori mai mare decât a celor din rural, în timp ce proporţia lucrătorilor pe

cont propriu în rural este de peste şapte ori mai mare decât a celor din urban. Tot astfel, în rural se

găsesc lucrători familiali în gospodăria proprie în proporţie de 32,4%, spre deosebire de urban,

unde aceştia deţin doar 0,9% din populaţia ocupată a oraşelor.

Situaţia pe regiuni de dezvoltare a populaţiei ocupate, după statutul profesional, este redată

în tabelul 3.16.

Tabelul nr. 3.16. Ponderea populaţiei ocupate după statutul profesional pe regiuni de dezvoltare %

Calculat după  Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 18 martie 2002, (36, Populaţia curent

ocupată după statutul profesional, p1-3)

Statut profesional
R

Regiuni de

dezvoltare
Total

Salariaţi

Patroni,
întreprin-

zători
privaţi

Lucrători
pe cont
propriu

Membrii
ai

societăţilo
r agricole,
cooperativ

e

Lucrător
familial în
gospodări
a proprie

Altă
situaţie

România  100% 70,5 2,0 11,4 0,2 15,1 0,8
Nord-Est 100% 52,8 1,8 19,0 0,1 25,6 0,7
Sud-Est 100% 70,8 2,0 12,8 0,4 12,2 1,8

Sud 100% 67,7 1,7 14,5 0,1 15,0 1,0
Sud-Vest 100% 60,6 1,8 12,1 0,1 25,0 0,6

Vest 100% 75,8 1,9 8,3 0,1 13,4 0,5
Nord-Vest 100% 69,6 2,0 10,6 0,1 16,6 1,1

Centru 100% 84,0 0,2 6,0 0,1 7,1 0,7
Bucureşti 100% 95,2 2,8 1,4 * 0,6 *
Bucureşti 100% 95,9 2,8 1,3 * * *

* nu reprezintă 0,1%

În  toate  zonele  predomină categoria  salariaţilor,  dar  cu  valori  diferite:  de  la  95,2%  în

Bucureşti (municipiul Bucureşti – 95,9%) la 52,8% în zona Nord – Est. În această zonă însă,

valoarea cea mai mare o întâlnim la categoria “lucrător familial în gospodăria proprie” – 25,6%, cu

10% mai mare decât în Bucureşti. Tot aici sunt mai numeroşi şi lucrătorii pe cont propriu (19,0%),

în timp ce “patronii” se regăsesc în procentaj mai mare în Bucureşti, Sud-Est, Nord-Vest, Centru,

cu 2,0% în fiecare.
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3.2.7. Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale sau structuri sectoriale

ale forţei de muncă  pe medii

Distribuţia populaţiei ocupate pe  activităţi ale economiei naţionale relevă că peste jumătate

din populaţia ocupată se concentrează în activităţile agricole şi în industrie (28,3% şi, respectiv,

27%). Populaţia ocupată din construcţii deţine 5,7%, iar cea din servicii 39%, comerţul fiind pe

primul loc, urmat la distanţă de administraţia publică, transporturi şi telecomunicaţii, învăţământ,

sănătate, tranzacţii imobiliare (tabelul 3.17 şi figura 3.8).

Tabelul nr. 3.17. Structura populaţiei ocupate pe ramuri de activitate şi pe medii (18 martie 2002)  %

Calculat după: Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2002

(37. Populaţia curent ocupată pe activităţi şi grupe de vârstă, p 1-5)

Ramura economică Total ţară Urban Rural
Agricultură 28,3 3,7 58,2

Industrie 27,0 35,3 17,0
Construcţii 5,7 6,6 4,6

Comerţ 9,8 14,5 5,1
Hoteluri şi restaurante 1,6 2,2 0,7

Transport şi telecomunicaţii 5,2 7,0 3,1
Învăţământ 5,0 6,7 3,1

Sănătate 4,3 6,3 2,2
Administraţie publică 6,0 8,1 3,5

Alte activităţi 6,1 9,6 2,5
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Figura nr. 3.8 Distribuţia procentuală a populaţiei ocupate pe medii şi ramuri de activitate

Sursa: Tabelul nr. 3.17

Distribuţia pe medii denotă o mai mare amploare a activităţilor economiei naţionale în

mediul urban, ponderile populaţiei ocupate urbane în totalul fiecărei activităţi fiind mai mari, cu
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excepţia agriculturii şi industriei extractive, care sunt pe primele locuri în ierarhia activităţilor din

rural.

În mediul urban, cele mai multe persoane ocupate se regăsesc în industria prelucrătoare

(30,3%) şi în comerţ (14,5%), în timp ce în rural ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate este

în agricultură (58,2%), urmată de industrie (17,0%), din care cea prelucrătoare reprezintă 13,6%.

Caracteristica generală a structurilor sectoriale ale forţei de muncă din economia românească

reflectă o rămânere în urmă faţă de structurile economiilor din Uniunea Europeană (tabelul 3.18).

Tabelul nr. 3.18. Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate în 2000  %
Sursa: Ţigan Eugenia, Dezvoltarea integrată a spaţiului rural, Ed. Eurostampa, Timişoara 2003, p.

68-69

România U.E. – I.S
Total populaţie ocupată 100,0 100,0

- în agricultură şi silvicultură 41,4 4,5
- în industrie şi construcţii 27,3 29,3

- în servicii 31,3 66,2

Figura nr. 3.9 Structura populaţiei ocupate Figura nr. 3.10 Structura populaţiei ocupate

(România) (Uniunea Europeană)

Sursa: Ţigan Eugenia, Dezvoltarea integrată a spaţiului rural, Ed. Eurostampa, Timişoara 2003, p. 68-69

După cum se observă din datele prezentate în figurile 3.9 şi 3.10, în sectorul primar lucrează

doar 4,5% din totalul populaţiei ocupate în U.E, pe când în România lucrează, în acelaşi an (2000),

41,4% din totalul populaţiei ocupate, sectorul primar deţinând astfel ponderea cea mai ridicată, loc

ce este ocupat de sectorul serviciilor în U.E, cu 66,2% din totalul populaţiei.

Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale pe sexe este structurată conform

figurii 3.11.
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Figura nr. 3.11 Populaţia ocupată pe activităţi ale economiei naţionale, pe sexe -2002

Population occupied per activities of the national economy per sexes (2002)

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002, (Populaţia României, la începutul mileniului III) p. 33

Se observă că activităţile cu un pronunţat grad de feminizare a populaţiei ocupate sunt cele

din sănătate şi asistenţă socială (78,9%), învăţământ (65,6%), comerţ (53,5%). De asemenea, în

categoria “activităţi ale persoanelor angajate în gospodării personale” (care în totalul populaţiei

ocupate deţine doar 0,3%), din 9 persoane, 8 sunt femei.

Cele mai multe persoane ocupate, cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani şi 50 ani şi peste, se

concentrează în agricultură, în timp ce persoanele ocupate de 25-49 ani sunt absorbite de industrie.

Un indicator important pentru analiza gradului de ocupare a forţei de muncă este rata

şomajului.

Măsurile de restructurare economică implementate în ultimii ani au condus şi la creşterea

numărului şomerilor înregistraţi la Oficiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  În ceea ce

priveşte rata şomajului, valoarea acesteia variază în funcţie de metoda de calcul folosită. Aşa de

exemplu, conform metodologiei ILO, aceasta a fost în anul 2000 de 7,1% în România faţă de 9,2%

în Uniunea Europeană (în 1999), iar conform metodologiei utilizate în România a fost de 10,5% (în

2000).

În anul 2002 numărul şomerilor a fost de 1.040 mii persoane, 63% dintre acestea fiind

şomeri în căutarea unui alt loc de muncă.
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3.3. Şomajul

După cum  se  ştie,  şomajul  apare  ca  un  dezechilibru  cantitativ  între  cerere  şi  ofertă,  între

numărul locurilor de muncă disponibile şi persoanele care le solicită. Intensitatea acestui fenomen

este tot mai mult amplificată de neadecvarea calitativă a forţei de muncă la schimbările tot mai

rapide din tehnică şi tehnologie, din economie şi societate.

Pentru evaluarea şi aprecierea resurselor umane într-o societate trebuie avut în vedere şi

studiat separat un segment aparte al forţei de muncă: şomerii – adică persoanele aflate în căutarea

unui loc de muncă. Potrivit standardelor Biroului Internaţional al Muncii (BIT), pentru a fi declarat

şomer este necesar să îndeplinească cumulativ trei condiţii:

1) persoană în  vârstă de  minim  15  ani,  aptă de  muncă,  fără loc  de  muncă şi  sursă de

venit;

2) disponibilă de muncă;

3) în căutare activă a  unui  loc de muncă cu un statut  de salariat  sau nesalariat,  cu timp

complet sau parţial, temporal.

În sfera acestui concept intră:

a) persoane sosite pentru prima dată pe piaţa muncii recrutate din rândul populaţiei

inactive, fie absolvenţi ai învăţământului universitar şi preuniversitar care solicită un

loc de muncă, fie persoane provenite din populaţia neocupată;

b) persoane încadrate deja în populaţia activă care prin concedieri sau diferite moduri

devin şomeri.

În  termenii  pieţei  muncii,  şomajul  reprezintă excedentul  ofertei  faţă de  cererea  de  forţă de

muncă. Piaţa muncii reprezintă locul de confruntare total şi pe structură a ofertei de forţă de muncă.

Este o piaţă imperfectă, aflată sub incidenţa unui foarte mare număr de factori obiectivi, materiali,

dar şi subiectivi cu variaţii în timp şi spaţiu.

Impactul şomajului cu potenţialul de muncă al societăţii este pus în evidenţă cu multă

claritate de studiul şi analiza comparativă a ratei de şomaj – indicator sintetic care măsoară

intensitatea acestui fenomen în raport cu populaţia activă civilă sau cea totală.

Numărul şomerilor înregistraţi la Oficiile de Forţă de Muncă şi Şomaj a început să crească

din anul 1991 sub impactul combinat al factorilor demo-educaţionali, economici şi

comportamentali care produc oscilaţii mari ale acestei creşteri. Scăderea bruscă a PIB, a producţiei

industriale cu deosebire în anii 1990-1992, fracturarea practică a corelaţiei producţie –

productivitate - ocupare a făcut ca economia să fie confruntată cu procese de supraocupare şi deci

de subutilizare a potenţialului uman cu predilecţie în industrie şi agricultură. Şomajul deghizat pe

lângă faptul că este costisitor, erodând eficienţa, este sursă potenţială a unei explozii a şomajului

efectiv.
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Aşa cum s-a format şi evoluează, piaţa muncii îndeplineşte doar parţial funcţia de alocare -

realocare,  integrare  a  forţei  de  muncă.  În  lipsa  unei  politici  active,  coerente  şi  selective  a  pieţei

muncii, şomajul continuă să fie un risc economic şi social major.

Vulnerabilitatea forţei de muncă în raport cu şomajul este inegală şi în dependenţă de o serie

de caracteristici: demografice (vârstă, sex), educaţional-profesionale, regionale, comportamentale,

care ţin de durata şomajului. În toate aceste condiţii date piaţa muncii lucrează selectiv, avantajează

şi dezavantajează unele categorii ale populaţiei active.

Tinerii reprezintă o categorie defavorizată pe piaţa muncii; nevalorificarea potenţialului

productiv-creativ al factorului uman care reprezintă cea mai importantă resursă a economiei şi a

societăţii este influenţată de multiple cauze de natură diferită: economică, educativ-formativă, etc.

ceea ce adânceşte ecartul dintre ofertele sistemului de învăţământ şi formare profesională şi cererea

pieţei muncii, insuficiente cereri de locuri de muncă asociată cu carenţe majore în politicile active

de ocupare şi ignorare a creării de noi locuri de muncă. Mai pot fi şi cauze comportamentale la

nivel de agenţi economici, parteneri sociali, familie, individ. Între categoriile socio-profesionale

cea mai vulnerabilă până în 1997 a fost cea a muncitorilor: 81,1% dintre şomeri fiind muncitori;

17,4% persoane cu studii medii, 1,5% persoane cu studii superioare. Dintre muncitorii şomeri

beneficiari de drepturi băneşti 39,3% erau în vârstă de până la 25 ani şi 19,8% în vârstă de 30-39

ani. La grupele de vârste tinere cu cel mai ridicat potenţial de muncă ponderea femeilor este

superioară celeilalte şi respectiv, bărbaţilor.

Procentul femeilor la categoria de vârstă sub 25 ani a atins nivelul de 69,5% în rândul celor

cu studii medii, adică 22,2% mai mult de total (47,3%).

Faţă de această situaţie recensământul din 2002 consemnează anumite schimbări (tabelul

3.19).

Distribuţia pe sexe relevă că preponderente sunt persoanele de sex masculin (65,6%), iar pe

medii, şomerii se concentrează în mediul urban (60,5%). Datele obţinute la recensământul din 2002

arată că la populaţia activă feminină rata şomajului este mai scăzută decât la bărbaţi, atât pe total,

cât şi pe medii. La ambele categorii de şomeri (cei aflaţi în căutarea unui alt loc de muncă şi cei în

căutarea primului loc de muncă) se păstrează situaţia de pe total ţară, predominând persoanele de

sex masculin.

Tabelul nr. 3.19. Situaţia şomerilor pe sexe şi medii (2002) mii persoane

Total şomeri Din care:
În căutarea altui loc de

muncă
În căutarea primului loc

de muncă
Specificare

AS M F
AS M F AS M F

România 1040 682 358 656 428 226 384 254 130
Urban 629 385 244 429 259 169 200 126 74
Rural 411 297 114 227 169 57 184 128 56

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002 (43,Şomerii pe sexe, p1-3).
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Pe total rata şomajului a crescut, fapt consemnat şi în mediul urban, în schimb în mediul

rural se înregistrează o uşoară scădere. Dacă în 1992 rata şomajului din mediul rural era superioară

celei din mediul urban, în 2002 se observă o situaţie inversă, în mediul urban rata şomajului fiind

cu 1,5 puncte procentuale mai ridicată (tabelul 3.20). Oricum, rata şomajului nu e reflectată real în

mediul rural pentru că nu sunt consideraţi şomeri cei ce lucrează cu timp parţial şi nu există

reglementat şomajul pentru tinerii ce ar putea intra în activitatea economică

Tabelul nr. 3.20. Rata şomajului (1992, 2002) , %
Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002, (Populaţia României la începutul mileniului

III), 2004, p.38

2002 1992Rata
şomajului

AS M F AS M F

Total 9,8 11,3 7,7 8,3 8,6 7,8

Urban 10,4 12,1 8,5 7,4 7,2 7,7

Rural 8,9 10,5 6,3 9,3 10,3 8,0

După nivelul de instruire, ponderile cele mai mari din totalul şomerilor le deţin cei cu şcoală

profesională (30,9%), urmaţi de cei care au absolvit liceul şi cei cu gimnaziu (29,6%, respectiv

25,5%). Pe sexe, absolvenţii de învăţământ profesional sunt mai numeroşi decât cei de liceu în

cazul şomerilor de sex masculin, în timp ce la femei ponderea cea mai mare a deţin cele cu studii

liceale (figura 3.12).
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Figura nr. 3.12 Şomerii după nivelul de instruire, pe sexe – 2002

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002 (Populaţia României la începutul mileniului trei), p.35

Referitor la durata şomajului se  constată că o  treime  din  totalul  şomerilor  sunt  în  această

situaţie de mai mult de 27 de luni, un sfert dintre ei au o durată a şomajului cuprinsă între 9-27 luni,

ceilalţi fiind şomeri de mai puţin de 4 luni. Ponderea şomerilor cu durata de peste 27 luni este mai

mare în rural (34,8%), decât în urban (32,2%). Durata medie a şomajului în 2002 a fost de 14,2

luni,  uşor  mai  ridicată în  rural  (cu  toate  că şomerii  sunt  mai  puţini  în  rural,  dar  ca  timp,  tind  să

rămână mai mult în şomaj) [Ibidem, p. 35].

Mai mult de jumătate dintre şomeri nu beneficiază sau nu mai beneficiază de nici o formă de

protecţie socială. Din cei 465.000 de şomeri beneficiari de o anumită formă de protecţie socială,

patru cincimi beneficiază de ajutor (indemnizaţie de şomaj). Şomerii cu alocaţie de sprijin şi cei cu

ajutor de integrare profesională deţin ponderi reduse (5,4% şi respectiv, 14,8%).

Examinarea şomerilor în cadrul fiecărei categorii ajută la fixarea unor elemente extrem de

utile pentru proiectarea arhitecturii sistemului de educaţie şi pentru formarea profesională, de

perfecţionare şi de conversie profesională în general, pentru o gestiune previzională, eficientă a

resurselor umane. Reflectă de asemenea măsura inadvertenţelor structurale, inclusiv teritoriale

dintre cererea şi oferta de forţă de muncă.

Astfel, dintre şomeri, un procent mare îl reprezintă muncitorii sub 25 ani necalificaţi.

Şomajul muncitorilor se concentrează cu deosebire în meserii din industria uşoară, construcţii de

maşini şi agricultură. În ceea ce priveşte şomerii cu studii superioare sunt cu mult prioritare

profesiile cu profil de inginerie şi din cadrul acestora inginerii mecanici.

Privit în timp, şomajul cronic, de lungă durată tinde să devină un mare handicap economic şi

risc social pe măsură. Numeroase semnale indică o tendinţă constantă de transformare a unei părţi a

şomajului în şomaj de descurajare.

Dacă la  cele  270  de  zile  pentru  care  se  acordă ajutor  de  şomaj,  ca  durată limită pentru

stabilirea frontierei şomajului de lungă durată, în aceste condiţii se poate aprecia că procesul de
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resorbţie a şomajului este extrem de limitat. Dispersia şomerilor de lungă durată pe grupe de vârstă

este diferită. Cele mai vulnerabile categorii sunt tinerii şi femeile.

Mari disparităţi regionale în distribuţia teritorială a şomajului determinată de diverşi factori

demografici, economici se înregistrează în unele judeţe (Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Prahova) cu

valori ale ratei şomajului peste media pe ţară (între 21,6 şi 19,1 %). Pe de altă parte există judeţe cu

un grad de absorbţie  a  resurselor  de muncă ceea ce a  determinat  o rată redusă a  şomajului:  Satu-

Mare, Vrancea, Arad, Timiş, municipiul Bucureşti, Bihor (între 5,9-7,3%). Aceste disparităţi

regionale se constituie în tot atâtea argumente în favoarea politicii de ocupare, a descentralizării

acestuia corespunzător profilului şi vocaţiei demografice, economice şi culturale a fiecărei zone, în

favoarea dezvoltării relaţiilor de parteneriat capabile să susţină inclusiv financiar, crearea de noi

locuri de muncă, diversificarea formelor de ocupare cu asigurarea protecţiei angajatului.

În ciuda proporţiilor sale ridicate, a intensităţii sale, presiunea şomajului asupra eficientizării

utilizării populaţiei ocupate este departe de a avea efectul scontat. Funcţionarea pieţei paralelele a

forţei de muncă, inexistenţa sau insuficienţa unor instituţii ale pieţei muncii – Inspecţia Muncii,

Agenţii de ocupare – la care se adaugă unele atitudini şi comportamente ale şomerilor, chiar şi

unele neclarităţi de ordin conceptual şi metodologic în legătură cu noţiunea de şomer în legislaţia

noastră, constituie tot atâtea argumente care stau la baza unei atare situaţii.

În plus, printre şomeri există persoane care lucrează, nu toate persoanele care caută de lucru

sunt înscrise la Oficiile de Muncă şi Protecţie Socială, după cum nu toţi cei înscrişi caută de lucru

sau nu sunt disponibili în următoarele zile pentru a ocupa un loc de muncă.

3.4 Populaţia inactivă

Populaţia inactivă înregistrată la Recensământul din 2002 a fost de 12 863 mii persoane şi

reprezintă aproape trei cincimi din totalul populaţiei. Faţă de 1992, ponderea populaţiei inactive a

crescut cu 5,2 puncte procentuale.

 Persoanele inactive sunt constituite din: pensionari-5.075 mii, aproximativ 40%; elevi şi

studenţi – 3.769 mii (29,4%), restul fiind întreţinute de alte persoane, de instituţii publice şi private,

casnice sau persoane care au alte surse de existenţă (dobânzi, arende, chirii, etc.). Faţă de 1992

ponderea pensionarilor a crescut cu 7,3 puncte procentuale, a persoanelor întreţinute de stat şi a

persoanelor cu altă situaţie economică cu 1,4 puncte procentuale fiecare; scădere faţă de 1992 se

observă la cei întreţinuţi de alte persoane (cu 6,4 puncte procentuale).
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Tabel nr. 3.21. Populaţia inactivă pe medii (2002) %
Calculat   după: Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2002 (27, Populaţia activă şi inactivă pe sexe, p.2).

          Se observă din datele tabelului 3.21, că şi pe medii predomină pensionarii, mai numeroşi în

rural (41,7%, spre deosebire de urban cu 37,5%). Elevii şi studenţii sunt majoritari în mediul urban

(35,2% faţă de 23,5% în rural), dar alte situaţii (în care intră şi casnicii şi persoanele întreţinute) au

pondere mai mare în rural (35,0% faţă de 27,3% în urban):

Rata de dependenţă economică, adică raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă, a fost

în 2002 de 1.449 inactivi la 1.000 persoane active, la femei fiind de 1,7 ori mai mare decât la

bărbaţi (1.913 faţă de 1.098 inactivi masculin la 1.000 persoane active). Aceeaşi rată era în 1992 de

1180 persoane inactive la 1000 persoane active (tabelul 3.22).

Tabelul nr. 3.22. Rata de dependenţă economică la 1.000 persoane active
Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002

(1. Principalii indicatori ai recensămintelor populaţiei şi locuinţelor din anii 1992 şi 2002, p. 1-2)

Medii 2002

România 1.449

Urban 1.329

Rural 1.598

Referindu-ne la cele două medii, trebuie să precizăm că rata de dependenţă economică este

în rural mai mare, 1.598 persoane inactive la 1.000 active, pe când în urban 1.329 persoane inactive

revin la 1.000 active. În cadrul populaţiei inactive persoanele de sex feminin sunt majoritare

(56,9%) în special datorită predominanţei evidente a acestora în cadrul persoanelor casnice. De

asemenea, mai mult de jumătate dintre pensionari sunt persoane de sex feminin. Elevii şi studenţii

au o distribuţie pe sexe aproximativ egală, în timp ce în cadrul persoanelor care au altă situaţie

economică, femeile reprezintă mai puţin de o cincime.

În ceea ce priveşte distribuţia pe medii a populaţiei inactive, se observă predominanţa

procentuală a acesteia în mediul rural, fiind mai accentuată la persoanele inactive de sex feminin (7

din  10  femei  sunt  inactive).  La  75  de  ani  şi  peste  mai  mult  de  nouă zecimi  dintre  persoane  sunt

inactive, iar în cadrul persoanelor inactive – de la vârsta de 60 de ani, categoria pensionarilor

Populaţia inactivă
Medii Total Elevi, studenţi Pensionari  Alte situaţii

România 100,0 29,4 39,6 31,0
Urban 100,0 35,2 37,5 27,3
Rural 100,0 23,5 41,5 35,0
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depăşeşte 90%. Tot peste 90% dintre copiii de 14 ani sunt elevi, în timp ce tinerii de 15-19 ani

aparţin acestei categorii doar în proporţie de 84,6%. 65

3.5. Modele instituţionale, legislative de ocupare a resurselor umane în mediul rural

Nu există la nivelul politicilor şi strategiilor economico-sociale, orientări clare privind

ocuparea rurală; există în domeniul legislaţiei o serie de legi, decrete şi hotărâri guvernamentale cu

incidenţe directe şi mediate asupra ocupării rurale, cu repercusiuni asupra realizării unui echilibru

ocupaţional, a îmbunătăţirii structurii capitalului uman rural:

Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar – stipulează prin articolele nr. 18 şi nr. 20

acordarea unor suprafeţe de teren personalului de specialitate din serviciile publice comunale;

Legea sanitar-veterinară nr. 60/1974 republicată în 1991 precizează nu numai atribuţiile

categoriei profesionale respective, dar şi oportunităţile comunitare ale acesteia.

Legile nr.16/1994 (Legea arendării), nr. 34/1994 – privind impozitul pe venitul agricol, nr.

83/1993 – privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, oferă cadrul optimizării

comportamentului economico-financiar al categoriei ocupaţionale cele mai importante din mediul

rural: producătorul agricol [72, p. 31].

Fenomenul ocupării rurale îşi găseşte cu greu, la nivel de politică şi program, o matrice

specifică. Astfel, în cadrul Programului pentru politică regională şi coeziune, pentru perioada

1999-2000, coordonat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională erau preconizate:

acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea regională, în vederea restructurării parţiale a industriei

regiunilor afectate de declinul industrial, combaterea parţială pe termen lung a şomajului în rândul

tinerilor şi reintegrarea celor deja excluşi, precum şi adaptarea muncitorilor la schimbările

industriale şi cele intervenite în sistemele de producţie. Beneficiarii acestui program – finanţat de

Guvernul României şi Uniunea Europeană, prin programul PHARE- au fost şomerii şi familiile

acestora, prin asigurarea unor locuri de muncă alternative.

Un alt program cu incidenţe indirecte şi în ocuparea rurală este Pregătirea profesională a

şomerilor, iniţiat şi coordonat de Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională; el

este un cumul de programe realizate la nivel judeţean pentru meserii şi activităţi necesare pe piaţa

muncii. Beneficiarii lui sunt şomerii proveniţi din disponibilizări de la întreprinderile din zonele

defavorizate; programul de derulare 1999-2000 a fost finanţat din bugetul Fondului pentru plata

ajutorului de şomaj.

Fondul român de dezvoltare socială are ca scop reducerea sărăciei, prin finanţarea de

programe în comunităţile rurale, pentru grupuri dezavantajate; în acest scop se alocă granturi pentru

trei categorii de programe:

65 Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 (Populaţia României la începutul mileniului III, p. 36)
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1. infrastructură mică;

2. activităţi generatoare de venituri;

3. proiecte sociale.

Beneficiarii sunt: populaţia din comunităţile rurale sărace (600 000 de persoane) şi populaţia

din zonele geografice defavorizate (şomaj ridicat, infrastructură slab dezvoltată, dezvoltare

economică precară, fără căi de comunicaţie adecvate). Obiectivele principale ale acestui program

constau în sporirea capacităţii de întrajutorare şi organizare la nivel local, reducerea sărăciei şi

dezvoltarea comunitară bazată pe iniţiativa locală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale. Finanţatorii

programului sunt: Banca Mondială, bugetele de stat, contribuţia beneficiarilor şi Fondul de

dezvoltare socială al Consiliului European.

Proiectul Protecţie socială şi ocupare, derulat din 1995 de Banca Mondială, are incidenţe

mediate şi pentru fenomenul ocupării în mediul rural. Obiectivele principale au fost:

- creşterea capacităţii oficiilor de forţă de muncă de a face faţă cerinţelor de  cereri

de ajutor de şomaj şi de a presta servicii proactive, care se vor dovedi necesare pe

măsură ce gradul de ocupare va începe să crească;

- dezvoltarea  unui  sistem  flexibil  de  instruire  care  să se  restricţioneze  rapid  şi

adecvat la modificările cererii de forţă de muncă, rezultate din restructurarea

economică;

- modificarea programelor de asigurări sociale şi de asistenţă socială de care să

beneficieze grupurile cele mai vulnerabile, precum şi segmentul populaţiei care a

sărăcit în timpul tranziţiei la economia de piaţă [Ibidem, p. 34].

Componentele proiectului au fost: analiza politică şi managementul, ocuparea şi instruirea

(servicii pentru ocuparea forţei de muncă, informaţii privind diferitele profesii şi activităţi de

counselling, instruirea adulţilor, program de reocupare a forţei de muncă ) şi protecţia socială.

Există programe şi proiecte referitoare la ocuparea rurală, orientate spre grupurile

defavorizate. De exemplu, din 1998 exista Programul naţional pentru atragerea şi stabilirea în

mediul rural a specialiştilor şi tinerilor - iniţiat şi coordonat de MAA. Obiectivele esenţiale ale

programului sunt: asigurarea oportunităţilor sociale şi economice pentru inserarea specialiştilor şi

tinerilor în comunităţile rurale.

Tot la o categorie defavorizată – femeia rurală – se referă şi programul Consolidarea rolului

economic al femeii în mediul rural (finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare). El a

fost  derulat  pe  o  perioadă de  trei  ani  (1998-2001)  şi  a  urmărit  creşterea  capacităţii  de  a  acorda

oportunităţi reale femeilor din zonele rurale în prestarea de activităţi economice, prin

operaţionalizarea a patru unităţi – pilot demonstrative ( câte două  în judeţele Vaslui şi Buzău),

pentru prelucrarea produselor alimentare; programul a urmărit stimularea iniţiativei private a

femeilor din zonele-pilot şi dezvoltarea unor modele aplicabile în alte zone ale ţării.
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Există şi o altă categorie de programe orientate spre zonele rurale social şi economic

marginalizate.

Diversitatea programelor punctuale este completată de programe - reduse ca număr –

referitoare la ocuparea rurală. Programul Colectarea şi valorificarea fructelor de pădure vizează

crearea de noi locuri de muncă sezoniere. Beneficiarii sunt locuitorii din zone şi medii de risc care

vor avea posibilitatea sporirii veniturilor în perioada iunie-octombrie (circa 50 000 de persoane).

Finanţatorul acestui program demarat în 1999 este Elveţia.

Producătorii agricoli constituie la rândul lor o ţintă pentru Proiectul de sprijin pentru

fermierii şi întreprinderile private, derulat în 1992 de Banca Mondială. Obiectivul programului a

fost sprijinirea sectorului privat în zonele rurale şi încurajarea creşterii producţiei şi eficienţei în

agricultură, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

Politica MAA pentru dezvoltarea integrată a comunităţilor rurale a avut în vedere, începând

cu 1998, constituirea unui Fond de dezvoltare rurală din surse financiare externe pentru:

- iniţierea de programe complexe de dezvoltare rurală bazate pe implementarea de IMM de

diferite profile, conform cu vocaţia zonală, pentru susţinerea agriculturii cu timp parţial şi

crearea de surse alternative de venit, celor care optează pentru ieşirea din sectorul agricol;

- programe de diversificare ocupaţională în gospodăriile ţărăneşti, ca suport al transformării

exploataţiei agricole în întreprindere rurală multifuncţională;

- programe de încurajare a instalării tinerilor fermieri în mediul rural, prin indemnizaţii şi

indemnizaţii viagere, precum şi programe de retragere din activitatea agricolă a celor de

vârstă înaintată;

- programe de susţinere a zonelor defavorizate, eliminarea disparităţilor regionale,

conservarea şi protecţia mediului ambiant.

- Există o serie de programe referitoare la sistemul macrosocial, cu implicaţii indirecte

asupra comunităţilor rurale. Banca Mondială a elaborat în 1996 Proiectul de reabilitare a

căilor ferate, care a avut ca obiective: sprijinirea şi adâncirea procesului de restructurare

iniţiat de către Căile Ferate şi Guvern. Proiectul susţine un set de măsuri politice, un plan

de acţiune privind restructurarea şi un contract de performanţă între SNCFR şi Guvern.

Tot Banca Mondială a elaborat în 1993 Proiectul în domeniul transporturilor, cu

următoarele obiective:

- creşterea eficienţei sectorului şi operarea modificărilor aşteptate, prin crearea de servicii

de transport, şi îmbunătăţirea stării reţelei de drumuri;

- promovarea selecţiei de investiţii în transport pe baza criteriilor economice;

- îmbunătăţirea performanţei fiscale şi reducerea utilizării neeconomice a transportului şi

energiei, prin implementarea unui sistem, bazat pe costuri, pentru utilizatorii reţelei de

drumuri;

- dezvoltarea execuţiei lucrărilor de drumuri, pe bază de contract;
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- sprijinirea iniţiativelor politice, în domeniul transporturilor, cu privire la selectarea

investiţiilor şi restructurarea reţelei de căi ferate;

- sprijinirea creării de locuri de muncă, mai ales, în noile întreprinderi privatizate.

Printre beneficiarii Programului de relansare a construcţiei de locuinţe sunt  şi  persoanele

calificate în domenii de utilitate publică, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural. Programul a

început în 1999, cu finanţarea externă, la care se adaugă bugetele locale, bugetul de stat şi

contribuţia beneficiarilor. Beneficiarii contribuie cu 10-30% din suma locuinţei achiziţionate. De

facilităţile programului beneficiază tinerii căsătoriţi de până la 30 de ani, persoanele calificate în

agricultură, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în

mediul rural şi familiile cu venituri mici.

Programul Normalizarea vieţii la sate a început în 1998. Obiectivele principale au fost:

a. modernizarea satelor;

b. protecţia şi conservarea moştenirii rurale;

c. dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale;

d. amenajarea şi modernizarea drumurilor;

e. reţelele de apă potabilă;

f. canalizarea;

g. construcţiile de locuinţe noi sau refacerea fondului deja construit şi alte lucrări cu specific

local;

h. depozitarea organizată a deşeurilor menajere (Ibidem, p. 38).

Din punct de vedere instituţional problemele dezvoltării rurale sunt dispersate şi, indirect, au

fost abordate de o serie de structuri guvernamentale: Departamentul pentru Administraţia Publică

Locală; Departamentul de Monitorizare a Reformei Economice din cadrul Consiliului pentru

Reformă care se concentrează asupra problemelor macroeconomice şi ale celor structurale; Agenţia

Română de Dezvoltare care răspunde de promovarea investiţiilor străine şi de elaborarea politicilor

de dezvoltare a sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii; Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajărilor Teritoriului, pentru dezvoltarea unor infrastructuri în

concordanţă cu programele de amenajare teritorială.

Unele probleme locale privind mediul rural se regăsesc şi în activitatea unor servicii publice

descentralizate, locale, subordonate fie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, fie unor agenţii

guvernamentale coordonate pe plan local de către prefecţii de judeţ.

Rolul tuturor acestor structuri este limitat datorită lipsei unor obiective precis formulate şi

coerente privind mediul rural şi slabei comunicări între diferite instituţii interesate, de multe ori

accidental în problemele mediului rural.

Apreciem că atunci când se va depăşi criza instituţională din mediul rural va fi posibilă

accelerarea reformei în întreg spaţiul rural, şi în agricultură.
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Unele rezultate bune obţinute de reformele instituţionale din România se regăsesc în

structurile parteneriale create, în special cu asistenţă străină.

Relaţiile între nivelul local şi cel central în definirea şi implementarea politicii economice

trebuie să se bazeze pe o deplină claritate în privinţa rolului care revine fiecărui nivel administrativ

şi este important să se stabilească legături de parteneriat lărgit între instituţiile publice şi cele

private, de la diferite niveluri, pe plan local, naţional sau internaţional.
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Capitolul 4

PROFILUL SOCIO – DEMOGRAFIC AL REGIUNII V VEST

Regiunea V Vest, situată la graniţa cu Ungaria şi Serbia, este un spaţiu multicultural,

plurietnic şi multiconfesional, cu o suprafaţă de 32.034 km2, reprezentând 13,4% din suprafaţa ţării,

având o populaţie de 1.959.985 de locuitori la nivelul anului 200266. Ea dispune de remarcabil

potenţial turistic şi de resurse atractive ale cadrului natural. Regiunea se leagă de Ungaria şi Serbia

prin magistrale europene, stradale şi feroviare, iar oraşele Arad şi Timişoara dispun de aeroporturi

internaţionale care preiau fluxurile de turişti din principalele capitale europene.

Din punct de vedere economic, Regiunea V Vest cuprinde două judeţe cu un nivel de

dezvoltare superior mediei naţionale (Timiş şi Arad), care acţionează ca doi poli urbani dezvoltaţi,

exercitând o puternică atracţie faţă de celelalte două judeţe (Caraş-Severin şi Hunedoara), care trec

printr-o criză economică şi socială acută.

4.1 Aspecte demografice generale

Conform rezultatelor ultimului recensământ efectuat în 2002, populaţia a scăzut constant din

1992 (data precedentului recensământ), ajungând la 1.959.985 de locuitori în 2002 faţă de

2.076.702 în 1996 şi 2.111.947 în 1992, scădere sesizabilă în special în Caraş-Severin (-11%), în

Hunedoara (-11,1%), mai puţin Arad (-5,3%) şi în Timiş (-3,2%).

Densitatea populaţiei exprimată în locuitori/km2 din Regiunea V Vest este inferioară mediei

naţionale: 61,2 locuitori/km2 în 2002, spre deosebire de o densitate naţională de 91 locuitori/km2.

Aceste scăderi se explică în special printr-un spor natural negativ în ultimii ani. Se constată

pe durată lungă că dinamica demografică a populaţiilor din Transilvania şi Banat a fost întotdeauna

mai scăzută decât în restul ţării, tendinţă care s-a accentuat în ultimii ani.

Un al doilea factor explicativ ar fi emigrarea. Emigrarea spre Ungaria, Germania sau spre

alte ţări occidentale mai îndepărtate cunoaşte o nouă creştere, în special în cazul populaţiei cu studii

superioare.

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest este cu 8,2% mai mare decât pe ansamblul ţării

(60,9% faţă de 52,7%). Trei reşedinţe de judeţ (Arad, Timişoara, Deva) reprezintă centre puternice

de atracţie a populaţiei, împreună deţinând 39% din populaţia Regiunii.

66 PRAI – Regiunea Vest. Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic, 2003-2010,
p.8
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Principalii indicatori demografici ai Regiunii sunt puternic influenţaţi de faptul că, în

general, predomină modelul familial cu un singur copil, ceea ce generează o rată de creştere

naturală negativă.

Mortalitatea infantilă la nivelul Regiunii este de 18,3‰ sub media naţională (18,6‰), deşi

judeţul Timiş are mortalitatea infantilă cea mai ridicată din Regiune (23,5‰), urmat de Caraş-

Severin (19,2 ‰). În judeţele Arad şi Hunedoara, rata mortalităţii infantile indică valori situate sub

media naţională (13,8‰ şi respectiv 15,1‰).

Regiunea prezintă o populaţie uşor îmbătrânită (13% din populaţia Regiunii depăşeşte vârsta

de 65 de ani), situaţia cea mai nefavorabilă fiind în judeţul Arad (14,8%). Acest lucru, corelat cu

sporul natural negativ al populaţiei (-2,9‰ în 2000), generalizat la întreaga Regiune, constituie un

semnal de alarmă care nu trebuie neglijat [90, p. 9].

Forţa de muncă a Regiunii. Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de

muncă a regiunii sunt: scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive; creşterea

numărului de întreprinzători particulari în paralel cu scăderea salariaţilor; scăderea numărului de

salariaţi din sectorul de stat, paralel cu creşterea numărului acestora în sectorul privat.

În anul 2000, la nivel de Regiune, ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate o deţinea

agricultura reprezentând 36,8% din totalul populaţiei ocupate, urmată de  servicii (32,9%) şi

industrie (30,3% din totalul populaţiei ocupate), după cum se observă în datele tabelului 4.1.

 Şomajul constituie una din principalele probleme cu care se confruntă regiunea, chiar dacă

trei din cele patru judeţe prezintă valori ale ratei şomajului situate sub media naţională. Situaţia

judeţului Hunedoara este însă diferită, deoarece disponibilizările masive ale lucrătorilor din minerit

nu au fost corelate cu acţiuni de reconversie şi sprijin pentru absorbţia forţei de muncă prin

stimularea iniţiativei private. Drept urmare, judeţul Hunedoara înregistrează cea mai mare rată a

şomajului în Regiune.

4.2 Ocuparea şi şomajul

Populaţia activă în regiunea V Vest reprezintă 50% din totalul populaţiei la nivelul anului

2000. Se constată o puternică diferenţiere între sexe, persoanele active de sex feminin reprezentând

44,7% din totalul populaţiei de sex feminin, în timp ce persoanele active de sex masculin reprezintă

55,7% din totalul populaţiei de sex masculin [Ibidem].

Fluctuaţiile intervenite în structura populaţiei ocupate pe sectoarele economiei naţionale

dovedesc rapiditatea cu care s-au operat mutaţiile, cel puţin din punct de vedere macroeconomic:

- rigoarea cu care s-a operat restructurarea în sectorul industriei grele a antrenat o

scădere semnificativă a populaţiei cu aproape 50% în judeţele Hunedoara şi Caraş-

Severin;
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- dinamismul de care a început să dea dovadă sectorul de servicii a permis absorbţia

unei părţi crescânde a populaţiei active;

- gravitatea şomajului industrial a provocat un fenomen de întoarcere la ţară şi o

creştere a activilor în agricultură.

Tabelul nr. 4.1. Structura şi evoluţia populaţiei ocupate a regiunii V Vest pe sectoare de activitate
%

Sursa: Anuarul Statistic al României INS 2001

Regiunea V
Vest

Arad Caraş-Severin Hunedoara TimişAn

Ag
r.

Ind
.

Ser
v

Ag
r.

Ind
.

Ser
v

Ag
r.

Ind
.

Ser
v

Ag
r.

Ind
.

Ser
v

Ag
r.

Ind
.

Ser
v

2000 36,
8

30,
3

32,
9

36,
2

26,
7

37,
1

45,
3

26,
1

28,
6

30,
3

38,
3

31,
4

35,
2

30,
3

34,
5

Această descompunere a populaţiei ocupate în mari sectoare de activitate economică trebuie

să fie  privită în  paralel  cu  aceea  a  PIB  pe  regiune.  Structura  şi  evoluţia  PIB  în  Regiune  V  Vest

scoate în evidenţă următoarele tendinţe:

- sectorul de servicii este în creştere în raport cu producţia internă a regiunii V Vest;

- producţia agricolă este în scădere, ceea ce, raportat la creşterea activilor agricole este o

mărturie a scăderii productivităţii din acest sector;

- contribuţia producţiei industriale a crescut, constatare care trebuie neapărat nuanţată în

funcţie de judeţ. Din punct de vedere a structurii populaţiei ocupate pe nivele de instruire,

cea mai mare parte din populaţia ocupată (31,1%) are nivel de instruire liceal, 10,8% fiind

cu studii superioare, din care, mai puţin de jumătate (44,3%) sunt persoane de sex feminin

[109, p. 8].

Prăbuşirea anumitor ramuri, precum siderurgia sau sectorul minier în judeţele

monoindustriale (Hunedoara, Caraş-Severin) nu trebuie să mascheze dinamismul zonelor de

activitate din jurul Timişoarei şi Aradului. Rata şomajului în judeţele Arad şi Timiş este net

inferioară celei din Hunedoara şi Caraş-Severin.

Tabelul nr. 4.2. Evoluţia şomajului (în % din populaţia activă( în perioada 1999-2000)
Sursa: PRAI – Regiunea Vest, p. 11

România Regiunea V
Vest

Arad Caraş-
Severin

Hunedoara Timiş
Anul

Rata totală
%

Rata totală
%

Rata totală
%

Rata totală
%

Rata totală % Rata totală
%

1999 11,8 12,6 9,4 11,4 21,3 8,4
2000 10,5 10,4 8,4 9,7 16,4 7,6
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Evoluţia ratei şomajului arată că Regiunea V Vest a avut, în anul 2000 (tabelul 4.2), o rată

mai scăzută decât rata naţională, ca urmare este necesar de analizat dacă aceste tendinţe se vor

menţine şi în anii următori, având în vedere că noile structuri economice sunt mereu ameninţate de

mutaţii profunde.

4.3 Tendinţe privind populaţia

4.3.1. Consideraţii generale

Regiunea V Vest are în total o populaţie de 1.959.985 locuitori,  ceea ce reprezintă 9% din

populaţia României. În ultimii 10 ani, sub influenţa combinată a nivelului diferenţiat al sporului

natural, al fluxurilor migratorii interne şi a intensităţii migraţiei externe, populaţia regiunii a scăzut

cu 151.962 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere procentuală de 7,2% faţă de recensământul

anterior.

Această scădere procentuală este aproape dublă faţă de scăderea la nivel naţional (care este

de 4,87%) şi se datorează, în principal, scăderii semnificative a populaţiei judeţelor Caraş-Severin

(-11,4%) şi Hunedoara (-11,1%), aceste două judeţe având cele mai mari scăderi procentuale ale

populaţiei între ultimele două recensăminte dintre toate judeţele României.

Densitatea exprimată în locuitori/km2 din regiunea V Vest este net inferioară mediei

naţionale: 61,2 în 2002, faţă de o densitate naţională de 91, situaţie care durează deja de câteva

decenii. Această densitate, precum şi cifra populaţiei, au scăzut net, fiind de 65,9 acum 10 ani (cu

importante diferenţe între judeţe: 39,1 în Caraş-Severin, faţă de 44,2 în 1992, în timp ce în Timiş ea

este de 77,9 faţă de 80,5 în 1992).

Regiunea V Vest este mai urbanizată decât alte regiuni ale ţării, înregistrând 60,9% populaţie

urbană, faţă de o medie naţională de 52,7%, judeţul Hunedoara având rata de urbanizare cea mai

ridicată din ţară, după capitală (75,9% populaţie urbană).

Ponderea populaţiei masculine se situează în toate cele 4 judeţe ale regiunii sub media

naţională de 48,8%. În toate cele 4 judeţe ale regiunii, ponderea populaţiei urbane masculine este

mai scăzută decât ponderea populaţiei urbane feminine .Structura populaţiei pe sexe este inclusă în

tabelul 4.3.
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Tabelul nr 4.3. Populaţia pe sexe şi medii la recensământul din 18 martie 2002

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002

Total (număr de persoane) Ponderea populaţiei rurale
(%)

Regiunea/
judeţul Ambele

sexe
Masculi

n Feminin

Pondere
a

populaţi
ei

masculi
ne (%)

Ambel
e sexe

Masculi
n

Femini
n

Total
România

21.698.1
81

10.581.3
50

11.116.83
1 48,8 47,3 48,1 46,6

5. Vest 1.959.98
5 947.023 1.012.962 48,3 39,1 39,5 38,6

Arad 461.730 222.201 239.529 48,1 49,3 49,9 48,8
Caraş-
Severin 333.396 162.103 171.293 48,6 45,1 45,5 44,8

Hunedoara 487.115 237.295 249.820 48,7 24,1 24,1 24,0
Timiş 677.744 325.424 352.320 48,0 39,9 40,7 39,1

4.3.2 Structura pe vârste a populaţiei

Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire

demografică, datorat în principal scăderii natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă

a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste). Piramida

Vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, evidenţiind disproporţiile într-o populaţie, pe

vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult piramida vârstelor.

Efectele demografice şi economice al acestei evoluţii se vor vedea în timp şi vor atrage după

sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă,

populaţia în vârstă de muncă). Efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării

vieţii economice şi sociale vor fi resimţite după anul 2005, când în populaţia în vârstă aptă de

muncă vor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 1990.

Rata de substituţie, calculată prin raportarea totalului populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-

24 ani (posibili intraţi pe piaţa muncii) la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani

(depinde de prevederile legii în legătură cu vârsta de pensionare), care este posibil să părăsească

piaţa muncii, este supraunitară, fiind egală cu 1,49 la nivelul regiunii V Vest, fiind inferioară

valorii la nivel naţional, care este de 1,57.

Analizând structura populaţiei pe grupe mari de vârstă se constată că ponderea populaţiei

tinere (0-14 ani) este mai scăzută cu un punct procentual la nivelul regiunii V Vest faţă de nivelul

naţional, în timp ce populaţia în vârstă de muncă (15-59 ani) este mai numeroasă (64,1% faţă de

62,8%) la nivel regional decât la nivel naţional (tabelul 4.4. şi figura 4.1).
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Rezultă că rata de dependenţă, care reprezintă numărul persoanelor tinere (0-14 ani) şi

vârstnice (peste 60 ani) care revin la 100 persoane în vârstă de muncă (15-59 ani, este scăzută la

nivel regional (unde are valoarea de 56) faţă de nivelul naţional (unde are valoarea 59,3).

Tabelul nr. 4.4. Populaţia pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2000  %
Sursa: Statistică teritorială, 1998-2000, bază de date furnizată de experţii francezi

prin Convenţia de înfrăţire RO 2000/IB/SPP/05

Total 0-14 ani 15-59 ani Peste 60 ani
Total România 100 18,5 62,8 18,7
Regiunea Vest 100 17,5 64,1 18,4

18,5 18,717,5 18,4

62,8 64,1
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Figura nr. 4.1  Distribuţia procentuală a populaţiei pe grupe mari de vârstă

Sursa: Tabelul nr. 4.4

Scăderea natalităţii în ţara noastră, fenomen care se înscrie în tendinţa generală din cadrul

perioadei de “tranziţie demografică” are unele particularităţi. Principalii factori care au determinat

scăderea natalităţii sunt de natură economică şi socială. Este vorba în primul rând de o transformare

semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales contingentelor tinere, o

mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp, prelungirea perioadei de instruire.

Pentru multe cupluri, problema asigurării veniturilor corespunzătoare, situaţia de pe piaţa

muncii, problema procurării unei locuinţe, pot fi obstacole serioase în întemeierea unei familii.

Unele familii au copii, dar cele mai multe cupluri tinere nu au sau amână naşterea copiilor. Această

decizie a cuplurilor este determinată atât cultural, psihologic, cât şi de situaţia economică sau

socială a familiei.

O familie numeroasă nu este potrivită solicitărilor din sfera activităţii profesionale. Se

adaugă acestei transformări participarea din ce în ce mai numeroasă a femeilor la munca în afara
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familiei. Această participare este mai accentuată în mediul urban, fertilitatea mai scăzută a

populaţiei urbane influenţând mai pronunţat nivelul fertilităţii generale.

Regiunea V Vest  este regiunea în care aceste fenomene sunt mai pronunţate, fiind regiunea

cu cea mai scăzută rată a natalităţii (9,3‰) din ţară, cu excepţia municipiului Bucureşti. Date

privind mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în cadrul regiunii se regăsesc în tabelul 4.5.

Tabelul nr. 4. 5. Mişcarea naturală a populaţiei Regiunii Vest pe medii, în anul 2000

Sursa: Statistică teritorială, 1998-2000, Bază de date furnizată de experţii francezi prin Convenţia

de înfrăţire RO    2000(IB/SPP/05

Rate (la 1.000 locuitori)
Regiunea/

judeţul Născuţi
vii

Deces
e

Sporu
l

natur
al

Căsătorii Divorţuri

Născuţi
morţi la

1.000
născuţi

(vii+morţi)

Decese
sub 1 an
la 1.000
născuţi

vii

TOTAL
Total România 10,5 11,4 -0,9 6,1 1,37 5,9 18,6

5 Vest 9,3 12,2 -2,9 6 1,61 7,6 18,3
Arad 9,8 13,8 -4 6,2 1,82 8,5 13,8
Caraş-Severin 9 12,8 -3,8 5,9 1,31 5,9 19,2
Hunedoara 9 11,4 -2,4 5,7 2,5 11,1 15,1
Timiş 9,3 11,3 -2 6,1 0,94 5,2 23,5

URBAN
Total România 8,9 8,9 0 6,5 1,84 5,6 16,1
5. Vest 8,8 10,2 -1,4 6,5 2,04 8,2 17,5

RURAL
Total România 12,3 14,4 -2,1 5,5 0,8 6,1 20,8
5. Vest 10 15,4 -5,4 5,1 0,91 6,8 19,4

Deşi, în ultimii ani au existat preocupări pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi a

asigurării unor servicii medicale corespunzătoare, tendinţele înregistrate în evoluţia mortalităţii nu

sunt deloc încurajatoare. Atât la nivel naţional (11,4‰ faţă de 10,6‰), cât şi la nivel regional, rata

mortalităţii a crescut în anul 2000 faţă de anul 1996. Regiunea de Vest are o rată a mortalităţii mai

mare decât cea la nivel naţional, diferenţa fiind mai accentuată în mediul urban, decât în mediul

rural. Într-un clasament al regiunilor, regiunea V Vest are cea mai ridicată rată a mortalităţii după

regiunea Sud, a cărei rată a fost de 12,3‰ în anul 2000.

Sporul natural este negativ, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional, fiind de peste trei

ori mai mare la nivelul regiunii de Vest, decât cel la nivel naţional (-2,9‰ faţă de –0,9‰),

Decalajul între sexe în nivelul mortalităţii din ultimul deceniu s-a păstrat şi în anul 2000, lucru

reflectat cel mai bine de durata medie a vieţii pe sexe, în perioada 1998-2000 (tabelul 4.6). Se

constată că diferenţa între sexe este de peste 7 ani în favoarea persoanelor de sex feminin, atât la

nivel naţional, cât şi la nivel regional.
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Tabelul nr.4.6. Durata medie a vieţii pe sexe, în perioada 1998-2000
Sursa: Statistică teritorială, 1998-2000, Bază de date furnizată de experţii francezi prin Convenţia de înfrăţire

RO 2000/IB/SPP/05

Regiunea /judeţul Ambele sexe Masculin Feminin
Total România 70,53 67,03 74,2

V Vest 69,89 66,41 73,51
Arad 69,89 66,46 73,46

Caraş-Severin 69,48 66,1 73,03
Hunedoara 69,48 65,95 73,26

Timiş 70,44 66,93 73,97

Schimbările petrecute după 1989 în sistemul politico-social din România au determinat

apariţia unor reglementări legislative care au asigurat libera circulaţie a persoanelor. Fluxurile

migraţiei interne joacă un rol important în configuraţia tipologiilor demografice regionale. Atât

migraţia intrajudeţeană, cât şi cea interjudeţeană sunt influenţate de nivelul general al dezvoltării

economice şi de prezenţa marilor centre urbane.

Începând cu anul 1992, migraţia intrajudeţeană este în creştere, depăşind semnificativ

migraţia interjudeţeană. Reducerea migraţiei pe distanţe lungi în favoarea celei pe distanţe scurte,

duce la apariţia unor zone cu o forţă mai mare de reţinere a populaţiei născute pe teritoriile lor. De

asemenea, se constată că cele patru judeţe au cunoscut din 1991 importante mişcări de populaţie la

nivel intraregional. Dacă la începutul anilor 1990, Timişoara, într-o măsură mult mai mică decât

Aradul, constituiau veritabili poli de atracţie pe ansamblul judeţelor nu doar limitrofe, ci şi faţă de

populaţiile judeţelor din nord şi nord-est, direcţiile de migraţie s-au modificat progresiv după 1997,

Aradul exercitând o mare atracţie asupra populaţiei din Caraş-Severin şi Hunedoara.

În 2000, judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin prezintă un sold migrator negativ (respectiv de

–1851 şi –206 de persoane), în timp ce pentru celelalte două este pozitiv (respectiv +2327 pentru

Arad şi +1664 pentru Timiş). Pe ansamblu, regiunea de Vest are un sold migrator pozitiv de +1934

persoane, fiind pe locul doi la nivel naţional ca atractivitate. Emigrarea populaţiei din regiune (în

special  a  celei  cu  studii  superioare)  spre  ţări  membre  ale  Uniunii  Europene,  dar  şi  spre  SUA  şi

Canada, cunoaşte o creştere continuă, începând cu 1990.

În perspectivă, numărul populaţiei regiunii Vest este anticipat să scadă, în intervalul 2000.-

2020 cu peste 300.000 persoane. Scăderea populaţiei va fi moderată până în anul 2010 şi

accentuată spre sfârşitul orizontului de proiectare. Această scădere se va datora menţinerii unui

deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va aduna soldul

negativ  cumulat  al  migraţiei  interne  şi  externe.  Până în  2020  este  anticipată o  diminuare  mai

accentuată a populaţiei totale în judeţul Hunedoara (cu peste 100.000 locuitori), în timp ce în

judeţul Arad se va înregistra scăderea naturală cea mai intensă (cu o rată medie anuală de 5‰ – în
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special datorită mortalităţii ridicate). De asemenea, soldul migrator pozitiv prognozat pentru

judeţele Arad şi Timiş va fi contracarat de scăderea naturală a populaţiei.

4.4 Participarea la piaţa muncii

Problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială pentru ambele sexe, constituie o

cerinţă esenţială pentru societatea românească, fiind considerată ca o componentă de bază a

preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. De aceea, stimularea în

egală măsură a contribuţiei femeilor şi bărbaţilor la dezvoltarea durabilă şi la progresul societăţii a

căpătat o importanţă crescândă în România.

Impactul transformărilor economice, politice şi sociale care au avut loc în România în anii

’90 a afectat în mod diferit situaţia femeilor şi cea a bărbaţilor aşa încât persistă încă diferenţieri

semnificative în ceea ce priveşte nivelul de participare a femeilor şi bărbaţilor la activităţile

productive, veniturile obţinute de cele două categorii de muncă prestată starea de sănătate, modul

de participare a acestora la viaţa publică şi la luarea deciziilor.

În regiunea V Vest există următoarele diferenţe între sexe în ceea ce priveşte participarea pe

piaţa muncii:

- persoanele active de sex feminin reprezintă 44,7% din totalul populaţiei de sex feminin în

timp ce persoanele active de sex masculin reprezintă 55,7% din totalul populaţiei de sex

masculin;

- în perioada 1991-2000, femeile au avut o rată a şomajului mai ridicată decât bărbaţii, atât

la nivel naţional, cât şi la nivel regional, cu excepţia anilor 1999 şi 2000; conform

National Human Development Report Romania 2002 femeile reprezentau, în anul 2000,

47,5% din numărul  total  al  persoanelor  aflate  în  şomaj,  la  nivelul  regiunii  Vest,  faţă de

46,8% la nivel naţional.

Proporţia  femeilor este majoritară în rândul salariaţilor din sectoarele bugetare (învăţământ.

sănătate şi asistenţă socială), din comerţ, hoteluri şi restaurante, din industria uşoară, activităţi la

care, de regulă, câştigurile salariale se situează cu până la o treime sub nivelul mediu de salarizare

pe economie (tabelul 4.7). Ramurile de vârf, din punct de vedere al câştigurilor salariale, sunt

industria extractivă şi energetică, metalurgia, chimia, transporturile şi telecomunicaţiile în care

predomină bărbaţii salariaţi. O excepţie o constituie instituţiile financiare, bancare şi de asigurări,

unde se înregistrează cel mai înalt nivel de salarizare (de peste 2,5 ori mai mare decât cel pe

economie) şi unde femeile deţin majoritatea.
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Tabelul  nr.4.7. Proporţia femeilor angajate în învăţământ şi sănătate în regiunea Vest, în anul

2000

Sursa: National Human Development Report Romania 2001-2002

Regiunea

/judeţul

Proporţia femeilor în
totalul cadrelor didactice

Proporţia femeilor în
totalul cadrelor

medicale
Total România 63,7 77,7

V Vest 67,7 79,2
Arad 61,9 79,5

Caraş-Severin 79,6 79,7
Hunedoara 72,7 81,8

Timiş 64,4 76,9

În ramurile de activitate în care femeile salariate sunt majoritare, salariul lor mediu brut de

bază este mai mic decât cel înregistrat pe întreaga ramură, ca de exemplu în activităţile de comerţ,

turism, administraţie publică, învăţământ şi sănătate. În industrie, unde salariatele deţin o pondere

de peste două cincimi, salariul lor mediu brut de bază reprezentă numai 87% faţă de salariul mediu

pe ramură, ceea ce face ca salariatele să primească un salariu mediu cu circa 30 % mai mic decât la

bărbaţilor salariaţi.

Femeile şi bărbaţii continuă să aibă roluri diferite în cadrul familiei şi a gospodăriei. Femeile

sunt preponderent responsabile de îngrijirea casei şi a familiei, de creşterea şi educarea copiilor şi

administrarea bugetului familiei. Aceste responsabilităţi sunt în proporţie mai scăzută împărţite cu

soţii, chiar şi atunci când femeia este activă şi lucrează în afara gospodăriei. Dificultăţile sporesc şi

datorită  nivelului scăzut al bugetelor familiilor, care nu permit achiziţionarea de facilităţi în

gospodărie, pentru  uşurarea muncii casnice şi nici folosirea unor servicii specializate. Femeile îşi

asumă roluri şi responsabilităţi în gospodărie care, în societăţile dezvoltate, sunt încredinţate unui

personal profesionist din sfera serviciilor.

Dimensiunile reale ale muncii prestate de femei nu pot fi exact cuantificate. Odată cu

schimbările economice şi sociale care s-au produs recent în România, au evoluat şi

responsabilităţile familiale, observându-se creşterea responsabilităţii bărbaţilor în viaţa familială.

În ceea ce priveşte procentul de implicare al femeilor în învăţământul secundar, regiunea

Vest se clasează pe locul 3 (tabelul 4.8 şi figura 4.2), după regiunea Bucureşti şi regiunea Sud-Vest,

în timp ce în clasamentul judeţelor, Hunedoara se clasează pe locul 5 (după Bucureşti, Argeş, Cluj

şi Vâlcea).

Trecând la procentul de implicare a femeilor în învăţământul superior se constată că regiunea

Vest are cel mai bun procent (cu excepţia capitalei), iar judeţul Timiş se plasează pe locul 3 , după

Bucureşti şi Cluj.
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Tabelul nr. 4.8. Proporţia femeilor încadrate în învăţământul secundar şi superior, în regiunea
Vest, în anul 2000

Sursa: National Human Development Report Romania 2001-2002
Proporţia femeilor încadrate în învăţământRegiunea /judeţul
Nivel secundar

 (% din femei 15-18)
Nivel superior

(% din femei 19-23)
Total România 70,8 30,8

5 Vest 71,1 40,7
Arad 69,7 25,6

Caraş-Severin 64,2 19,3
Hunedoara 75,8 20,8

Timiş 72,1 72,5
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Figura nr  4.2   Ponderea femeilor în învăţământul secundar şi superior
Sursa: Tabelul nr. 4.8

România a cunoscut în perioada de tranziţie de după 1989 un proces profund de transformare

a vieţii sociale, a economiei, precum şi de consolidare a democraţiei.

Un loc important în evoluţia acestui proces l-a ocupat realizarea unui parteneriat real între

sexe. În acest sens, preocupările pentru elaborarea şi implementarea unor politici de gen au fost

orientate către promovarea şi protejarea drepturilor femeilor ca reprezentante, în egală măsură cu

bărbaţii, a aceleiaşi specii umane.

Implicit, acest lucru presupune o participare echitabilă a femeilor atât în viaţa publică, cât şi

în procesul de luare a deciziilor. Deşi prin Constituţie aceste drepturi le sunt garantate, în viaţa

reală persistă încă disparităţi importante.

Indiscutabil femeile sunt mult prea puţin implicate atât în viaţa politică, cât şi în lumea

afacerilor. Instituţiile care deţin puterea, precum şi structurile alese continuă să fie dominate de

bărbaţi. Acest lucru afectează atât deciziile adoptate, cât şi politicile elaborate.

În final să remarcăm aspectele critice ale problematicii femeii în societate, printre care:

- procentul ridicat de femei lucrând în economia subterană, practicând „munca la negru”;
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- calitatea slabă a serviciilor medicale, în special în ceea ce priveşte serviciile maternale şi

de planificare familială;

- numărul ridicat de femei victime ale traficului de carne vie şi al industriei de sex;

- riscul ridicat de hărţuire sexuală – în creştere în ultimii ani;

- violenţa în familie;

- numărul scăzut de organizaţii activând în domeniul drepturilor femeii şi posibilităţile

reduse ale celor existente.

4.5 Capitalul uman regional

 Capitalul uman regional stă la baza unor multiple diferenţieri de factură regională

comunitară. Sărăcia sau bogăţia de capital uman are o mare inerţie în profil teritorial. Din acest

motiv identificarea modului de regionalizare a capitalului uman poate funcţiona pentru

identificarea unor subregiuni de dezvoltare de mare relevanţă şi stabilitate în timp.

Indiferent de modalităţile de definire, capitalul uman este măsurat în principal prin educaţia

şcolară. Cu cât investiţiile pentru educaţie sunt mai mari, cu atât capitalul uman este de regulă mai

ridicat. Analizele teoretice recunosc însă faptul că dezvoltarea capitalului uman se face nu numai

prin educaţie şcolară, ci şi prin pregătire profesională la locul de muncă şi prin investiţii în starea de

sănătate.

Toate cele trei componente ale capitalului uman – cea educaţională, profesională şi sanitară –

funcţionează în strânsă interdependenţă cu mediul regional de comunicare. Cu cât acest mediu este

mai deschis spre exteriorul regiunii, cu atât şansele de sporire a stocurilor de capital uman sunt mai

mari.

Pornind de la aceste premise, un expert român al problemei (prof. univ. dr. Dumitru Sandu) a

construit indicele de dezvoltare a capitalului uman (UMANREG) prin agregarea unor indicatori

referitori la stocul de învăţământ, starea de sănătate a populaţiei şi intensitatea fenomenelor de

comunicare indirectă (tabelul 4.9).

Tabelul nr. 4.9. Indicatori ai capitalului uman regional UMANREG

Forma de capital uman Indicator folosit pentru măsurare
Capital educaţional Ponderea absolvenţilor de liceu sau facultate sau

şcoală postliceală în totalul populaţiei de peste 12 ani
EDUCAT

Capital sanitar Rata mortalităţii infanile INFANT
Mediu de comunicare Scor factorial cu indicatorii abonamente TV,

abonamente la posturi telefonice, scrisori expediate
din judeţ (toţi indicatorii sunt  relativizaţi la raportare
la 1000 locuitori) COMUNIC

Sursa: D.Sandu, Spaţiul social al tranziţiei, Ed. Polirom, Iaşi, 1999
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Stocul de capital uman dintr-un  judeţ este cu atât mai mare, cu cât nivelul mediu de educaţie

şi de comunicare mediată prin canale de infrastructură au valori mai ridicate şi cu cât sunt mai

reduse valorile mortalităţii infantile. Cele trei variabile folosite pentru măsurarea capitalului uman

regional sunt puternic intercorelate empiric, ca urmare a relaţiilor cauzale dintre ele şi faptului că se

referă la aceeaşi dimensiune neobservabilă direct (capitalul uman).

Pe ansamblu, exceptând municipiul Bucureşti, regiunea V Vest şi regiunea Centru erau, la

nivelul anului 1995, cele mai dezvoltate din punct de vedere al capitalului uman. În clasamentul

celor 40 judeţe ale României, judeţele regiunii V Vest ocupă următoarele locuri: judeţul Timiş –

locul 4; judeţul Arad – locul 5; judeţul Hunedoara – locul 10; judeţul Caraş-Severin – locul 18.

În acest sens, din punct de vedere strategic, documente de planificare regională cum sunt:

Planul de dezvoltare regională şi PRAI cuprind măsuri care să vizeze creşterea ponderii nivelului 3

de calificare la finalul formării profesionale iniţiale, dezvoltarea unui sistem eficient de

management al informaţiei la nivel regional, acestea ducând la creşterea pronunţată a indicatorului

„capitalul uman regional”.

O analiză mai recentă (A Decade Later: Understanding the Transition Process in Romania-

National Human Development Report Romania 2001-2002)confirmă această clasificare a

regiunilor din punctul de vedere al indicelui dezvoltării umane (care este un indice standard folosit

în comparaţiile internaţionale de ONU) regiunea V Vest este cea mai dezvoltată după municipiul

Bucureşti, după cum rezultă din figura 4.3

0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84

1 Nord-Est

3 Sud

6 Nord-Vest

4 Sud-Vest

2 Sud-Est

7 Centru

5 Vest

8 Bucuresti

indicele dezvoltarii umane

Figura nr. 4.3  Indicele dezvoltării umane
Sursa: P.R.A.I.- Regiunea Vest

De asemenea, regiunea de Vest se află pe acelaşi prim loc, după municipiul Bucureşti într-un

clasament după alţi doi indicatori foarte importanţi ai dezvoltării umane (conform National Human

Development Report Romania 2001-2002):
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- indicele educaţiei (care este un indice standardizat folosit în comparaţiile internaţionale de

ONU);

- ponderea persoanelor înscrise în învăţământul superior (% din totalul populaţiei cu vârsta

cuprinsă între 19 şi 23 ani).

Ierarhizările regiunilor după cei doi indicatori sunt prezentaţi în figurile 4.4 şi 4.5.

Figura nr.4.4  Indicele Educaţiei (1999)

Sursa: P.R.A.I.- Regiunea Vest

Figura nr.4.5  Ponderea persoanelor înscrise în învăţământul superior

(% din totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 19 şi 23 ani)

Sursa: P.R.A.I. – regiunea Vest
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Indiferent de modul în care este măsurat, capitalul uman este o variabilă centrală nu numai

pentru analizele sectoriale asupra veniturilor, fertilităţii sau mobilităţii sociale. Un rol explicativ şi

pragmatic deosebit revine acestei variabile şi în cazul analizelor regionale.

Pentru o societate precum cea românească, aflată în faza de lansare a unei politici regionale,

înţelegerea disparităţilor de capital uman poate fi extrem de utilă în direcţionarea politicilor

regionale.

Stocurile regionale de cunoştinţe şi abilităţi vor funcţiona ca principală resursă a dezvoltării

regionale. O semnalare corectă a disparităţilor educaţionale, a cauzelor şi consecinţelor lor poate fi

relevantă pentru construcţiile de politică regională. Indiferent de unde pleacă şi prin ce mijloace vor

acţiona, politicile regionale, pentru a realiza obiectivul lor major de reducere a disparităţilor de

dezvoltare, vor trebui să ia în considerare configuraţiile teritoriale de capital uman, avantajele şi

dezavantajele care decurg din profilul educaţional pentru diferitele unităţi regionale.

Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii V Vest, parte a Planului de Dezvoltare

Regională reprezintă un document complex, elaborat pe baza Analizei socio-economice a Regiunii

şi analizei SWOT pe care o prezentăm în continuare.

4.6. Analiza swot a spaţiului rural a regiunii v vest

Este cunoscut faptul că pentru o analiză SWOT a spaţiului rural trebuie să se ţină seama de

influenţele factorilor locali, regionali, naţionali şi internaţionali, care pot avea repercursiuni asupra

fenomenelor din spaţiul rural.

În continuare vor fi analizate punctele tari şi slabe ale spaţiului rural al regiunii, fiind apoi

analizate aceleaşi aspecte şi la nivel local, în contextul internaţional dat de dorinţa de aderare la

Uniunea Europeană.

Punctele tari ale spaţiului rural al Regiunii 5 Vest sunt:

1. Calitatea şi diversitatea mediului rural al regiunii: bogăţiile solului şi subsolului,

peisajele existente, monumentele naturii, dar în special calitatea terenurilor agricole

prezente în judeţele Timiş şi Arad, între cele mai bune din Europa;

2. Construcţiile şi monumentele existente pe raza Regiunii conferă acesteia atractivitate

şi specificitate;

3. Extinderea zonelor urbane nu a afectat în totalitate specificul rural;

4. Manifestările culturale şi artistice din mediul rural constituie un important punct de

atractivitate pentru turiştii din ţară şi străinătate, spre mediul rural al regiunii;

5. Mediul rural constituie un punct de atractivitate pentru investitorii străini.
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Punctele slabe:

1. Dezvoltarea urbană excesivă din ultimii 40 de ani a produs stagnarea sau perturbarea

satelor din Regiune:

2. Degradarea valorilor arhitecturale din mediul rural;

3. Starea infrastructurii tehnico-edilitare, cât şi a drumurilor de acces este precară în

foarte multe din zonele rurale ale Regiunii;

4. Regiunea prezintă o populaţie îmbătrânită, acest lucru corelat cu sporul natural negativ

al populaţiei, generalizat la întreaga Regiune, este un semnal de alarmă care nu trebuie

neglijat;

5. Slaba reprezentare a instituţiilor financiare în teritoriu, corelată cu absenţa unei bănci

comerciale cu sediul în regiune, conduc la încetinirea derulării creditelor şi a

operaţiunilor bancare în general;

6. Nu sunt conştientizate şi nici puse în valoare valorile tradiţionale de orice fel din

mediul rural al Regiunii (pornind de la activităţi meşteşugăreşti la valorile culinare şi

culturale locale);

7. Există zone rurale degradate de impactul activităţilor umane.

Oportunităţi:

a. Atragerea şi valorificarea cât mai bine a subvenţiilor acordate de Uniunea

Europeană, României, pentru protecţia mediului, managementul deşeurilor, pentru

extinderea reţelelor de alimentare cu ape, canalizare, diminuarea poluării aerului în

mediul rural;

b. Crearea condiţiilor de recalificare şi calificare a persoanelor din mediul rural al

Regiunii;

c. Valorificarea superioară a resurselor naturale existente în Regiune;

d. Adoptarea şi aplicarea legilor internaţionale de protecţia mediului;

Riscuri:

a. În anumite judeţe ale Regiunii există riscul de a se ajunge la o creştere

considerabilă a frământărilor sociale, date fiind reducerile locurilor de muncă şi

inexistenţa unei suficiente informări în vederea recalificării celor în cauză;

b. Proiectele ce pot primi asistenţă comunitară au anumite criterii cu care cei din

mediul rural nu sunt familiarizaţi;

c. În domeniul dezvoltării rurale, cadrul legal este nesatisfăcător, iar normele

metodologice lipsesc.
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Capitolul 5

 JUDEŢUL TIMIŞ ÎN CONTEXT NAŢIONAL

5.1 Cadrul general. Descrierea judeţului

Situat în partea de vest a României, judeţul Timiş se întinde pe o suprafaţă de 8696,7 km2

(3,6 % din suprafaţa ţării), fiind cel mai mare judeţ din ţară. Administrativ, judeţul Timiş cuprinde

7 oraşe, din care 2 municipii, 75 de comune şi 317 sate67 [20, p. 1]. Judeţul face parte din regiunea

5 Vest, alături de judeţele: Arad, Hunedoara, Caraş - Severin.

După numărul locuitorilor, localităţile judeţului Timiş pot fi grupate în felul următor:

1. sub 1.000 locuitori: 4 localităţi

2. 100-1.999 locuitori: 15 localităţi

3. 2.000-4.999 locuitori: 41 localităţi

4. 5.000-9.999 locuitori: 18 localităţi

5. 10.000 locuitori şi peste: 4 localităţi.

Climatul este temperat – continental, cu o temperatură medie anuală de 10-110. Relieful

variază de la şes (77,20% din suprafaţă), la dealuri, care au o pondere de 19,01% şi munţi (3,45%).

În zona de şes şi şes înalt sunt un număr de 62 comune şi 6 oraşe, care cuprind 94,9% din

totalul populaţiei; în zona de deal şi deal înalt sunt 11 comune şi 1 oraş, care cuprind 4,2% din

totalul populaţiei, iar în zona de munte sunt 2 comune, cu 0,9% din totalul populaţiei [Ibidem].

Solurile judeţului Timiş sunt în majoritate fertile, fiind soluri brune.

Infrastructura judeţului. Căile de comunicare publică – şoselele şi calea ferată , raportate la

km2, reprezintă cea mai densă reţea din România, dar cu destul de multe neajunsuri.

Drumurile publice reprezintă 2.901 km, din care s-au modernizat în anul 2002, 673 km. Din

totalul drumurilor publice judeţene, 533 km sunt autostrăzi şi drumuri naţionale, iar drumurile

judeţene şi comunale reprezintă 2.368 km, din care s-au modernizat 204 km. Densitatea drumurilor

publice pe 1.000 km2 de teritoriu este de 33,4 km [Ibidem, p. 87].

Judeţul Timiş este traversat de două importante drumuri europene: E 70, care intră în ţară din

Iugoslavia, pe la punctul de trecere frontieră Stamora Moraviţa şi face legătura prin Timişoara cu

sudul ţării şi cu Bucureştiul şi E 671, care traversează judeţul de la nord la sud, asigurând legătura

cu Ungaria şi, respectiv, Europa Centrală.

Autorităţile administraţiei locale au demarat în ultimii ani ample acţiuni de îmbunătăţire a

calităţii infrastructurii de circulaţie, precum şi de dezvoltare a reţelei existente. Amintim astfel

67 În anul 2004, în luna aprilie, alte localităţi au fost declarate oraşe, printre acestea numărându-se şi Recaşul
şi Gătaia, care au constituit obiectul studiului nostru începând cu anul 2002.
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proiectul de realizare a autostrăzii Nădlac-Arad-Timişoara-Bucureşti, care va conecta partea de vest

a ţării la culoarul de circulaţie rutieră 4 pan-european.

Reţeaua feroviară are o lungime de 787 km, realizată încă din secolul trecut, ca urmare a

impulsionării date de dezvoltarea industriei judeţului, fiind cea mai densă reţea de cale ferată din

ţară.

Transportul aerian este asigurat de Aeroportul Internaţional Timişoara, amplasat în partea de

nord-est a municipiului.

În judeţul Timiş sunt 119 localităţi alimentate cu apă potabilă, reţeaua de distribuţie a apei

având o lungime de 1.815 km, iar cu gaze naturale sunt alimentate 22 de localităţi, reţeaua având o

lungime de 1.815 km [Ibidem, p. 86].

Accesul la telecomunicaţii este satisfăcător în oraşe şi cu anumite dificultăţi, în mediul rural.

Numărul de abonamente la 1.000 de locuitori este de 201 în 2002. Reţeaua de telecomunicaţii s-a

dezvoltat în ultimii ani, determinând creşterea gradului de accesibilitate la mijloacele moderne de

comunicare internă şi internaţională. Judeţul Timiş se situează printre primele judeţe din ţară în

privinţa posturilor telefonice publice şi a ponderii abonaţilor conectaţi la centrale digitale. De

asemenea se constată o dezvoltare puternică a telefoniei mobile, toţi operatorii de acest fel de

telefonie din ţară fiind prezenţi şi în judeţul Timiş. De altfel, din anul 2001, numărul abonaţilor la

reţeaua mobilă depăşea numărul abonaţilor de la reţeaua fixă cu aproximativ 14,1 %. Trendul

continuă şi după 2001 când telefonia din reţeaua mobilă îşi accentuează dominaţia. Această

tendinţă este deosebit de favorabilă ambelor medii (urban şi rural) cu un plus de avantaj pentru

rural, unde pătrunderea şi amplificarea telefoniei fixe este mai costisitoare şi prin aceasta aproape

neaccesibilă unei părţi a populaţiei [9, p. 444]. Fiind un beneficiar aproape forţat de împrejurări,

mediul rural va susţine intens trendul de mai sus, fapt ce constituie un răspuns calitativ la evoluţia

acestui fenomen.

5.2. Populaţia şi forţa de muncă a judeţului

Populaţia. Cu o populaţie de 677.926 locuitori (la recensământul din 18 martie 2002),

Timişul ocupă locul 9 pe ţară, iar ponderea populaţiei rurale este de 39,2 din totalul populaţiei

judeţului (tabelele 5.1 şi 5.2). Foarte interesant este faptul că, urmărind locul judeţului Timiş după

numărul populaţiei, constatăm că la recensământul din 1930, se afla pe locul 2 (după municipiul

Bucureşti, inclusiv judeţul Ilfov), cu o populaţie de 559.591 locuitori, urmat de judeţele Dolj,

Bistriţa-Năsăud, Arad, Cluj, Prahova, Suceava, Teleorman; la recensământul din 1948 era pe locul

3, în 1956 pe locul 6, în 1966 pe locul 6, în 1977 pe locul 6, ca apoi, la ultimele două recensăminte

să “cadă” pe locul 9.
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Tabelul nr. 5.1. Ierarhia primelor 10 judeţe, la recensămintele din 1930, 1948, 1956, 1977, 1992,

2002, după numărul populaţiei

RecensământulLocul 1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002
1 Bucureşt

i*
(768.725

)

Bucureşt
i*

1.025.18
0

Bucureşt
i*

1.177.66
1

Bucureşt
i*

1.366.68
4

Bucureşt
i*

1.807.23
9

Bucureşt
i*

2.067.54
5

Bucureşti*
1.926.334

2 Timiş
(559.591

)

Dolj
615.301

Dolj
642.028

Prahova
701.057

Prahova
817.168

Prahova
874.349

Prahova
829.945

3 Dolj
(533.872

)

Timiş
588.936

Prahova
623.817

Dolj
691.116

Dolj
750.328

Iaşi
811.342

Iaşi
816.910

4 Bihor
(527.216

)

Prahova
55.776

Bihor
574.488

Cluj
629.746

Iaşi
729.243

Dolj
762.142

Dolj
734.231

5 Arad
488.359

Bihor
536.313

Timiş
568.881

Iaşi
619.027

Cluj
715.507

Constanţ
a

748.769

Constanţa
715.151

6 Cluj
475.533

Cluj
520.073

Cluj
623.817

Timiş
607.596

Timiş
696.884

Bacău
737.512

Cluj
702.755

7 Prahova
472.249

Teleorm
an

487.394

Iaşi
516.635

Bacău
598.321

Bacău
667.791

Cluj
736.301

Bacău
706.623

8 Suceava
472.111

Arad
476.207

Mureş
513.261

Bihor
586.460

Bihor
633.094

Suceava
701.830

Suceava
688.435

9 Mureş
425.721

Mureş
461.433

Teleorm
an

510.488

Suceava
572.781

Argeş
631.918

Timiş
700.033

Timiş
677.926

10 Iaşi
420.488

Olt
442.442

Bacău
507.9837

Argeş
561.598

Constanţ
a

608.847

Argeş
681.206

Argeş
652.625

* Municipul Bucureşti, inclusiv judeţul Ilfov
Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7.01.1992, vol.I Romanian Statistical Yearbook,
p.614 şi Recensământul din 18 martie 2002,(2, Populaţia la recensămintele din 1930, 1948, 1956,
1966, 1977, 1992, 2002, p.1)

Această “cădere” se explică prin emigrarea populaţiei de etnie germană, dar şi prin scăderea

natalităţii şi creşterea mortalităţii în unele perioade.

Tabelul nr. 5.2. Ponderea populaţiei judeţului Timiş în populaţia ţării  %

1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Judeţul Timiş

% din total pe ţară
3,92 3,71 3,25 3,18 3,23 3,07 3,13

 Sursa: Breviarul Statistic al Judeţului Timiş pe anul 2002, Timişoara 2003, p.19
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Se constată tendinţa de scădere a ponderii populaţiei judeţului în populaţia ţării, cu un uşor

reviriment în 1977 şi în 2002 faţă de 1992 (3,13% comparativ cu 3,07%).

Cât priveşte densitatea populaţiei şi locul judeţului pe ţară, faţă de acest indicator statistic,

situaţia este cea prezentată în tabelul 5.3.

Tabelul nr. 5.3. Densitatea populaţiei judeţului Timiş la recensăminte %

Densitatea populaţiei 1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002
Locuitori/km2 64,3 67,7 65,4 69,9 80 80,5 78,0
Locul pe ţară 13 17 23 24 22 27 26

Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe 2002, Timişoara 2003

Cele mai “bune” locuri le-a avut judeţul Timiş la recensămintele din 1930 şi 1948 (13 şi

respectiv 17), iar cele mai “slabe” poziţii se înregistrează la ultimele două recensăminte (27 şi

respectiv 26). La 7 ianuarie 1992 şi 18 martie 2002 densitatea medie a populaţiei judeţului Timiş a

fost de 80,5 locuitori/km2 şi respectiv, 78,0 în 2002. Faţă de recensământul din 1930, când

densitatea a fost de 64,3 locuitori pe km2, la ultimele două recensăminte s-a realizat un salt

cantitativ pozitiv, dar trebuie remarcată tendinţa de scădere a valorii densităţii după anul 1989

(când a fost de 83,4 locuitori/km2) menţinându-se în jurul valorii de 79,0-79,7 până în 2002, când

ajunge la 78,0 locuitori/km2 (tabelul 5.4).

Tabelul nr. 5.4. Densitatea populaţiei judeţului după 1989 (la 1 ianuarie)

Anii
Densitate

a
1989 1990 1991 1992

*
1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002

**

Locuitori/
km2

83,
4

83,
1

81,
9

80,
5

79,
2

79,
5

79,
7

79,
6

79,
7

78,
5

79,
0

79,
1

78,
0

* la recensământul din 7 ianuarie 1992

** la recensământul din 18 martie 2002

Sursa: Breviarul Statistic pe anul 2002,  Timişoara 2003 p. 7

În cadrul judeţului predomină localităţile cu o densitate medie cuprinsă între 20 şi 60

locuitori/km2 [101, p. 34].

Indicele mediu de vitalitate demografică a judeţului Timiş, ca expresie a populaţiei sub 15

ani, raportată la populaţia în vârstă de peste 60 de ani, este de 1,3029. În mediul rural el are valori

mai scăzute (1,033) decât în mediul urban (1,5657) [Ibidem].

Din mediul rural doar 29 de comune din 75 total, au un indice de vitalitate demografică mai

mare  de  1,00,  ceea  ce  reprezintă 38,7% din  mediul  rural  şi,  din  acestea,  doar  trei  comune  au  un
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indice  mai  mare  ca  2.  Opt  comune  din  totalul  de  75  au  un  indice  foarte  scăzut,  sub  0,5,  ceea  ce

reprezintă 10,7% din mediul rural [Ibidem].

Analizând procesul de îmbătrânire a populaţiei prin intermediul indicelui de vitalitate

demografică se constată că acesta se manifestă, în special, în mediul rural, fiind generat de

migrarea tineretului spre urban, producând astfel o scădere a potenţialului demografic. Dacă se

corelează nivelul indicele de vitalitate demografică cu indicele global de dezvoltare, se constată că

majoritatea localităţilor cu indicele de vitalitate demografică foarte scăzut sunt amplasate în estul

judeţului şi au în acelaşi timp şi un indice global de dezvoltare foarte scăzut. O altă remarcă este

aceea că localităţile în care s-au dezvoltat activităţi industriale şi antreprenoriale sunt mai puţin

afectate de procesul de îmbătrânire şi de depopulare [Ibidem, p. 95]

Tabelul nr. 5.5. Populaţia pe sexe şi medii în judeţul Timiş (1 ianuarie)

1
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   Sursa: Breviarul statistic al judeţului Timiş, 2003, p.9
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Figura nr. 5.1  Evoluţia populaţiei pe sexe în mediul urban (1990-2003)

Sursa: Tabelul nr. 5.5
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Figura nr. 5.2 Evoluţia populaţiei pe sexe în mediul rural (1990-2003)

Sursa: Tabelul nr. 5.5
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Urmărind dinamica resurselor umane în judeţ, se observă că ponderea populaţiei din mediul

rural oscilează între 40,4% în 1989, 38,4% în 2000 şi 39,3% în  2002. Faţă de mediul urban,

situaţia se prezintă în tabelul 5.6.

Tabelul nr. 5.6. Ponderea  populaţiei  în mediul urban şi rural (judeţul Timiş) %

Ponderea populaţiei
(din totalul populaţiei
jud. Timiş)

1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mediul urban % 59,6 62,0 62,1 62,0 62,0 61,5 61,6 61,6 61,7 60,7
Mediul rural % 40,4 38,0 37,9 38,0 38,5 38,5 38,4 38,4 38,3 39,3
    Sursa: Breviarul statisic al judeţului Timiş pe 2002, p.7

În anul 2000, comparativ cu media pe ţară (54,6% - urban şi 45,4%-rural), judeţul Timiş are

un ascendent în urban (61,6%) şi o pondere mai mică a populaţiei rurale (48,4%) situaţie apropiată

de media regiunii 5 Vest (62,2% şi respectiv 37,8%). O situaţie oarecum apropiată o are şi regiunea

7 Centru cu 60,3% populaţie urbană şi 39,7% rurală. În alte regiuni (Nord-Est, Sud şi Sud-Vest)

predomină populaţia rurală, pe când în Sud-Est, Nord-Vest, ponderile sunt mai apropiate, dar cu

predominanţă urbană. O situaţie distinctă o are Bucureştiul (inclusiv judeţul Ilfov), unde ponderea

populaţiei rurale este de doar 11,2% [8, p. 617].

Un rol important în dinamica populaţiei din judeţ l-au avut factorii resurselor umane.

5.3 Factorii resurselor umane în judeţul timiş, comparativ cu alte judeţe, regiuni

Natalitatea, care este, după cum s-a văzut, factorul hotărâtor în creşterea sau scăderea

numerică a populaţiei unui teritoriu, se afla într-un proces de scădere de lungă durată. Rata

natalităţii în judeţul Timiş este prezentată în tabelul 5.7.

Tabelul nr. 5.7. Rata natalităţii în perioada 1989-2002 în judeţul Timiş ‰

Născuţi vii 1989 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cifre absolute 8818 8303 6226 6552 6399 948 6288 5831 5699

‰ 13,2 12,0 9,2 9,6 9,5 10,0 9,3 8,6 8,6
Sursa: Anuarul statistic 2001, p.625 şi Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2002,

Timişoara 2003, p.25

“Născuţii vii” la 1.000 de locuitori au fost în scădere până în anul 1996, când se înregistrează

cei mai puţini născuţi vii, după care se observă o oarecare creştere până în 1999 (10,0%), ca apoi

din nou să scadă în 2000 (la 9,3%), pentru ca în 2001 şi 2002 să se înregistreze cele mai mici valori

(8,6‰ în ambii ani).
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Analizând ratele la 1.000 locuitori a născuţilor vii, pe ţară, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe,

se constată că judeţul Timiş,  cu o rată de 9,3‰, aceeaşi ca media regiunii Vest, se înscria în anul

2000 printre judeţele cu cele mai mici valori, înainte aflându-se municipiul Bucureşti cu 7,8‰,

judeţul Cluj cu 8,8 ‰, Teleorman cu 8,9 ‰, Aradul şi Caraş - Severinul cu 9,0 ‰ şi Brăila cu 9,2

‰.

Printre judeţele cu cele mai mari rate ale natalităţii se numără Vaslui cu 14,6 ‰, Iaşi cu 13,8

‰, Botoşani cu 13,5 ‰, Suceava cu 13,3 ‰. Oricum la o rată de fertilitate egală cu 10,5 ‰ media

pe ţară,  regiunea Nord-Est  cu judeţele de mai  sus se  află pe primul  loc,  devansând atât  media pe

ţară, cât şi mai ales, celelalte regiuni. Urmează pe locul 2 regiunea Nord-Vest (10,7 ‰), Sud-Est şi

Centru cu 10,4 ‰.

Analizând comparativ acest indicator în mediul urban şi rural se observă (în acelaşi an) cum

valoarea lui este mai mare în rural, atât pe ţară (12,3 ‰ în rural faţă de 8,9 ‰ în urban), cât şi pe

regiuni şi în fiecare judeţ. dar şi aici, regiunea 5 Vest cunoaşte cea mai mică valoare -10,0 ‰, iar în

cadrul  ei,  judeţul  Hunedoara  cu  doar  7,6  ‰  rată de  natalitate,  este  pe  primul  loc,  atât  în  cadrul

regiunii, cât şi pe ţară. Mediul rural al judeţului Timiş, cu o rată de 11,3 ‰, se situează pe locul 13

la egalitate cu mediul rural al judeţului Alba [Ibidem, p. 627].

Nivelul mortalităţii are cota cea mai ridicată în anul 1966, după care se constată o tendinţă

de scădere, până în anul 2000, când valoarea ratei brute de mortalitate este cea mai mică din 1989,

până în acest an (tabelul 5.8).

Tabelul nr. 5.8. Rata de mortalitate în perioada 1989-2002    ‰

Mortalitatea  1989 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cifre absolute 8389 8083 8419 8479 8110 8228 7589 7658 7708

‰ 12,6 11,7 13,0 12,5 12,9 12,2 11,3 11,3 11,7
Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş, 2000, p.26 şi 2002, p.26

Nivelul mortalităţii este mai ridicat în mediul rural, datorită structurii pe vârste a populaţiei,

precum şi datorită unor condiţii sociale, medico-sanitare şi de cultură inferioare în unele sate faţă

de oraşe.

Sporul natural  este mai scăzut în judeţul Timiş decât media pe ţară sau alte judeţe,

observându-se şi o tendinţă de creştere a valorilor negative a lui în perioada 1989-2002 (tabelul

5.9).

Tabelul nr. 5.9. Sporul natural în judeţul Timiş în perioada 1989-2002

1989 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cifre absolute 427 215 -2591 -1956 -1711 -1480 -1301 -1827 -2009

Rata la 1.000 de locuitori 0,6 0,3 3,8 -2,9 -3,4 -2,2 -2,0 -2,7 -3,1
       Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş, 2001, p 25-26  2002
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Dacă analizăm numai situaţia unui an -2000, observăm că, la un spor natural de – 0,9 pe ţară,

judeţul Timiş cu – 2,0 face parte din regiunea cu cel mai mic spor natural (-2,9), unde pe primul loc

se află judeţul Arad cu –4,0, apoi Caraş-Severin cu –3,8, Hunedoara cu –2,4. De altfel, în afară de

regiunea Nord-Est, unde toate judeţele se înscriu cu valori pozitive (Iaşi +4, Vaslui +3,6, Suceava

+3,2, etc.), toate celelalte regiuni au valori negative  la acest indicator (Bucureşti –3,1; Sud –2,3;

Sud-Vest 2,1 şi Nord-Vest 1,3), iar regiunile Sud-Est şi Centru au –0,5 şi –0,1. Judeţele cu cele mai

mici rate la 1.000 locuitori sunt: Teleorman (-6,6), Dâmboviţa (-4,9), Arad (-4,0) şi Caraş Severin

(-3,8).

În mediul rural valorile sporului natural sunt mai mici decât în urban, cât şi mediile pe ţară

(pe regiuni şi pe judeţe). Aceasta nu se datorează unor rate mai mici de natalitate, ci unora mai mari

de mortalitate. Astfel, în mediul rural al regiunii Vest, la un spor natural de –5,4, rata de mortalitate

este de 15,4 faţă de 10,0, cea a natalităţii. Judeţul Timiş are o poziţie favorabilă în cadrul regiunii

(cu –1,9 spor natural, 13,2 rata de mortalitate şi 11,3 cea de natalitate), faţă de celelalte trei judeţe,

dar  se  află în  urma  multor  judeţe,  cum  sunt  cele  din  regiunea  Nord-Est,  sau  judeţele  Constanţa,

Galaţi, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Sibiu, care, pentru mediul rural, înregistrează valori

pozitive [Ibidem].

Tabelele 5.10 şi 5.11 prezintă detaliat situaţia comparativă a principalilor indicatori

demografici ai resurselor umane în judeţul Timiş şi pe total România, precum şi judeţul Timiş şi

regiunile de dezvoltare.

Tabelul nr. 5.10. Tabel comparativ cu principalii indicatori demografici, ‰

Natalitatea Mortalitatea Sporul naturalAnii
România Timiş România Timiş România Timiş

1989 16,0 13,2 10,7 12,6 5,3 0,6
1990 13,6 12,0 10,6 11,7 3,0 0,3
1996 10,2 9,2 12,7 13,0 - 2,5 - 3,8
1997 10,5 9,6 12,4 12,5 - 1,9 - 2,9
1998 10,5 9,5 12,0 12,9 - 1,5 - 3,4
1999 10,4 10,0 11,8 12,2 - 1,4 - 2,2
2000 10,5 9,3 11,4 11,3 - 1,9 - 2,0

 Sursa: Anuarul Statistic al României, 2001, p.62 şi Breviarul Statistic al judeţului Timiş, 2002, p. 25-26.

Se  observă că,  în  fiecare  din  anii  selectaţi  pentru  analiză,  ratele  la  1000  locuitori  situează

judeţul Timiş în urma mediei pe ţară în ceea ce priveşte natalitatea şi sporul natural şi înaintea

acesteia în ceea ce priveşte mortalitatea (excepţie face anul 2000 când mortalitatea în Timiş are

valoare mai mică decât media pe ţară.).
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Tabelul nr. 5.11. Tabel comparativ cu principalii indicatori ai resurselor umane pe regiuni de

dezvoltare

Natalitatea Mortalitatea Sporul naturalRegiunea
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Nord-Est 13,0 9,5 15,7 10,5 7,2 12,9 2,5 2,3 2,8
Sud-Est 10,4 8,7 12,6 10,9 8,3 14,1 -0,5 0,4 -1,5
Sud 10,0 9,2 10,6 12,3 8,5 15,0 -2,3 0,7 -4,4
Sud-Vest 10,1 9,3 10,8 12,2 7,7 15,9 -2,1 1,6 -5,1
Vest 9,3 8,8 10,0 12,2 10,2 15,4 -2,9 -1,4 -5,4
Nord-
Vest

10,7 9,2 12,3 12,0 9,0 15,2 -1,3 0,2 -2,9

Centru 10,4 8,8 12,7 10,5 8,6 13,4 -0,1 0,2 -0,7
Bucureşti 8,0 7,8 9,8 11,1 11,0 12,2 -3,1 -3,2 -2,4
România 10,5 8,9 12,3 11,4 8,9 14,4 -0,9 0 -2,1
Timiş 9,3 8,1 11,3 11,3 10,0 13,2 -1,9 1,9 -1,9

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2001, p. 623, 625, 626.

Faţă de Regiunile de dezvoltare, judeţul Timiş se situează pe penultimul loc în ceea ce

priveşte natalitatea (după Bucureşti) pe o poziţie de mijloc în ceea ce priveşte mortalitatea şi sporul

natural, acesta din urmă având cea mai mare valoare (după cum am mai arătat) în regiunile Vest şi

Sud-Vest. Primii doi indicatori prezentaţi mai sus (natalitatea şi mortalitatea) au valori mai mari în

rural;  sporul  natural,  în  afară de  regiunea  Nord-Est  are  valori  mai  mici  în  rural  decât  în  urban,

datorită nivelului mai ridicat al mortalităţii din rural.

Analiza ratelor de fertilitate oferă de asemenea informaţii importante în studierea resurselor

umane: pe grupe de vârstă, comparativ cu mediile pe ţară şi pe celelalte judeţe din regiunea Vest şi

regiunile de dezvoltare, situaţia se prezintă în tabelul 5.12.

Tabel nr. 5.12. Ratele de fertilitate pe grupe de vârstă în 2000.

Grupa de vârstă (ani)
Age group (years)

Nr.
crt.

Regiunea
Region

Rata generală
de fertilitate

General
fertility rate

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Total 40,3 39,0 90,2 78,5 38,7 13,4 3,1 0,2
1. Nord-Est 51,6 38,2 104,8 101,1 55,1 21,3 5,6 0,4
2. Sud-Est 39,7 40,3 89,4 78,1 38,5 11,5 2,5 0,1
3. Sud 40,4 47,0 95,4 71,3 32,3 10,6 2,4 0,1
4. Sud-Vest 41,1 53,2 102,4 70,3 28,4 9,2 20, 0,1
5. Vest 35,1 35,8 81,6 68,6 34,8 13,7 2,7 0,1
6. Nord-Vest 41,1 36,9 92,3 82,0 39,3 14,2 3,8 0,1
7. Centru 38,8 36,0 84,3 78,7 38,4 13,5 2,9 0,2
8. Bucureşti 27,9 21,0 56,8 65,0 37,4 11,0 1,8 0,1

Judeţul Timiş 34,1 32,3 75,8 67,2 38,7 15,2 2,5 0,1
      Sursa: Anuarul Statistic al României, 2001Romanian Statistical Yearbook, p.628

Coroborând aceste date, care descriu născuţii vii la 1.000 femei, cu celelalte rate (la 1.000

locuitori), putem considera că parţial, primele reprezintă o cauză, iar celelalte , efectul.
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Se observă că şi în ceea ce priveşte rata generală de fertilitate, cât şi pe grupe de vârstă,

regiunea 5 Vest se situează pe penultimul loc (după Bucureşti), cu o rată generală de numai 35,1 la

mia de femei, faţă de 40,3 media pe ţară, sau 51,6 cât reprezintă ea în regiunea 1 Nord-Est. Judeţul

Timiş are valori mai mici decât media pe ţară şi pe regiune în cazul ratei generale, la grupele de

vârstă 15-19 ani, 20-24 ani, 25-29 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, dar mai mari la grupele de vârstă 30-34

ani şi 35-39 ani.

Interesant ni se pare a corela aceste rate cu vârsta medie a soţilor la încheierea căsătoriei,

căci o explicaţie a celor de mai sus s-ar putea găsi în vârstele mai înaintate de încheierea

căsătoriilor în judeţ şi implicit, rate de fertilitate mai mari, la vârste mai avansate.

Tabel nr. 5.13. Vârsta medie a soţilor la data încheierii căsătoriei pe medii, în 2000

Soţ SoţieRegiunea
Total Urban  Rural Total Urban Rural

1 2 3 4 5 6 7
Total 28,9 29,4 28,2 25,4 26,4 24,0
1. Nord-Est 28,0 28,7 27,4 24,4 25,7 23,3
2. Sud-Est 28,8 29,2 28,3 25,2 26,1 23,9
3. Sud 28,8 29,1 28,5 25,2 26,1 24,3
4. Sud-Vest 28,9 28,8 28,9 25,0 25,7 24,2
5. Vest 30,1 30,2 30,0 26,6 27,0 25,7

1 2 3 4 5 6 7
6. Nord-Vest 28,2 28,7 27,5 24,6 25,6 23,4
7. Centru 29,2 29,5 28,6 25,7 26,4 24,6
8. Bucureşti 30,4 30,6 28,6 27,6 27,6 25,1
Judeţul Timiş 30,2 30,2 30,3 26,9 27,2 26,3

Sursa: Anuarul statistic 2001, p.629

Se observă din datele tabelului 5.13, că în regiunea 5 Vest, vârsta medie a soţilor în urban,

cât şi în rural, este mai mare decât media pe ţară şi media celorlalte regiuni, situându-se pe locul 2

după Bucureşti. Şi judeţul Timiş are valori care depăşesc mediile pe ţară şi pe regiuni; mai mult

chiar, în mediul rural vârsta soţilor este mai mare (30,3 ani) la bărbaţi şi 26,3 la femei. Şi dacă

căsătoriile se realizează după 30 de ani la bărbaţi şi aproape 27 la femei, nu-i de mirare că ratele de

fertilitate cunosc valori mai mari decât mediile pe total ţară sau pe regiuni de dezvoltate între 30 şi

39 de ani.

În ceea ce priveşte durata medie a vieţii pe sexe, în perioada 1998-2000, în regiunea 5 Vest

valorile sunt mai mici decât media pe ţară, atât în cazul populaţiei masculine, cât şi a celei

feminine: 67,03 ani pe ţară şi 66,41 în vest la bărbaţi; 74,20 pe ţară şi 73,51 la femei. Judeţul Timiş

are valori relativ mai ridicate decât media regiunii, dar totuşi mai scăzute decât media pe ţară sau

alte regiuni, cum ar fi: Bucureşti (cu 72,19 la ambele sexe) şi anume: 68,51 în cazul bărbaţilor şi

79,74 în cazul femeilor. De altfel, regiunea 5 Vest se situează pe penultimul loc la acest indicator,

după regiunea 6 Nord-Vest (cu 69,50 la ambele sexe; 66,07 la bărbaţi şi 73 la femei) [Ibidem, p.

629].



202

Mişcarea naturală a populaţiei judeţului Timiş (rate la 1.000 locuitori) are configuraţia din

tabelul 5.14 şi figura 5.3.

Tabel nr. 5.14. Mişcarea naturală a populaţiei judeţului Timiş în perioada 1989-2002

1989 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Născuţi vii 13,2 12,0 9,2 9,6 9,5 10,0 9,3 8,6 8,6
Decedaţi 12,6 11,7 13,0 12,5 12,9 12,2 11,3 11,3 11,7
Spor natural 0,6 0,3 -3,8 -2,9 -3,4 -2,2 -2,0 -2,7 -3,1
Nupţialitate 9,0 9,3 6,4 6,4 6,2 5,6 6,1 6,1 6,7
Divorţialitate 2,44 2,13 1,99 1,89 2,10 1,24 0,94 0,99 1,6
Născuţi-morţi la 100
născuţi vii 0,8 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7
Născuţi-morţi la 1.000
născuţi (vii+morţi) 7,9 5,9 6,1 6,9 4,8 6,8 5,2 6,3 6,7
Mortalitate infantilă 27,0 25,8 20,9 23,9 21,6 16,7 23,5 17,1 17,9
Întreruperi de sarcină la
1 născut-viu 0,5 3,7 2,2 1,5 1,7 1,3 1,4 1,1 1,1

Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2000, p.26 şi pe anul 2002, p.26
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Figura nr. 5.3 Mişcarea naturală a populaţiei judeţului Timiş în perioada 1989-2002

Sursa: Tanelul nr. 5.14

Evoluţia negativă a sporului natural constituie un motiv de îngrijorare pentru politica

demografică a României. Această evoluţie, mai ales în mediul rural, este cauzată în cea mai mare

parte de calitatea scăzută a asistenţei medicale şi sociale (aceasta din urmă fiind foarte mică în

rural) acordată mamei în timpul sarcinii şi la naştere, precum şi ulterior, atât ei cât şi copilului. O

amprentă nefavorabilă asupra acestei evoluţii (cu o pondere destul de mare) şi-o pun şi condiţiile de

hrană, îmbrăcăminte (asistenţă medicală până la naştere), dar şi calitatea locuirii, nivelul de

instruire şi de educaţie al populaţiei (în special al mamei), condiţiile igienico-sanitare ale

gospodăriei, cunoştinţe de puericultură, etc.

În judeţ, decesele pe cauze prezintă cam aceeaşi frecvenţă ca pe ţară (tabelul 5.15).
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Tabel nr. 5.15. Cauzele pierderilor de ani de viaţă în judeţul Timiş

Grupe de cauze de deces 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Boli ale aparatului
circulator, din care: boli
cerebro-vasculare

4864

1276

5209

1586

5411

1500

5686

1740

5403

1663

5238

1897

5360

1681

4899

1626

4870

1581

4937

1617
Tumori 1095 1284 1318 1359 1404 1348 1426 1358 1430 1456
Boli ale aparatului
respirator 639 406 404 422 374 305 302 250 223 205

Accidente,otrăviri
traumatisme 594 532 502 486 429 401 566 439 430 351

Boli ale aparatului digestiv 353 391 414 440 372 384 354 291 368 345
Tulburări mintale, boli ale
sistemului nervos şi ale
organelor simţurilor (fără
bolile cerebro-vasculare)

122 102 38 97 114 55 21 13 13 58

Boli endocrine, de nutriţie
şi de metabolism, boli ale
sângelui

102 84 57 51 54 49 45 38 38 36

Tuberculoza 66 120 123 106 124 119 116 104 110 110
 Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2000, p.45 şi pe anul 2002, p46

Rezultat al unor cheltuieli publice pentru sănătate scăzute, populaţia ce revine la un medic şi

la un cadru sanitar este în creştere. Este greu de imaginat termenii în care se pot moderniza

comunităţile rurale în condiţiile în care există peste 1000 locuitori rurali la un medic (media

naţională fiind de 565 locuitori la un medic, iar cea urbană de 378 locuitori la un medic [39, p.

365]. Comunele defavorizate sunt situate în estul ţării, administrativ teritorial făcând parte din

judeţele Botoşani, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galaţi şi Tulcea. Sunt localităţi rurale (148 comune –

6% din totalul comunelor) care nu au nici un medic. În jumătatea de vest a ţării, zone defavorizate

din acest punct de vedere includ comune din judeţele Mehedinţi, Caraş Severin, Hunedoara, dar şi

unele localităţi din partea de est a judeţului Timiş.

Media judeţului Timiş (urban-rural) este însă mai mică decât media pe ţară; astfel, numărul

locuitorilor ce revin la un medic a scăzut de la 460 în 1990, la 305 în 2002 (tabelul 5.16); în schimb

numărul  locuitorilor  ce  revin  la  un  cadru  sanitar  mediu  a  crescut  de  la  152  la  181  în  aceeaşi

perioadă.
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Tabel nr. 5.16. Cadre medico-sanitare din sectorul public persoane
La 1 ianuarie

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total
medici din
care:
stomatologi

1850

295

2282

306

2314

327

2646

299

2362

295

2377

272

2552

288

2673

293

2760

456

2681

355

2493

322
Numărul
locuitorilor
ce revin la:
Un medic
(fără sto-
matologi)
Un
stomatolog

460

2423

350

2261

342

2124

321

3221

335

2348

329

2547

302

237

289

2345

299

1510

296

1939

305

2057

Personalul
sanitar
mediu

4712 4181 4397 4520 4406 4017 4056 3685 3626 3616 3665

Numărul
locuitorilor
ce revin la
un cadru
sanitar
mediu

152 165 158 154 157 172 169 187 190 190 181

Personal
sanitar
mediu ce
revine la un
medic

2,6 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,5

 Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2000, p.43 şi pe 2003, p.44

În 1998 de exemplu, ponderea cheltuielilor pentru sănătate a crescut la 3,3% din PIB,

considerabil mai mic decât cel realizat în 1990, astfel încât cheltuielile au fost cu aproape 10% mai

mici decât în 1990.

Statul continuă să fie finanţatorul principal prin susţinerea financiară a investiţiilor pentru

construcţia şi dotarea unităţilor sanitare, a programelor de sănătate publică, a primelor de asigurare

pentru categoriile defavorizate. Insuficienţa resurselor materiale şi umane determină o ofertă

nesatisfăcătoare de servicii medicale.

Personalul medical scade ca număr, pierderile fiind cauzate de lipsa de motivare materială,

migrări spre alte domenii şi ţări, statutul ambiguu al medicului în primii ani după absolvire, carenţe

în organizarea învăţământului mediu de specialitate.

Oferta de servicii este dominată de componenta publică, sectorul privat furnizează

preponderent servicii în domeniile stomatologice şi farmaceutice. În anul 2002 situaţia unităţilor

sanitare pe formă de proprietate în Timiş se prezintă în tabelul 5.17.
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Tabel nr. 5.17. Unităţi sanitare pe forme de proprietate

Total Proprietate
publică

Proprietate
privată

Spitale 16 16 -
Policlinici 19 2 17
Dispensare medicale
din care: Teritoriale

11
11

11
11

-
-

Creşe 15 15 -
Centre medicale de
specialitate

- - -

Ambulatorii de specialitate ale
spitalelor

7 7 -

Farmacii, inclusiv puncte
farmaceutice

171 23 148

Cabinete medicale 325 - 325
Cabinete stomatologice 344 - 344
Laboratoare medicale 10 - 10
Laboratoare de tehnică dentară 90 - 90
Centre medicale şi de sănătate 29 2 27
Depozite farmaceutice 40 - 40

Sursa: Breviarul Satistic al judeţului Timiş pe anul 2002, p.45

Mişcarea  migratorie a populaţiei judeţului Timiş scoate în evidenţă anumite particularităţi

ale acestui fenomen care îl deosebesc de fenomene similare ale altor judeţe.

Tabelul nr. 5.18. Mişcarea migratorie a populaţiei judeţului Timiş
1989 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Populaţie cu
domiciliul
în judeţ

667.925 689.901 677.604 676.491 676.060 675.172 673.942 674.942 656.747

Stabiliri de
domiciliu în
judeţ

5.591 66.445 10.017 9.439 8.771 8.394 8.340 9.533 9.230

Plecări cu
domiciliu
din judeţ

3.072 25.830 6.984 6445 6.972 7.217 6.776 6.986 7.210

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Soldul
schimbărilor
de domiciliu

2.519 40.615 3.033 2.994 1.799 1.177 1.664 2.547 1.960

Migraţia
externă

- - 2.583 2.089 1.291 776 941 598 528

Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2002, pag.27
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Figura nr. 5.4 Mişcarea migratorie a populaţiei

Sursa: Tabelul nr. 5.18

Se observă din datele tabelului 5.18 şi figura 5.4, că în fiecare an, stabilirile de domiciliu în

judeţ devansează plecările, iar migraţia externă, după anul 1966 (când a fost de 2.583 persoane) a

scăzut, înregistrând în anul 2000 un număr de 941 persoane, iar în anul 2002 doar 528 persoane.

Migraţia poate fi concepută (într-un sens mai restrâns) ca o funcţie esenţială în echilibrarea

sistemelor sociale (fenomen de reechilibrare a balanţei demografice între zone sau localităţi). Unii

cercetători susţin că migraţia este rezultatul disparităţilor urban-rural (câştigul mediu pe salariat

este în mediul rural de numai 80%, faţă de cel al unui lucrător urban, echiparea tehnică a

localităţilor este de 10-20 ori mai mică în mediul rural decât în cel urban), dar şi valului de

disponibilizări din industrie [62, p. 106-110].

Coroborarea tuturor aspectelor prezentate până aici determină o structură pe grupe de vârstă

diferită în  2002 faţă de anii precedenţi şi în special faţă de anul 1989, prezentată în Anexa nr 5.1

5.4 Consecinţe socio-economice ale factorilor resurselor umane în mediul rural al

judeţului timiş

Scorul factorial constituit din ratele mortalităţii infantile, emigrări, fertilitate generală este

reprezentat de “indicele mediu al sărăciei din comunităţile rurale”.
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Tabel nr. 5.19. Indicele mediu al sărăciei. Comunitatea rurală, pe subregiuni de dezvoltare

Regiuni de
dezvoltare

Subregiuni de dezvoltare rurală Media indicelui de
sărăcie comunitară

Nord-Est Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani
Vaslui, Iaşi

14,24
19,38

Sud-Est Galaţi, Constanţa, Brăila, Buzău,
Vrancea, Tulcea

14,19
15,39

Sud Argeş, Prahova, Dâmboviţa,
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi

6,42
16,63

Sud-Vest Olt, Mehedinţi, Dolj,
Vâlcea, Gorj

14,78
9,48

Vest Timişoara, Arad
Hunedoara, Caraş-Severin

6,75
9,32

Nord-Vest Cluj, Bihor,
Maramureş, Satu-Mare, Sălaj,

Bistriţa-Năsăud

8,52
11,49

Centru Braşov, Sibiu,
Mureş, Covasna, Harghita, Alba

2,22
7,16

Sursa: Dezvoltarea rurală în România, 2000, p.66

Zona de dezvoltare Vest (inclusiv judeţul Timiş) a spaţiului rural românesc, comparativ cu

alte zone, nu este o zonă de sărăcie rurală absolută, nici chiar o formă atenuată de sărăcie. Mai mult

chiar, judeţul Timiş şi Arad au una din cele mai mici valori ale indicelui de sărăcie comunitară din

România (6,75), după Argeş, Prahova, Dâmboviţa cu 6,42 (tabelul 5.19).

Aceasta înseamnă că, din punct de vedere demografic, economic, al echipării, social şi

ecologic, judeţul Timiş şi zona de Vest în general, au posibilităţi de a se înscrie pe o curbă

ascendentă a dezvoltării rurale.

Dinamica populaţiei rurale, comparativ cu cea din mediul urban şi în totalul judeţului la

recensămintele din 1977, 1992 şi 2002, consemnează o scădere a populaţiei din mediul rural cu

51.833 persoane în 1992, faţă de 1977 şi cu 4.732 persoane în 2002, faţă de 1992 (tabelul 5.20).

Tabel nr. 5.20. Populaţia pe sexe şi categorii de localităţi la recensămintele

din 5.01.1977, 7.01.1992 şi 18.03.2002

2002 faţă de 19925.01.1977 7.01.1992 18.03.2002
Date absolute În procente

Medii întrunite - total 696.884 700.033 677.926 -22.107 96,8
▪ Masculin
% faţă de total populaţie

337.871
48,5

338.967
48,4

325.441
48,0

-13.526 96,0

▪ Feminin
% faţă de total populaţie

359.013
51,5

361.066
51,6

352.485
52,0

-8.581 97,6

Din total:
URBAN 370.147 425.129 407.754 -17.375 95,9
▪ Masculin
% faţă de total populaţie

178.943
48,3

204.088
48,0

193.134
47,4 -10.954 94,6

▪ Feminin
% faţă de total populaţie

191.204
51,7

221.041
52,0

214.620
52,6 -6.421 97,1

RURAL 326.737 274.904 270.172 -4.732 98,3
▪ Masculin
% faţă de total populaţie

158.928
48,6

134.879
49,1

134.879
49,0 -02.572 98,1
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▪ Feminin
% faţă de total populaţie

167.809
51,4

140.025
50,9

140.025
51,0 -2.160 98,5

Ponderea în totalul
populaţiei  a:
▪ mediului urban % 53,1 60,7 60,1
▪ mediului rural % 46,9 39,3 39,9

        Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2000, p.20 şi pe anul 2002, p.20

Ponderea populaţiei rurale în totalul populaţiei judeţului Timiş a scăzut de la 46,9%, cât

reprezenta în 1977, la 39,3% în 1992, ca apoi, în următorii ani, să câştige 0,6%.

Şi structura pe sexe a populaţiei rurale din judeţ a suferit multe modificări în perioadele

dintre cele trei recensăminte: dacă în 1977, ponderea femeilor era superioară celei a bărbaţilor cu

aproape 3%, la ultimele două recensăminte diferenţa dintre sexe se micşorează (1% în 1992 şi 2%

în 2002). În date absolute, populaţia masculină din rural a scăzut cu 2.572 de persoane, iar cea

feminină, cu 2.160 de persoane.

Populaţia ocupată. Din totalul populaţiei judeţului, 311,2 mii persoane în anul 2002 şi 314,1

mii persoane în 2003, reprezintă populaţia activă, al cărei grad de ocupare evidenţiază o tendinţă de

scădere din 1990 până în 2000 (de la 365,4 mii persoane la 279 mii persoane), ca apoi să

înregistreze o uşoară creştere în fiecare an, ajungând la 301,8 mii persoane ocupate în 2003 (tabelul

5.21).

Tabel nr. 5.21. Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate şi medii, în judeţul Timiş  mii

persoane

Ianuarie 1992 2003
Timiş Urban Rural Timiş

Sectorul de
activitate

nr. % nr. % nr. % nr. %
Total populaţie

activă ocupată din
care:

327,0 100,0 1.975 100,0 129,5 100,0 301,8 100,0

Agricultură
Silvicultură

78,6 24,0 8,4 4,2 70,1 54,2 88,0 29,0

Industrie
Construcţii

140,1 42,9 1087,0 55,0 31,4 24,3 99,3 32,9

Servicii 108,2 33,1 80,4 40,8 28,0 21,5 111,3 38,1
     Sursa: Planul judeţean de amenajare teritorială 2000 şi Breviarul Statistic al judeţului Timiş, 2002,p.28

Comparativ cu anul 1992, schimbările petrecute în populaţia activă ocupată, evidenţiază pe

sectoare de activitate anumite diferenţieri. Astfel, populaţia ocupată în agricultură şi silvicultură a

crescut faţă de 1992 cu 5%, pe când cea din industrie-construcţii a scăzut cu 10%; se remarcă de

asemenea creşterea populaţiei ocupate în servicii de la 33,1% în 1992, la 38,1% în 2003.

Numărul salariaţilor a scăzut în decurs de 13 ani cu mai mult de 100.000 de persoane (288,4

mii în 1989 şi 179,1 mii în 2002). Această tendinţă descrescătoare este vizibilă în principalele

ramuri: în industrie de exemplu, producându-se o înjumătăţire a numărului mediu de salariaţi (în 10

ani de la 133,2 mii persoane în 1989 la 65,5 mii persoane în 1999, ca apoi să crească uşor în fiecare



209

an, ajungând astfel la 76,1 mii persoane în 2002); în agricultură numărul salariaţilor s-a redus mai

mult de 2/3 până în 1999 şi cu mai mult de 7 ori până în 2002.

O situaţie oarecum asemănătoare o are şi evoluţia muncitorilor în principalele ramuri ale

economiei din judeţ. Dacă însă în industrie după 1999 se constată o creştere cu 6,5% în 2000 şi

10,6% în 2002, în agricultură tendinţa de scădere se accentuează, astfel că în 2002 numărul mediu

al salariaţilor din agricultură este cu mai mult de jumătate mai mic decât în 1999 (5,1 mii persoane

faţă de 11,3 mii persoane) [9, p. 29].

Şi în judeţ, vulnerabilitatea forţei de muncă în raport cu şomajul este inegală, în funcţie de

anumite caracteristici demografice (sex, vârstă), educaţional profesionale, regionale,

comportamentale, care ţin de durata şomajului; forţa de muncă feminină şi tinerii reprezintă

categoriile cele mai defavorizate pe piaţa muncii, precum şi anumite categorii socio-profesionale.

În funcţie de aceste coordonate, evoluţia şomerilor din judeţ, a femeilor la această categorie,

a celor cu studii medii şi superioare în perioada 1991-2001, o redăm în tabelul 5.22.

Tabel nr. 5.22. Şomerii înregistraţi (1 ianuarie)

1991* 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001
Numărul
şomerilor
din care:

1.120 4.264 25.203 25.460 7.563 120.125 18.414 25.688 24.32
4

Muncitori : 630 2.606 8.540 6.126 2.462 6.244 3.701 6.075 5.192
Din care femei 370 1.618 5.677 3.752 1.468 3.200 2.025 2.410 2.157
Cu studii medii: 226 549 736 2.075 1.183 1.477 5.899 2.753 1.995
Din care femei 181 392 525 1.217 754 856 2.938 1.682 1.285
Cu studii
superioare:

261 528 279 408 112 469 675 549 538

Din care femei 141 258 155 195 54 214 282 288 296
 * la 11 iunie 1991

 Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2002, p.31

Din rândul acestor şomeri, unii beneficiază de ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, alţii sunt

fără drept de ajutor (tabelul 5.23).

Tabel nr. 5.23. Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi şi a celor ce primesc ajutor

Anul  1991 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nr.

şomeri
1120 4261 25.303 25.460 7563 12.015 18.414 25.688 24.324 20.073 12.309

Benefi-
ciari de
ajutor

de
şomaj

1120 3683 9555 8209 3758 8190 10.275 9377 7725 6625 3512

Primesc
alocaţie

de
sprijin

- - 15.409 17.152 3355 2856 7170 11.496 10.631 6286 2699

Fără
drept

145 578 339 99 466 969 969 4815 5968 7162 6098

     Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2001, p.31-32
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Impactul şomajului cu potenţialul de muncă al societăţii este pus în evidenţă cu multă

claritate de studiul şi analiza comparativă a ratei de şomaj – indicator sintetic care măsoară

intensitatea acestui fenomen în raport cu populaţia activă civilă sau cea totală.

Dinamica numărului de şomeri a femeilor la această categorie, a ratei şomajului, precum şi a

celor ce primesc ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin o redăm în tabelul de mai jos.

Comparând rata şomajului cu valoarea ei pe ţară, se constată valori mai mici pentru judeţul

Timiş, mai ales în anii 1991, 1992, 1997 şi 1998.

Nivelurile fluctuante ale ratei şomajului conduc la concluzia că este prematur să se vorbească

de  un  lung  proces  de  stabilizare  şi  chiar  de  reducere  reală a  şomajului.  Este  vorba  de  efectul

şomajului de lungă durată înregistrat, aşa-zisul şomaj de descurajare.  Din  păcate,  sistemul

informaţional din România nu oferă date pentru a putea examina fluxurile de ieşire – intrare din

şomaj şi deci, nici şomajul repetitiv. Unele date statistice pentru judeţ evidenţiază câţi şomeri au

fost încadraţi în muncă până la 31 decembrie 2002 (tabelul 5.24).

Tabel nr. 5.24. Şomeri încadraţi în muncă
Judeţ Timişoara

Şomeri încadraţi în muncă total
din care:

4295 2590

● femei 1792 2590
Din total
● muncitori
din care:

3424 1981

● femei 1212 799
Cu studii medii
din care:

645 429

● femei 362 250
Cu studii superioare

din care:
226 180

● femei 118 100
    Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2002, p.33

Populaţia aflată în diferite forme de pregătire diminuează oferta potenţială de forţă de

muncă. În judeţul Timiş numărul elevilor înscrişi în învăţământul de toate gradele este prezentat în

tabelul 5.25.

Tabelul nr. 5.25. Învăţământul de toate gradele

1990/
1991

1993/
1994

1994/
1995

1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

Unităţi de
învăţăm.

794 827 829 824 825 802 821 775 732 756 748

Populaţie
şcolară

160583 144045 147685 155651 156656 159572 162415 163278 165058 164361 162728

Copii în
grădiniţe

20.492 21.206 21.221 20.957 19.802 19.451 19.100 18.820 18.218 19.176 19.333

Elevi 118945 103310 1047 107164 107364 107905 107527 104874 104092 103083 100491
Studenţi  21146 19529 21723 27530 29490 32216 35788 39584 42748 42102 42904

Sursa: Breviarul Statistic al judeţului Timiş pe anul 2002, p.47
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La o tendinţă de scădere a unităţilor şcolare, a copiilor din grădiniţe şi a elevilor se constată o

creştere substanţială a numărului de studenţi (de la 21.146 în anul universitar 1990/1991, la 42.904

în 2002/2003), ceea ce face ca pe total, populaţia şcolară să depăşească cu 2.200 persoane aceeaşi

populaţie din 1990/1991. referindu-ne la infrastructura instituţională din mediul rural, putem spune

că aceasta se caracterizează printr-o anumită omogenizare a şanselor de acces: analizând pe trei

niveluri – scăzut, (specific unităţilor de tipul grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale), mediu,

(specific prezenţei şi a şcolilor profesionale pe lângă cele amintite) şi înalt (caracterizat prin

prezenţa liceelor sau şcolilor post liceale pe lângă cele enumerate anterior). Spaţiile rurale din

partea de sud-est a ţării şi din munţii Apuseni sunt caracterizate de o distribuţie omogenă,

echilibrată a unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial. Se constată o tendinţă de concentrare

rurală a unităţilor de învăţământ post-gimnazial în judeţele Suceava, Neamţ, Prahova, Dâmboviţa,

Vâlcea şi în Câmpia de vest. (Timiş şi Arad).

Patru dintre localităţi care constituie obiectul studiului de caz, din partea a şasea a tezei

(Periam, Recaş, Gătaia, Biled) se înscriu în această categorie de comune (chiar dacă, aşa cum am

mai  arătat,  două dintre  ele  au  primit  statutul  de  oraş în  primăvara  anului  2004,  iar  una,  Giera  se

înscrie în primul nivel).

5.5 Analiza swot a spaţiului rural al judeţului timiş

Puncte tari:

1. calitatea superioară a terenurilor agricole (cele mai bune din Europa);

2. bogăţia solului şi subsolului;

3. bogăţia arhitecturală tradiţională din mediul rural al judeţului;

4. atractivitatea mediului rural pentru investitorii străini;

5. mentalitatea occidentală a locuitorilor şi spiritul de iniţiativă favorizează

dezvoltarea continuă a mediului rural.

Puncte slabe:

1. starea precară a infrastructurii în anumite localităţi din mediul rural (a drumurilor

de acces, lipsa alimentării cu apă, a canalizării, a alimentării cu gaz etc.);

2. confortul de locuit în anumite cazuri precar;

3. starea proastă a anumitor valori arhitecturale din mediul rural;

4. extinderea urbană excesivă, cedarea unor terenuri agricole pentru extinderea

spaţială a oraşelor.

Oportunităţi:

a) promovarea dezvoltării rurale prin proiectele subvenţionate de către U.E, cât şi

proiecte locale, de dezvoltare rurală;

b) promovarea măsurilor de protecţia mediului, de practicare a unei agriculturi

durabile;
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c) elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de amenajare a teritoriului rural al

judeţului;

d) extinderea iniţiative de înfiinţare a telecentrelor de excelenţă la cât mai multe

localităţi rurale din judeţul Timiş, asigurându-se astfel o mai bună informare a

locuitorilor mediului rural.

Riscuri:

a) riscul depopulării unor localităţi rurale datorită exodului sat – oraş, care încă se

menţine;

b) motivaţia personalului implicat în programe de dezvoltare nu este întotdeauna

mulţumitoare.
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Capitolul 6

STUDIU DE CAZ. RECAŞ, GĂTAIA, PERIAM, BILED, GIERA

6.1 Consideraţii generale

În alegerea localităţilor s-a ţinut cont de câteva condiţii şi anume:

- reprezentativitatea lor pentru judeţ din punct de vedere economic, geografic şi

social;

- reprezentativitatea localităţii pentru zona din care face parte:

               - Recaş – în centrul judeţului Timiş.

                                    - Gătaia – în sudul acestuia

                                    - Periam – în nord-vestul judeţului

          - Biled – în vestul judeţului

          - Giera – în sud-vestul judeţului

-      existenţa  în  majoritatea   localităţilor  cercetate   a  unui  liceu,  pentru  compararea

opţiunilor elevilor şi profesorilor din această treaptă de învăţământ cu ale elevilor din

gimnaziu, privind orientarea şcolară şi profesională a acestora.

-     un factor limitativ în alegerea localităţilor l-a constituit şi existenţa altor cercetări

realizate în anii anteriori privind orientarea şcolară şi profesională.

În afară de cercetarea propriu-zisă în şcoli, s-au purtat discuţii cu autorităţile locale, cu

primarii sau reprezentanţi ai primăriei, consultându-se evidenţele şi arhivele primăriilor pentru

corelarea datelor. Trebuie menţionat că în unele situaţii datele nu coincideau cu ceea ce se afla la

Direcţia Regională de Statistică sau existau neconcordanţe cu privire la aceleaşi date raportate în

ani diferiţi, ceea ce ne-a îngreunat munca de prelucrare a acestora.

6.2. Descrierea localităţilor

6.2.1. Recaş

Localitatea Recaş este situată aproximativ în centrul judeţului Timiş, la o distanţă de 23 km

de Timişoara pe drumul naţional DN6: Timişoara-Lugoj. Statutul administrativ al localităţii Recaş

a fost de comună în timpul cercetării şi are în componenţa sa 6 sate: Bazoşul Vechi, Izvin,

Perovaselo, Stanciova, Herneacova şi Nadăş şi are o suprafaţă totală de 23.198 ha. Din aprilie

2004, centrul de comună a devenit oraş, dar, aşa cum se arată într-un  remarcabil articol apărut în

ziarul Renaşterea Bănăţeană din 20 iulie 2004, intitulat sugestiv “Recaşul flămând de

……investiţii” care analizează probleme legate de infrastructură, de populaţie, etc.,  noul centru
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urban va rămâne probabil încă cel puţin două generaţii o aşezare cu o economie preponderent

agricolă (viticolă în special). Cu doar 50 de agenţi economici locali (Cramele, Recatim-ul,

Societatea Recosemtract, Herghelia Izvin, fabrica locală de încălţăminte) şi cheltuielile sunt

specifice unei aşezări rurale: 32,7% din resurse sunt destinate învăţământului, 57,1% capitolului

social-cultural (2 miliarde de la Guvern pentru o nouă sală de sport), 2,5 milioane asistenţei

sociale68

Recaşul este situat din punct de vedere al reliefului în Câmpia înaltă a Banatului, cu soluri

din grupa luturilor roşcate şi brune argiloiluviale tipice şi molice.

Prin aşezarea fizico-geografică comuna Recaş se încadrează în sectorul de climă temperat

continentală cu o uşoară influenţă submediteraneană, cu ierni blânde, veri călduroase, toamne lungi

şi treceri bruşte de la iarnă la vară (primăveri scurte).

Flora şi fauna sunt specifice zonei de câmpie înaltă.

Infrastructura localităţii. În localitatea Recaş 90% din străzile principale sunt asfaltate şi

18% din cele secundare.

Din cele 2.939 de gospodării existente în Recaş, sunt racordate la reţeaua de aprovizionare

cu apă doar 472, respectiv 16,0%, restul gospodăriilor având fântâni în curte, existând în localitate

un număr de 905 fântâni. Reţeaua de apă are doar 21 km.

Evacuarea apelor se face printr-o reţea de canalizare care are o lungime de 3,5 km (necesari

fiind 24 km), prevăzută cu o staţie de epurare nefuncţională.

În vederea aprovizionării cu gaze naturale, lucrările de racordare sunt în plină desfăşurare,

dar doar pentru localităţile Recaş şi Izvin.

În localitate există o centrală telefonică digitală, numărul abonaţilor fiind de 1.219.

Populaţia comunei Recaş (după datele de la recensăminte) a oscilat între 10.800 şi 11.600

persoane până în 1977, după care înregistrează o scădere astfel că la recensământul din 1992 este

de 8.665 persoane, iar în 2002 ajunge la 8.218 persoane (tabelul 6.1 şi figura 6.1).

Tabelul nr. 6.1. Evoluţia populaţiei localităţii Recaş la recensămintele din perioada 1890-2002

Specificare
1890 1921 1930 1956 1966 1977 1992 2002

Comună 10.963 11.626 11.684 11.261 10.806 10.948 8.665 8.21
8

Recaş 3.637 4.158 4.210 4.284 4.980 5.775 5.078 4.95
5

               Sursa: Statistica Primăriei Recaş; Breviarul Statistic al judeţului Timiş, 2003, p.16

68 “Renaşterea  Bănăţeană”, nr. 4405, 20 iulie, 2004, p.5
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Figura nr. 6.1  Populaţia Recaşului la recensăminte

The population of Recaş upon censuses

Sursa: Tabelul nr.6.1

Fenomenul  de scădere al populaţiei manifestată încă din 1990 poate fi explicat prin:

- sporul natural negativ după acest an;

- emigrarea populaţiei de etnie germană;

- migrarea populaţiei;

- lipsa asistenţei medicale şi a drumurilor de acces spre satele din dealuri;

-  obiceiul  împrumutat  de românii  veniţi  (la  Recaş mai  ales),  cât  şi  din cei  stabiliţi  în

celelalte sate de a avea un singur copil, spre a nu diviza averea la căsătoria acestuia.

O descriere mai detailată a populaţiei localităţii Recaş în perioada 1997-2002 în funcţie de

aceste coordonate este prezentată în tabelul 6.2.

Tabelul nr. 6.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei Recaşului

Specificare
1997 1998 1999 2000 2001 2002

nr. 8.166 8.032 8.125 8.107 8.060 8.218Populaţia totală
din care: % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

nr. 4.137 4.057 4.106 4.091 4.060 4.164Femei

%
50,7 50,5 50,5 50,5 50,3 50,7

Născuţi vii 84 94 73 92 84 81
Decedaţi 161 113 119 104 125 141
Spor natural -87 -19 -46 -18 -41 -60
Stabiliri de domiciliu în
localitate

98 103 108 183 129 150

Plecări cu domiciliu din
localitate

132 99 137 105 100 124
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Stabiliri de reşedinţă în
localitate

214 114 292 272 157 148

Plecări cu reşedinţă din
localitate

132 108 129 122 94 63

Sursa: Statistica Primăriei Recaş şi Date de la DRS Timiş.

Se observă o uşoară ascendenţă a femeilor, ponderea acestora oscilând între 50,3 şi 50,7.

Oscilaţii mai mari se constată în cazul sporului natural (negativ), cu diferenţe între ani (-12 în anul

2000, -60 în 2002 sau –87 în 1997).

De asemenea se constată că stabilirile de domiciliu în localitate sunt, după anul 2000, mai

multe decât plecările cu domiciliu din localitate. Şi stabilirile de reşedinţă devansează plecările cu

reşedinţă din localitate în toţi anii analizaţi. Această tendinţă credem că se va accelera în viitor,

datorită noului statut al localităţii Recaş.

Populaţia venită în localitate provine din judeţele Alba, Bihor, Cluj, Iaşi, Botoşani, Suceava,

Dolj, Sibiu şi este formată mai ales din români stabiliţi în locul populaţiei germane emigrată.

Populaţia maghiară a venit din judeţele Mureş, Sălaj, Covasna, Harghita.

Populaţia plecată constă din germani şi maghiari care au emigrat spre Germania şi Ungaria

sau  spre  alte  zone  ale  ţării  cu  populaţie  maghiară mai  compactă,  dar  şi  români  şi  sârbi  care  au

plecat spre Timişoara. Satul Nadăş a suferit o depopulare totală prin plecarea locuitorilor spre

Recaş, Pişchia sau Timişoara.

Tabelul nr. 6.3. Structura pe grupe de vârstă. %

Grupa de vârstă
Anii 0-14 15-59 60 de ani şi peste

1966 20,39 62,56 17,05
1977 14,6 58,3 27,10
1992 22,29 56,31 21,40
2002 20,01 56,40 23,59

Sursa: Primăria comunei Recaş

Se  observă că populaţia  aptă de  muncă are  o  tendinţă de  scădere  treptată,  iar  populaţia  de

peste 60 de ani creşte în procent, deci populaţia este în stagnare şi chiar îmbătrânire lentă (tabelul

6.3). În anul 2004 doar 12% dintre locuitori sunt de vârstă şcolară.

 Structura populaţiei ocupate. Din totalul populaţiei active, 25,6% este ocupată în

agricultură, 30,4% în sectorul secundar şi 16,3% în cel terţiar. Numărul şomerilor este în jur de 100

persoane, din care 25,5% îl reprezintă populaţia feminină.

O analiză evolutivă a populaţiei salariate (1997-2002) scoate în evidenţă următoarele: o

pondere  mare a salariaţilor din agricultură în anul 1998 (42,2%), după care, în anii următori (1999,

2000, 2001), numărul acestora se diminuează mult, astfel că la recensământul din 2002, acesta era

de 7 ori mai mic decât în 1998. În sectorul secundar de activitate (industrie şi construcţii), după o
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oscilare în jurul valorilor de aproximativ 5,1% (1997), 7,1% (1998), 9,2% (1999), 8,5% (2000 şi

2001), procentul salariaţilor ajunge în 2002 la 18,3%.

În servicii, situaţia este oarecum diversificată, în timp ce în domeniul bancar şi de

administraţie  publică,  ca  şi  în  domeniul  sănătăţii,  în  anul  2002 se constată o  creştere  faţă de anul

2001, în învăţământ ponderea salariaţilor a scăzut de la 13,5% în 2001, la numai 10,1% în 2002, o

valoarea apropiată de anul 1997, dar cu 5% mai mică decât în anul 2000.

În aceeaşi notă şi numărul unităţilor de învăţământ a scăzut de la 13 în 1997 la 11 în 2002 (5

grădiniţe, 5 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial, 1 liceu).

Numărul copiilor înscrişi în grădiniţe a crescut din 1997 până în 1999, după care a urmat o

scădere în 2000 şi 2001, pentru ca în 2002 să crească din nou (tabelul 6.4). Numărul elevilor pe

total  s-a  micşorat  din  1997  până în  2002,  atât  cei  înscrişi  în  învăţământul  primar,  cât  şi  cei  din

învăţământul liceal, în schimb numărul celor care frecventează învăţământul gimnazial a crescut de

la 491 la 606 în 2002.

Tabelul nr. 6.4. Evoluţia numărului de elevi şi a personalului didactic în perioada 1997-2002

în localitatea Recaş

           Denumire
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Elevi înscrişi total, din
care:

1.268 1.312 1.297 1.249 1.205 1.207

În învăţământul primar 624 629 608 548 497 472
În învăţământul
gimnazial

491 544 581 585 589 606

În învăţământul liceal 133 139 108 116 119 129
Personal didactic total
din care:

148 89 127 128 119 114

În învăţământul
preşcolar

9 14 15 11 10 12

În învăţământul primar 78 37 47 40 33 30
În învăţământul
gimnazial

49 31 58 46 45 44

În învăţământul liceal 10 7 7 31 31 28
Săli de clasă şi cabinete
şcolare

66 74 72 57 70 74

Laboratoare şcolare 5 5 5 5 6 7
Ateliere şcolare 5 4 4 3 2 2

Sursa: Statistica Primăriei Recaş, Date de la DRS Timiş

Personalul didactic, în afară de cel din învăţământul liceal şi preşcolar a scăzut faţă de 1997,

cea mai drastică scădere înregistrându-se în anul 1998 şi parţial, 1999. Sălile de clasă şi cabinetele

şcolare au avut o evoluţie crescândă, în schimb atelierele şcolare s-au redus (de la 5 în 1997 la 2 în

2002). Numărul bibliotecilor a rămas acelaşi din 1997, în schimb numărul abonamentelor la radio
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şi televiziune s-a diminuat cu aproximativ 570 de abonamente la radio şi cu mai mult de 600 de

televiziune.

Ocrotirea sănătăţii în localitatea Recaş este asigurată de 3 medici în 2002, faţă de 8 în 1997,

1 stomatolog, personal mediu sanitar în număr de 6 faţă de 13 în 1997, 1 farmacie şi 1 cabinet

stomatologic privat.

ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII RECAŞ

Puncte tari:

1. Calitatea terenurilor agricole este bună.

2. Existenţa elementelor de specificitate care dau particularitate şi tipicitate zonei

Recaşului (vinul de Recaş cunoscut în ţară şi peste hotare).

Puncte slabe:

1. Unele valori arhitecturale sunt într-o stare precară.

2. Starea precară a elementelor de infrastructură, drumuri de acces, alimentare cu apă,

canalizare, etc.

3. Grad redus de asociere.

Oportunităţi:

a. O mai bună valorificare a resurselor naturale existente.

b. Crearea de noi mărci locale pentru produsele locale tipice.

c. Realizarea de asociaţii în aval şi amonte de producţie, ca şi pentru producţia vegetală

şi animală.

d. Îmbunătăţirea informării locuitorilor asupra aspectelor economice, sociale şi culturale

de la nivel local şi naţional.

e. Realizarea de proiecte în vederea obţinerii de subvenţii pentru anumite investiţii în

domeniul protecţiei mediului.

Riscuri:

a. Nu este conştientizat interesul comunităţii pentru anumite proiecte de protecţia

mediului.

b. Dispariţia unor meserii tradiţionale locale.

6.2.2. Gătaia

Situată în partea de sud a judeţului Timiş, localitatea Gătaia se află la o distanţă de 55 km de

Timişoara şi se întinde pe o suprafaţa de 128.518 ha, din care 21.008 ha reprezintă terenul agricol,

din care 18.265 ha teren arabil. În componenţa acestui teritoriu administrativ se regăsesc



219

localităţile; Gătaia, Sculia, Berecuţa, Mănăstire, Sângeorge, Birda, Şemlacul Mic, Şemlacu Mare,

Butin şi Percosova.

Clima este temperat-continentală, având un caracter intermediar, cu ierni relativ blânde, veri

lungi şi călduroase, cu o temperatură medie anuală de 10,60C, favorabilă culturii plantelor şi

creşterii animalelor.

Localitatea Gătaia dispune de o reţea de distribuţie a apei potabile de 20,4 km în 2002,

precum şi de o reţea de canalizare  de 5,9 km în anul 2001.

În localitate exista o centrală telefonică cu un număr de 663 abonaţi.

Populaţia Analiza în dinamică a populaţiei localităţii Gătaia în perioada 1930-2002, la

datele recensămintelor este prezentată în tabelul 6.5.

Tabelul nr. 6.5. Mişcarea naturală a populaţiei la recensăminte

Vârsta la prima
căsătorie

Anul Populaţia
totală

Naşteri Decese Spor
natural

Căsătorii

Bărbaţi Femei

Divorţuri

1930 10.832 92 45 47 38 22 18
1948 - 81 53 28 54 21 19
1956 10.065 125 50 75 74 24 18 22
1966 9.975 59 64 -5 34 23 20
1977 10.306 87 157 -70 73 22 19
1992 8.524 93 160 -67 68 23 18 8
2002 8.103 90 130 -40 49 25 21 10

Sursa: Statistica Primăriei Gătaia

Se observă că populaţia totală a comunei Gătaia a scăzut cu 2.729 persoane din anul 1930,

când avea 10.832 locuitori, în comparaţie cu anul 2002,când are 8.103 locuitori, valori mai mari s-

au găsit la recensământul din 1956 (10.065 persoane) şi la cel din 1977 (10.306 persoane).

De asemenea naşterile au înregistrat valori mai ridicate în 1930 (92), în 1956 (125), pentru ca

numărul  lor  să scadă drastic  în  1966  (59  de  naşteri),  urmând  o  creştere  nesemnificativă până în

1992 şi apoi o uşoară scădere în 2002;

Numărul deceselor a crescut până în 1992, urmând o scădere în 2002 (130 decese), cu 30

mai puţin decât în 1992;

Căsătoriile au o evoluţie cu o curbă crescătoare până în 1956, pentru ca în 1966 să ajungă la

jumătate. În 1977 valoarea este egală cu a anului 1956, pentru ca apoi să scadă la 49 în 2002.

Vârsta medie la căsătorii pe ani este de 23 de ani la bărbaţi şi 19 ani la femei (referitor la

divorţuri nu sunt termene de comparaţie pentru că nu s-au găsit în registrele de stare civilă toate

datele necesare).



220

Tabelul nr. 6.6. Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă în anul 2002  persoane

Grupa de vârstă (ani)
Total  0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-peste

Total 8.103 981 1.228 1.069 1.186 974 889 904 687 185
Bărbaţi  3.942 503 613 518 644 526 411 379 274 74
Femei  4.161 478 615 551 542 448 478 525 413 111

Sursa: Statistica Primăriei Gătaia
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Figura nr. 6.2 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă ( 2002)

Sursa: Tabelul nr. 6.6

Analizând structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă în anul 2002 (tabelul 6.6 şi figura

6.2) se constată următoarele:

- predomină categoriile de vârstă cuprinse între: 10-19 ani (1.228 persoane), 20-29 ani

(1.069 persoane) şi 30-39 ani în număr de 1.186 persoane, reprezentând 15% din totalul

de 8.103 locuitori, din care 644 bărbaţi şi 542 femei;

- 4115 de persoane, reprezentând 50,8% din populaţia localităţii Gătaia aparţin grupelor de

vârsta cuprinse între 20-59 ani, din care 2.099 bărbaţi (51%) şi 2.016  femei (49%).

- populaţia cu vârstă cuprinsă între 0-19 ani, în număr de 2.209 persoane, reprezintă 27%

din totalul populaţiei, din care 1.116 sunt de sex masculin (51%) şi 1.093 de sex feminin

(49%);

- persoanele de 60 de ani şi peste sunt în număr de 1.776, reprezentând 21,9 % din total,

din care 1.049 femei (59%) şi 921 bărbaţi (41%).
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Tabelul nr. 6.7. Populaţia ocupată (persoane de 14 ani şi peste care au desfăşurat

activitate economică în 2002

Sectorul de activitateTotal
populaţie
ocupată

I
(agricultură)

II
(industrie,
construcţii)

III
(servicii)

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total populaţie 1.320 100 958 72,6 310 23,5 52 3,9

Bărbaţi 1.064 100 721 67,8 305 28,7 38 3,5
Femei 256 100 237 92,6 5 2,0 14 5,4

    Sursa: Statistica Primăriei Gătaia

Se observă numărul mare al celor ce lucrează în agricultură, faţă de sectorul secundar şi

terţiar. La bărbaţi situaţia pare oarecum mai echilibrată (deşi şi aici ponderea celor ce lucrează în

agricultură este dublă faţă de industrie şi construcţii), dar la femei, majoritatea (92,6%) lucrează în

agricultură şi doar 2,0% în industrie şi construcţii. Totuşi numărul femeilor care lucrează în servicii

este mai mare cu aproape 2% decât a bărbaţilor (tabelul 6.7).

Din cei care lucrează în agricultură, 68% lucrează în timp total şi 32% lucrează în timp

parţial; 25% din total lucrează în gospodării proprii, iar 8% lucrează în arendă pământul altora.

Aproape ¼ din locuitorii localităţii Gătaia sunt pensionari, numărul acestora fiind în creştere în

anul 2004, comparativ cu anii anteriori (tabelul 6.8).

Tabelul nr. 6.8. Pensionari pe anul 2004

Pensii de asigurări sociale (stat) Pensii de asigurări sociale (agricultori)Specificare
Nr.pensionari Pensia medie/lună Nr. pensionari Pensie medie/lună

Total 2.185 1.374.000 264 868.000
Bărbaţi 1.100 1.374.000 162 868.000
Femei 1.085 1,374.000 102 868.000

            Sursa: Statistica Primăriei Gătaia

În ceea ce priveşte ajutorul social (Legea 416/2001, cu aplicare din ianuarie 2002) numărul

celor care îl solicită este în creştere, deoarece foarte mulţi au ieşit din ajutorul de şomaj şi nu şi-au

găsit locuri de muncă.

Tabelul nr. 6.9. Beneficiari de ajutor social pe anul 2004

Suma medie/persoană
Total persoane 200 825.000

Bărbaţi 79 825.000
Femei 121 825.000

Sursa: Statistica Primăriei Gătaia
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Fondul de ajutor social de care dispune Primăria Gătaia a fost utilizat astfel: în anul 2002 =

691.000.000 lei; în anul 2003 = 1.577.000.000 lei; în anul 2004 = 1.800.000.000 lei, acest fond

fiind constituit din sume alocate din impozit pe venit (tabelul 6.9).

Problemele sesizate de Primărie în acest sens şi care trebuie rezolvate sunt:

- crearea de locuri de muncă în vederea încadrării beneficiarilor de ajutor social;

- pentru cazuri sociale grave Primăria va înfiinţa pe lângă Spitalul de Psihiatrie Gătaia o

Unitate medico-socială cu 200 de paturi, dotată corespunzător cu medici şi personal

angajat.

Dispariţia unităţilor de stat după 1990 şi înlocuirea cu unităţi private (unităţi care nu au

absorbit  nici  10%  din  populaţia  localităţii),  au  făcut  să crească numărul  şomerilor  (perioada  de

şomaj-12 luni şi ajutor de şomaj-9 luni) (tabelul 6.10). Majoritatea acestor şomeri proveneau de pe

urma  lichidării  S.C.COMTIM  BIRDA,  IAS-urilor,  SMA-urilor,  secţii  ale  ELECTROTOMIŞ,

AEM, Fabrica de Mobilă, Cooperativa de Consum, dar şi din licee şi şcoli profesionale.

Tabelul nr. 6.10. Numărul şomerilor în anul 2004

Şomeri Ajutor de şomaj
Nr. persoane Suma medie/lei/lună/persoană

Total persoane 43 2.023.558
Bărbaţi 23 2.023.558
Femei 20 2.023.558

Sursa: Statistica Primăriei Gătaia

În prezent, principala unitate cu cel mai mare număr de angajaţi este Spitalul de Psihiatrie

Gătaia cu 240 salariaţi, urmată de Takata-Petry (secţie de confecţii volane maşini) cu 100 salariaţi,

Liceul Teoretic Gătaia cu 60 salariaţi, LIPOPLAST cu 30 salariaţi, Primăria cu 55 salariaţi,

Activităţi private cu 40 salariaţi, Centrul de sănătate cu 19 salariaţi, Poşta cu 5 salariaţi.

Posibilităţi ale ocupării forţei de muncă din Gătaia ar putea fi create prin redeschiderea

secţiilor AEM (200 locuri de muncă), Electrotimiş (100 locuri de muncă), confecţii metalice,

textile, comerţ (500 locuri de muncă).

Mişcarea migratorie de după 1990 a cuprins atât plecări din localitate (mai multe în localităţi

din judeţul Timiş, mai puţine înspre alte judeţe), cât şi stabiliri în comună (în special din judeţele

din nord-estul ţării, dar şi din sud şi centrul României); 32 de persoane au emigrat în ţări din centrul

şi vestul Europei (tabelul 6.11).
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Tabelul nr. 6.11. Mişcarea migratorie a populaţiei (1990-2004)

Zona de provenienţă (cei stabiliţi)
de destinaţie(cei plecaţi)

Stabiliri în
localitate

Nr. persoane

Plecări din
localitate

Nr. persoane

Sold
migratoriu

Nr. persoane
Total persoanele, din care spre: 133 114 +19
Localităţi din judeţul Timiş 5 69 -64
Localităţi din zona judeţelor CS,AR,BH,HD 18 2 +16
Localităţi din Transilvania 21 3 +18
Localităţi din Sud - Oltenia, Muntenia 32 3 +29
Localităţi din NE – Moldova 57 5 +52
Localităţi din altă ţară 32 -32

Sursa: Statistica Primăriei Gătaia

Ţările în care au emigrat cei 32 de localnici sunt: Germania: 26 persoane – foşti germani

locuitori ai localităţii Gătaia; Austria:3 persoane – prin căsătorie; Ungaria:3 persoane – cetăţeni

maghiari locuitori ai localităţii Gătaia.

În ceea ce priveşte mobilitatea teritorială temporară (navetism) în anul 2004 aceasta

cuprinde:

A). Persoanele din localitate care lucrează sistematic în alte localităţi sunt în număr de 235,

din care 157 bărbaţi şi 78 de femei. Majoritatea fac parte din grupa de vârstă  20-40 ani şi posedă

nivel  de  instruire  de  8-12  clase  şi  sunt  calificate  conform  meseriilor  pe  care  le  profesează sau

calificări la locul de muncă.

Unităţile la care îşi desfăşoară activitatea sunt: EYBL Deta, Depoul CFR, Unităţi sanitare din

Timişoara, în construcţii în Timişoara, societăţi private. Navetiştii se deplasează cu autobuz sau

trenuri, zilnic.

B). Persoanele din afara localităţii care lucrează sistematic în localitate sunt în număr de 42,

din care bărbaţi - 22, femei – 20, din grupa de vârstă aprox. 20-40 ani.

Aceste persoane îşi desfăşoară activitatea la: Spitalul de Psihiatrie Gătaia (medici, asistenţi),

Liceul Gătaia (profesori) sau în alte unităţi economice cum ar fi: LIPOPLAST (personal de

conducere), AGROSAS (medici veterinari, tehnicieni), Takata-Petry (personal de conducere),

Centrul de Sănătate (medici, asistenţi).

Comparativ cu situaţia dinainte de 1989 (când locurile de muncă pentru locuitorii comunei

Gătaia nu constituiau un impediment), în condiţiile actuale, când în locul unităţilor de stat lichidate

nu s-a pus nimic, locurile de muncă reprezintă o problemă. Din discuţiile cu primarul oraşului

Gătaia, în 2003 domnul Barbu Nelu, se are în vedere pe viitor aşa cum arătam,  extinderea

activităţilor economice, prin crearea unor unităţi comerciale, unităţi prestatoare de servicii şi cu

profil agricol, acoperind în acest sens forţa de muncă existentă în oraş.

Gospodăriile familiale din Gătaia au fost în anul 2004 în număr de 2.758, din care fără copii-

707, cu un copil-928, cu 2 copii-728,3 şi cu mai mulţi copii-395.

Tipuri de familie întâlnite pe raza localităţii sunt:
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- familii cu 3 generaţii (bunici, părinţi, copii) 1.102

- familii cu 2 generaţii (părinţi, copii) 1.580

- familii nucleare (părinţi fără copii)   707

        - părinţi tineri(încă fără copii)     75

                            - părinţi vârstnici(rămaşi fără copii)   632

- familii monoparentale:

        - mama + copil     52

        - tata + copil     17

Educaţia tinerei generaţii este realizată în localitate prin  19 unităţi de învăţământ, din care

10 grădiniţe, 8 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial şi un liceu.

Copiii din Gătaia urmează cursurile ciclului primar şi gimnazial la şcoala din localitate, sunt

doar foarte puţine cazuri când aceştia pleacă în altă localitate. Tot aici vin şi copii din satele

aparţinătoare care, fie că nu au şcoală în sat, fie că doresc să urmeze şcoala în Gătaia (Şemlacul

Mare, Şemlacul Mic, Butin, Percosova, Mănăstire, Berecuţa, Sângeorge, Birda, Măureni, etc.). Unii

dintre ei stau în internatul liceului, alţii fac naveta. După terminarea clasei a VIII-a, elevii au

posibilitatea  de  a  urma  liceul  teoretic  din  localitate,  optând  pentru  clasă cu  profil  real  sau  uman.

Numărul absolvenţilor claselor a VIII-a fiind mai mare decât numărul locurilor la liceu, nu toţi pot

să-şi continue studiile în Gătaia. Cei care nu reuşesc aici sau care nu doresc să rămână în Gătaia se

orientează spre liceul din Deta şi un număr destul de mic, spre Timişoara. Neavând şcoală de arte şi

meserii în localitate, elevii care doresc să urmeze o asemenea şcoală se înscriu la Deta, Timişoara

sau în judeţul Caraş-Severin. Locuri de muncă pentru tinerii absolvenţi nu prea există. Tinerii cu

studii superioare au găsit puţine locuri de muncă în învăţământ, sănătate, primărie. Elevii liceului

sunt iniţiaţi şi instruiţi în utilizarea calculatorului prin orele specifice din programa de învăţământ.

În cadrul liceului există un modern cabinet de informatică dotat cu calculatoare noi, cu acces la

internet.

Am încercat, prin discuţiile cu profesorii şi directorul liceului din Gătaia să schiţăm o rută

şcolar-profesională a absolvenţilor liceului începând cu anul universitar 1997/1998.

Tabelul nr. 6.12. Ruta şcolar-profesională a absolvenţilor de liceu din Gătaia

Promoţia Total
absolvenţi

Facultate  Postliceal Lucrează  Şomeri Plecaţi în
străinătate

1997-1998 39 13 7 13 4 2
1998-1999 46 16 8 11 6 5
1999-2000 42 13 6 15 8 0
2000-2001 41 13 11 12 4 1
2001-2002 26 15 5 3 1 2
2002-2003 53 16 14 14 6 3

Sursa: Documente ale Liceului teoretic din Gătaia
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Se observă numărul mare al absolvenţilor liceului din Gătaia care urmează o facultate sau o

şcoală postliceală, aceştia reprezentând mai mult de jumătate din numărul total de absolvenţi (în

anul 2001/2002 mai mult de jumătate din absolvenţi au fost admişi într-o formă de învăţământ

superior). O bună parte dintre elevii absolvenţi şi-au găsit un loc de muncă, dar sunt şi dintre aceia

care au ajuns în categoria şomerilor (tabelul 6.12).

În perspectivă, referitor la infrastructura învăţământului, se urmăreşte modernizarea

laboratoarelor şi sălilor de clasă, construirea unei săli moderne de sport, a unei grădiniţe moderne.

 În domeniul sănătăţii, Gătaia are în dotare următoarele elemente de infrastructură:

- 6 cabinete medicale, dintre care: câte un dispensar medical în Şemlacul Mare şi Birda, un

dispensar medical de pediatrie Gătaia, 3 cabinete medicale de medicină de familie (medici şi

asistenţi) în Gătaia; o farmacie, două laboratoare de analize,  un cabinet oftalmologic, un cabinet

ORL, o  staţie de ambulanţă.

Cabinetele medicale sunt dotate cu aparat de urgenţă, ecograf, ostoscop, aparate de

specialitate în laboratoare. Toate sunt organizate într-un centru de permanenţă (asigură activitate

medicală de urgenţă continuu, la sfârşit de săptămână şi în sărbătorile legale). Există o staţie de

ambulanţă (5 şoferi, 5 asistente), serviciu permanent. În ceea ce priveşte prevenţia bolilor şi

planningul familial se face la cabinete de la caz la caz, nu în programare specială. Cu privire la

educaţia sanitară, se face la fiecare caz în parte. Naşterile sunt asistate la Maternităţile din Deta şi

Timişoara (foarte rar, cazuri sociale şi psihice nasc la domiciliu). Numărul avorturilor este mic, la

cerere (1-2 spontane pe an), neexistând  nici un avort provocat în ultimii 3 ani. Abandonurile de

copii  şi  bătrâni  se  referă la  cazuri  sociale  şi  cazuri  cu  probleme  economice.  În  ceea  ce  priveşte

poluarea nu sunt probleme grave; ridicarea gunoiului menajer se face după un grafic stabilit de

Primărie.

Perspectivele localităţii Gătaia, (care începând cu 07.04.2004 a devenit oraş, având un număr

de 6.101 locuitori) cu satele: Şemlacul Mare, Şemlacul Mic, Butin, Percosova, şi a localităţii Birda

care a devenit comună cu satele: Mănăstire, Berecuţe şi Sângeorge cu 2.002 locuitori, se leagă de

reabilitarea infrastructurii, căi de comunicaţie (drumuri) pe o lungime de 210 km, extinderea

canalizării cu încă 7 km şi reabilitarea Staţiei de epurare; de extinderea reţelei  de alimentare cu apă

cu 22 km în Gătaia şi 21 km în Birda; de crearea unei microîntreprinderi de prelucrare a produselor

agricole şi reluarea activităţii în întreprinderi cu profil industrial; de reabilitarea Spitalului de

Psihiatrie cu deschiderea unei unităţi de asistenţă medico-socială (200 locuri) şi funcţionarea a  7

cabinete în Centrul de Sănătate.
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 ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII GĂTAIA

Puncte tari:

1. Calitatea bună a terenurilor agricole.

2. Atractivitate pentru investitori (români şi străini).

Puncte slabe:

1. Starea precară a unor căi de comunicare (drumuri) pe o lungime de 210 km.

2. Starea precară a Staţiei de epurare.

3. Grad redus de asociere.

Oportunităţi:

a. O mai bună valorificare a resurselor naturale existente.

b. Realizarea de proiecte în vederea obţinerii de subvenţii pentru anumite investiţii în

favoarea dezvoltării industriei.

c. Reluarea activităţii în trei întreprinderi cu profil industrial (AEM, Electrotimiş,

Mobila).

d. Reabilitarea Spitalului de Psihiatrie şi deschiderea unei unităţi de asistenţă medico-

socială.

e. Măsuri hidroameliorative de desecare şi evacuare a apelor în exces pentru asigurarea

protecţiei şi calităţii solurilor.

f. Modernizarea lucrărilor de apărare, îndiguire şi desecare, cât şi extinderea acestora

când sunt justificate ecologic şi economic.

Riscuri:

a. Dispariţia unor meserii locale, tradiţionale.

b. Nu este conştientizat interesul comunităţii pentru anumite proiecte de protecţia

mediului.

c. Posibilitatea degradării fizice a solului.

6.2.3. Periam

Situată în nord-vestul judeţului Timiş, pe DJ 682, localitatea Periam,  reşedinţa comunei cu

acelaşi nume, se află la o distanţă de 52 km de municipiul Timişoara şi 19 km de Sânicolaul Mare,

oraşul cel mai apropiat. Comuna Periam se întinde pe o suprafaţă de 8.607 ha, din care 8.166 ha

reprezintă terenul agricol.

În componenţa administrativă a comunei se găsesc localităţile Periam şi Pesac.

Climatul este temperat-continental moderat, cu slabe influenţe mediteraneene, ce se

manifestă prin ierni blânde şi veri nu prea călduroase, temperatura medie anuală fiind de 10,80C.
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Teritoriul comunei se situează în zona stepei danubiene, la interferenţa subzonei antestepei masive

cu cea a silvostepei.

Infrastructura. Dintre resursele locale ale localităţii Periam amintim utilităţile: alimentare cu

apă potabilă (80%), canalizare (800m), alimentare cu gaz metan (100%), energie electrică, telefonie

(Alcatel), străzi asfaltate (9,5 km liniari) şi pietruite (12 km). Transportul locuitorilor se realizează

prin intermediul căii ferate Periam-Timişoara (50 km), Periam-Arad (45 km), Periam-Sânicolaul

Mare (20 km), Periam-Jimbolia (30 km) sau prin transport rutier. De asemenea la distanţă relativ

mică se  află două aeroporturi  intrenaţionale:  Timişoara  (50  km)  şi  Arad  (45  km).  Tot  la  distanţă

mică se află două treceri de frontieră spre Ungaria şi Jugoslavia.

Populaţia Populaţia localităţii Periam a oscilat în ultimii 8 ani în jurul a 6.700 locuitori, cea

mai mică valoare înregistrându-se în anul 2002 (6.539). În anul 2004, populaţia a fost de 6.757

locuitori (4.771 în Periam şi 1.986 în Pesac).69

Tabelul nr. 6.13. Mişcarea naturală şi mişcarea migratorie a populaţiei Periamului(1 iulie)

AniiSpecificare
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Populaţia totală din care: 6741 6757 6732 6736 6797 6539
nr. 3332 3362 3354 3361 3404 3336Femei
% 49,4 49,6 49,5 49,9 50,1 51,0
nr. 6689 6698 6675 6683 6722 6492Populaţie cu domiciliul

în localitate % 99,2 99,1 99,1 99,2 98,9 99,2
Născuţi vii 91 86 73 78 74 84
Decedaţi 82 71 82 79 72 89
Spor natural 9 15 -9 -1 2 -5
Stabiliri de domiciliu în
localitate

83 67 85 66 110 38

Plecări cu domiciliul din
localitate

88 76 65 69 58 50

Stabiliri de reşedinţă în
localitate

160 137 138 121 123 108

Plecări cu reşedinţă din
localitate

108 78 81 68 48 61

Sursa: Statistica Primăriei Periam şi Date de la DRS Timiş

Se observă că ponderea femeilor este sub 50% până în anul 2000, cu 0,1% mai mult în 2001

şi 51,0% în 2002. De asemenea populaţia cu domiciliul în localitate este în fiecare an în jurul a

99%.

Sporul natural este mai ridicat decât media pe judeţ sau valorile altor comune ale judeţului.

Dinamica stabilirilor şi plecărilor cu domiciliul (în sau din) localitate este oarecum

diferenţiată pe ani, în sensul că stabilirile sunt mai numeroase doar în 1999 şi 2001, pe când

69 Statistica primăriei Periam
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plecările sunt mai multe în ceilalţi ani studiaţi (1997, 1998, 2000 şi 2002). În schimb “stabilirile de

reşedinţă” sunt în fiecare an mai multe decât plecările cu reşedinţă din comună (tabelul 6.13).

Evoluţia numărului de salariaţi, după o curbă descrescândă până în 2001, realizează un salt

cantitativ de peste 250 de persoane în 2002 (tabelul 6.14).

Tabelul nr. 6.14. Evoluţia numărului de salariaţi în perioada 1997-2002 în Periam (1 iulie) nr.
mediu de persoane

Anii
Specificare 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Agricultură 290 356 223 110 150 122
În industrie (prelucrătoare,
extractivă, construcţii)

143 146 122 136 141 217

Comerţ şi alte servicii 100 113 86 90 83 170
Învăţământ 109 114 117 121 105 99
Sănătate 19 19 20 20 22 31

Sursa: Statistica Primăriei Periam şi Date de la DRS Timiş

În comuna Periam sunt 4 unităţi de învăţământ (doar în anul 1998 au fost 5) (tabelul 6.15).

Interesant este faptul că numărul copiilor din grădiniţă a crescut din 1997 până în 2002. De

asemenea, faţă de anul 1997 şi numărul elevilor a crescut până în 2001 (de la 960 în 1997 la 1.018

în 2001), ca apoi, în 2002, să scadă iarăşi la 986 de elevi.

În schimb, numărul elevilor de liceu, care era în 1997 de numai 87 de elevi, a crescut

la 217 în 1998, ajungând în 2002 la 153 elevi.

Tabelul nr. 6.15. Unităţile de învăţământ şi numărul de elevi înscrişi în perioada 1997-2002 la
Periam (1 iulie)

Anii
Specificare 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 2 3 4 5 6 7
Unităţi de învăţământ total, din
care:

4 5 4 4 4 4

Grădiniţe 2 2 2 2 2 2
Şcoli din învăţământul primar şi
gimnazial

2 2 1 1 1 1

Licee - 1 1 1 1 1
Copii în grădiniţe 165 166 173 191 220 212
Elevi, total din care: 960 1.079 1.028 1.014 1.018 986
În învăţământul primar şi
gimnazial

873 862 866 859 869 833

În învăţământul liceal 87 217 162 155 149 153
Personal didactic, total 83 44 75 67 78 61

1 2 3 4 5 6 7
Săli de clasă şi cabinete şcolare 10 43 44 41 45 38
Laboratoare şcolare 2 7 7 7 7 7
Ateliere şcolare 1

Sursa: Statistica Primăriei Periam şi Date de la DRS Timiş
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Ocrotirea sănătăţii este asigurată de 4 medici în sectorul public în 2002 (faţă de 9 în 1997),

de 1 stomatolog (sector public) şi 2 din sectorul privat. Personalul sanitar mediu a oscilat în jurul a

5-6 persoane. Aceştia îşi desfăşoară activitatea într-un dispensar medical, două farmacii şi două

cabinete stomatologice private.

Unităţile de poştă şi telecomunicaţii s-au  redus  de  la  4  la  2,  în  schimb  abonamentele

telefonice (telefonie fixă) au crescut de la 236 în 1997 şi 1998 la 1.120 în 2002.

Detalierea unor caracteristici demografice ale populaţiei comunei Periam în 2004 scoate în

evidenţă că la un număr de 6.757 locuitori (4.771 în Periam şi 1.986 în Pesac), 21,5% sunt minori,

iar dintre cei majori (5.337 locuitori), 70% au vârsta sub 50 de ani şi 30% peste 50 de ani. Femeile

reprezintă 51,0%, iar bărbaţii, 49,0%70.

Populaţia ocupată pe grupe mari de vârstă este de 60% între 18 şi 35 de ani, 40% între 35 şi

60 de ani şi peste.

În funcţie de gradul de pregătire, forţa de muncă a localităţii care are studii superioare este în

proporţie de 5%, cea cu studii medii, 65%, iar cu studii generale, 30%.

De asemenea,  în  Periam se află şi  230 de persoane absolvenţi  ai  unor şcoli  profesionale şi

150 de persoane cu calificări la locul de muncă, majoritatea dintre aceste persoane obţinând

calificarea la “Fabrica de pălării LUX”, care, momentan, lucrează sub capacitate, datorită lipsei

comenzilor. În afară de pălării (aproximativ 500.000 bucăţi pe an) aici se mai realizează articole de

lenjerie, şepci, mănuşi, pâslă, coşuri.

Forţa de muncă disponibilă a ajuns în anul 2004 la 8%, dintre care 3% bărbaţi şi 5% femei.

Existenţa şomerilor este datorată lipsei locurilor de muncă după absolvirea diferitelor forme de

învăţământ şi pregătire profesională, reducerilor de angajaţi cauzate de lipsa comenzilor, lipsa

întreprinzătorilor particulari, deşi proprietatea privată în localitate deţine 55%.

Venitul mediu net pe locuitor se structurează diferit: pentru pensionari în medie  800.000 lei

pe lună, agricultorii obţin acest venit în funcţie de cultură şi producţie; angajaţi (de stat) 2.800.000

lei/lună, iar cei de la firme particulare 2.500.000 lei/lună.

Sursele de venituri sunt în majoritate din agricultură (65%), din comerţ (5%) şi din alte surse

(30%). Puterea de cumpărare este: slabă (5%), mulţumitoare (10%), bună (60%), foarte bună

(25%). Procentul populaţiei sărace este apreciat deci ca fiind de 5%. Numărul persoanelor asistate

în Periam este de 37.

70 Statistica Primăriei Periam
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ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII PERIAM

Puncte tari:

1. Teren arabil de cea mai bună calitate.

2. Posibilităţi diverse de utilizare a apei termale şi a gazului provenit din sonda de apă

termală.

3. Terenuri pentru construirea unor case de vacanţă pe malul Mureşului şi plajă

utilizabilă.

Puncte slabe:

1. Inactivitatea podului plutitor care uneşte şoseaua Nădlac-Arad şi Nădlac-Timişoara.

2. Lipsa unor spaţii pentru păstrarea şi prelucrarea piersicilor şi merelor (de cea mai bună

calitate)

3. Lipsa investitorilor străini.

4. Pierderea specificului unor unităţi economice (Fabrica de pălării de exemplu, care nu

mai realizează produsele ce-au făcut-o renumită.

Oportunităţi:

a. O mai bună valorificare a resurselor naturale existente.

b. Valorificarea în mai mare măsură a materiei prime şi auxiliare pentru Fabrica de

pălării LUX, din resurse locale.

c. Informarea localnicilor cu privire la aspectele economice, sociale şi culturale ale

localităţii, regiunii şi ţării.

Riscuri:

a. Dispariţia unor meserii tradiţionale locale şi a unor activităţi specifice desfăşurate la

fabrica de cărămidă, la cea de gheaţă, pe care Periamul le-a avut cândva.

b. Neconştientizarea interesului comunităţii pentru anumite proiecte de protecţia

mediului.

6.2.4. Biled

Localitatea Biled este situată în partea vestică a oraşului Timişoara, la o distanţă de 27 km,

pe drumul naţional DN6, între graniţele cu Serbia şi Ungaria, în Câmpia Timişului.

Fiind situat în Câmpia Timişului, solurile predominante sunt cernoziomuri, deosebit de

fertile.

Clima este temperat continentală cu influenţe mediteraneene, flora şi fauna fiind specifice

zonei de câmpie.

Din punct de vedere administrativ, este comună, având ca sate aparţinătoare localităţile

Şandra şi Uihei.
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 Infrastructura localităţii Străzile în localitatea Biled sunt în proporţie de 80% pietruite,

restul fiind drumuri naţionale sau judeţene asfaltate.

Alimentarea cu apă a gospodăriilor se face de la reţeaua comunală, unele gospodării având şi

fântână proprie în curte, calitatea apei fiind foarte bună; reţeaua  de distribuire a apei potabile, are o

lungime de 58,0 km iar a conductelor de distribuire a gazelor  34,6 km.

Reţele telefonice există în localitate, dar sunt insuficiente şi rudimentare; astfel la o populaţie

totală de 6.348 locuitori, în 2003 existau 1.158 numere de abonamente telefonice (la telefonie fixă).

 Populaţia Din analiza în dinamică a populaţiei comunei Biled (tabelul 6.16), în perioada

1869-2003, se observa o creştere a populaţiei totale până în 1900, după care are loc o scădere

continuă a populaţiei până în 1992, iar la recensământul din 2002 şi apoi în 2003, o uşoară tendinţă

de creştere.

Tabelul nr. 6.16. Dinamica populaţiei comunei Biled

1869 1900 1930 1956 1992 2002 2003
6.848 7.319 6.245 6.599 6.108 6.301 6.348

Sursa: Statistica Primăriei Biled

În perioada 1990-2000 se constată o creştere a populaţiei totale de la 6.165 persoane în

1990, la 6.863 în 2000, pentru ca în 2002 să ajungă 6.301, iar în 2003 la 6.348.

Din totalul populaţiei comunei, după structura populaţiei pe naţionalităţi, 78,68% sunt

români, 3,6% sunt de naţionalitate maghiară, 5,22% de naţionalitate germană şi 2,62% de altă

naţionalitate.

În funcţie de nivelul de instruire, majoritatea locuitorilor comunei Biled au absolvit un liceu

sau o şcoală profesională, fiind urmaţi de absolvenţii a 5-8 clase şi apoi a celor cu studii superioare.

Aspectele demografice mai semnificative sunt prezentate în tabelul 6.17.

Tabelul nr. 6.17. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei comunei Biled

Specificare 1998 1999 2000 2001 2002 2003
6.700 6.774 6.863 6.804 6.301 6.348Populaţia totală                   nr.

din care                               %
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.348 3.378 3.418 3.393 3.149 3.174Femei                                  nr.

                                            %
49,9 49,8 50,4 49,8 49,9 50,0

Născuţi vii 76 86 71 68 74 60
Decedaţi 77 55 65 47 63 51
Spor natural -1 31 6 21 11 9
Stabiliri de domiciliu în
localitate

69 83 58 94 100 107

Plecări cu domiciliul din
localitate

72 134 260 91 71 61

Sursa: INS; DRS Timiş
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Ponderea femeilor în totalul populaţiei este relativ constantă, dar cu 0,1-0,2 procente mai

mică de 50%, această valoare întâlnindu-se doar în anul 2003; într-un singur an din cei analizaţi

(2000) trece cu 4 sutimi de 50%. Reţine atenţia sporul natural pozitiv în toţi anii analizaţi, în afară

de 2001, când valoarea acestuia a fost de –1.

În ceea ce priveşte migrarea populaţiei, dacă până în 2000 plecările cu domiciliul erau mai

multe decât stabilirile, raportul acestora se inversează începând cu anul 2001 şi se accentuează în

2002 şi 2003.

Structura socio-economică a populaţiei Din totalul populaţiei active, aproximativ 31% îşi

desfăşoară activitatea în sectorul primar, 39% în cel secundar şi doar 6,7% în cel terţiar, restul fiind

persoane neocupate (circa 23,3%).

Suprafaţa agricolă este în proprietate privată, fiind exploatată de două societăţi agricole care

arendează terenul, 20 de asociaţii de tip familial care exploatează 1.093 ha, iar restul terenului este

exploatat de producători individuali, cu o medie de 3,45 ha pe gospodărie.

Pe raza localităţii Biled funcţionează unităţi industriale cu capital majoritar de stat, fiind

filiale ale unor unităţi industriale din Timişoara, Arad, Ploieşti, Zădăreni, alături de care

funcţionează o serie de intreprinderi mici şi mijlocii, care îşi aduc aportul la dezvoltarea comunei.

De asemenea sunt bine reprezentate unităţile de comerţ şi servicii.

În localitate există un număr de 100 agenţi economici, din care 73 sunt, după forma juridică

S.R.L-uri, două sunt S.A, 22 sunt A.F.P.F şi două S.N.C-uri.

Serviciile publice sunt bine reprezentate în comună, existând 3 şcoli generale, un Grup

Şcolar Agricol, o Şcoală profesională.

Asistenţa medicală este asigurată prin patru cabinete medicale, o farmacie, un cabinet

stomatologic, 3 unităţi PTTR, 5 biblioteci.

Tabelul 6.18. Evoluţia numărului de elevi şi a personalului didactic în perioada 1997-2002

AniiSpecificare
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Elevi înscrişi total, din care: 1036 1050 1061 1086 1075 1050
În învăţământul primar 503 469 443 430 400 383
În învăţământul gimnazial 345 427 446 458 448 420
În învăţământul liceal 139 124 112 127 115 162
În învăţământul profesional,
complementar, de ucenici

49 30 60 71 112 85

Personal didactic total, din
care:

84 76 82 82 86 83

În învăţământul primar 24 23 22 21 21 20
În învăţământul gimnazial 27 27 31 36 33 33
În învăţământul liceal - - - 5 7 9
În învăţământul profesional 14 7 11 6 9 5



233

Săli de clasă şi cabinete
şcolare

50 48 39 44 42 41

Laboratoare şcolare
6 6 4 7 6 5

Ateliere şcolare - număr 5 7 - 8 7 7
Sursa: INS, DRS Timiş

Se observă din datele tabelului 6.18, că în cei şase ani analizaţi tendinţa generală este

de scădere, atât a numărului de elevi, mai ales în învăţământul primar şi gimnazial, cât şi a

numărului personalului didactic de la cele două trepte de învăţământ. Doar în cazul

învăţământului liceal se observă o creştere de aproximativ 50 de elevi în anul 2003,

comparativ cu 2002, cauzată într-o oarecare măsură şi de forma acestui tip de învăţământ,

cu frecvenţă redusă. Numărul sălilor de clasă s-a redus faţă de anul 1998, dar atelierele

şcolare s-au îmbogăţit cu încă două. Ocrotirea sănătăţii se asigură prin trei medici de

familie, doi medici stomatologi (unul în sectorul public şi altul în sectorul privat), un

farmacist (în sectorul privat), iar personalul sanitar mediu este în număr de patru. În

domeniul culturii şi artei funcţionează cinci biblioteci, dintre care una publică; numărul

abonamentelor la radio a crescut în 2003 la 1871, a celor la televiziune la 1788, fiind totuşi

destul de reduse la o populaţie de 6348 (o medie de 3,4 persoane la un aparat de radio şi

3,5 persoane la un televizor).

ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII BILED

Caracteristicile spaţiului rural al localităţii Biled sunt transferabile tuturor localităţilor din

zona de câmpie joasă a Banatului şi localităţilor de câmpie din Arad.

Punctele tari:

1. calitate superioară a terenurilor agricole;

2. existenţa relaţiilor de cooperare între Biled şi Timişoara;

3. o stare acceptabilă a infrastructurii

Puncte slabe:

1. apa freatică la mică adâncime în anumite zone;

2. unele valori arhitecturale sunt într-o stare precară;

3. grad redus de asociere;

4. lipsa serviciilor financiar bancare din localitate.

Oportunităţi:
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a. o mai bună valorificare a resurselor naturale existente;

b. realizarea de asociaţii în aval şi amonte de producţie, cât şi pentru producţia

vegetală şi animală;

c. redescoperirea tradiţiilor culinare şi culturale tradiţionale şi punerea lor în

valoare;

d. realizarea de proiecte în vederea obţinerii de subvenţii pentru anumite investiţii

în domeniul protecţiei mediului.

Riscuri:

a. nu este conştientizat interesul comunităţii pentru anumite proiecte de protecţia

mediului;

b. dispariţia unor meserii tradiţionale locale.

6.2.5. Giera

Situată în zona de sud-vest a judeţului Timiş, localitatea Giera se află în limita frontierei cu

Iugoslavia. Accesul se face pe DN 59, pe ruta Deta-Foeni-Cărpiniş şi pe calea ferată, relaţia

Timişoara-Jebel-Giera. Comuna are în componenţă satele Toager şi Grăniceri.

Localitatea dispune de o reţea de distribuire a apei potabile de 9,4 km în anul 2003. În

comună există o centrală telefonică cu 141 de abonaţi, la o populaţie de 1.267 de locuitori  în anul

2002 şi 1.198 în 2003.

 Populaţia Evoluţia mişcării naturale a populaţiei acestei localităţi, prin principalii

indicatori, evidenţiază anumite particularităţi în cei 72 de ani, de la recensământul din 1930 până la

ultimul recensământ.

Tabelul nr. 6.19. Mişcarea naturală a populaţiei la recensăminte

Vârsta la prima
căsătorienul

Naşteri Decese Spor
natural

Căsătorii

B F

Divorţuri

1930 38 18 20,0 11 24 19 -
1948 24 22 20,0 48 23 18 -
1956 41 14 27 16 27 22 5-1952

3-1955
3-1958

1966 9 20 -11 13 25 22 -
1977 12 17 -5 7 27 24 -
1992 11 18 -5 8 23 22 2
2002 24 7 12,5 6 24 20 2

Sursa: Statistica Primăriei Giera
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Natalitatea a scăzut din 1930 până în 1966, la recensământul din 1977 realizându-se un salt,

dar destul de mic (de la 9 la 11 la mia de locuitori). În schimb, în anul 2002, un lucru îmbucurător

pentru aspectul demografic al localităţii, natalitatea s-a dublat faţă de 1992, iar mortalitatea s-a

redus de mai bine de două ori în acelaşi interval, realizându-se astfel, după aproape 40 de ani, un

spor natural pozitiv (tabelul 6.19).

Analiza populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe, la recensământul din anul 2002, relevă faptul

că în cazul populaţiei totale, predomină grupa 30-39 de ani, urmată de cea între 10-19 ani, aceeaşi

situaţie întâlnindu-se şi la populaţia masculină. La femei, ponderea mai mare o deţine grupa de

vârstă 10-19 ani, urmată de cea între 30-39 de ani. Femeile predomină în grupele de vârstă mai

mare, între 60-69 de ani şi 80 de ani şi peste, aşa cum se poate vedea şi din tabelul 6.20.

Tabelul nr. 6.20. Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă în anul 2002 (persoane)

Grupa de vârstă (ani)Total
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 şi

pest
e

Total  1.267 96 214 176 221 148 169 126 88 30
Bărbaţi 620 49 93 89 122 76 87 56 34 14
Femei  647 47 121 87 99 72 82 70 54 16

Sursa: Statistica Primăriei Giera

Forţa de muncă exprimată în numărul de salariaţi este destul de redusă numeric, reducere

care a operat evolutiv după 1990, dar cu un relativ reviriment în 2002 şi 2003 (tabelul 6.21).

Tabelul nr.6.21. Evoluţia numărului de salariaţi (1998-2003)

Specificare 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Salariaţi total (număr mediu) 166 137 134 133 159 160
Nr.mediu salariaţi în
agricultură

38 24 12 12 16 14

Nr.mediu salariaţi în industrie 7 6 5 5 41 42
Nr.mediu salariaţi în servicii 107 91 99 97 89 86

Sursa: Date de la INS, DRS Timiş

Se observă cum numărul salariaţilor în agricultură a scăzut în 5 ani de la 38 în 1998, la 14 în

2003. Cei din industrie şi construcţii au realizat un salt destul de mare, de la 5, cât erau în 2000 şi

2001, la 41 şi 42 în 2002, respectiv 2003. În aceşti ultimi doi ani analizaţi s-a redus, deşi nu cu

aceeaşi pondere, numărul mediu al salariaţilor din servicii.
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Populaţia localităţii Giera cuprinde şi un număr de 470 de pensionari, conform statisticii din

anul 2004, din care 250 au pensii de asigurări sociale (stat) şi 220 pensii de agricultori, cu valori

medii de 2.000.000 în primul şi 800.000 în cel de-al doilea caz (tabelul 6.22).

Tabelul nr. 6.22. Situaţia pensionarilor în anul 2004

Pensii de asigurări sociale
(stat)

Pensii de asigurări
sociale(agricultori)

Nr.
pensionari

Pensia medie
pe lună

Nr.
pensionari

Pensia medie
pe lună

Pensionari, total 250 2.00.000 220 800.000
   - Bărbaţi 150 2.000.000 150 800.000
   - Femei 100 2.000.000 70 800.000

Sursa: Statistica Primăriei Giera

Un număr de 70 de persoane beneficiază de un ajutor social în valoare de 400.000 lei în

medie pe persoană. Tot în anul 2004 erau înregistraţi la Primăria din Giera doi şomeri, cu un ajutor

de şomaj de 2.100.000 lei în medie pe persoană.

Ca şi în alte localităţi ale judeţului şi în Giera a existat după 1990 o mişcare migratorie a

populaţiei din şi înspre comună. Zonele, judeţele înspre care s-a îndreptat o parte a populaţiei, ca şi

cele dinspre care au venit în Giera alţi locuitori sunt cele prezentate în tabelul 6.23.

Tabelul nr. 6.23. Migraţie (1990-2004)
Zona de

- provenienţă (cei stabiliţi)
                      - destinaţie (cei plecaţi)

Stabiliţi în
localitate

nr. persoane

Plecări din
localitate

nr.persoane

Total persoane:
Din care din/spre:
- localităţi din jud. Timiş
- localităţi din zona (jud.CS, Ar,Bh,Hd)
- localităţi din Transilvania
- localităţi din sud (Oltenia,Muntenia)
- localităţi din N-E (Moldova)
- localităţi din altă ţară (Germania)

300

27
40
60
55

128
-

300

300
Sursa: Statistica Primăriei Giera

Stabilirile în localitate au avut în prim plan locuitori din Nord-Estul ţării (judeţe din

Moldova), dar şi din Transilvania, sau judeţe limitrofe. Un număr de 300 persoane au emigrat în

Germania.

În ceea ce priveşte mobilitatea teritorială temporară (navetismul) sub cele două faţete ale

sale, în anul 2004 în Giera au fost 120, din care, 90 bărbaţi, şi 30 femei,  care lucrează sistematic în

alte localităţi. Aceste persoane sunt muncitori şi lucrează în Timişoara şi Deta. Ei merg zilnic la

Timişoara cu trenul, iar la Deta cu autobuzul.

Persoanele din afara localităţii, care lucrează sistematic în localitate sunt în număr de 7,

dintre care 3 bărbaţi şi  4  femei.  Aceste persoane vin din Timişoara sau din localităţi învecinate la
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serviciu cu trenul. Nivelul de instruire a acestor persoane este mediu şi superior. Înainte de

anul1989 au fost mai multe persoane care lucrau la Timişoara sau care veneau din Timişoara în

Giera.

În localitate sunt 528 de familii dintre care:77 fără copii, 187 cu 1 copil, 156 cu 2 copii şi

128 cu 3 copii şi mai mulţi. Tipurile de familii întâlnite pe raza localităţii sunt:

- familie cu 3 generaţii 78

- familie cu 2 generaţii 395

- familie nucleară 32

- părinţi tineri 12

- părinţi vârstnici 20

- familii monoparentale: 23

- mama şi copil(copii) 20

- tata şi copil (copii) 3

Educaţia în comună se realizează prin intermediul a 4 unităţi de învăţământ, mai puţine cu

una faţă de anii precedenţi. Dintre acestea, trei sunt grădiniţe, una este şcoală din învăţământul

primar şi gimnazial. Elevii înscrişi în grădiniţe sunt 55, mai puţini decât în anii anteriori, elevi în

învăţământul primar - 80, iar în cel gimnazial - 66 şi aceştia în scădere faţă de anii anteriori,

începând cu 1997/1998.

Personalul didactic total este de 14 cadre didactice, dintre care 3 educatoare, 5 învăţători, 6

profesori; aceştia din urmă sunt calificaţi şi titulari, având grade didactice obţinute conform

vechimii în învăţământ; nici un profesor nu este navetist. Deşi este o şcoală mică, cu patru profesori

şi doar cu un calculator care are acces la Internet, absolvenţii clasei a VIII-a din această şcoală au

fost admişi la licee bune din Timişoara.

În ceea ce priveşte sănătatea, în comuna Giera există un cabinet medical cu o slabă dotare,

deservit de un medic şi o asistentă medicală. În localitate nu există farmacie. Aceasta înseamnă că,

în comparaţie cu alte localităţi din judeţ, inclusiv cele prezentate de noi anterior,  numărul

persoanelor care revin la un medic sau personal mediu sanitar este mai mare.

Domeniul cultural este deservit prin cele două biblioteci, (dintre care una publică) ; în

localitate există de asemenea 440 abonamente la radio şi 412 abonamente la televiziune.
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ANALIZA SWOT

Puncte tari:

1. calitate a terenurilor agricole;

2. potenţial pentru investitori în domeniul agrementului şi pescuitului într-un peisaj

autentic de luncă inundabilă.

Puncte slabe:

1. stare slabă a elementelor de infrastructură;

2. lipsa serviciilor financiar bancare din localitate;

3. stare slabă a infrastructurii învăţământului, sănătăţii, culturii;

4. lipsa investitorilor.

Oportunităţi:

a. o mai bună valorificare a aspectelor naturale şi arhitecturale specifice;

b. valorificarea tradiţiilor culturale tradiţionale;

c. realizarea unor proiecte pentru obţinerea de subvenţii în investiţiile din domeniul

protecţiei mediului.

Riscuri:

a. dezinteres al comunităţii pentru anumite proiecte de protecţia mediului;

b. dispariţia unor meserii tradiţionale locale.
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Capitolul 7

ORIENTARE  ŞCOLAR – PROFESIONALĂ, (OŞP) PREMISĂ A

UTILIZĂRII EFICIENTE A RESURSELOR UMANE ÎN MEDIUL

RURAL. CERCETARE CONCRETĂ

Activitatea de  orientare şcolar-profesională (OŞP) se integrează tot mai mult în preocupările

şi acţiunile politice, sociale, servind atât interesele individuale, cât şi pe cele ale colectivităţii,

pentru o utilizare cât mai deplină şi eficientă a resurselor umane, evitarea investiţiilor şcolare

nerentabile.

Dinamica profesiunilor în condiţiile actuale, apariţia de profesiuni noi, diversificarea unora

sau concentrarea altora şi chiar dispariţia celor depăşite de tehnică, pun în faţa tinerilor probleme

tot mai dificile în alegerea meseriei sau a profesiei.

Economia de piaţă impune şi modificarea pieţei muncii, astfel că ruta profesională cunoaşte

numeroase modificări. Acest lucru influenţează reorientarea şi recalificarea, care impun o pregătire

încă din timpul şcolarizării şi o extindere a procesului de orientare profesională din şcoală, pe tot

parcursul vieţii profesionale a omului, acesta fiind pus în situaţia de a-şi completa studiile, de a se

specializa, policalifica şi chiar de a-şi schimba profesiunea. În aceste condiţii creşte rolul OŞP.

Iniţierea tinerilor în “tainele” opţiunilor şcolare şi profesionale reprezintă unul din aspectele

importante ale dezvoltării personalităţii şi o caracteristică a evoluţiei adolescentului. Un asemenea

proces înseamnă aşezarea valorilor fundamentale la baza opţiunilor lui şi evitarea sau prevenirea

jocului “întâmplărilor” în alegerea sau proiectarea viitorului.

Absenţa unor criterii obiective ştiinţifice de orientare, de promovare şi de selecţie a cadrelor

a generat o confuzie a valorilor care n-au întârziat să influenţeze şi calitatea învăţământului şi a

producţiei şi chiar relaţiile stabilite în unele colectivităţi de muncă.

Tocmai de aceea se impune reconsiderarea întregii acţiuni de OŞP, în funcţie de datele

recente ale cercetării ştiinţifice, noua structură a învăţământului, imperativele dezvoltării socio-

economice şi culturale, experienţă pozitivă acumulată până acum de specialiştii în acest domeniu

(SALADE, D., 1991).

Orientarea şcolară şi profesională se constituie în viziunea unor psihopedagogi (BONTAŞ,

1998) ca un sistem coerent şi dinamic de principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un

grup sunt îndrumaţi (ajutaţi) să-şi aleagă o anumită şcoală şi, la un moment dat şi o anumită

profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător înclinaţiilor. Cele două componente ale orientării

şcolare şi profesionale se realizează, atât una în continuarea celeilalte, cât şi în interacţiune.

Orientarea şcolar-profesională ocupă un loc important în societatea contemporană bazată pe

economia liberă, de piaţă, fiind o problemă şi o acţiune pedagogică complexă, acceptată de forurile
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internaţionale, care au preocupări legate de educaţia tinerelor generaţii, de asigurarea forţei de

muncă şi a specialiştilor.

Orientarea şcolară este o componentă necesară, pregătitoare pentru preorientarea şi

orientarea profesională, care se realizează în şcoală primară şi, mai ales, în gimnaziu. Ele continuă

să fie prezente în interacţiune, fie realizând demersul reorientării şi pregătirii şcolare şi profesionale

mai ales în liceu, fie dinamizând accentuarea pregătirii profesionale în cadrul şcolilor de profil

profesional, al celor postliceale şi ale profilelor învăţământului superior.

7.1. Scopul, obiectivele şi metodele cercetării

Dată fiind  importanţa  OŞP,  atât  pe  plan  individual,  cât  şi  pe  plan  social,  am considerat  că

această problemă prezintă un interes deosebit, atât pentru o analiză teoretică, cât şi pentru

cercetarea practică. Subiectul este foarte vast, modalităţile de abordare sunt multiple, aspectele de

studiat foarte variate.

În acest sens am realizat o cercetare concretă în şcolile celor cinci localităţi studiate, Recaş,

Gătaia, Periam, Biled, Giera.

Alegerea localităţilor a fost motivată şi de existenţa altor cercetări realizate în anii anteriori

privind orientarea şcolară şi profesională a elevilor.

Scopul cercetării este de a surprinde şi a analiza câteva aspecte ale orientării şcolare şi

profesionale în rândul elevilor din clasele a XI şi  a XII-a, pe de o parte şi clasa a VIII-a din şcoli

aflate în localităţi din mediul rural.

Obiectivele pe care le-am urmărit în cercetare sunt:

- Analiza opţiunilor elevilor privind orientarea şcolară.

- Analiza opţiunilor elevilor legate de orientarea profesională.

- Factorii care au contribuţie în alegerea şcolii şi a profesiunii.

- Percepţia elevilor privind meserii considerate a fi frumoase, prestigioase sau avantajoase

material.

Comparativ cu scopul, aceste obiective sunt mai ancorate în prezent, urmărind să surprindă

un moment anume, “pulsul actual” în ceea ce priveşte OŞP.
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Metodele cercetării au fost:

a) un chestionar aplicat elevilor (Anexa nr. 7.1)

b) un ghid de interviu cu directorii şi diriginţii claselor cuprinse în anchetă71 (Anexa

nr. 7.2).

Chestionarul este o metodă de investigaţie a unei colectivităţi prin intermediul unui set de

itemi ce pot conţine întrebări, soluţii la alegere, etc. şi care permit o incursiune în personalitatea

indivizilor pentru dezvăluirea intereselor, preferinţelor, motivelor, atitudinilor şi opiniilor.

Chestionarul nostru a fost aplicat în aceleaşi condiţii pentru toţi subiecţii (în acelaşi timp, la oră

potrivită, într-un mediu familiar – clasa), fără prezenţa unor persoane stânjenitoare care ar fi putut

influenţa răspunsul. El conţine întrebări mixte (închise şi deschise), care se referă la date faptice şi

interese, opinii, atitudini, motivaţii şi judecăţi.

Ghidul pentru interviul cu directorii şi diriginţii şcolilor unde s-a realizat cercetarea a permis

obţinerea de informaţii privind profilul şcolii, numărul de clase, de elevi, dotarea şcolii, preocupări

ale şcolii pentru orientarea şcolar-profesională în cadrul orelor de dirigenţie, alte ore, discuţii cu

părinţii, sprijin din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, dificultăţi ale şcolii privind orientarea

şcolar-profesională şi altele (observaţii ale celor ce au efectuat ancheta privind cooperarea din

partea şcolii, din partea elevilor etc.).

Populaţia cercetată a fost formată din 439 de elevi (192 băieţi şi 247 fete) dintre care 232

de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a din liceu (139 de fete şi  93 de băieţi) şi 207 elevi din clasa a

VIII-a, (108 fete şi 99) băieţi. Cercetarea s-a realizat în anii 2002, 2003, în teză fiind prezentate

rezultatele obţinute la sfârşitul anului 2003.

Răspunsurile primite de la elevi le vom prezenta conform tabelelor şi graficelor următoare,

ordonate în funcţie de întrebări, iar interpretarea se va face de asemenea după prezentarea tabelelor

şi a graficelor.

CHESTIONAR

Tema: Orientare şcolară şi profesională

Q. 1. Sex: B=1 F=2

Q.2. Media generală din anul precedent…….

Q.3. Limba maternă:

Q.4. Alte limbi vorbite:

4.1…………… 4.2…………..4.3. ……………..

71 Chestionarul şi ghidul de interviu au fost elaborate în cadrul disciplinei de Sociologia educaţiei a
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sub conducerea domnului professor Albert Francisc
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Q.5. Date despre părinţi:

Pregătire şcolarăVârsta
1 - 4
cl.

5 – 8
cl.

Sc.
prof.

Lice
u

Fac.
Profesiune

a
Ocupaţia Venit

lună
aprox.

Tatăl
Mama

Q.6. Opţiune şcolară:

6.1. Elevi cl. VIII. 1. – nu continuă şcoala (se notează cu X)……………………

      2. – şcoală profesională (profil)……………………………..

      3. – liceu (profil)…………………………………………….

      4. – încă nu m-am hotărât (se notează cu X)………………..

6.2. Elevi cl. XI, 1. – nu continuă, îşi propune altceva (ce anume) ………………

      XII,  …………………………………………………………………..

    2. – şcoală postliceală (profil) …………………………………

    3. – facultate (profil) …………………………………………..

    4. – facultate (rezervă, profil) ………………………………….

    5. - încă nu m-am hotărât (se notează cu X) …………………...

Q.7. Opţiune profesională

7.1. încă nu  m-am hotărât (se notează X) ………………………………..

7.2. am optat pentru profesiunea …………………………………………

7.3. de ce această profesiune (motive) …………………………………..

……………………………………………………………………………

7.4. opţiune de rezervă ……………………………………………………

7.5. de ce această profesiune (motive) ……………………………………

……………………………………………………………………………..

Q. 8. Cine v a sfătuit în alegerea şcolii şi a profesiunii (se notează cu X în casetele corespunzătoare;

pot fi menţionate mai multe variante)

Alegerea Prieteni Nimeni Părinţii Şcoala Fraţi, rude
Şcolii

Profesiun
ii

Q. 9.  Vă rugăm enumeraţi 1-3 profesiuni pe care le consideraţi ca fiind cele mai:

9.1. frumoase, atractive 1. ………………………………………………

            2. ……………………………………………….

                         3. ……………………………………………….



243

9.2. avantajoase din      1. ………………………………………………

                    punct de vedere      2. ……………………………………………….

                    material                  3. ……………………………………………….

9.3. prestigioase în        1. ………………………………………………

       plan social              2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

GHID PENTRU INTERVIUL CU DIRECTORUL, DIRIGINŢII ŞI PROFESORII DIN

ŞCOLI

Date, informaţii privind şcoala unde se efectuează ancheta, obţinute în cadrul unor

interviuri cu: directorul, dirigintele clasei,(claselor) cuprinse în anchetă.

1. Prezentarea şcolii:

- profil

………………………………………………………………………………………

- nr. clase

……………………………………………………………………………………

- nr. elevi

……………………………………………………………………………………

2. Dotarea şcolii (clădiri, înzestrare, probleme – pe baza aprecierii directorului, dirigintelui etc.)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Preocupări ale şcolii pentru orientarea şcolară/profesională a elevilor:

-  în cadrul şcolii:……………………………………………………………………

- orele de dirigenţie (exemplificări) …………………………………………………

- alte ore (exemplificări) …………………………………………………………….

- discuţii cu părinţii (exemplificări) …………………………………………………

- în afara şcolii (exemplificări)

………………………………………………………………………………………………………...

- sprijin în această direcţie din partea inspectoratului etc.

(exemplificări)……………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

4. Probleme, dificultăţi ale şcolii privind realizarea orientării şcolare/profesionale a elevilor

………………………………………………………………………………………………………...

.………………………………………………………………………………………………………..
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5. Idem: proiecte, soluţii, forme etc. ce-şi propune şcoala în acest sens …………………………

………………………………………………………………………………………………………...

Observaţii ale celui/celei care a efectuat ancheta privind:

- desfăşurarea anchetei………………………………………………………………..

- cooperarea din partea şcolii …………………………………………………………

- cooperarea din partea elevilor ………………………………………………………

- şcoala ………………………………………………………………………………..

- corpul didactic (în general şi în mod special preocupările privind orientarea

şcolară/profesională a elevilor) ……………………………………………………...

                    ……………………………………………………………………………………….

- condiţiile generale ale şcolii ……………………………………………...................

7.2. Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor la clasele a XI-a şi a XII-a
Tabelul nr. 7.1. Structura subiecţilor pe sexe

Sursa: Chestionarul aplicat, 200372

Rezultă o predominanţă a fetelor (59,91%) comparativ cu băieţii (40,9%) cu aproape 20 de

procente (tabelul 7.1).

Tabelul nr. 7.2. Structura subiecţilor în funcţie de medii

Total Băieţi FeteSpecificare
Nr. % Nr. % Nr. %

Total 232 100 93 100,00 139 100,00
Sub 7 32 13,79 12 12,90 20 14,38

7,01-8,50 120 51,73 61 65,59 59 42,15
8,51-10 80 34,48 20 21,51 60 43,17

“Media generală din anul precedent” structurează eşantionul astfel (tabelul 7.2): 13,79%

dintre elevi au avut media sub 7,  51,72% sunt elevi cu medii între 7,01-8,50, iar 34,48% între 8,50-

72 Toate tabelele şi graficele din acest capitol au ca sursă rezultatele obţinute din aplicarea chestionarului şi a
ghidului de interviu

număr %Specificare

232 100
Băieţi 93 40,09
Fete 139 59,91
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10.  Dacă la  mediile  sub  7  nu  se  observă diferenţe  prea  mari  între  fete  şi  băieţi,  la  celelalte  două

categorii de note apar anumite diferenţe: la băieţi se observă o predominanţă a notelor între 7,01-

8,50 (65,59%) în comparaţie cu numai 21,51% cât reprezintă mediile între 8,50-10, pe când la fete,

pe primul loc se situează mediile cuprinse între 8,50-10, urmate de cele între 7-7,50, chiar dacă la

mică diferenţă, ceea ce scoate în evidenţă o situaţie mai bună la învăţătură a fetelor de le liceele din

localităţile timişene. Oricum, pe întreg eşantionul predomină notele din partea superioară a scării

de evaluare, aspect ce poate reflecta fie o situaţie realmente foarte bună, fie lasă loc anumitor

întrebări privind autenticitatea acestor valori (eventual o strategie a şcolii, o pronunţată

permisivitate, o dorinţă ascunsă de a “ajuta” elevii şcolii să acceadă înspre facultăţile unde notele

din timpul liceului reprezintă un criteriu esenţial de admitere.

Tabelul nr. 7.3. Structura subiecţilor după limba maternă.

Din care cu limba maternăTotal
Româna Maghiară  Germană Sârbo-

croată
AltaSpecificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 232 100 206 88,79 5 2,16 - - 3 1,29 18 7,76
Băieţi 93 100 81 87,09 1 1,07 - - 2 2,15 - 9,67
Fete 139 100 125 89,92 4 2,88 - - 1 0,72 - 6,48

După limba maternă, 88,79% dintre subiecţi au limba maternă română, 2,16% maghiară,

1,29% sârbo-croată, 7,76% alte limbi. În liceele în care am făcut cercetarea nici un elev nu s-a

încadrat în categoria “limba maternă-limba germană”, cauzele putând fi căutate fie în emigrarea

masivă a populaţiei de etnie germană după 1990, fie în faptul că elevii de această etnie ar putea

frecventa Liceul German din Timişoara (tabelul 7.3).

Tabelul nr. 7.4. Structura subiecţilor după gradul de cunoaştere a limbilor străine73

Limbă străină cunoscută
Engleza Germana Franceza Altă limbă

străină
Specificare

Nr.  %  Nr.  %  Nr.  % Nr. %
Total 129 55,60 41 17,67 144 62,06 82 35,34
Băieţi 60 64,51 27 29,03 51 54,83 38 40,86
Fete 69 49,64 14 10,07 93 66,90 44 31,65

Sub 7,0 26 81,25 15 46,87 22 68,75 16 50,00
7,01-8,50 60 50 17 14,16 61 50,83 33 27,5Media
8,51-10,00 43 53,75 9 11,25 61 76,25 29 36,25

Aproape toţi elevii, atât fetele cât şi băieţii cunosc într-o oarecare măsură limba engleză,

limba franceză, limba germană, precum şi alte limbi (sârba, bulgara) (tabelul 7.4). Pe primul loc, pe

73 Cunoaşterea unor limbi străine trebuie înţeleasă ca o “cunoaştere” obţinută din studierea limbilor străine în
şcoală, deci la nivelul clasei respective, dar şi din convieţuirea cu localnici vorbitori de alte limbi decât limba
română (germană, sârbă, bulgară).
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total eşantion se situează “franceza” (62,06%), urmată de “engleză” (55,60%), “alte limbi”

(35,34%)  şi  “germana”  (17,67%).  Şi  aici  apar  diferenţe  între  fete  şi  băieţi,  deoarece  la  fete  locul

întâi este ocupat de limba franceză (66,90%), urmată de engleză (49,64%), pe când la băieţi, pe

primul loc este engleza (64,51%), apoi franceza (54,83%).

Tabelul nr. 7.5. Structura subiecţilor după nivelul de instruire al părinţilor
Din care cu nivel de instruire

Total 1-4 clase 5-8 clase Şcoală
profesională

Liceu Şcoală
postliceală

Facultate
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Tatăl 224 100 14 6,2 37 16,5 19 8,5 108 48,3 11 4,9 35 15,6
Mama 230 100 12 5,2 74 32,1 4 1,7 115 50,0 6 2,6 19 8,2
Total 454 100 26 5,5 111 24,5 23 5,1 223 49,2 17 3,8 54 11,9

Din totalul părinţilor, 15,6% (taţi) şi 8,5% (mame) au urmat o facultate, 48,23%, respectiv

50% au terminat un liceu, iar un număr de 11 (4,9%) şi 6 (2,6%) au absolvit şcoala profesională. În

rândul absolvenţilor de 5-8 clase, ponderea mamelor este mai mare de 2 ori decât a taţilor (832,1%

faţă de 16,5%);  absolvenţii  a  1-4 clase sunt  de 5,2% mamele şi  6,2% taţii.  În  ordine,  pe total  pe

primul loc se situează absolvenţii unui liceu (49,2%), urmaţi de cei a 5-8 clase (24,5%), ai unei

facultăţi (11,9%), a 1-4 clase (5,5%), a unei şcoli postliceale (3,8%), iar 5,1% nu răspund (tabelul

7.5). Cu siguranţă că elevii ai căror părinţi au un nivel superior de instruire beneficiază de o serie

de  avantaje,  dintre  care  pot  fi  menţionate  cele  culturale  şi  materiale,  deşi  un  nivel  superior  de

instruire nu înseamnă neapărat şi un statut economic superior.

Rezultă, din datele tabelului 7.6, că cele mai multe familii au un venit lunar cuprins între

2,5 – 4 milioane lei (24,0%) sau mai puţin. Un număr de 88 (19,38%) declară că nu au nici un

venit, alţii, mai puţini, au venituri mai mari (cele mai mari fiind între 6 – 10 milioane lei), iar

6,17% nu declară veniturile părinţilor, fie că nu vor, fie că nu ştiu.

Tabelul nr. 7.6

Structura subiecţilor după veniturile lunare ale părinţilor.

Din care cu venit lunar (aproximativ) mil. lei

Fără venit Sub 1,5 1,5-2,5 2,5-4,0 4,0-6,0 6,0-10,0 Peste 10 Nu răspundSpecificare Total

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Tatăl 224 34 15,18 22 9,82 35 15,62 66 29,46 20 8,92 24 10,72 4 1,78 19 8,50

Mama 230 54 23,48 37 16,08 51 22,18 43 18,69 24 10,44 12 5,21 - - 9 3,92

Împreună  454 88 19,38 59 12,99 86 18,95 109 24,0 44 9,69 36 7,94 4 0,88 28 6,17

Aceste cifre nu pot fi considerate sigure, ele comportă o anumită marjă de inexactitate

deoarece copii nu ştiu exact veniturile părinţilor sau unii s-au referit numai la salarii, neglijând alte
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surse de venit specifice satelor; chiar şi aşa, rezultatele obţinute au o anumită semnificaţie ce

denotă o dominantă a situaţiilor sărace din punct de vedere financiar.

7.2.1. Opţiunile şcolare şi profesionale

O întrebare de bază a chestionarului s-a referit la opţiunea elevilor de clasa a XII-a de a

continua şcoala, fie una postliceală, fie învăţământul superior, la dorinţa unora de a nu mai continua

şcoala, observându-i în acelaşi timp şi pe cei nedecişi.

Tabelul nr. 7.7. Structura subiecţilor în funcţie de opţiunile şcolare

Din care opţiuni
Total Nu

continuă
Şcoala

postliceal
ă

Facultate
(1)

Facultate
(2)

NedecisSpecificar
e

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 23

2
10
0

24 10,3
4

43 18,5
3

11
5

49,5
6

18 7,75 50 21,5
5

Băieţi  93 10
0

8 8,60 8 8,60 57 61,2
9

11 11,8
2

20 21,5
0

Fete 13
9

10
0

16 11,5
1

35 25,1
7

58 47,7
2

7 5,03 30 21,5
8

Media sub
7

32 10
0

7 21,8
7

5 15,6
2

11 34,3
7

- - 9 28,1
2

7,01-8,50 12
0

10
0

10 8,33 35 29,1
6

48 40,0
0

10 8,33 27 22,5
0

8,51-10,0 80 10
0

7 8,75 3 3,75 56 70,0
0

8 10,0
0

14 17,5

Din tabelul 7.7 se constată că dintre viitorii absolvenţi ai liceului 115 (49,56%) doresc să

urmeze o facultate, 18 (7,75%) au şi o opţiune de rezervă – “Facultate (2)”; 43 (18,53%) optează

pentru o şcoală postliceală, 24 (10,34%) nu doresc să-şi continue studiile şi un număr relativ mare -

50 (21,55%) sunt nedecişi, ceea ce rămâne o problemă de analiză pentru şcoli, pentru o cât mai

bună orientare a elevilor. Interesant este că deşi fetele aveau rezultate mai bune la învăţătură, ele se

îndreaptă spre facultate în procent mai mic (47,72%), în comparaţie cu băieţii (61,29%). De trei ori

mai multe fete doresc în schimb să urmeze cursurile unei şcoli postliceale (25,17%) faţă de 8,60%

şi de asemenea un număr mare de fete (11,51% faţă de 8,60% băieţi) nu-şi vor mai continua

studiile. Numărul nedecişilor, destul de mare, este aproximativ egal (21,50% la băieţi şi 21,58% la

fete). Problema nedecişilor este relativ gravă, deoarece fiind în ultimul an de liceu, aceşti elevi ar

trebui să fie mai hotărâţi în ceea ce vor face în viitorul imediat. Interesantă este şi structura

opţiunilor în funcţie de medii, în sensul că cei cu medii mari (8,50-10) doresc să urmeze o facultate

în număr relativ mare (70%), având şi o a doua facultate de rezervă, pe când şcoala postliceală nu-i
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atrage  decât  în  proporţie  de  3,75%.  Acest  tip  de  şcoală se  află însă pe  primul  loc  în  preferinţele

elevilor cu medii între 7,01-8,50.

Facultăţile spre care doresc să se îndrepte absolvenţii claselor a XII-a din comunele cercetate

sunt cele din tabelul 7.8.

Tabelul nr. 7.8. Facultăţile alese

Facultatea I % Facultatea II %
Informatică 37,50 Drept 26,62
Drept 10,78 Ştiinţe economice 26,62
Medicină 10,78 Ştiinţe tehnice 21,15
Psihologie 8,62 Informatică 21,15
Management 8,62 Teologie
Ştiinţe economice 8,62 Medicină veterinară
Facultăţi tehnice 2,15 Medicină
Arte plastice 2,15 Matematică
Farmacie 1,72 Astronomie
Biologie 1,72 Filologie

4,46

Istorie
Teologie
Jurnalistică
Medicină veterinară
Academie militară
Stomatologie
Telecomunicaţii
Litere
Geografie

7,34

Ştiinţe politice
Sport
Construcţii
Management

4,46

Listele, atât cea care priveşte alegerea profesiunii, cât şi cea care priveşte alegerea

facultăţilor nu se suprapun întru-totul, uneori ele se intersectează, dar în feluri diferite. Predomină

facultăţi ca acelea de informatică, drept, medicină, ştiinţe economice, precum şi alte facultăţi dar cu

o frecvenţă mai mică. De remarcat că, în afară de facultatea de medicină veterinară, care apare

menţionată o singură dată, nici o altă facultate care pregăteşte în mod special specialişti pentru

agricultură, silvicultură, zootehnie, horticultură, prelucrarea produselor agroalimentare, nu apare

menţionată deloc, nici ca prima şi nici ca a doua opţiune.

Avalanşa de “candidaţi” înspre profiluri ca: drept, ştiinţe economice este rezultatul unei

cereri conjuncturale, de moment. Faptul că absolvenţii unor facultăţi nu-şi găsesc posturi

corespunzătoare şi faptul că unii tineri au fost disponibilizaţi (şomeri) acţionează asupra opţiunilor

absolvenţilor de liceu, determinându-i să evite domenii unde se găsesc mai greu locuri de muncă şi

să se orienteze spre altele mai “sigure”. OŞP trebuie să-i ajute  pe absolvenţii de liceu să vadă că

asemenea situaţii pot avea efecte bulversante asupra echilibrului necesar de cadre din diferite

sectoare şi că o economie în dezvoltare nu se poate baza numai pe anumite categorii de specialişti.

De aceea cei care se ocupă de OŞP trebuie să cunoască dinamica profesiunilor şi a pieţei muncii,

dar mai ales a tendinţelor de dezvoltare a unor domenii noi de activitate în servicii, în sănătate sau

alte domenii.
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Elevii din eşantionul nostru care nu continuă o rută şcolară după absolvirea liceului îşi

propun fie să plece în străinătate, fie să lucreze ca muncitori, după propria exprimare.

Tabelul nr. 7.9. Structura subiecţilor în funcţie de opţiuni profesionale.

Din care:

Total Opţiunea

profesională 1

Opţiunea

profesională 2

NedecisSpecificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Total 232 100 151 65,08 49 21,13 81 34,92

Băieţi 93 100 59 63,44 16 18,39 34 39,08

Fete 139 100 92 66,18 33 30,84 47 43,92

În ceea ce priveşte alegerea profesiunii, un procent de 65,08% din total au optat pentru o

profesiune, 21,13% au şi o opţiune de rezervă, iar 34,92% sunt nedecişi, în rândul acestora

predominând fetele (43,92%) (tabelul 7.9).

Acest procent mare (de 34,92%) demonstrează că şcoala ar trebui să manifeste mai mult

interes pentru cunoaşterea de către elevi a unor profesiuni pe care aceştia le-ar putea îmbrăţişa în

perspectivă. De fapt nu se ştie în ce măsură şcoala i-a influenţat în alegerea profesiunii, putând să

existe situaţia în care ei să nu fi conştientizat ceea ce şcoala i-a sfătuit, aceasta rămânând o

problemă discutabilă în viitor (discuţiile cu directorii şi diriginţii confirmă dimpotrivă o serie de

acţiuni desfăşurate de şcoli în această direcţie).

Tabelul nr. 7.10. Opţiunile profesionale şi motivele alegerii acestora

Opţiunea I Frec-
venţa

Opţiunea II Frec-
venţa

Motivele opţiunii I Motivele opţiunii
II

0 1 2 3 4 5
Informatician  32,75 Profesor 25,22 Din plăcere Plăcerea de a lucra

cu copiii
Profesor 26,68 Informatician 21,00 Dragostea pentru

copii
Din plăcere

Psiholog 7,32 Avocat 21,00 Dorinţa de a ajuta “Meserie căutată”
Inginer
constructor

4,32 Pentru carieră “Vis din copilărie”

Contabil 4,52 Dorinţa părinţilor Din pasiune
Arheolog 3,66 Educatoare 8,62 Pasiune Dragostea pentru

copii
Manager 3,66 Ziarist 8,62 Pentru că am deja o

afacere
Dorinţa de a
împărtăşi
cunoştinţele

Jurnalist 3,66 “Manager” 3,87 Ajungi să vezi
lumea cum e

Farmacist 1,83 Fotomodel 3,87
1 2 3 4 5 6
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Avocat 1,83 Mecanic Pentru bani Loc sigur de muncă
Preot Agent vamal Mod de a trăi Pentru bani
Cadru militar Asistent

medical
Pentru a salva
oameni

Asistent
medical

Sportiv Îmi place să lucrez
cu oamenii

Actor Medic
veterinar

Am talent

Educatoare Dansatoare
Instalator
Bucătar Militar
Croitor Creator de

modă
Designer

6,77 7,8

Hobby

Lista privind opţiunile profesionale este relativ săracă, paleta de opţiuni fiind destul de

redusă (tabelul 7.10). Mai grav este că printre profesiunile preferate nu apare nici una specifică prin

excelenţă ruralului, dar mai ales, agriculturii (inginer agronom, inginer zootehnist, tehnician sau

medic veterinar – această meserie apare menţionată o singură dată şi doar ca opţiunea a II-a).

Dintre profesiunile alese de elevi într-o proporţie mai mare apar cele de informatician,

psiholog, inginer constructor, arheolog, contabil, precum şi unele care sunt la nivel de saturaţie

(avocat sau altele legate mai ales de ocupaţii specifice marilor oraşe: actor, jurnalist, fotomodel,

dansatoare, etc.).

De remarcat totuşi, ca un aspect pozitiv, dorinţa unor tineri de a îmbrăţişa profesii cum ar fi

cea de croitor, bucătar, instalator, de care se simte atâta nevoie, dar care au fost şi încă sunt parţial

neglijate şi chiar dispreţuite, deşi acestea pot fi meserii avantajoase din punct de vedere material.

Motivele acestor opţiuni profesionale situează pe primul loc plăcerea de a îmbrăţişa o astfel de

meserie şi pe locul doi avantajele materiale; la acestea adăugându-se şi alte motive, aşa cum apar în

tabelul de mai sus.

7.2.2. Factorii O.Ş.P.

Atât  în  ceea  ce  priveşte  alegerea  profesiunii,  cât  şi  alegerea  şcolii,  în  cadrul  studiului  s-a

aplicat o listă de factori ce a cuprins: şcoala, părinţii, fraţii şi rudele, prietenii şi “nimeni”, nimeni

reprezentând de fapt opţiunea de sine stătătoare a elevului sau precepţia acestuia, declaraţia

elevului însemnând astfel o opţiune realizată în mod de sine stătător, fără alte influenţe. De precizat

că aceste variante nu erau exclusive: ca atare elevul putea vota din cele propuse mai multe variante:

părinţii, şcoala şi rudele sau şcoala şi “nimeni”, etc. Factorii de bază propuşi în chestionar, dar mai

ales opţiunea proprie se leagă de o serie de alţi factori ca: mediul social, climatul social general,

influenţa modei, creşterea atenţiei către meserii ca: jurist, jurnalist, factori din mass-media care
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exercită un rol important în influenţarea opţiunilor tinerilor elevi, chiar dacă ei nu au fost propuşi

separat în chestionar.

Tabelul nr. 7.11. Influenţe privind alegerea şcolii

Din care factori de influenţare:
Total Prieteni Nimeni

Opţiune
proprie

Părinţii Şcoala Fraţi, rudeSpecificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 232 100 17 7,32 96 41,37 152 65,51 4 1,72 21 9,05
Băieţi 93 100 9 9,67 42 45,16 60 64,51 - - 14 15,05
Fete 139 100 8 5,79 54 38,84 9 66,18 4 2,87 7 5,03

Media sub
7,0

32 100 2 6,25 13 40,65 22 68,75 - - 3 9,37

7,01-8,50 120 100 10 8,33 46 38,33 79 65,83 2 1,66 9 7,5
8,50-10,0 80 100 4 5,00 37 46,25 51 63,75 1 1,25 5 6,25
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Figura nr. 7.1 Ponderea factorilor cu influenţă în alegerea şcolii

Sursa: Tabelul nr. 7.11

Din tabelul 7.11 şi figura 7.1 rezultă că factorul principal de influenţare în alegerea şcolii l-a

avut familia (părinţi, fraţi şi rude) în procent de 65,94%; se mai constată aici şi opţiunea de sine

stătătoare a elevilor prin prezenţa factorului “nimeni” în procent de 41,37%, ceilalţi factori

(prieteni, şcoala) au un rol minor în alegerea şcolii. Fetele sunt mai mult influenţate de către părinţi

decât băieţii, de asemenea cei cu note mai mici par a fi îndrumaţi mai mult de către părinţi în

această direcţie. Opţiunea personală apare cu frecvenţă mai mare la băieţi şi la cei cu medii între

8,51-10.
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Tabelul nr.7.12. Influenţe privind alegerea profesiunii

Din care factori de influenţare:
Total Prieteni Nimeni Părinţii Şcoala Fraţi,

rude
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 232 100 20 8,62 117 50,43 97 41,81 2 0,86 9 3,87
Băieţi 93 100 16 17,20 42 45,16 50 26,88 1 1,07 6 6,45
Fete 139 100 4 2,87 75 53,95 47 15,82 1 0,71 3 2,15

Media sub
7,0

31 100 3 22,58 10 61,29 21 32,25 - - 5 16,1
2

7,01-8,50 120 100 10 8,33 60 58,33 38 16,66 1 0,83 3 2,5
8,50-10,0 80 100 7 6,25 47 47,5 38 26,25 1 1,25 2 2,5
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Figura nr.  7.2 Ponderea factorilor cu influenţă în alegerea profesiunii

Sursa: Tabelul nr. 7.12

În alegerea profesiunii ierarhia primelor locuri este schimbată în sensul că pe primul loc s-a

situat factorul “nimeni” (50,43%) care devansează influenţa părinţilor (41,81%), precum şi pe

aceea a prietenilor (8,62%); influenţa şcolii în alegerea profesiunii este minimă (0,86%) (tabelul

7.12 şi figura 7.2). Această situaţie ne poate conduce la concluzia că în privinţa alegerii profesiei

elevii din ultimii ani de liceu au o percepţie mai clară asupra propriilor decizii cu privire la ceea ce

vor să facă în viitor, hotărându-şi deci în mai mare măsură singuri viitorul profesional sau sfătuiţi

de părinţi.

Una din întrebările chestionarului a solicitat subiecţilor să enumere una-trei profesiuni

considerate a fi:

a). frumoase, atractive;

b). avantajoase din punct de vedere material;
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c). prestigioase în plan social.

Răspunsurile privind aceste cerinţe în ordinea frecvenţei enumerării sunt prezentate în

tabelul 7.13, diferenţiat, în funcţie de sex, răspunsuri pe care le putem corela cu propriile opţiuni

şcolare sau profesionale prezentate anterior.

Tabelul nr. 7.13. Meserii considerate frumoase, atractive

Băieţi Frecvenţa
%

Fete Frecvenţa
%

Profesor 38,38 Profesor 43,88
Antrenor 31,18 Manechin 19,41
Operator PC 29,03 Educatoare 18,70
Medic 29,03 Coafeză -cosmeticiană 11,50
Avocat 27,95 Medic 11,50
Reporter 21,50 Informatician 10,79
Psiholog 10,75 Psiholog 10,79
Poliţist 10,75 Avocat 10,07
Artist 10,75 Moderator TV 10,07
Arhitect 5,37 Artist 9,35
Controlor CFR 5,37 Designer 7,19
Controlor RATT 5,37 Bucătar 3,60
Preot 4,30 Secretară 3,60
Contabil 4,30 Contabilă 2,87
Pilot 4,30 Vânzătoare 2,87
Creator de modă 4,30 Stewardesă 1,44
Ghid 2,15 “Director” 1,44
Frizer 2,15
Cosmonaut 1,07
Pădurar 1,07

Se observă că pe primul loc, atât la fete cât şi la băieţi, meseria considerată cea mai frumoasă

şi atractivă este cea de profesor, dar ea apare enunţată într-o proporţie mult mai mare la fete decât

la băieţi.

Următoarele locuri însă prezintă diferenţieri: astfel la băieţi apar meserii ca: antrenor,

operator  PC,  medic,  avocat,  reporter,  pădurar,  pe  când  la  fete,  pe  lângă cea  de  medic  şi

informatician, comune cu a băieţilor, apar pe locul doi, trei şi patru, în ordinea frecvenţei, meserii

ca: manechin, educatoare, coafeză-cosmeticiană. De asemenea, la băieţi apar, deşi într-o proporţie

mai mică, meserii specifice genului, cum ar fi cele de: pilot, cosmonaut, poliţist, iar la fete: cele de:

stewardesă, secretară, etc.

În prelucrarea datelor am urmărit frecvenţa opţiunilor profesionale şi în funcţie de mediile

obţinute de elevi în anul anterior. Dacă la elevii cu media sub 7 întâlnim profesii ca: pădurar, frizer,

tractorist, etc., la cei cu mediile între 7-8,50 apar profesii ca: informatician, medic, profesor,

controlor CFR sau prezentator TV, structură care se menţine şi la elevii cu medii între 8,50-10, aici

predominantă fiind opţiunea pentru activitatea didactică, jurnalism ori psihologie.
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Tabelul nr. 7.14. Meserii considerate avantajoase din punct de vedere material

Băieţi Frecvenţa
%

Fete Frecvenţa
%

Avocat 39,78 Avocat 23,74
Medic 27,95 Medic 21,50
Manager 23,66 Manager 18,70
Informatician 18,27 Informatician 18,70
Cadru militar 17,20 Contabilă 10,79
Sportiv 15,05 Vameş 10,07
“Politician” 13,97 Inginer 10,07
Vameş 13,97 Profesor 9,35
Inginer 13,97 “Politician” 9,35
Preot 13,97 Jurnalistă 9,63
Şofer tir 12,90 Controlor RATT 9,63
Muzicant 11,82
Designer 11,82
Mecanic auto 11,82

Lista datelor prezentate în tabelul 7.14 relevă aprecieri apropiate cu privire la meseriile

avantajoase material. Astfel, pe primele trei locuri se situează meserii ca: avocat, medic, manager,

informatician. Băieţii adaugă acestor patru meserii şi altele cum ar fi cele din domeniul sportiv,

preot, şofer tir, mecanic auto, muzicant, iar fetele meserii ca aceea de contabil, jurnalist sau chiar şi

cea  de  profesor,  care  însă apare  cu  o  frecvenţă relativ  mică în  comparaţie  cu  cele  de  pe  primele

locuri.

Aceeaşi structură ierarhică se întâlneşte cu privire la aceste meserii şi în funcţie de medii.

Cele mai prestigioase profesiuni în plan social se consideră a fi cele prezentate de tabelul

7.15.

Tabelul nr. 7.15. Meserii considerate prestigioase în plan social

Băieţi Frecvenţa
%

Fete Frecvenţa
%

“Politician “ 21,50 Medic 27,98
“Primar” 17,20 “Politician”* 25,10
Medic 16,12 Avocat 25,10
Preot 16,12 Profesor 21,23
Profesor 16,12 Judecător 10,79
“Director” 13,97 “Director” 10,07
Judecător 13,97 Informatician 9,35
Şef vamal 12,90 Pictor 7,91
Poliţist 12,90 Critic de artă 7,91
“Inspector” 11,82 Prezentator TV 7,91
Muzicant 11,82 Alte ** 5,96
Translator 11,82
Scriitor 10,75
Jurnalist 10,75

          *    se confundă o funcţie, o calitate (de a fi ales) cu o profesiune, cu o meserie

                                   ** frecvenţa fiecăreia dintre acestea este sub 1%.

Se  constată că băieţii  apreciază ca  fiind  mai  prestigioase  în  plan  social  profesii  ca:

“politician”, “primar”, medic, preot, profesor, pe când fetele situează pe primul loc profesia de
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medic, apoi cea de avocat, dar şi de “politician”; de remarcat că fetele consideră şi activitatea

didactică ca o activitate prestigioase social într-o proporţie mai mare decât băieţii.

Dorinţa de a activa în viaţa politică este predominată la elevii cu medii între 7-8,50, aceea de

a lucra în domeniul juridic predomină la elevii cu medii între 8,50-10, iar cea de profesor se află pe

primul loc la elevii cu medii sub 7.

Comparând aceste aprecieri cu opţiunile profesionale proprii se constată o oarecare

echivalenţă în meserii aparţinând domeniului juridic, economic, didactic şi medical. Aprecierile

privind unele profesii mai ales prestigioase în plan social, cum sunt cele din domeniul politic sau

administrativ, nu se regăsesc în opţiunile profesionale proprii, ceea ce se poate explica prin vârsta

subiecţilor sau prin părerea că în aceste domenii de vârf se ajunge foarte greu, sau că ele presupun

calităţi deosebite.

7.3. Analiza rezultatelor chestionarului la clasa a VIII-a

7.3.1. Structura populaţiei cercetate

În funcţie de sex,  acest eşantion se prezintă ca în tabelul 7.16. Şi în acest caz se observă că

numărul fetelor este mai mare -108 (52,18%), iar al băieţilor este mai mic, respectiv 99 (47,82%).

Tabelul nr.7.16. Structura subiecţilor după sex.

Specificare Număr %
Total 207 100
Băieţi 99 47,82
Fete 108 52,18

În cazul elevilor de clasa a VIII-a 90,82% au limba maternă română, 8,6% germană şi doar

0,50% maghiara (tabelul 7.18).

În funcţie de sex, mai multe fete au limba maternă română (92,54% faţă de 88,88% la băieţi),

în schimb limba maternă germană se întâlneşte în proporţie mai mare la băieţi (10,10%) faţă de

7,40% la fete. Un singur băiat din eşantionul nostru are limba maternă maghiara.

În afară de limba maternă, alte limbi cunoscute (sau vorbite) de elevii din clasa a VIII-a din

mediul rural amintim: engleza (78,74%), franceza (65,03%), germana (38,64%), alte limbi (în afară

de cele de mai sus) sunt vorbite de un număr de 45 de elevi, care reprezintă 21,73%.

În afară de sex se constată o egalitate între fete şi băieţi a cunoaşterii limbii engleze, care de

altfel, se situează pe primul loc, dar apar diferenţe în ceea ce priveşte cunoaşterea limbii germane

pe care fetele o vorbesc într-o proporţie mult mai mare (44,44%) în comparaţie cu băieţii (19,64%);

în schimb limba franceză este “agreată” mai mult de băieţi (28,96%) şi mai puţin de către fete

(13,53%);  fetele  însă vorbesc  într-un  procent  de  peste  patru  ori  mai  mare  decât  băieţii  alte  limbi
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străine. În funcţie de medii se păstrează aceeaşi structură ierarhică a limbilor vorbite ca pe total

eşantion.

Tabelul nr. 7.17. Structura subiecţilor după limba maternă

Din care cu limba maternă:Total
Română Maghiară GermanăSpecificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 207 100 188 90,82 1 0,50 18 8,69
Băieţi 99 100 88 88,88 1 1,02 10 10,10
Fete 108 100 100 92,60 - - 8 7,40

Tabelul nr. 7.18. Structura subiecţilor după alte limbi studiate (în afară de limba maternă)

Din care vorbeşte limba:Total
Engleza Germana Franceza Altă limbă

străină
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 207 100 163 78,74 80 38,64 106 65,03 45 21,73
Băieţi 99 100 80 83,71 36 19,64 53 28,96 14 7,65
Fete 108 100 83 83,83 44 44,44 53 13,53 31 31,31

Sub 7,0 41 100 30 73,17 17 41,46 17 20,48 10 24,39
7,1-8,50 83 100 70 84,33 32 38,55 53 63,85 19 22,89Media

8,51-10,00 83 100 63 75,90 31 38,55 36 43,37 26 31,32

Tabelul nr. 7.19. Structura subiecţilor după nivelul de instruire a părinţilor
Din care cu nivel de instruireTotal

1-4 clase 5-8 clase Şcoală
profesională

Liceu Şcoală
postliceală

Facultate

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Tatăl  207 100 3 1,45 61 29,46 18 8,69 87 42,03 31 14,98 7 3,39

Mama 207 100 6 2,89 78 37,68 15 7,25 85 41,07 18 8,69 5 2,42
Total  414 100 9 2,17 139 33,58 33 7,97 173 41,54 49 11,84 12 2,89

Nivelul de instruire al părinţilor elevilor din eşantion se structurează astfel: 172 (41,54%)

sunt absolvenţi de liceu în proporţie aproximativ egală la mame şi taţi, absolvenţi a VIII clase-139

(33,58%), dar cu predominanţă maternă-37,68%; 49 (11,84%) dintre părinţi au absolvit o şcoală

postliceală, dar în proporţie mai mare taţii-14,98%; 12 (2,89%) dintre părinţi sunt absolvenţi ai unei

facultăţi tot cu predominanţă paternă. Numai 9 (2,17%) părinţi sunt absolvenţi a I-IV clase (tabelul

7.19).
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7.3.2. Profilul opţiunilor şcolare şi profesionale

Întrebările de bază ale chestionarului s-au referit la opţiunile şcolare şi profesionale ale

elevilor pe care le prezentăm în tabelul 7.20.

Tabelul nr. 7.20. Structura subiecţilor în funcţie de opţiunile şcolare

Din care opţiuni:
Total Nu continuă Şcoala

profesională
Liceul NedecisSpecificare

Nr.  %  Nr.  %  Nr.  %  Nr.  %  Nr.  %
Total 207 100 7 3,39 29 14,01 142 68,59 29 14,01
Băieţi 99 100 4 4,05 19 19,19 66 66,66 10 10,10
Fete 108 100 3 2,77 10 9,26 76 70,38 19 17,59

Sub 7,0 41 100 5 12,09 13 31,71 12 29,27 11 26,82
7,01-8,50 83 100 2 2,40 15 18,08 55 66,26 11 13,26Media
8,51-10,00 83 100 - - 1 1,21 75 90,36 7 8,43

Absolvenţii  clasei  a  VIII-a  din mediul  rural  îşi  doresc să urmeze un liceu în număr  de 142

(68,59%), o şcoală profesională - 29 elevi (14,0%); nu doresc să continue şcoala un număr de 7

elevi (3,39%) şi un număr relativ mare dintre ei – 29 (14,00%) sunt nedecişi. Dorinţa de-a urma un

liceu este mai mare în rândul fetelor – 76 (70,38%), iar pentru o şcoală profesională optează un

număr mai mare de băieţi – 19 (19,19%), în comparaţie cu fetele – 10 (9,26%); în rândul

nedecişilor ponderea cea mai mare o au fetele – 19 (17,59%). La cei cu media sub şapte, pe primul

loc se situează opţiunea pentru o şcoală profesională (31,71%), iar cei cu medii peste şapte doresc

să urmeze liceul, astfel: 66,26% cu medii între 7,01 – 8,50 şi 90,36% cu medii între 8,51 – 10,00.

De remarcat  că la  cei  cu medii  foarte  bune toţi  doresc să urmeze o şcoală,  dar  numai unul

(1,21%) se îndreaptă spre una profesională şi doar şapte (8,43%) în comparaţie cu 11 din rândul

primelor două categorii de note, sunt nedecişi. Din analiza acestui tabel rezultă o percepţie relativ

realistă a opţiunilor şcolare, rămânând totuşi de discutat ca o problemă importantă pentru o clasă

terminală, problema celor nedecişi. În rândul acestora, acţiunea OŞP trebuie să-şi intensifice

acţiunile.

La solicitarea şcolii, a părinţilor sau chiar la propria solicitare, elevii nehotărâţi, instabili în

opţiuni pot a fi examinaţi periodic pe planul asistenţei psihopedagogice.

Tabelul nr. 7.21. Lista privind alegerea liceelelor şi a şcolilor profesionale

Tipul şcolii Nr.elevi % Tipul şcolii Nr.elevi %
LICEE 142 100,0 ŞCOLI

PROFESIONALE
29 100,0

Teoretic 26 18,30 Mecanic auto 10 34,49
Sportiv 21 14,78 Croitorie 8 27,58
Agricol 17 11,98 Patiserie 6 20,68
Informatică 16 11,26 Construcţii 5 17,25
Pedagogic 16 11,26
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Auto 16 11,26
Militar 15 10,57
Sanitar 15 10,57

Se constată din aceste opţiuni dorinţa elevilor de clasa a VIII-a de a urma în primul rând un

liceu teoretic, în cea mai mare proporţie, pe locul doi situându-se liceul sportiv şi, îmbucurător, pe

locul III, liceul agricol; cu frecvenţă mai mică apar şi alte licee, cum sunt cele de informatică,

pedagogic sau auto (tabelul 7.21). Realizarea acestor opţiuni nu este scutită de disfuncţionalităţi,

care apar încă la intrarea în sistem (admiterea) care cunoaşte în fiecare an dificultăţi,

transformându-se din orientare, într-un fel de dispecerat, care, chiar cu ajutorul mijloacelor tehnice

moderne, întâmpină greutăţi.

Dificultăţi apar şi la ieşirea din sistem, pentru că absolvenţii anumitor licee (sau mai târziu

facultăţi) nu au stabilitate pe ruta profesională, pe care o abandonează, căutând domenii pentru care

nu au pregătirea necesară, în timp ce domeniile pentru care se pregătesc pot rămâne deficitare.

Paleta şcolilor profesionale pe care elevii ar dori să le urmeze este redusă în comparaţie cu

cea a liceelor; apar doar patru menţiuni în acest sens. Pe primul loc sunt şcolile profesionale care

pregătesc mecanici auto, urmate de cele care pregătesc lucrători în domeniul croitoriei, patiseriei şi

apoi construcţiilor. De remarcat totuşi dorinţa unor copii din mediul rural de a lucra în meserii unde

se simte nevoia de forţă de muncă, cum este croitoria sau construcţiile.

Tabelul nr. 7.22. Structura subiecţilor în funcţie de opţiuni profesionale

Din care:
Total Opţiuni

prof.1
Opţiuni
prof.2

NedecisSpecificare

Nr.  %  Nr.  %  Nr.  %  Nr.  %
Total 207 100 149 71,98 39 18,84 58 28,02
Băieţi 99 100 74 74,74 16 16,16 25 25,25
Fete 108 100 75 69,44 23 21,29 33 30,55

Sub 7,0 41 100 11 25,82 10 24,39 30 73,18
7,01-8,50 83 100 66 79,51 20 24,09 17 20,49Media
8,51-10,00 83 100 72 86,74 17 20,48 11 13,26

Opţiunile profesionale ale fetelor şi băieţilor din eşantionul cercetat structurează răspunsurile

conform tabelului 7.23: 71,98% au o primă opţiune, 18,84% au şi o a II-a opţiune, dar un număr

mare dintre ei 28,01% sunt nedecişi. În rândul acestora din urmă predomină fetele (30,55%); dintre

băieţi 74,74% au o primă opţiune şi doar 16,16% o enumeră şi pe a II-a. Lista cu opţiunile

profesionale este prezentată în tabelul 7.23.
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Tabelul nr.7. 23. Alegerea profesiunii şi motivele alegerii

Nr.
crt.

Opţiunea I % Opţiunea II % Motive opţiunea I Motive opţiunea
II

1 Profesor 12,08 Mecanic auto 25,50 Îmi place să lucrez cu
oamenii

Din plăcere

2 Mecanic auto 10,06 Bucătar 10,25 Pentru bani
3 Sportiv 10,06 Educatoare 7,69
4 Contabil 9,39 Contabil 7,69 Mi se potriveşte
5 Coafeză 8,72 Lucrător în

construcţii
7,69 Influenţa altor

persoane
6 Vânzător 8,72 Avocat 5,10 Pentru prestigiu
7 Bucătar 4,69 Doctor 5,10 Influenţa altor

persoane
8 Patiser 4,69 Operator PC 5,10
9 Poliţist 4,02 Agricultor 4,56 Pentru a prinde hoţii

10 Şofer 4,02 Translator 2,56
11 Constructor 4,02 Poliţist 2,56 Pentru bani
12 Inginer

agronom
3,35 Cofetar 2,56

13 Fotomodel 3,35 Inginer 2,56 Influenţa altora
14 Stilist 3,35 Arheolog 2,56 Meserie frumoasă
15 Cofetar 3,35 Frigotehnist 2,56
16 Medic 2,68 Tehnician

dentar
2,56 Îmi place şi aduce bani

17 Economist 2,01 Profesor 2,56 Îmi plac copiii
18 Zugrav Şofer auto 2,56
19 Asistent social Profesor 1,58 Pentru a ajuta oamenii
20 Sociolog
21 Pădurar Dragoste faţă de natură
22 Medic

veterinar
Dragoste faţă de
animale

23 Muzician

1,42

Pe primul loc în opţiunile profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a se situează dorinţa

acestora de a fi profesori, după care urmează, într-o asociere oarecum întâmplătoare, opţiunea

pentru profesii ca: mecanic auto, sportiv, contabil, vânzător sau coafeză. Deşi lista opţiunilor

profesionale este relativ mare, totuşi trebuie remarcat că doar două profesii specifice mediului

rural, respectiv, agriculturii, apar precizate: inginer agronom şi medic veterinar. Apar în schimb

meserii care definesc alte sectoare ale vieţii economice şi care nu se întâlnesc în mod frecvent în

sate: fotomodel, stilist, sociolog, muzician şi altele.

De altfel evoluţia profesiilor (prezentă în multe ţări din lume) are o tendinţă de regres al

interesului  pentru  sectorul  agricol,  saturare  a  interesului  pentru  sectorul  industrial  şi  creştere  a

interesului pentru sectorul terţiar. Specialiştii vorbesc despre stimularea interesului pentru sectorul

cuaternal (al cercetării), dar îşi pun întrebarea cum poate fi acesta stimulat în condiţiile în care

societatea nu susţine (material) acest interes? [3, p. 38].

Pentru a controla evoluţia profesiilor trebuie dirijată evoluţia calificării profesionale. OŞP ar

putea impune tendinţe de calificare pe “branşe profesionale” sau “filiere profesionale”, în cadrul
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cărora diferenţa dintre profesie şi ocupaţie să se atenueze. S-ar putea rezolva astfel o problemă între

politica şcolară şi politica economică, astfel încât aceeaşi şcoală să pregătească tineri pentru

acoperirea unei palete tot mai largi de nevoi social-economice.

Opţiunea a II-a, de rezervă, structurează altfel dorinţele elevilor de a îmbrăţişa o meserie, aici

primele două locuri fiind ocupate de meserii care presupun deprinderi şi priceperi manuale.

7.3.3. Influenţe privind alegerea şcolii şi a profesiei

Tabelul nr. 7.24. Influenţe privind alegerea şcolii

Din care factori de influenţareTotal
Prieteni Nimeni Părinţi Şcoala Fraţi, rudeSpecificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 207 100 42 20,28 61 29,46 110 53,14 32 15,45 42 20,28
Băieţi 99 100 20 10,20 31 31,31 55 55,55 18 18,18 15 15,15
Fete 108 100 22 20,37 30 27,77 55 50,92 14 12,96 27 25,00
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Figura nr.7.3 Ponderea factorilor cu influenţă în alegerea şcolii

Sursa: Tabelul nr. 7.25

Dintre factorii de influenţare în alegerea şcolii, pe primul loc se situează influenţa părinţilor

în proporţie de 53,14%, “nimeni” – 29,46%, prietenii şi rude în proporţie de 20,28%, iar şcoala are

o influenţă în orientare, într-o proporţie de numai 15,45%, de aproximativ trei ori şi jumătate mai

mică decât influenţa părinţilor (tabelul 7.24 şi figura 7.3).
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Tabelul nr. 7.25. Influenţe în alegerea profesiei

Din care factori de influenţareTotal
Prieteni Nimeni Părinţi Şcoala Fraţi, rudeSpecificare

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Total 207 100 34 16,42 83 40,09 72 34,78 28 13,52 30 14,49
Băieţi 99 100 15 15,15 40 40,40 30 30,30 16 16,16 14 14,14
Fete 108 100 19 17,59 43 39,81 34 31,48 12 11,11 16 14,81
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Figura nr.7.4  Ponderea factorilor cu influenţă în alegerea profesiunii

Sursa: Tabelul nr. 7.26

În ceea ce priveşte alegerea profesiei (tabelul 7.25 şi figura 7.4), se observă o altă ierarhizare

a  influenţelor:  pe  primul  loc  se  situează propria  alegere  (40,09%),  pe  locul  al  II-lea  influenţa

părinţilor (34,78%), urmează influenţa prietenilor (16,42%), rude, fraţi (14,49%) şi din nou, pe

ultimul loc, influenţa şcolii (13,52%).

Precizăm şi aici (şi poate chiar mai mult decât la clasa a XII-a) că s-ar putea ca elevii să nu fi

conştientizat unele influenţe ale şcolii, privind OŞP şi ele să se fi manifestat totuşi într-o formă sau

alta.

De remarcat dorinţa unor elevi din clasa a VIII-a de a se îndrepta spre unele meserii

considerate prestigioase sau avantajoase din punct de vedere material (avocat, doctor) sau înspre

altele din ramuri de vârf (operator PC).

Motivaţia  alegerii  acestor  profesiuni  se  înscrie  pe  o  arie  relativ  mică,  totuşi  ca  fapt

îmbucurător trebuie arătat că pe primul loc, atât la motivele primii opţiuni, cât şi a celei de-a doua

se situează plăcerea pentru asemenea meserii şi pe locul doi, dar la o diferenţă foarte mare de

puncte, faptul că meseria respectivă este bănoasă.
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Tabelul nr. 7.26. Lista meseriilor considerate frumoase, avantajoase şi prestigioase

FRUMOASE,
ATRACTIVE

Frecvenţa
%

AVANTAJOASE
DIN PUNCT DE

VEDERE
MATERIAL

Frecvenţa
%

PRESTIGIOASE
ÎN PLAN SOCIAL

Frecvenţa
%

Profesor 34,31 Avocat 36,40 Cadru didactic 30,12
Artist 18,15 Medic 30,12 Avocat 28,56

Sportiv 17,14 Informatician 18,15 Medic 24,40
Frizer 14,11 Judecător 17,14 Artist 12
Doctor 13,10 Cadru didactic 12,90 Preot 10

Mecanic 12,90 Politician 11,70 Inginer 7
Informatician 11,70 Artist 8,50 Manager 6

Avocat 11,70 Sportiv 8,50
Asistent
medical

8,50 Mecanic 7,40 Poliţist 5

Bucătar 8,50 Patron 7,40 “Ministru” 5
Vânzător 8,50 Şofer 6,30 Informatician 5

Şofer 7,40 Zidar 6,30 “Primar” 4
Pictor 6,30 Frizer 6,30 Economist 2

Croitor 6,30 Preot 6,30 Şofer 2
“Primar” 6,30 Electrician 5,20 Sportiv 2

Zidar 6,30 Secretară 5,20 Ghid 2
Tâmplar 5,20 Translator 2 Mecanic 2

Matematician 5,20 Contabil 5,20 Fotomodel 2
Ghid 5,20 Arhitect 4,10 Procuror 2

Agricultor 4,10 Poliţist 4,10 Electrician 2
Ziarist 4,10 Croitor 2,05 Deseiner 2
Pilot 4,10 Pădurar 2,05 Frizer 1

Medic
veterinar

4,10 Agricultor 2,05 Farmacist 1

După cele trei criterii de clasificare a meseriilor oferite în chestionar (atractive, avantajoase

material, prestigioase în plan social) răspunsurile subiecţilor s-au structurat oarecum după aşteptări

(tabelul  7.26);  astfel  în  primul  caz,  ca  meserii  frumoase  apar  pe  primele  locuri  cele  de  profesor,

artist sau sportiv; în cel de-al doilea caz, după cum era de aşteptat, primele locuri sunt ocupate de

meserii ca: avocat, medic, informatician, considerate a fi bănoase, iar în rândul celor prestigioase,

pe primele locuri apare o combinaţie între cele enunţate anterior: cadru didactic, avocat, medic,

artist.

Dinamica profesiunilor în condiţiile actuale ale dezvoltării societăţii contemporane, apariţia

de profesiuni noi, diversificarea unora, concentrarea altora şi chiar dispariţia celor depăşite de

tehnică, pun în faţa tinerilor probleme tot mai dificile în alegerea meseriei. În aceste condiţii, rolul

OŞP este tot mai mare.

În sistemul nostru de învăţământ, articularea OŞP cu ciclul gimnazial reprezintă o necesitate

imperioasă. Este recomandabil ca accentul pe acţiunile OŞP să se realizeze în clasele preterminale,

aşa  încât  cei  mai  mulţi  elevi  să adere  la  un  sfat  de  orientare  competent  în  acea  perioadă şi  să se

autoorienteze corect. În clasele terminale s-ar putea intensifica preocupările de orientare cu elevii şi

părinţii acestora, printr-o colaborare mai bine organizată [95, p. 25].
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Abordarea din perspectivă formativă a OŞP se referă la faptul că tânărul trebuie ajutat efectiv

să realizeze ceea ce îşi doreşte, să-şi dezvolte personalitatea în consens cu aspiraţiile sale, să

asimileze cunoştinţe şi să-şi formeze priceperi şi deprinderi care-l pot ajuta la transpunerea în viaţă

a opţiunii şcolar-profesionale.

7.4. Analiza comparativă a rezultatelor cercetării. Concluzii şi recomandări

În cele ce urmează vom încerca o analiză comparativă a celor doi ani de studiu pe baza unor

criterii, relaţii, comportamente, cum sunt:

- Structura colectivităţilor şcolare pe sexe

- Nivelul rezultatelor şcolare

- Influenţa unor factori în alegerea şcolii, respectiv alegerea profesiunii.

Din datele prezentate rezultă anumite diferenţe între cele două grupuri de elevi, în raport cu

elementele de mai sus.

Tabelul nr.7.27. Tabel comparativ privind structura pe sexe

Clasele  a
XI-a şi  a

XII-a

Clasa a VIII-a Toate clasele
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. %
Total 232 100 207 100 439 100
Băieţi 93 40,09 99 47,82 192 43,73
Fete 139 59,91 108 52,18 247 56,26
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Clasele a XI-a şi  a XII-a Clasa a VIII-a Toate clasele

Figura nr. 7.5 Reprezentarea grafică a structurii pe sexe

Sursa: Tabelul nr. 7.27

Dintr-un total de 439 elevi aflaţi în clasele terminale ale câte unui ciclu de învăţământ, 192

(43,73%) sunt băieţi şi 247 (56,26%) sunt fete (tabelul 7.27 şi figura 7.5). Diferenţa mai mare între

cele două sexe apare la  eşantionul claselor a XI-a şi  a XII-a, unde ponderea fetelor este cu aproape



264

20% mai mare, pe când la clasa a VIII-a situaţia este oarecum mai echilibrată (aproximativ 4%

desparte procentul fetelor de cel al băieţilor).

Tabelul nr. 7.28. Tabel comparativ privind structura pe medii

Clasa  a XI-a
şi a XII-a

Clasa a VIII-a Toate  clasele
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. %
Medii total 232 100 207 100 439 100

Sub 7 32 13,79 41 19,82 73 16,61
7,01-8,50 120 51,73 83 40,09 203 46,24
8,51-10,0 80 34,91 83 40,09 163 37,35

Predomină, după cum se observă în tabelul 7.28 şi figura 7.6, pe totalul eşantionului, notele

cuprinse între 7,01-8,58 (46,24%), dar o pondere mare o au şi mediile între 8,51-10,00 (37,35%),

pe când cele sub 7 reprezintă un procentaj relativ mic (16,61%). Ierarhizarea lor este însă diferită la

cele două clase: la clasa a VIII-a notele bune (7,01-8,50) se află ca proporţie la egalitate cu cele

foarte bune (8,51-10,00), cu un procent de 40,09%, dar la clasele mari predomină notele cuprinse

între 7,01-8,50 în proporţie de 51,73%, însă notele mai mici de 7 au şi o pondere mai mică decât la

clasa a VIII-a. Pe total notele “bune” le devansează pe cele “foarte bune” cu 9%.
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Figura nr. 7.6 Reprezentarea grafică a structurii pe medii

Sursa: Tabelul nr. 7.28

În procesul orientării şcolare şi profesionale sunt câţiva factori care acţionează asupra

tânărului, oferind puncte cardinale ale motivaţiei. Dintre acestea, un rol important îl ocupă familia,

şcoala (profesorii), rudele, cunoscuţii, prietenii, cultura, etc.

W. Mills (1975) susţine că familia vehiculează norme culturale de la o generaţia la alta, dar

ea transmite, în ultimă instanţă, civilizaţia unei clase, a unei categorii sociale, deci a unei părţi a

societăţii [64, p. 36].

De aceea am acordat, în cercetarea noastră pe bază de chestionar, o importanţă deosebită

climatului cultural al familiei, importanţei ei în procesul de orientare şcolară. În acest sens am

cuprins printre indicatorii cercetării şi studiile părinţilor, nivelul de instruire, precum şi veniturile

acestora.
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Alături de familie, şcoală, învăţământul are un rol important în orientarea şcolară şi

profesională. De la primele clase şi până în învăţământul superior, şcoala contribuie la permanenta

umanizare a fiinţei umane, la socializarea ei reală, prin cultivarea tradiţiilor umaniste. Preocuparea

pentru optimizarea procesului de învăţământ, atât de caracteristică societăţii noastre, include

ambele laturi ale formării omului, instruirea şi educarea lui.

J. Piaget (1963), abordând această problemă, arată că educaţia este aceea care socializează

individul, societatea având un caracter esenţialmente educativ. Aceasta, deoarece individul nu se

naşte social, ci el devine social în mod progresiv. Ceea ce face din el un om social este tocmai

procesul de socializare sau de “integrare în societate” a copilului, realizat prin mecanismele

educative, intelectuale, afective şi studiat de ceea ce el numeşte “socializarea individului “, care

constituie procesul formativ central al societăţii umane74.

Părinţii împărtăşesc copiilor o zestre culturală, constând din deprinderi, obiceiuri, limba

maternă, valori şi principii morale, etc., care fac posibilă încadrarea în contextul relaţiilor umane.

Această transmitere de “cultură “ prin educaţie dată la vârstă mică, este atât de importantă, încât

H.H.Stahl   numeşte  “naştere socială “, prin care el înţelege transformarea fiinţei vii în fiinţă

socială75.

În afara acestei zestre culturale, prin deprindere şi înfăţişare de modele practice de

comportament, societatea organizează şi învăţământul propriu-zis, prin care elevii sunt pregătiţi

profesional şi cetăţenesc.

Profesorii, educatorii, pedagogii, instructorii, au un rol important în cadrul activităţii de

orientare  şcolară şi  profesională,  ei  fiind  aceia  care  cunosc  sau  ar  trebui  să cunoască mai  bine

preferinţele şi aptitudinile elevilor, legate de structura emoţională, disponibilităţile afective şi

trăsături caracteriale, înclinaţii şi deprinderi, capacitatea reală de efort, idealurile de viaţă,

aşteptările elevilor, etc.

De aceea ne raliem concepţiei ce acreditează poziţia centrală a şcolii în contextul factorilor

culturali, ca principal element de modelare şi formare pentru o viaţă concretă, de formare a unor

convingeri, atitudini şi comportamente, a unor trăsături de voinţă şi caracter care pot fi întruchipate

într-o personalitate activă, animată de idealuri şi năzuinţe umaniste, capabilă de efort constructiv.

Ipoteza privind rolul central al şcolii în OŞP nu s-a confirmat în cercetarea realizată.

Astfel, în sondajul nostru, şcoala, prin influenţa profesorilor, se situează pe ultimul loc în

ierarhia răspunsurilor la întrebările: “Care sunt factorii de influenţare în alegerea şcolii şi a

profesiunii?”

Că activitatea de orientare şcolară nu realizează încă saltul calitativ atât de necesar în

concordanţa dintre preferinţe, aptitudini, structură emoţională, disponibilităţi afective, trăsături

74 Piaget, J., Problemes de la psychologie de l¢enfance, în Traité de Sociologie, Tom II, Paris, PUF, 1963
75 Stahl, H.H., Status-uri, roluri, personaje şi personalităţi sociale, în Sociologie generală. Probleme, Ramuri,
Orientări, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968
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caracteriale şi o prezentare realistă a avantajelor şi dezavantajelor legate de practicarea diferitelor

profesii, informaţii exacte privind statutul acestora rezultă şi din analiza opţiunilor profesionale. S-a

observat că evantaiul meseriilor considerate mai frumoase, mai interesante, cuprinde meserii ca:

avocat, economist, informatician, nici o meserie specifică agriculturii nu apare indicată, doar unele

legate de această ramură, în speţă cea de “medic veterinar “.

De aceea considerăm că activitatea de OŞP nu trebuie să neglijeze evidenţierea schimbărilor

petrecute în sistemul nostru social, la toate palierele, schimbările petrecute şi în satul sau

agricultura noastră, noutăţile şi posibilităţile oferite de acestea în exercitarea unor meserii

desconsiderate altădată sau a altora presupuse a fi specifice numai oraşului sau mediului urban.

Dar aspectul prospectiv ce trebuie să caracterizeze învăţământul nostru nu are în vedere

numai problemele orientării şcolare şi profesionale, ci şi sporirea capacităţii de adaptare a viitorilor

“profesionişti “ la noutatea permanentă, pentru a putea discerne tipul de evenimente ce vor surveni.

Deci misiunea şcolii este şi aceea de a selecţiona bunurile spirituale, prin înlăturarea celor ce

au ajuns la uzură, de a le pune în evidenţă pe cele cu valoare universală, cu valoare funcţională, de

a evalua atent bunurile culturale, în special pe acelea care permit tinerei generaţii o adaptare şi

integrare optimă la situaţiile pe care le va trăi când va intra în societate şi care constituie

concomitent puncte de reazem pentru noi creaţii spirituale, mai ales pentru modelarea

comportamentului lor pe plan social.

Rezultă că realizarea orientării şcolar-profesionale a tineretului în mod conştient, prin

stimularea aptitudinilor proprii fiecăruia, prin trezirea interesului pentru o activitate sau alta, este

instrumentul prin care societatea acţionează în procesul internalizării normelor şi valorilor muncii,

formarea conştiinţei profesionale a celor care reprezintă forţa de muncă de perspectivă.

Multiplicarea şi diversificarea mijloacelor de informare asupra profesiunilor, monografiile

profesionale, rolul mass-media în difuzarea informaţiilor asupra specificului, dificultăţilor şi

avantajelor fiecărei activităţi sociale, reprezintă elemente ale organizării sistemului de informare la

nivel naţional.

Tabelul nr. 7.29. Tabel comparativ privind influenţele în alegerea şcolii şi profesiunii

Clasa a XI-a şi
XII-a

Clasa a VIII-
a

Ambele clase
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. %

Influenţa în alegerea şcolii
232 100 207 100 439 100

Prieteni 17 7,32 42 20,28 59 13,43
Nimeni 96 41,37 61 29,46 157 35,76
Părinţi 152 65,51 110 53,14 262 59,68
Şcoala 4 1,72 32 15,45 36 8,20

Fraţi, rude 21 9,05 42 20,28 63 14,35
Influenţa în alegerea

profesiunii
232 100 207 100 439 100
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Prieteni 20 8,62 34 16,42 54 12,30
Nimeni 117 50,43 83 49,09 200 45,55
Părinţi 97 41,81 72 34,78 169 38,49
Şcoala 2 0,86 28 14,52 30 6,83

Fraţi, rude 9 3,87 30 14,49 7,06 8,88
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Figura nr. 7.7  Reprezentarea grafică privind influenţa în alegerea şcolii

Sursa: Tabelul nr.7.29
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Figura nr. 7.8  Reprezentarea grafică privind influenţa în alegerea profesiunii

Sursa: Tabelul nr. 7.29

Factorii  care  au  un  rol  în  alegerea  şcolii  şi  a  profesiunii  se  structurează conform tabelului

7.30 şi figurilor 7.7 şi 7.8. Pe întreg eşantionul, pe primul loc în alegerea şcolii se situează influenţa

părinţilor (59,68%), pe locul doi “nimeni” (propria opinie)- (35,76%), urmând în ordine fraţii,

rudele (14,35%), prietenii (13,43%) şi pe ultimul loc şcoala (8,20%).

Aceeaşi ierarhie o întâlnim şi la cele două subeşantioane, dar cu oarecare diferenţe: propria

alegere ca şi  influenţa părinţilor  este  mai  mare la  clasele  a  XI-a şi   a  XII-a,  unde influenţa şcolii

este inexplicabil de mică (1,72%); aceasta îşi manifestă influenţa la un număr mai mare de elevi

(7,72%) la clasa a VIII-a, unde şi influenţa prietenilor este mai mare (12,50%). Interesant este, însă,
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că din analiza rezultatelor obţinute din răspunsurile la ghidul de interviu cu profesorii (director,

diriginte, profesori), se constată preocupări ale fiecărei şcoli pentru OŞP a elevilor, atât în interiorul

şcolii, cât şi în afara şcolii, mai puţin sprijin din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a Centrului

de Consiliere (acesta însă uzează mai mult orientarea în alegerea disciplinelor opţionale).

În alegerea profesiunii, ierarhia primelor locuri este schimbată, în sensul că pe primul loc s-a

situat factorul “nimeni” (45,55%), care devansează influenţa părinţilor (38,49%), aceasta fiind mai

mare cu 7% faţă de clasa a VIII-a. Întrucât şi influenţa rudelor, fraţilor şi părinţilor este mai mică la

celelalte două clase, putem trage concluzia, cum de altfel am mai arătat, că aceşti elevi au o

percepţie mai bună asupra propriilor decizii şi o hotărâre mai accentuată cu privire la ceea ce vor să

facă în viitor, hotărându-şi în mai mare măsură singuri viitorul profesional.

Şi aici influenţa şcolii este minimă la clasele de liceu (0,86%) şi relativ mică la clasa a VIII-a

(6,83%).

Din  analiza  influenţelor  unor  factori  (mai  ales  şcoala)  se  pot  desprinde  câteva  concluzii  şi

sugestii.

Orice tânăr care a parcurs anumite etape şcolare (gimnaziale, liceale, învăţământ superior)

trebuie să beneficieze de serviciile activităţii de OŞP.

Sistemul  de  învăţământ  trebuie  să-şi  asume  o  sarcină de  orientare.  Dacă acest  lucru  nu  se

realizează ori se face rigid, consecinţele se vor concretiza în eşec şcolar, profesional şi social.

Orientarea şcolar-profesională se poate realiza prin intervenţii repetate (testări psihologice.,

consiliere) la diferite niveluri de vârstă ale elevilor şi, mai târziu, ale absolvenţilor, sau prin oferirea

pe anumite trepte de dezvoltare a individului, a unor posibile alegeri, ofertele fiind făcute în funcţie

de cerinţele economico-sociale de moment ale societăţii.

Pornind de la analiza potenţialului şi aspiraţiilor elevului, şcoala are rolul de a “descoperi”

valorile reale şi de a le ajuta efectiv să se realizeze, în raport cu exigenţele diferitelor activităţi,

precum şi cu necesităţile vieţii.

Acţiunea cerinţelor vieţii este condiţionată de măsura în care factorul coordonator al OŞP

(şcoala) reuşeşte să realizeze, printr-o muncă educativă adecvată, asimilarea de către părinţi şi elevi

a acestor cerinţe sub forma unor valori, care să le determine atitudinea, exprimată în dorinţe,

interese, idealuri, ca variabile psihice ce stau la baza formării opţiunilor.

Disfunţionalitatea OŞP se poate manifesta  şi  pentru că factorii  de orientare,  în  primul  rând

profesorii, nu au beneficiat de pregătirea şi condiţiile materiale necesare. De multe ori profesorul

diriginte întocmeşte fişa de caracterizare a elevului fără observaţii psihologice, sociologice,

pedagogice şi părerile lui pot fi subiective. O asemenea fişă întocmită în echipă (cu psihologul,

medicul, pedagogul, etc.) ar trebui să fie analitică şi să privească evolutiv atitudinea elevului,

rezultatele lui şcolare. De asemenea trebuie pus accentul pe determinarea autocunoaşterii la elev,

mai important decât reliefarea profilului rezultatelor şcolare la un moment dat. Numai astfel şcoala,
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alături de alte instituţii specializate, exterioare şcolii (de exemplu mass-media) vor putea convinge

părintele că “eticheta” pusă copilului este cea adevărată.

Posibilitatea optimizării funcţionalităţii OŞP ne-a fost dezvăluită de cercetări repetate,

efectuate în mediul rural, pe această temă şi pe aceea a integrării tineretului din mediul rural.

Concluzia a fost că trebuie implicaţi toţi factorii (familia, şcoala, întreprinderile, instituţiile

culturale, etc.).

Altă concluzie este că trebuie valorificate toate formele de activitate instructiv-educativă

(lecţii, ore de dirigenţie, vizite, lucrări practice, etc.) prezentând valenţele unei bune OŞP şi

stabilind metodologia valorificării lor, corespunzător obiectivelor propuse.

Pe baza acestor consideraţii ne permitem câteva sugestii şi recomandări pentru realizarea cu

succes a OŞP în şcoli, inclusiv în cele din mediul rural:

- delimitarea în fiecare şcoală, a cadrului specific de activitate în OŞP, crearea unor condiţii

de lucru (cabinete de OŞP, bibliografie – monografii profesionale, ore de consultaţii

pentru OŞP):

- cuprinderea tuturor factorilor în această activitate (şefii comisiilor de OŞP, comitetul de

părinţi, întreprinderi economice, diferite instituţii, şcoli, influenţa mass-media, precum şi

interacţiunea dintre aceşti factori).

- o legătura mai strânsă între şcoala şi instituţiile specializate (laboratoare de OSP, centre

de asistenta psihologica judeţene, plus alţi factori mass-media);

- adoptarea unui sistem unitar de măsuri de orientare şcolară şi  profesională adecvat

specificului şcolii, regiunii.

- ţinerea unei evidenţe clare de către şcoli a drumului urmat de promoţiile de absolvenţi şi a

rezultatelor obţinute de către aceştia după absolvire.

- urmărirea evoluţiei raportului dintre preferinţele profesionale ale elevilor şi necesarul de

cadre în diferite ramuri de activitate.

- depistarea copiilor talentaţi cu aptitudini speciale în diferite domenii.

- îmbunătăţirea colaborării dintre profesorul – diriginte, familie, psihologul şcolar şi

medicul şcolii, cu sociologi si psihologi, deci realizarea in acest sens a unei munci de

echipa;

- sprijinirea de către instituţiile specializate a profesorilor şi a diriginţilor cu materiale in

problema orientării (sugerarea de teme pentru orele de dirigenţie, modele de fise

psihologice, planuri de lecţii la unele discipline prin care se face si  OSP, modele si

planuri de ore la dirigenţie pe teme de orientare;

- realizarea unor acţiuni în comun cu învăţătorii, ca modalităţi de preorientare cu ciclul

primar;

- organizarea unor schimburi de experienţa între şcoli;

- iniţierea unor cercetări comune în colectivele didactice
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- valorificarea şi popularizarea unor experienţe pozitive obţinute în unităţi şcolare;

- urmărirea realizării unei continuităţi în acţiunea de pregătire a tineretului pentru OSP, în

întreg sistemul de învăţământ;

- evaluarea eficienţei activităţii de OSP şi evitarea formalismului şi a dogmatismului;

- organizarea unor cursuri periodice de OSP pentru toate cadrele didactice şi a unor

lectorate cu părinţii, precum şi realizarea unor informaţii permanente prin mijloacele

audiovizuale;

- valorificarea tuturor formelor de activitate instructiv-educativa (lecţii, ore de dirigenţie,

lucrări practice) în vederea OSP;

- cunoaşterea  reţelei  şcolare  şi  universitare  din  zona  respectivă,  a  profilurilor  liceelor  şi

universităţilor a numărului de locuri şi necesarului de cadre calificate şi anumite sectoare

ale economiei sau culturii.

Tabelul nr. 7.30. Tabel comparativ privind opţiunile profesionale.

Clasele a XI-
a şi  a XII-a

Clasa a VIII-
a

Ambele clase
Specificare

Nr. % Nr. % Nr. %
Opţiuni

profesionale
232 100 207 100 439 100

Opţiuni
profesionale I

151 65,08 149 71,98 300 68,34

Opţiuni
profesionale II

49 21,13 39 18,84 88 20,04

Nedecis 81 34,92 58 28,02 139 31,66

Constatarea cea mai evidentă ce rezultă din analiza comparativă a opţiunilor profesionale

este ponderea mare a celor care nu au sau nu-şi declară nici prima, nici a doua opţiune profesională,

în special la cele două clase de liceu (tabelul 7.30).

Această situaţie ne întăreşte părerea că activitatea de alegere a profesiei trebuie concepută ca

un ansamblu de acţiuni educativ-formative organizate şi dirijate cu competenţă pentru formarea

unor priceperi, deprinderi şi interese pentru anumite meserii sau profesori, astfel încât elevii ajunşi

la momentul opţiunii, să facă alegeri cât mai realiste. Dacă alegerea le este impusă de alte

considerente, nivelul de competenţă profesională obţinut va fi scăzut, datorită slabului ataşament

pentru meseria învăţată şi, mai târziu, abandonarea locurilor de muncă.

Reproiectarea pe baze noi a învăţământului (preuniversitar) poate elimina aceste erori, iar

acţiunile  comune  cu  MMSS  pot  duce  la  stabilirea  corectă a  profilurilor,  a  meseriilor,  a

nomenclatorului de pregătiri şi a numărului de persoane ce trebuie să fie calificate.
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7.5. Necesitatea adaptării ofertei educaţionale la cererea pieţei muncii la nivel

regional

Nevoia de adaptare a ofertei educaţionale la cererea pieţei muncii a generat preocupările de

modernizare a învăţământului profesional şi tehnic prin programul PHARE de elaborare a cererii

pentru asistenţa tehnică. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, respectiv Centrul Naţional de

Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic încearcă să răspundă la întrebarea: care este

cererea pieţei muncii pe termen lung şi cum trebuie coordonată oferta educaţională cu cererea,

având în vedere momentul absolvirii studiilor. M.E.C. a propus abordarea calificării profesionale la

nivel regional prin constituirea Consorţiilor Regionale – structură managerială consultativă, ca

interfaţă între Consiliul de Dezvoltare Regională şi instituţiile judeţene cu atribuţii în dezvoltarea

resurselor umane. Atribuţiile Consorţiilor Regionale vizează între altele, elaborarea Planului

Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic pe termen lung

(P.R.A.I.) Obiectivul principal al P.R.A.I este de a realiza planificarea strategică pe termen lung a

nevoilor de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în funcţie de nevoile de dezvoltare

economică.

Deci P.R.A.I (care a fost aprobat în anul 2003) reprezintă un document de planificare

strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva

anului 2010, care poate fi utilizat şi pentru identificarea nevoilor de formare profesională, realizată

de alţi furnizori decât unităţile de învăţământ.

La nivelul Regiunii V Vest (din care face parte şi judeţul Timiş) conform acestui document,

reţeaua de unităţi de învăţământ pentru formare profesională va avea în perspectiva anului 2010

următoarele caracteristici:

Imagine Crearea unei imagini interesante a reţelei de unităţi şcolare de formare profesională

pentru elevi, ajungând la asocierea de tip “traseu de formare profesională = prima opţiune”.

Competitivitate la nivel instituţional: abilităţi de marketing crescute a echipei

manageriale a fiecărei unităţi şcolare şi o preocupare mai mare de a diversifica şi inova în

elaborarea ofertei de calificare, la nivel de individ: absolvenţi care deţin competenţe la

nivelul standardelor angajatorilor competitivi pe piaţa forţei de muncă.

Calitate. Adecvarea ofertei de calificare la cerinţele pieţei muncii printr-un echilibru optim în

resurse umane bine calificate, dotări necesare şi suficiente, curriculum adecvat.

Suma acestor concepte/atribute, aplicate unităţilor şcolare cu specific în formarea

profesională din Regiune, dă naştere unei viziuni globale a formării profesionale din Regiunea V

Vest, atât din punctul de vedere al părinţilor şi în primul rând al elevilor, cât şi din punctul de

vedere al angajatorilor şi anume atractivitatea acestei forme de învăţământ.
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La nivelul Uniunii Europene a fost identificat ca obiectiv strategic, în Raportul privind

obiectivele sistemelor educaţionale şi de formare profesională din ţările membre (aprobat de către

Consiliul European la Stocholm, în 23-24 martie 2001), îmbunătăţirea competenţelor de bază, în

special cele privind tehnologia informaţiei (IT) şi cele digitale.

Necesitatea acestui obiectiv este motivată de faptul că sistemul de formare iniţială a

învăţământului profesional şi tehnic trebuie să dezvolte aceste competenţe de bază transversale

pentru majoritatea calificărilor în care pregăteşte, datorită informatizării şi automatizării accelerate

a proceselor tehnologice şi a complexităţii crescute a utilajelor folosite de către întreprinderi.

Aceste competenţe de bază transversale majorităţii calificărilor vor fi necesare şi vor permite

în acelaşi timp accesarea mult mai rapidă a unei a doua calificări.

Consiliul European de la Barcelona (2002), pe baza raportului Consiliului pentru Educaţie şi

pentru a susţine obiectivul strategic al UE, a aprobat programul de lucru în domeniul educaţiei, ce

prevede:

1. creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi instruire;

2. facilitarea accesului la educaţie şi instruire pentru toţi cetăţenii;

3. deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul
social, economic şi cultural.

La nivel naţional, România şi-a asumat în Planul Naţional de Guvernare, la capitolul

Educaţie, Învăţământ Preuniversitar, următoarele obiective:

1. asigurarea educaţiei pentru toţi;

2. dezvoltarea învăţământului în mediul rural;

3. generalizarea învăţământului preprimar;

4. sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ;

5. dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic;

6. informatizarea învăţământului;

7. optimizarea managementului educaţional;

8. creşterea calităţii învăţământului preuniversitar;

9. creşterea calităţii şi eficienţei sistemului educaţional şi de formare profesională.

La nivel regional, regiunea V Vest a adus atenţiei învăţământul profesional şi tehnic,

promovând în Planul de Dezvoltare Regională (PDR) susţinerea acestei forme de învăţământ ca

obiectiv strategic.

Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii V Vest, parte a PDR este documentul complex,

elaborat pe baza Analizei socio-economice a Regiunii şi analizei SWOT. Astfel, în Strategia

Regiunii V Vest, aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională V Vest, a fost formulată ca

prioritate regională: Adaptarea competenţelor salariaţilor la cerinţe în continuă schimbare, în cadrul

calificării pe care o deţin, sau pentru o nouă calificare.
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Astfel, în perspectiva anului 2010, putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea

profesională iniţială în Regiunea V Vest:

- asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor astfel încât aceştia să devină

cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi profesională

(cerinţele societăţii, comunităţii);

- asigurarea şanselor egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de

opţiunile şi potenţialul de învăţare (asigurarea de acces);

- asigurarea formării profesionale în condiţii de calitate a procesului educaţional

(condiţii de învăţare, de calitate);

- asigurarea şanselor de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări

pentru care există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii oferite de piaţa

muncii locală, judeţeană sau regională, naţională, precum şi de continuare a învăţării

de-a lungul întregii vieţi active, în vederea adaptării la schimbările tehnologice

specifice economiei bazată pe cunoaştere (adaptare şi ocupare – carieră).

7.6 Necesitatea adecvării calificărilor la nevoile pieţei muncii

Pe baza considerentelor de mai sus, în anul 2004 s-a efectuat o cercetare în cele 4 judeţe ale

Regiunii V Vest – România (Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara) pentru prognozarea

necesarului de forţă de muncă pe meserii, forţă de muncă provenită din rândul absolvenţilor de

învăţământ liceal şi profesional din anul 2003.

Concluziile desprinse au vizat:

1. necesitatea dezvoltării unei reţele de centre de informare şi consiliere pentru carieră la

nivel regional;

2. formarea profesională prin dezvoltarea unor reţele de centre multifuncţionale de formare

continuă a adulţilor pentru dotarea tinerilor cu competenţe de bază relevante pe piaţa

muncii.

În momentul de faţă piaţa forţei de muncă poate conta pe o ofertă potenţială de personal

calificat în perioada 1996-2003 astfel: 61.677 de absolvenţi de liceu şi 25.616 absolvenţi de şcoală

profesională, acoperind 16 domenii de calificare şi specializările – meseriile aferente.

Pentru a avea detalii referitoare la gradul de inserţie a acestor absolvenţi la diferite modalităţi

prin care şi-au continuat cariera sunt necesare investigaţiile ulterioare. Acest număr semnificativ de

personal calificat poate să constituie un potenţial de forţă de muncă calificată şi în situaţia în care

va trebui să fie adaptată la cerinţele agenţilor economici, ceea ce se poate realiza prin formarea de

scurtă durată la locul de muncă.
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În procesul de prognozare a ofertei de calificare trebuie să se ţină cont de existenţa pe piaţă a

acestei categorii pentru a evita suprasaturarea pieţei, dar şi pentru a opta pentru modalităţile mai

rapide şi mai avantajoase financiar de asigurare a necesarului pentru anumite calificări.

Tabelul nr. 7.31. Repartizarea unităţilor şcolare pe medii în regiunea V Vest
Din care în mediul:

Judeţul

Nr.total de unităţi
şcolare care asigură

formare profesională Urban Rural

Din care în
reşedinţă de

judeţ
Observaţii

Arad 25 17 8 12 Arad Cea mai puternică
concentrare în Arad

Caraş-Severin 16 13 3 5 Reşiţa Cel mai mic număr de
unităţi în mediul rural

Hunedoara 19 16 3 4 Deva

Este cel mai urbanizat
judeţ al regiunii;

Acoperirea cea mai
uniformă

Timiş 30 25 5 19 în Timişoara
Concentrare puternică

în Timişoara şi în urban
Total

Regiune
90 71 19 40

Sursa: PRAI, Regiunea Vest, p.29

Se observă din tabelele 7.31 şi 7.32 că 71 de unităţi din totalul de 88 se găsesc în mediul

urban, din care 40 se concentrează în cele 4 reşedinţe de judeţ, atunci când aproape 40% din

populaţia şcolară de gimnaziu provine din mediul rural. Aceste date ne arată clar necesitatea

preocupărilor de asigurare a şanselor de acces a elevilor care provin din mediul rural şi, în general,

din alte localităţi decât reşedinţele de judeţ. Conform observaţiilor tabelului există o concentrare

deosebit de mare a unităţilor şcolare în mediul urban (aproximativ 78% din total unităţi existente în

Regiunea V Vest), din care circa 56%  în cele 4 reşedinţe de judeţ.

Dezavantajul distribuţiei unităţilor şcolare cu precădere în mediul urban favorizează un acces

limitat la formare a acelor categorii care nu dispun de resurse financiare pentru a suporta costurile

aferente transportului sau/şi cazării/cantinelor.

În  situaţia  în  care  se  propune asigurarea şansei unei opţiuni reale ,  pentru  o  calificare  în

concordanţă cu aptitudinile elevilor, este necesar să fie asigurate condiţii de transport sau/şi de

cazare în incinta unităţilor şcolare. Rezolvarea acestor probleme poate asigura o creştere a gradului

de şcolarizare/calificare, de diminuare a abandonului şcolar. Analiza domeniilor şi a nivelurilor de

calificare scoate în evidenţă faptul că domeniul Agricultură deţine, 10% ca pondere. Putem

concluziona că acest domeniu este subdimensionat în raport cu suprafeţele agricole foarte mari

existente în 2 din cele 4 judeţe ale Regiunii V Vest (Arad, Timiş), dar şi cu numărul absolvenţilor

de clasa a VIII- a din rural.
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Tabelul 7.32. Numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a în anul şcolar 2003-2004

Judeţul
Nr. absolvenţi de

clasa a VIII-a
Din care în mediul

rural:
Arad 5.837 2.834
Caraş-Severin 4.463 1.603
Hunedoara 6.902 1.400 aprox.
Timiş 8.952 3.561

Total
26.154 9.398

Sursa: PRAI, Regiunea Vest, p. 30

Pentru a asigura calitatea formării profesionale, reţeaua unităţilor şcolare din Regiunea V

Vest dispune de următoarea situaţie a infrastructurii specifice (tabelul 7.33).

Tabelul nr. 7.33. Elemente ale infrastructurii şcolare

Judeţul

Cabinete şi
ateliere pentru

instruire
practică

Nr.unităţi şcolare care
deţin cabinete/ateliere

dotate la standarde
UE

Cabinete
pentru

dezvoltare de
CDL

Din care cu
acces

Internet/soft
educaţional

Arad 114+124 4 12 6/3
Caraş-Severin 96+102 5 2 2/-
Hunedoara 81+109 3 10 3/-
Timiş 170+165 4 20 15/13

Total
461+500 16 44 26/16

Sursa: Ibidem

În  vederea  corelării  ofertei  de  formare  la  cerinţele  angajatorilor,  pentru  a  avea  o  forţă de

muncă competitivă, investiţiile în resursele necesare pentru formare, pentru activităţi de dezvoltare

de competenţe prin activităţi de laborator, instruire practică, dar şi pentru elaborare de curriculum

în dezvoltare locală (pentru o mai bună adaptare a competenţelor la cerinţele specifice ale

angajatorilor) sunt esenţiale.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este un domeniu de formare prin care se dezvoltă

competenţe transocupaţionale, necesare pentru a asigura caracterul de flexibilitate şi adaptabilitate

a forţei de muncă la schimbările tehnologice.

 Rezultă necesitatea dezvoltării unei reţele de centre de informare şi consiliere pentru carieră

la nivel regional, în vederea dezvoltării unor politici active de prevenire şi combatere a

deficienţelor emergente de forţă de muncă care dăunează competitivităţii, măreşte procesele

inflaţioniste şi menţine un şomaj structural mare. Pentru prevenirea acestor deficienţe este nevoie

de o dezvoltare a capacităţii de mediere, elaborarea de politici pentru prevenire de meserii, precum

şi consolidarea funcţionării pieţei muncii prin îmbunătăţirea bazelor referitoare la locurile de

muncă şi oportunităţi de învăţare care trebuie să fie interconectate la nivel regional, folosindu-se

tehnologiile informatice moderne.
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Formarea profesională presupune dezvoltarea unor centre locale multifuncţionale de formare

continuă a adulţilor în următoarele scopuri:

- pentru dotarea tinerilor cu competenţe de bază relevante pe piaţa muncii şi necesare

pentru participarea la formarea continuă;

- facilitarea accesului mai bun al adulţilor, inclusiv cei cu contracte atipice, la

formarea continuă, pentru a mări proporţia populaţiei cu vârstă aptă de muncă.

Dezvoltarea resurselor umane cuprinde, în mod obişnuit, o varietate de activităţi începând cu

informarea angajaţilor cu privire la politicile şi procedurile firmei (educaţie), trecând la învăţarea

meseriilor şi profesiilor pentru posturile pe care le vor ocupa imediat (instruire)  şi  în  fine,

asigurarea continuă a perspectivelor şi provocărilor pentru angajaţi, pentru ca aceştia să-şi

sporească cunoştinţele şi calificarea (dezvoltare).

În prezent există multe abordări ale problemei dezvoltării resurselor umane:

- Evaluarea eficienţei sub aspectul costurilor, a unui program specific de dezvoltare a

resurselor umane, înainte de a angaja resurse deficitare în cadrul acestui program;

- Conceperea programului în conformitate cu principiile consacrate ale învăţării,

inclusiv prin integrarea în program a criteriilor de evaluare;

- Evaluarea consecinţelor dezvoltării resurselor umane utilizând practicile

consacrate.

7.6.1 Analiza asigurării cu personal calificat a întregului sistem de formare

profesională

Există deficit de personal calificat pentru formare profesională pentru anumite calificări, cu

grad de atractivitate ridicat, din cauza migrării specialiştilor spre sectoare ale economiei mai

atractive  (din  punct  de  vedere  al  carierei  şi  al  salarizării).  Deficit  de  personal  calificat  se

înregistrează şi în zonele greu accesibile şi în puţinele unităţi şcolare din mediul rural.

Personalul din sistem trebuie să-şi adapteze competenţele la schimbările de ordin tehnologic,

să-şi extindă aria de competenţe în domenii noi (de elaborare de curriculum în parteneriat, de

consiliere şi orientare pentru carieră, de analiză a cerinţelor pieţei forţei de muncă, de creare de

parteneriate, de managementul clasei, de abordarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, de

urmărirea traseului de formare a elevilor şi a inserţiei socio-profesionale după absolvire etc.).

În ceea ce priveşte asigurarea necesarului de personal din punct de vedere numeric, se poate

constata că populaţia şcolară care se va îndrepta înspre învăţământul profesional şi tehnic în

perioada 2004-2010, prezintă o tendinţă de uşoară descreştere (de 15% în judeţul Arad, 24% în

judeţul Timiş, 27% în judeţul Hunedoara şi 21% în judeţul Caraş-Severin), diferenţa maximă fiind

de aproximativ 6.000 de elevi în anul 2009 faţă de situaţia din prezent. Această scădere înseamnă
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200 de clase/an şi, lucrând cu o medie de 3 ani/ciclu de formare, ar rezulta un număr de 600 de

clase. Se impune o analiză atentă a modului în care personalul existent poate fi păstrat, cu condiţia

de a-şi adapta competenţele, de  a obţine o nouă calificare – dacă aceste intervenţii asigură în

acelaşi timp eficienţă şi calitate.

Servicii speciale de sprijinire a elevilor prin activităţi de consiliere şi orientare pentru carieră,

există dezvoltate în mai multe unităţi, centre. Abordarea nu este unitară, nu se raportează la nevoi

de ocupare înregistrate la nivel regional, neîncurajând mobilitatea ocupaţională şi nici cea în

obţinerea unei calificări. Modelele existente pot constitui însă un start bun în construirea unui

pachet  de  servicii  de  consiliere  şi  orientare  pentru  carieră,  care  să se  adreseze  elevilor  din  ciclul

gimnazial, din unităţile de formare profesională şi chiar absolvenţilor acestora.

După o perioadă de tranziţie de la parteneriate de tip “şcoli-patronate de întreprinderi de

stat” la parteneriate cu agenţi economici funcţionând într-o economie de piaţă, se pot identifica

numeroase exemple de bune practici în crearea de cooperări în care ambele părţi realizează câştigul

motivat. Există unităţi şcolare dotate de către întreprinderi cu echipamente, altele asigură condiţii

de efectuarea practicii în cadrul întreprinderii, în condiţii reale de muncă. Există un număr crescător

de agenţi care acordă sprijin material-financiar elevilor, sau alt pachet de beneficii şi burse pentru

continuarea studiilor. Unităţile şcolare realizează cât de benefică este colaborarea cu întreprinderile

prin organizarea de stagii de formare pentru personalul din învăţământ, pentru a-şi adapta

competenţele la condiţii de lucru care se schimbă atât de rapid. Sunt agenţi şi parteneri care

împreună accesează diferite fonduri pentru a dezvolta în comun programe de formare, de

dezvoltare instituţională şi proiecte internaţionale. Deficitul de cadre specializate poate fi soluţionat

împreună cu agenţii într-un mod foarte avantajos, atât pentru şcoală, cât şi pentru elevii pregătiţi.

Sunt exemple de iniţiative de organizare de cursuri de formare continuă pentru personalul angajat

în întreprindere în colaborarea cu unităţile şcolare şi piaţa de formare continuă va fi deschisă pentru

aceste parteneriate. Se dezvoltă de asemenea parteneriatele cu diferitele ONG-uri, care au ca obiect

de activitate, specificul acestui domeniu.

Priorităţi   regionale   pentru   TVET76 Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi

informare privind cariera. Obiectiv: Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera,

corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei.

Ţinta: Rezultate măsurabile:

- Centre funcţionale în fiecare unitate şcolară, dotate cel puţin la nivel minimal,

înfiinţate în regimul stabilit;

- Asigurarea funcţionării centrelor prin susţinerea acestora pentru funcţiile de bază

(acces nelimitat Internet, comunicare şi formare);

76 Technical and Vocational Education and Training
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- Nr. psiholog angajat/nr.elevi+un indicator care îşi atinge valoarea dorită de 1/800

în trei ani (ritmul se va stabili în fiecare judeţ în funcţie de condiţii);

- Într-o perioadă de patru ani, fiecare diriginte va parcurge cel puţin un stagiu de

formare în domeniul consilierii (stagii tradiţionale sau on-line);

- Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor.

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

- Înfiinţarea de noi centre după modelele existente în fiecare unitate şcolară din

mediul urban şi la nivel de comună în mediul rural;

- Angajarea unui psiholog în fiecare unitate şcolară, dar nu mai puţin de 1/800 elevi;

- Dezvoltarea abilităţilor profesorilor diriginţi pentru activităţile de consiliere şi

orientare.

Dezvoltarea bazei materiale a şcolilor din sistemul TVET în concordanţă cu nevoile de

formare.

Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare dezvoltării competenţelor specifice calificării

profesionale şi a competenţelor generale (transocupaţional) la nivelul pregătirii de bază (pentru toţi

elevii cuprins în învăţământul obligatoriu) pentru unităţile şcolare TVET din regiune.

Context: Din analiza realizată la nivelul regiunii se poate constata că starea infrastructurii şi

a dotărilor existente nu este adecvată cerinţelor de calitate formulate pentru procesul de calificare

profesională.

Modelul Telecentrelor existente în mediul rural este unul care poate fi valorificat în

demersurile de creare a centrelor de informare în cadrul bibliotecilor, extrem de important şi pentru

asigurarea egalităţii de şanse a elevilor pentru obţinerea unei calificări.

În şcoli există biblioteci şi numărul de volume este relativ mare, însă lipseşte în majoritatea

cazurilor  funcţia  bibliotecii  de  a  fi  centru  de  informare,  servicii  de  accesare  şi  prelucrare  a

informaţiei.

Ţinta/Rezultate măsurabile.

Clădiri şi spaţii educaţionale care asigură condiţii foarte bune pentru desfăşurarea procesului

de calificare profesională, pentru cel puţin 90% de unităţi şcolare, în anul 2009, astfel încât fiecare

judeţ să aibă un ritm de dezvoltare de cel puţin 15% de şcoli-an, asigurând reabilitarea acelor

unităţi şcolare care califică în domeniile prioritare pentru economia regiunii.

Adaptarea curriculumului la comanda specifică a angajatorilor (prin CDL77 şi CDS78)

 Obiectiv: Oferta de formare profesională prin TVET corelată cu cererea pieţei din  regiune,

astfel încât să fie acoperite domeniile prioritare de dezvoltare economică specifice Regiunii V Vest.

Ţinta/Rezultate măsurabile:

77 CDL- Curriculum în dezvoltarea locală
78 CDS- Curriculum la decizia şcolii
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- Capacităţi instituţionale la nivelul şcolilor TVET dezvoltate în vederea corelării

ofertei de formare profesională cu cerinţele pieţei;

- Dotarea unităţilor şcolare cu câte un cabinet metodic echipat corespunzător pentru

cadre didactice (computere, acces Internet, echipamente pentru prezentări

multimedia, echipament pentru editare şi multiplicare, soft educaţional) în fiecare

unitate şcolară TVET, cel puţin într-un ritm uniform de 20% de şcoli-an, astfel

încât în 5 ani să avem acoperite toate unităţile şcolare.

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

- Înfiinţarea şi dotarea cabinetelor de dezvoltare personală şi profesională a cadrelor

didactice în vederea elaborării de curriculum adecvat;

- Elaborarea şi livrarea în parteneriat a unor modele de curriculum în concordanţă cu

nevoile angajatorilor.

Asigurarea egalităţii de şanse pentru obţinerea unei calificări.

Obiectiv: Facilitarea participării la formare profesională pentru elevii care provin din grupuri

dezavantajate, încurajând mobilitatea intraregională.

Context:

- Analizând dinamica populaţiei şcolare la nivelul regiunii se observă că aproape

50% din elevii claselor I-VIII provin din mediul rural, iar o pondere de peste 80% a

unităţilor şcolare care oferă calificare profesională este concentrată în oraşe. Pentru

rezolvarea acestei contradicţii, soluţia promovată la nivelul regiunii se bazează pe:

dezvoltarea centrelor de formare existente, asigurarea relevantei ofertei acestora la

nevoile angajatorilor şi asigurarea condiţiilor necesare pentru ca elevii să poată

opta pentru o calificare în cea mai bună concordanţă posibilă cu aptitudinile şi

aspiraţiile individuale, corelate cu cerinţele socio-economice la nivel regional.

- Înfiinţarea de clase în mediul rural ar afecta libertatea de alegere dintr-o varietate

de calificări a elevilor şi ar însemna investiţii cu raportul cost-beneficiu redus

(rentabilitatea dotării cu echipamente moderne a unor centre de dimensiuni mici

este foarte redusă).

- Experienţa unor proiecte pilot de incluziune a elevilor cu nevoi educaţionale

speciale, care pot constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea unui program de

incluziune care vizează diferitele categorii defavorizate din regiune.

- Măsurile specifice asociate acestei priorităţi trebuie însoţite de intervenţii de

consiliere şi orientare dedicate în vederea încurajării mobilităţii intraregionale,

precum  şi  de  abordare  a  unor  aspecte  ale  planificării  calificărilor  prin  TVET  la

nivel regional (de exemplu analiza reţelei şcolare, plan de şcolarizare).
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Ţinta/Rezultate măsurabile.

- Ponderea elevilor care au asigurate condiţii pentru a avea acces la o primă

calificare profesională într-un domeniu de calificare în concordanţă cu aspiraţiile

individuale.

- Rata de creştere a numărului elevilor care îşi continuă studiile după terminarea

învăţământului obligatoriu.

Măsurat prin:

- Anchete realizate la nivelul fiecărui judeţ pentru a evalua gradul de satisfacere a

nevoilor personale şi cele socio-economice.

- Situaţii statistice ale inspectoratelor şcolare.

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

- Asigură transport şi/sau burse de sprijin pentru elevii din mediul rural.

- Reabilitarea spaţiilor de cazare şi masă, precum şi amenajarea de spaţii pentru

găzduirea temporară a elevilor navetişti.

- Asigurarea de resurse umane corespunzătoare în zonele izolate prin mărirea

pachetului de beneficii acordate.

- Elaborarea unui program de incluziune a elevilor din categoriile defavorizate.

- Pachet de servicii speciale de consiliere şi orientare, elaborate pentru nevoile

specifice ale acestui grup ţintă.

Crearea unui sistem de management al informaţiei la nivel regional.

Obiectiv: Creşterea accesibilităţii şi calităţii informaţiilor la nivelul Regiunii V Vest în

vederea luării unor decizii corecte pentru problematica învăţământului profesional şi tehnic în

special şi în general pentru probleme de dezvoltare a resurselor umane.

Context:

- Una din măsurile PDR – componenta resurse Umane este înfiinţarea unei structuri

având funcţiile de bază ale unui Observator al pieţei forţei de muncă (realizare de

studii, cercetări, culegere şi prelucrare de date-informaţii, elaborare de prognoze,

etc.) şi servicii de informare a diferitelor categorii de posibili beneficiari

(întreprinderi, autorităţi publice, instituţii de profil, universităţi şi unităţi şcolare,

centre de consultanţă, etc.).

Ţinta/Rezultate măsurabile:

- Accesibilitatea informaţiilor şi asigurarea unei informări corecte şi acoperitoare a

beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre didactice, unităţi şcolare, alte instituţii de

formare profesională, parteneri, structuri decizionale care elaborează politici

educaţionale şi formare în regiune (ISJ, Consilii Locale, Consiliul Judeţean,

structuri consultative, etc.).
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Adaptarea resurselor umane din şcolile TVET la cerinţele unui sistem modern de formare

profesională.

 Obiectiv: Asigurarea resurselor umane necesare pentru un proces de formare profesională de

calitate în Regiunea V Vest, în concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale economiei.

Context:

- Resursele umane au fost susţinute în dezvoltarea lor personală şi profesională

pentru a-şi putea dezvolta competenţele specifice cerute de noul context. Formarea

a cuprins cele 75 de unităţi pilot, iar prin generalizare şi alte unităţi şcolare, au fost

capabile de a-şi dezvolta capacităţile instituţionale şi individuale necesare unei

activităţi eficiente.

- Intervenţiile sunt necesare pentru resurse umane în toate unităţile şcolare pentru

nevoile nou identificate şi, în plus, în unităţile în care au avut loc intervenţii

anterioare, pentru utilizarea acestora ca centre de multiplicare, de resurse pentru

celelalte şcoli.

- O parte din personalul angajat necesită o nouă calificare sau dezvoltarea unor noi

competenţe certificate (se micşorează ponderea unor calificări sau chiar dispar

unele  şi  simultan  apar  noi  calificări)  pentru  că este  dificil  să se  atragă personal

calificat din alte ramuri ale economiei).

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

- Organizarea de programe de calificare pentru personalul din TVET în vederea

dobândirii unei a doua calificări pentru specializările în care se înregistrează deficit

de personal. Formarea cadrelor didactice şi dobândirea celei de a doua calificări

pentru personalul din sistem este totodată o măsură de prevenire a

disponibilizărilor şi a şomajului în acest sector.

- Formarea continuă a personalului din sistemul TVET prin programe de adaptare a

competenţelor la cerinţele unui sistem TVET modern, asigurând condiţii pentru

fiecare cadru didactic din regiune de a participa anual la activităţi de formare

specifice TVET, cel puţin 20 ore/persoană/an.

Parteneri:

- Unităţi şcolare, ISJ, Universităţi, Centre de formare şi de educaţie a adulţilor, CCD,

ONG, agenţi economici parteneri.

Recomandări:

- În elaborarea PLAI să se realizeze o analiză a reţelei şi a nevoilor de asigurare a

transportului elevilor la şcoală, precum şi construirea de internate şi cantine, sau

amenajarea celor existente.

- Modificarea Statutului personalului didactic; articolele referitoare la recunoaşterea

cursurilor postuniversitare la încadrarea în noua specialitate.
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- Susţinerea unităţilor şcolare în procesul de definire a unui profil de calificare clar;

individualizarea şcolilor, concentrarea resurselor.

- Repartiţia elevilor prin metoda “calculatorului”  produce  situaţii  care  nu  pot  fi

administrate de către familii: copii ajung la distanţă mare de domiciliu, ajung în

şcoli care îi pregătesc în calificări care nu se potrivesc aspiraţiilor copilului, ceea ce

duce la nemotivarea elevilor, la o slabă calitate a formării, la şomaj imediat după

absolvire.

- Agenţii cer ca în şcoli pregătirea profesională să se realizeze la standarde atât de

înalte, încât absolvenţii să fie cei mai competitivi pe piaţa forţei de muncă: să fie la

nivel de “maistru” în meserie. În acest sens este necesar ca elevii să fie motivaţi,

atât prin condiţii de formare de calitate, cât şi prin resurse umane adecvat pregătire.

- Consilierea de către părinţi să fie realizată astfel încât ei să cunoască diferitele

trasee de formare profesională, deoarece au o influenţă mare în luarea deciziilor de

către elevi.

7.6.2 Învăţământul şi piaţa forţei de muncă education and labour market

Datorită schimbărilor rapide şi profunde din mediile economice, rolul educaţiei formale, dar

şi a celei nonformale şi informale devine tot mai puternic. În anii următori, investiţia în capitalul

uman  va  contribui  la  sporirea  calificării,  a  cunoştinţelor  în  general  pentru  a  se  uşura  inserţia  în

mediul productiv a unor resurse umane dotate educaţional şi pregătite profesional. Dacă piaţa forţei

de muncă are suficientă capacitate de absorbţie, individul care este depozitarul unei investiţii

educaţionale va fi pus în faţa unor opţiuni de ocupare, încercând să maximizeze avantajele în

termeni de venit şi de condiţii de muncă; în aceste situaţii legătura dintre mărimea salariului şi

nivelul de instruire este directă.

Conţinutul propriu-zis al educaţiei şi formării profesionale, programele de învăţământ, induc

schimbări în sistemul de instruire a resurselor umane; există tendinţa de diversificare spre noi

conţinuturi educaţionale (pentru viaţa socială, pentru protecţia naturii, pentru activităţi gospodăreşti

şi gestionarea bugetului familial, pentru cunoaşterea valorilor culturii naţionale şi respectarea

valorilor altor ţări etc.).

Cererea pentru forţa de muncă ce rezultă din actualele structuri socio-profesionale, aduce în

discuţie probleme fundamentale pentru sistemul de învăţământ şi formare profesională. La o primă

vedere, învăţământul profesional şi cel liceal satisfac cerinţele (pentru anul 2003 necesarul de

muncitori calificaţi s-a asigurat în proporţie de cca. 45% prin pregătirea în şcoli profesionale, 30%

prin învăţământul liceal iar restul de aproximativ 25% prin cursuri de calificare şi recalificare) [80,

p. III]. Circumstanţele competiţiei şi competitivităţii au făcut ca întreprinderea, firma să preia

anumite funcţii de formare profesională şi să se implice în actul educativ al şcolii. Este ceea ce a
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căpătat denumirea de formare a resurselor umane în sistem binar sau dual. Acest sistem este

practicat în ţările dezvoltate fiind valabil atât pentru pregătirea profesională a elevilor cît şi a

specialiştilor iar efectele lui s-au observat în rapiditatea inserţiei directe a absolvenţilor diferitelor

forme de învăţământ.

Învăţământul  românesc  trebuie  să facă faţă unei  probleme  esenţiale  şi  anume,  a  celei  ce

defineşte o economie de tip educaţional,  când individului îi va dispărea dependenţa unilaterală faţă

de exersarea unei singure ocupaţii şi va fi conştient de necesitatea unei mobilităţi profesionale

elastice. O pregătire excesiv specializată, unidimensională, nu constituie o soluţie pe termen lung,

pentru că volumul şi structurile ocupării forţei de muncă se află în faţa unor schimbări de proporţii,

iar viitorul ocupării depinde de meserii bine calificate, care integrează cunoştinţe specifice

diferitelor tehnici şi tehnologii şi în primul rând pe cele de natură informatizată. Declinul cererii

industriale pentru forţa de muncă, va fi compensat într-o oarecare măsură de evoluţia ascendentă a

cererii în sectorul terţiar. Aceasta atrage după sine schimbări în conţinuturile educaţionale, în

programele învăţământului profesional şi în pregătirea cadrelor didactice.

Rezultă că, oferta de resurse umane necesare dezvoltării se educă şi se formează profesional

pas cu pas, în structurile complexe ale sistemului de învăţământ. Convergenţa acţiunilor şi

eforturilor educative formale, rămâne decisivă, învăţământul reprezentând sursa cea mai importantă

pentru asigurarea calităţii ofertei de forţă de muncă. De aceea, nu trebuie acceptat “rebutul

educaţional” iar absolvenţii cu lacune educaţionale şi de pregătire profesională nu trebuie acceptaţi

pe piaţa forţei de muncă, pentru că insuficienta instruire afectează atât individul, cât şi mediul în

care trăieşte acesta. Diferitele conţinuturi educaţionale se apreciază în funcţie de adecvarea lor la

cererea pentru forţa de muncă şi la evantaiul meseriilor şi profesiilor. Tipurile de domenii în

pregătirea resurselor umane reflectă în ultimă instanţă valorile unei anumite societăţi. Având în

vedere cerinţele tehnice şi tehnologice din viitorii 10-15 ani sunt necesare mutaţii de natură

structurală care să vizeze învăţământul secundar şi superior în special care generează practic oferta

de forţă de muncă cu nivel înalt de calificare.

7.7 Analiza swot a sistemului tvet în regiunea v vest

Puncte tari:

1. rezultate pozitive ale diferitelor programe de elaborare de servicii de consiliere şi

orientare derulate până în prezent, care pot fi extinse şi adaptate în regiune;

2. valorificarea experienţelor reuşite din aceste programe, asigură respectarea nevoilor

individuale ale elevilor;

3. existenţa şcolilor pilot şi de demonstraţie, finanţate prin programul PHARE TVET

9405, care au rol multiplicator al experienţei acumulate (8 unităţi şcolare în regiune);

4. finanţarea investiţiilor în infrastructură şi a dotărilor cu echipamente a unui număr de

9 şcoli prin programul PHARE 2001;
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5. existenţa unor şcoli care, prin eforturi proprii, au reuşit să se doteze corespunzător (12

şcoli din judeţ);

6. buna funcţionare şi experienţa acumulată a parteneriatului existent, organizat la nivel

regional prin Consorţiul Regional, la nivel de judeţ prin CLDPS (Comitetul Local de

Dezvoltare a Parteneriatului Social) şi la nivel de şcoală prin parteneriatele bilaterale

şcoală-agent;

7. existenţa unor proiecte finanţate din programul PHARE (2000, 2001) ale unor

instituţii (altele decât unităţile şcolare) care au abordat problematica specifică a pieţei

muncii;

8. reforma de sistem a adus schimbări în domeniul curriculum-ului, al metodelor de

predare-învăţare, al dotării şi al relaţiilor cu partenerii prin finanţările menţionate mai

sus;

9. de asemenea, reforma sistemului TVET a contribuit prin aceste finanţări la dezvoltarea

resurselor umane din unităţile şcolare, existând în acest moment un nucleu de

formatori şi de experţi.

Puncte slabe:

1. aspecte materiale din cadrul unităţilor de învăţământ: ateliere, laboratoare, biblioteci,

dotate sub standarde şi slab informatizate, suporturi de curs inadecvate (materii prime,

materiale consumabile), spaţii inadecvate (inclusiv cabinete metodice);

2. aspecte privind resursele umane din unităţile de învăţământ: psihologi insuficienţi

angajaţi în sistem, nevoi reale de abilităţi ale profesorilor diriginţi pentru activităţile de

consiliere şi orientare, lipsa de experienţă şi abilităţi ale echipei manageriale în crearea

ş administrarea de parteneriate specifice, resurse umane care necesită sprijin pentru

diseminarea experienţei acumulate de centrele de resurse;

3. aspecte instituţionale privind unităţile de învăţământ: implicare slabă a administraţiei

publice în parteneriatul şcoală-angajator, în planificarea investiţiilor viitoare în şcoli,

în elaborarea de politici de formare profesională la nivel local/judeţean şi alocare de

fonduri pentru dezvoltarea formării, motivare slabă a unui parteneriat real implicat în

procesul de formare profesională;

4. Centrele de consiliere: abordarea izolată (existenţa unor centre izolate), (nerespectarea

principiului egalităţii şanselor de acces), insuficiente fonduri pentru susţinerea

serviciilor;

5. şomajul ridicat în rândul absolvenţilor (categoria de vârstă 16-25 de ani nu este căutată

de angajatori, conform anchetelor AJOFM);

6. experienţă în elaborarea de curriculum de dezvoltare locală doar la nivelul unui număr

mic de şcoli şi lipsa implicării suficiente a partenerilor angajatori;



285

7. mobilitate geografică redusă a populaţiei şcolare pentru obţinerea unei calificări

profesionale datorată lipsei atractivităţilor unităţilor şcolare (internate cu cantină

închise şi puţine), precum şi a costurilor ce nu pot fi suportate de familiile elevilor;

8. lipsa oportunităţilor de a accesa o nouă calificare pentru cadrele didactice (completată

de pericolul de disponibilizare a personalului calificat din IPT).

Oportunităţi

a. existenţa în mediul rural a Telecentrelor ca model pentru viitoarele biblioteci-centre de

informare, ca alternativă sau soluţie complementară;

b. extinderea competenţelor Observatorului Regional în domeniul pieţei muncii (una din

măsurile PDR – componenta Resurse Umane este înfiinţarea unei structuri având

funcţiile de bază ale unui Observator Regional);

c. funcţionarea  în  regiune  a  altor  structuri  parteneriale,  a  căror  experienţă poate  fi

valorificată şi pentru problematica IPT;

d. existenţa unui patronat în creştere, cu real potenţial pentru dezvoltarea parteneriatelor;

e. experienţa în regiune a instituţiilor de formare continuă şi a centrelor de formare

profesională a adulţilor.

Ameninţări
a. creşterea numărului absolvenţilor care ies din sistem pe parcursul şcolarizării datorită

deciziilor nefundamentate în alegerea traseului de formare profesională;

b. reducerea continuă a mobilităţii intraregionale a populaţiei şcolare, datorită puterii

reduse de cumpărare a serviciilor de cazare şi masă oferite de unităţile şcolare;

c. modelul de bibliotecă tradiţională (sala de lectură cărţi) este depăşit;

d. insuficienta flexibilitate în adaptarea curriculumului la nevoile actuale ale pieţei şi

cerinţele învăţării pe tot parcursul vieţii;

e. degradarea continuă a spaţiilor de cazare şi masă, datorată nefolosirii lor şi a lipsei de

investiţii în menţinerea/dezvoltarea lor;

f. insuficienţă a instruirii practice în situaţiile în care nu este asigurat necesarul de

materii prime şi materiale;

g. există constrângeri de natură legislativă, care nu vor permite atingerea obiectivelor

formulate pentru o nouă calitate a TVET în regiune;

h. dezinteres la nivelul unor agenţi economici care ar putea încheia parteneriate cu şcolile

( care ar putea fi motivat de anumite facilităţi fiscale acordate);

i. scăderea calităţii instruirii practice, datorată organizării pe grupe prea mari (30 elevi);

j. implementarea traseului de formare prin Şcoala de Arte şi Meserii fără pregătirea

cuprinzătoare anterioară a resurselor materiale şi umane;
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k. îngreunarea actualizării P.R.A.I. datorită lipsei unor baze de date, studii şi prognoze la

nivel regional, elaborate de specialişti, precum şi datorită existenţei datelor la nivele

inferioare sau superioare celui regional;

l. imposibilitatea efectuării de studii şi prognoze la nivel regional, datorită lipsei

fondurilor necesare.
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Capitolul 8

PROBLEME ALE EDUCAŢIEI ADULŢILOR ÎN MEDIUL RURAL

Lumea contemporană se preocupă tot mai mult de educarea organizată a adulţilor, cu

obiective precis stabilite care pornesc de le alfabetizare, la lărgirea ariei culturii generale, până la

însuşirea unei noi profesiuni. Scopul unor asemenea acţiuni este în ultimă instanţă o cât mai bună

adaptare a adultului la schimbările permanente ale realităţii, o mai bună integrare într-un climat

social-dinamic. În multe ţări, adulţii au la dispoziţie diferite forme instituţionalizate pentru instruire

şi educare. (Universităţi populare, Şcoli superioare, Centre de educare-formare a adulţilor,

Seminarii pentru reconversia profesională a tinerilor şomeri, etc.)

Obiectivele unor instituţii moderne de educaţie pornesc de la asigurarea unei a doua şanse de

educaţie pentru tinerii cu o calificare profesională redusă, (obţinută în liceele de profil sau şcoli

profesionale) precum şi realizarea reconversiei profesionale a tinerilor şomeri din sate sau oraşe,

formarea conştiinţei ecologice, etc. Toate aceste obiective urmăresc până la urmă, o mai bună

adaptare a adultului la exigenţele unei lumi în permanentă schimbare.

Am văzut că economia de piaţă impune modificarea pieţei muncii. Ruta profesională

cunoaşte numeroase modificări. Acest lucru influenţează reorientarea şi recalificarea, care impun o

pregătire încă din timpul şcolarizării şi o extindere a procesului de orientare profesională din şcoală

la  adulţi,  deoarece pe tot  parcursul  vieţii  profesionale a  omului,  acesta  este  pus în situaţia  de a-şi

completa studiile, de a se specializa, policalifica şi de a-şi schimba profesiunea.

Printre categoriile de populaţie cele mai marcate de schimbările tranziţiei se află şi

persoanele din zonele devaforizate - rurale sau slab dezvoltate economic. Pentru ele un sistem

(juridic) de educaţie a adulţilor ar fi bine venit.

Proiectul de recomandări al Conferinţei Consiliului de Cooperare Culturală “Educaţia

adulţilor şi mutaţiile sociale – Dezvoltare fără excludere” din 22-25 martie 1993 de la Strassbourg

pe tema educaţiei adulţilor, cuprinde printre altele următoarele observaţii şi propuneri în acest sens:

- recunoaşterea educaţiei ca drept al persoanei; dreptul oricărui adult de a beneficia de o

educaţie de calitate, dreptul la concediu pentru educaţie.

- schimbarea accentului de pe situaţiile de urgenţă pe cele de prevenţie

- atribuirea unei importanţe egale studiilor formale şi activităţilor din teren.

- formarea unei vaste reţele de informare- orientare- ghidare şi realizarea de programe pe

bază de negociere.

- difuzarea inovaţiilor

- dezvoltarea programelor de pregătire şi pentru educatorii specializaţi şi pentru cei

voluntari
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- considerarea educaţiei adulţilor „mijloc privilegiat” de întărire a pluralismului şi de

conştientizare a identităţii culturale europene [12, p. 57].

Asemenea propuneri pot deveni soluţii şi pentru educarea adulţilor din România cu atât mai

mult pentru cei din mediul rural, care, disponibilizaţi din industrie, nu mai văd calea reîntoarcerii în

satele din care au plecat. Pentru aceştia, în lume, sunt organizate sub patronajul statului instituţii

specializate numite Şcoli rurale (superioare sau nu) Seminarii (cum este cel scandinav) Programe

pentru  locuitorii  satelor  (în  America  de  Sud)  sau  chiar  Universităţi  rurale  (Anglia,  Israel,  etc.);

aceste instituţii îşi propun să-i înveţe pe adulţii (tineri) din comunităţile rurale ce înseamnă

agricultură modernă, cum se pot conduce eficient afacerile agricole, cum pot fi depanate aparatele

electro-casnice, cum pot fi îmbunătăţite soiurile de plante, etc. [33, p. 42].

Evident că astfel de instituţii pot fi organizate şi în satele româneşti, cu atât mai mult cu cât,

ţara noastră, istoria învăţământului românesc are tradiţii extrem de valoroase în educaţia adulţilor

încă din  perioada interbelică.

8.1. Tradiţii româneşti valoroase în educaţia adulţilor

Educaţia adulţilor a ocupat un loc aparte în istoria societăţii româneşti. Literatura pedagogică

din perioada modernă definea educaţia adulţilor ca “acţiunea ce tinde să sprijine, să completeze şi

să ducă mai departe activitatea părinţilor, a şcolii, a bisericii şi a patronilor” [34, p. 4].

Preocupările pentru înfiinţarea de instituţii consacrate adulţilor iau avânt la începutul

secolului al XX-lea. Amintim contribuţiile în acest sens ale lui: N. Iorga, C. Rădulescu-Motru, D.

Gusti şi alţii. În concepţia lui D. Gusti unitatea culturală a poporului român se poate realiza pe două

coordonate:

- organizarea adecvată a eforturilor pentru dezvoltarea culturii româneşti superioare şi,

- ridicarea culturală a poporului.

Ca forme organizatorice pentru realizarea acestor obiective, profesorul Gusti menţiona:

- încurajarea iniţiativei private

- revitalizarea acţiunilor statului, iar printre formele concrete, marele sociolog preconiza:

a) monografierea comunităţii rurale cu participarea intelectualilor tineri sau vârstnici

b) revitalizarea activităţii unor reviste şi publicaţii specifice

c) reorganizarea şi coordonarea activităţii căminelor culturale

d) amplificarea unor forme tipice ale manifestărilor spirituale ale maselor populare

(coruri, teatru sătesc, teatru de păpuşi etc.)

e) reorganizarea şi amplificarea activităţii cursurilor ţărăneşti, a şcolilor superioare

ţărăneşti
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f) organizarea activităţii bibliotecilor săteşti şi a muzeelor (etnografice, de tehnică

populară)

g) intensificarea cercetărilor concrete a unităţilor sociale şi stabilirea planului practic de

intervenţie directă în beneficiul acestor comunităţi.

Realităţile ţării noastre impuneau ca noua educaţie să se îndrepte în primul rând spre tineret

şi spre sat, unitatea specifică poporului nostru. Monografierea satului trebuie să pregătească

acţiunea culturală care se va baza pe şcoala satului, o şcoală pentru toţi, inspirată din realităţile

imediate.

 “Statul cel nou” se va putea clădi numai pe “reclădirea vieţii satului românesc”. Viaţa satului

este un complex de trăiri interumane, în care economicul este o parte, e adevărat foarte importantă,

dar în acelaşi timp este şi ambianţă morală şi stimulare a preocupărilor intelectuale şi altele.

Viaţa satului poate fi transformată prin şcoala superioară ţărănească, prin care se pregăteşte

elita gospodarilor satului, precum şi acele individualităţi care vor dezbate principalele idei sociale

şi politice ale vremii, ea trebuie să fie şcoala regiunii, centrul ei de viaţă, ea stimulează interesul

pentru carte, pentru dezvoltarea spiritului, contribuie la alcătuirea unor bunuri culturale cu valoare

universală şi face ca satul să fie egalul oraşului în domeniul realizării valorilor culturale superioare.

Urmarea va fi firească: tinerii ţărani nu vor mai simţi nevoia să părăsească comunitatea în care

locuiesc.

Prin şcoala superioară ţărănească “trebuie să creăm un ethos nou, să deşteptăm o conştiinţă şi

o credinţă nouă: credinţa în menirea lui de ţăran, conştiinţa răspunderii lui faţă de satul şi de statul

din care face parte [Ibidem, p. 17].

Educaţia poporului în concepţia lui Stanciu Stoian. În lucrarea “Sociologia şi pedagogia

satului” (1942), S. Stoian afirma că şcolile ţărăneşti trebuie să fie locul unde se formează elemente

destoinice ale satului, pentru a putea fi făuritori unei adecvate şi superioare culturii ţărăneşti.

Programa şcolară a cursurilor ţărăneşti trebuie adaptată pedagogic mediului sătesc, deoarece

caracteristica mediului sătesc tipic, trebuie să stabilească permanent relaţia dintre pregătirea

teoretică şi pregătirea practică, dar mai ales aceasta din urmă.

În viziunea profesorului Stanciu Stoian sunt admise două feluri de şcoli de grad secundar

pentru sate:

1. Şcoli de agricultură şi gospodărire cu caracter mai tehnic, cu un număr limitat de

locuri, în care elevii să fie selecţionaţi după aptitudini pentru îndeletniciri speciale.

2. Şcoli ţărăneşti sau Şcoli superioare ţărăneşti, obligatorii şi cu un caracter mai

general, dar adaptate regiunii, zonei în care există şcoala.

Şcolile ţărăneşti sunt acelea care se adresează tineretului şi adulţilor care au absolvit doar

şcoala primară, iar şcolile superioare ţărăneşti sunt instituţiile educative care au un program regulat

de cursuri, o organizare internă bine stabilită.
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Şcolile superioare ţărăneşti se adresează tineretului sătesc de vârsta cuprinsă între 17 şi 25 ani

pentru băieţi şi 15-20 ani pentru fete.

În structura lor este cuprinsă mai ales orientarea practică, dar şi teoretică, ambele fiind legate

de necesităţile culturale ale satelor noastre.

Spre deosebire de şcolile superioare care sunt “şcoli”, adică au scopul de a oferi elemente noi

spre învăţare şi deprindere, Universităţile ţărăneşti vor fi instituţii de dezbatere a problemelor

specifice ţărănimii, care să explice ţăranilor, diferite aspecte ale vieţii sociale.

Universităţile ţărăneşti nu vor fi asemănătoare facultăţilor de agronomie, silvicultură etc., ci

instituţii libere (menite să ţină în actualitate şi în pas cu vremea permanenţele sufletului ţărănesc.

Ele nu vor forma ingineri şi specialişti ci ţărani culţi ”adevăraţi pionieri şi piloni de susţinere ai

vieţii culturale săteşti” [103, p. 342]. De rolul social al cursurilor  şi şcolilor româneşti s-a ocupat şi

sociologul Octavian Neamţu, Director General al direcţiei Cămine culturale şi Şcoli ţărăneşti din

cadrul Fundaţiei regale (din anul 1945). El considera că cele mai simple forme de pregătire strictă a

ţărănimii,  la  care  pot  participa  adulţii  de  orice  vârstă,  de  la  18  ani  în  sus,  bărbaţi  şi  femei,  sunt

cursurile ţărăneşti. Au caracter strict local şi sezonier, durata fiind în funcţie de împrejurările

practice – de la o lună la trei luni – cu program zilnic sau la 2-3 zile. Pot fi mixte sau separat pe

bărbaţi şi femei. Cursurile de cultură generală pot fi comune, deosebirea fiind la cele de

specialitate. Se poate înscrie orice cetăţean al satului, fie că ştie carte, fie că nu. Pentru acestea din

urmă se pot organiza cursuri de alfabetizare în paralel cu cele de cultură generală şi cu cele de

cunoştinţe de practică curentă.

Programul cursurilor  cuprinde teme legate de viaţa comunităţii respective: repararea

drumurilor, aprovizionarea cu apă potabilă, combaterea epidemiilor la om şi animale, prevenirea

îmbolnăvirii oamenilor şi animalelor, asanarea terenurilor, secarea bălţilor, hrănirea animalelor,

îmbunătăţirea mijloacelor pentru lucrul pământului.

Programa de cultură generală  cuprinde cunoştinţe de istorie, geografie, literatură etc. Se

stabileşte un echilibru firesc între cultura generală şi cunoştinţele practice: acestea din urmă vor fi

predate prin aplicarea pe teren, prin rezolvarea directă, sub supravegherea unui specialist (inginer,

tehnician, constructor, medic, s.a.). Şedinţele practice vor fi adaptate sezonului. Corpul didactic

poate fi format din: învăţători, profesori, preoţi, agronomi, medici, asistenţi medicali, primari, şef

de post de poliţie etc.

Conducerea cursului este asigurată de directorul căminului cultural, cursurile ţinându-se fie la

cămin, fie la şcoală. Cheltuielile sunt asigurate din subvenţii.

În timpul cursurilor vor fi organizate şezători şi excursii pentru cunoaşterea regiunii, a

fabricilor şi instituţiilor din judeţ.

Lucrările practice vor fi realizate în gospodăriile din comună. Cursanţii cu rezultatele cele

mai bune vor fi premiaţi cu cărţi şi reviste, iar rezultatele lor vor fi popularizate prin presă.
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Cursurile ţărăneşti vor fi organizate în fiecare an, într-o perioadă convenabilă. Ele au în

esenţă un caracter permanent.

Şcolile ţărăneşti reprezintă o etapă superioară a pregătirii locuitorilor din mediul rural.

Şcolile ţărăneşti reprezintă una din căile de modernizare a vieţii satelor mai ales în contextul în care

se întrevăd mari prefaceri sociale. “Fermentul” trebuie să fie constituit din “fiii satului” care să-şi

dorească o reîntoarcere morală în locurile în care s-au născut. În conştiinţa lor trebuie să stăruie

convingerea că satul, satul românesc, chiar tradiţional, care, în fapt, nu mai există, este izvorul ce

poate genera marile valori morale ale poporului. Şcoala ţărănească nu a apărut spontan şi izolat, ci

din chiar mişcarea spre înnoire ce frământă mereu şi mereu satul românesc. Prin organizarea

Şcolilor ţărăneşti, Căminul Cultural îşi poate găsi noi coordonate pe care să-şi fundamenteze

activitatea. Şcoala ţărănească admite viaţa satului ca un tot unitar şi armonic, în care rolul omului

este determinant; până la 30 de ani, când cetăţeanul îşi intră în drepturile sale depline, el devine şi

un “condamnat” la un fel de izolare specifică: ascultă radioul, merge la muncă, se ocupă de

treburile casnice, comentează dezinvolt evenimentele sociale şi politice etc. Cetăţeanul-sătean

participă cu adevărat la viaţa comunităţii rurale în care trăieşte. Şcoala ţărănească stabileşte un

echilibru între tendinţa firească spre înnoire a comunităţii, şi conservarea tradiţiei, revitalizarea ei,

fixarea ei pe temeiuri moderne, devine astfel, nu numai o şcoală, ci o atitudine faţă de viaţă, în care

colectivitatea lasă locul individului ce va trebui să-ţi însuşească acele norme de viaţă sătească, ce

asigură coeziune şi spirit solidar întregii comunităţi, iar aplicarea acestor norme morale în practică,

constituie supremul argument pentru formarea Şcolilor ţărăneşti. Şcoala ţărănească trebuie să

considere satul, în sine, marea arie în care cunoştinţele teoretice pot primi întruchipare practică.

Şcolile ţărăneşti se adresează tinerilor ţărani – bărbaţi şi femei – în vârstă de la 16 la 30 de

ani, pot avea internat sau semiinternat. Recrutarea elevilor şi elevelor se va face din rândul celor

care au absolvit şapte clase. Pot fi admişi şi cei care nu au gimnaziul absolvit. Durata cursurilor

Şcolilor ţărăneşti este de doi ani, câte patru luni pe an în perioadele de iarnă, in acest interval se fac

zilnic cursuri teoretice şi practice. În restul anului, cursanţii pot fi chemaţi în cursul serii, sau toţi

deodată, pentru exemplificări practice.

Corpul didactic se recrutează de preferinţă dintre specialiştii existenţi în comună sau judeţ.

Programa şcolilor cuprinde trei mari coordonate: activitate sanitară, activitate cetăţenească,

activitate gospodărească, în funcţie de preferinţele sătenilor, de specificul zonei etc. După un an de

studiu fiecare cursant primeşte o adeverinţă ce atestă absolvirea cursurilor urmate. După doi ani

primesc diplome în care sunt specificate şi rezultatele şcolare.

Şcolile superioare ţărăneşti formează treapta superioară a acţiunilor de pregătire a locuitorilor

satelor,  au  o  durată de  trei  ani,  recrutarea  elevilor  se  face  după aceleaşi  criterii  precum  în  cazul

şcolilor ţărăneşti; după doi ani rămân în şcoală pentru încă un an numai cursanţii care s-au distins

în cei doi ani de studiu.
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Programa este identică cu cea de la şcolile ţărăneşti, pentru anul al treilea, programa cuprinde

cursuri de cultură generală, alături de educaţie sanitară, educaţie cetăţenească şi educaţie

gospodărească. La sfârşitul cursurilor elevilor li se înmânează diplome. Absolvenţii trebuie să-şi

acrediteze pregătirea prin gospodării individuale model. Premiile vor consta în: seminţe, unelte

agricole, pomi fructiferi, altoiri, păsări de rasă, viermi de mătase, cărţi şi reviste de cultură generală

şi de profil agricol, seminţe de plante textile, plante furajere, flori, puieţi, abonamente la ziare şi

reviste.

În România interbelică (perioada 1938-1939) au funcţionat aproximativ 400 de cursuri

ţărăneşti,  6  şcoli  ţărăneşti  şi  4  şcoli  superioare  ţărăneşti.  Din  acestea,  aproximativ  30  au  fost  în

exclusivitate pentru femei. Numărul total al cursanţilor a fost de aproximativ 20 000 de bărbaţi şi

aprox. 4 000 femei. Corpul didactic a fost compus din 1500 de învăţători, circa 400 de preoţi, 150

de profesori de diverse obiecte de studiu, circa 300 de ingineri agronomi, circa 400 de medici

(umani şi veterinari), apoi avocaţi, agenţi sanitari, funcţionari administrativi, maiştri de lucru etc.

Universitatea populară de la Vălenii de Munte Activitatea desfăşurată în aşezământul de

la Vălenii de Munte, patronat de către Nicolae Iorga, a debutat în anul 1908, sub forma unor cursuri

de vară. Scopul declarat al acestor cursuri a fost strângerea legăturilor dintre intelectualii de pe

ambii versanţi ai Carpaţilor.

 În a doua etapă a existenţei sale, Universitatea populară şi-a orientat activitatea în scopul

formării unor veritabili agenţi culturali care în mediile lor de provenienţă erau chemaţi să participe

la “luminarea poporului – strict necesară în concepţia sămănătoristă – pentru îndreptarea

societăţii”.

 Cursurile Universităţii Populare de la Vălenii de Munte au fost susţinute în marea lor

majoritate de către personalităţi de marcă ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice din vreme. Ceea

ce deosebeşte radical activitatea aşezământului de alte instituţii de acelaşi fel de la noi sau din lume

a fost caracterul ştiinţific pur al prelegerilor susţinute în faţa auditoriului. O regulă nescrisă a

guvernat conduita profesorilor Universităţii: toate cursurile erau veritabile contribuţii la dezvoltarea

domeniului respectiv (mai ales după 1927).

 Este de remarcat că  munca depusă pe parcursul a două decenii, de către aceşti profesori a

fost efectuată benevol, fără nici un fel de remuneraţie, sau altfel de recompense materiale.

Întreţinerea pe parcursul şederii în micul orăşel precum şi cheltuielile de voiaj erau suportate de

către profesori. Activitatea depusă la Vălenii de Munte era considerată o onoare şi în acelaşi timp o

datorie de conştiinţă.

Începând cu 1924, an de referinţă în activitatea Universităţii, vor participa la cursuri şi grupuri

reprezentative de ţărani veniţi din diferite judeţe ale ţării, faptul marcând îmbogăţirea compoziţiei

sociale a cursanţilor, dar şi o anumită deschidere spre pătura ţărănească, aceea  căreia îi era de fapt

dedicată întreaga activitate a instituţiei.
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Nu există o limită de vârstă, discriminări confesionale sau etnice. Cu excepţia ţăranilor

ştiutori de carte restul erau cu formaţie culturală şi profesională apţi pentru a îndeplini  misiunea

pentru care erau pregătiţi la Văleni: cea de agenţi/animatori culturali, care să contribuie direct la

opera de luminare a poporului. Cursurile se remarcă prin diversitatea temelor şi domeniilor

abordate; de la o tematică centrată pe istoria naţională, geografia României şi pe civilizaţia

dezvoltată de către români de-a lungul secolelor se va ajunge la abordarea – după 1921 – a unor

domenii noi cum ar fi: economia rurală, economia naţională, igiena personală şi colectivă, drept şi

administraţie, cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor cetăţeneşti, limbi străine etc.

Se impun câteva consideraţii cu privire la aceste programe derulate pe parcursul a două

decenii. În primul rând se remarcă varietatea tipurilor de educaţie realizate la Văleni; educaţie

moral-civică , cursuri de legislaţie veche şi modernă, sociologie şi psihologie socială, educaţie

economică, educaţie profesională, educaţie morală, educaţie estetică, educaţie generală, educaţie

artistică. În al doilea rând se remarcă continuitatea unor teme abordate sistematic ani în şir de către

acelaşi profesor.

Şcoala de misionare naţionale. A fost materializarea unei iniţiative a profesorului Nicolae

Iorga menită să asigure elevelor “o directivă morală din care să-şi facă rostul principal al viţii lor”.

Şcoala  a  fost  înfiinţată în  1922,  în  aer  liber,  la  ţară,  fără programă analitică,  fără scop

practic, şi fără diplome, fiind destinată fetelor absolvente de licee sau şcoli normale, sau

învăţătoarelor din primii ani de activitate. Obiectivele de lungă durată ale instituţiei vizau

completarea educaţiei din ciclul secundar, înzestrarea sufletească a fetelor pentru viaţă – bune

mame şi  soţii  –  precum şi  bune  educatoare  pentru  copii.  Se  urmărea  situarea  corectă a  femei  în

optica socială pe măsura rolului ce trebuia să-l îndeplinească în efortul general de eradicare a

ignoranţei colective şi individuale. Atenţia este îndreptată atât spre absolventele ciclului secundar,

cât şi spre absolventele şcolilor normale care trebuiau să facă o activitate de “misionar” la nivelul

de bază a sistemului de învăţământ instituţional. În unele cazuri cursurile au fost ţinute sub forma

unor cicluri, “cu lecţii efectuate de două ori pe zi”. Elevele erau selectate în urma unui examen,

dintre cursantele Universităţii Populare de la Vălenii de Munte. Numărul lor a variat între 12 şi 30

de fete.  Programul şcolii  se  desfăşoară între  1 septembrie  şi  15 iulie  cu respectarea vacanţelor  de

Crăciun şi de Paşti.

Programul conţinea cursurile: Pedagogie, Geografie, Limba şi Literatura franceză, Literatura

română şi Compoziţie, lecţii de limbi străine, germana engleza, italiană, filosofie, istoria artelor,

ştiinţe ale naturii. Evaluarea constă în susţinerea unei teze cu subiecte din materiile tratate în anul

respectiv.
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Universitatea ţărănească de la Roşa-Stânca Cernăuţi Universitatea Ţărănească de la

Roşa-Stânca,  o  localitate  din jurul  oraşului  Cernăuţi,   a  fost  iniţiată de profesorul  Leon Ţopa şi  a

funcţionat între 15 decembrie 1933 şi 11martie 1934.

Leon Ţopa şi-a bazat demersul pe experienţa instituţiilor similare din străinătate, dar şi pe

experienţa românească cunoscută foarte bine în epocă. Profesorul Ţopa  cunoştea faptul că istoria

acestor instituţii era marcată de câteva puncte de vedere deosebit de interesante. Primele

manifestări de organizare a educaţiei maselor, o epocă în care “Asociaţiile” şi “Societăţile…” se

străduiau să aducă în atenţia publicului larg aspecte ale cultivării gustului pentru ştiinţă dar şi

pentru frumos.

 Educaţia poporului şi cultura poporului încep să prindă contur. Teoreticienii admit că

educaţia poporului este acţiunea, cu mijloace şi instrumente specifice, ce urmăreşte să facă

accesibile bunurile culturale, tuturor, sistematic şi organizat, după cum cultura poporului este

totalitatea valorilor spirituale ce există şi sunt viabile în sufletul poporului. Un popor cult este cel

care trăieşte valorile culturale, le simte, le preţuieşte şi îşi organizează viaţa de zi cu zi în funcţie

mai ales de ele. Educaţia poporului trebuie să fie liberă, să fie modernă şi să urmărească scopuri

ideale. Pentru realizarea exigenţelor educaţiei poporului trebuie folosit: cuvântul scris (ziare,

reviste, cărţi), cuvântul vorbit (prelegerea populară, expunerea tematică, şezătorile, serbările

populare), mijloacele artistice - tehnice, mijloace de propagandă obişnuite epocii (ziare, publicaţii,

întâlniri cu sătenii).

Profesorul Leon Ţopa a stabilit şi un complex de condiţii vizând tipul ideal de cursant pentru

o Universitate ţărănească: într-o listă necomentată, acestea sunt: a) să se simtă integrat vieţii rurale;

b) să fie bine situat material; c) să fie absolvent al cursurilor primare (7 clase, sau mai puţine); d) să

preţuiască datinile şi obiceiurile; e) să aibă convingeri religioase; f) să fie un bun român; g) să fie

interesat de chestiuni sociale şi politice; h) să fie harnic şi muncitor.

Şcoala superioară ţărănească de la Târgu Fierbinţi – Ilfov formată şi condusă de

profesorul Stanciu Stoian se înscrie ca una dintre cele mai reuşite realizări în domeniul pedagogiei

sociale.

La nivelul mediului rural devenea imperios necesară acumularea de noi cunoştinţe impuse de

evoluţia vieţii sociale, ce reclama atât lărgirea ariei culturii generale, individuale, cât şi sporirea

cuantumului culturii generale profesionale. Ţăranul trebuia convins de un mare adevăr: “Cultura nu

este o haină de sărbătoare, pe care o îmbraci la zile mari şi apoi o aşezi cu grijă la păstrare; ea este

o activitate continuă, o continuă trăire de valori spirituale, care formează permanent hrana

sufletească a individului”. Şcoala îşi propunea, pe de o parte completarea cunoştinţelor practice iar

pe de alta îmbogăţirea artei culturii generale, şi a cunoştinţelor de cultură generală profesională,

pentru pregătirea penetrării sătenilor în starea culturală a societăţii. Constituirea pedagogiei satului

românesc, acţiune în care fenomenele pedagogice deveneau “expresie a funcţiei educative a

comunităţii” şi reprezentau voinţa satului îndreptată spre acte de natură formativă, educaţională.
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Coordonatele pe care s-au desfăşurat cursurile au fost: educaţia sanitară, educaţie

gospodărească, educaţie civică, educaţie medicală umană, educaţie medicală veterinară. Alături de

şcoală au funcţionat: Grădina şcolară, Farmacia şcolară, Biblioteca şcolară, Societatea de sport,

Cooperativa gospodărească.

Profesorul Stanciu Stoian a subordonat structura funcţională a Şcolii cerinţei de a

fundamenta ştiinţific o pedagogie a satului românesc. Călăuzite de principiul libertăţii de acţiune, o

libertate încadrată în rigorile vieţii de grup, capabilă să dezvolte simţul responsabilităţii morale şi al

disciplinei liber acceptate, colectivele îngemănau în structura lor intimă coordonatele de esenţă ale

satului românesc. Este vorba de colectivele pentru puterea legislativă, puterea executivă, pentru

puterea judecătorească care trebuie să acopere starea de educaţie a satului. Această stare de

educaţie trebuie să asigure materializarea principiului activismului social, care trebuia să

contracareze imobilismul – impus – ţăranului român. Chemarea ţăranului român la viaţa socială

primea astfel sensuri noi; dar ineditul unei astfel de “chemări la viaţă” era dublat de un alt fapt şi

anume: programa şcolară recomanda cercetarea individuală a unor fapte de viaţă autentică. Această

acţiune urmărea, pe de o parte, o mai mare inserţie individuală în planul vieţii sociale, iar pe de alta

dezvoltarea capacităţii individului de evaluare a fenomenelor sociale cărora le era martor şi

înfăptuitor.

Şcoala întreprindea un act original de terapie socială multiplă, ce dorea să spargă distanţa

socială, marginalismul în care se afla sau se complăcea ţăranul român. Iar dacă lecţiile reluau în

aparenţă o mare parte din comunul vieţii cotidiene (lecţii de gospodărie, sanitare, de educare

cetăţenească, de educare umanistă),  ineditul consta în practicarea exerciţiului intelectual şi moral,

exerciţiu care în viziunea profesorului Stanciu Stoian, trebuia să asigure tinerilor ţărani un

instrument uzual cu ajutorul căruia să-şi discearnă mai corect poziţia socială. Apărută drept o parte

componentă a unui sistem personal de gândire teoretică şi practică în domeniul pedagogiei sociale,

Şcoala  Superioară de  la  Târgu  Fierbinţi  –  Ilfov  s-a  impus  în  epocă,  realizarea  ei  putând  fi

considerată un mare act de cultură.

Şcoala superioară ţărănească pentru băieţi de la Poiana Câmpina. Şcoala Superioară de

la Poiana Câmpina a fost înfiinţată în anul 1935 şi a fost condusă de profesorul Gh. T. Dumitrescu,

propunându-şi luminarea ţărănimii prin transmiterea unor cunoştinţe din domeniul practicii

gospodăreşti strâns legate de ultimele descoperiri ştiinţifice şi tehnice şi în acelaşi timp prin

ridicarea nivelului spiritual al tineretului de la sate.

Izvoarele petrolifere din această zonă secaseră, iar industria petroliferă, cu dezvoltare

deosebită în deceniile al doilea şi al treilea ale secolului, începuse tot mai mult să-şi mute

instalaţiile de extracţie şi prelucrare a petrolului, în alte centre din ţară. Populaţia de aici se afla în

acel moment în stare de semişomaj, neştiind în ce direcţie să se îndrepte. Cea mai bună soluţie

locală era reîntoarcerea la ocupaţiile agricole specifice acestei regiuni: pomicultura, legumicultura

şi creşterea animalelor şi păsărilor, Şcoala Ţărănească de la Poiana Câmpina şi-a asumat această
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responsabilitate de a asigura pregătirea acestei reîntoarceri, în condiţii cât mai bune şi cu beneficii

cât mai mari.

În fiecare zi erau cursuri teoretice şi lucrări practice. Programa de cunoştinţe şi lucrări

practice  a  fost  organizată pe  centre  de  interes,  iar  împărţirea  cunoştinţelor  pe  obiecte,  a  umplut

cadrul acestor centre, “Viaţa sufletească”, “Sănătatea”, “Munca”.

Referitor la problema familiei în cadrul gospodăriei ţărăneşti, în funcţie de domeniul căruia îi

aparţinea cursul, se putea discuta despre: viaţa socială a familiei, educaţia în familie, familia

studiată din punct de vedere juridic, economic, biologia familiei, familia si arta, corespondenţa

familială.

În toamna anului 1939, ca o continuare a şcolii de băieţi, s-a deschis Şcoala Superioară

Ţărănească de Fete.

Universitatea populară de la Ungureni Universitatea Populară din Ungureni (fondată de

profesorul Eugen  D. Neculau) a fost o instituţie particulară, independentă, activând sub auspiciile

Serviciului Educaţiei Agricole din Ministerul Agriculturii.

Şcoala ţărănească din comuna Ferdinand I, (azi, M. Kogălniceanu) judeţul Constanţa A

luat fiinţă în anul 1935, la iniţiativa doctorului Stoenescu. Programa conţinea cursuri de :

agronomie (incluzând şi cunoştinţe despre cooperaţie), pomicultură şi horticultură, istoria

României, educaţie morală şi socială, limba română, medicină veterinară, cunoştinţe civice, igienă

şi medicină populară. S-au desfăşurat şi lucrări practice.

Universitatea populară pentru muncitori şi ţărani de la Poiana Câmpina Universitatea

Populară pentru Muncitori şi Ţărani organizată la Poiana Câmpina, judeţul Prahova poate fi

considerată o modalitate prin care valorile spirituale, ştiinţifice, morale, artistice şi religioase au

fost puse în dezbaterea publicului larg. Universitatea populară favorizează difuzarea în rândurile

populaţiei a adevăratelor valori ale gândirii umane.

Cursurile Universităţii populare pentru Muncitori şi Ţărani de la Poiana Câmpina s-au

desfăşurat pe durata unui an şcolar. Programul de lucru a constat în: Cursuri cu profesori, discuţii

libere, activitatea de bibliotecă, spectacole şi manifestări artistice.

Universitatea liberă din Craiova Deschisă pentru tinerii adulţi craioveni, dar şi pentru cei

din satele şi comunele din jurul oraşului de reşedinţă a judeţului.

Alte şcoli ţărăneşti organizate în perioada interbelică sunt: Ghimpaţi – Vlaşca, Rămeştii

de Beica – Vâlcea,  Chişinău,  Lupşanu – Ialomiţa,  Filiaşi  –  Dolj,  Comuna Principele  Fernidand –

Teleorman,  Plătăreşti – Cetatea Albă, Blaj, Cluj, Salonta, Târgu Mureş, Alba Iulia, Carei – Sălaj,

Miercurea Ciuc, Ocland – Odorhei,Reghin – Mureş, Sîndominic, Bistriţa, Lipova, Lugoj, Mediaş,

Oradea, Sălişte, Sîntandrei – Hunedoara.

Din cele prezentate putem concluziona că: perioada interbelică a cunoscut un mare număr de

instituţii de educare a adulţilor din mediul rural, instituţii care s-au bazat pe experienţa ţărilor
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nordice (Danemarca, Suedia, alţi oameni de cultură etc.) şi care au căutat şi în mare parte au reuşit,

să le adapteze  la specificul satului românesc şi nevoilor de cultură ale ţăranului român.

Universitatea Ţărănească de la Roşa-Stânca (cu Leon Ţopa, organizator şi mentor) a urmărit

formarea unui ţăran model, posesor al unei gospodării model, precum şi “luminarea poporului” şi

“corijarea morală” a celor care, în comunitatea unde locuiau, aveau abateri de la conduita unui

ţăran civilizat.

Stanciu Stoian şi-a propus îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală şi de cultură

generală profesională, dar şi de crearea premiselor integrării sătenilor prin cultură în specificitatea

din juru-le. S-a urmărit realitatea educării civice a sătenilor, dar şi moral-religioase, profesionale şi

intelectuale în acord cu evoluţia vieţii sociale în ansamblu.

Reîntoarcerea populaţiei din zona Văii Prahova, la ocupaţiile agricole specifice, după ce o

perioadă lungă de timp, industria petrolului, în ascensiune din primele decenii ale secolului nostru,

absorbise o mare parte din forţa de muncă (mai ales bărbaţi), ocupaţiile tradiţionale ale familiilor

ţărăneşti  fiind lăsate  pe seama femeilor  şi  a  bătrânilor.  Exista  o alternare a  cursurilor  teoretice cu

activităţile practice: cursurile teoretice se desfăşurau de obicei dimineaţa, iar cele practice (atelier,

zootehnie, agricultură, legumicultură, apicultură etc.) după amiaza. Obiectele de studiu erau, fie de

cultură generală (limba română, istorie, geografie, religie, muzică etc.) fie specifice domeniului

agricol (creşterea animalelor, medicină veterinară, legislaţie agrară, legea tocmelilor agricole etc.)

pe lângă acestea mai erau şi lucrările practice conduse de maiştrii recunoscuţi de obştea satului

(tâmplari, olari, prelucrători de metale, pentru bărbaţi, sau ţesătorie, croitorie, gospodărie etc.

pentru femei).

Cursurile Universităţilor ţărăneşti nu urmăreau să schimbe statutul cursanţilor, să-i determine

cu orice preţ să-şi părăsească condiţia de lucrător al pământului; scopul lor era să “lumineze

poporul”, să-l facă să participe la viaţa socială.

Astăzi, Instituţiile de educaţie a adulţilor nu mai pot urma întru totul modul de organizare a

celor din perioada interbelică şi nu pot fi nici nişte copii fidele ale unor instituţii asemănătoare de

peste  hotare.  Ele  trebuie  să fie  adecvate  specificului  românesc,  să reflecte  deci  starea  de  spirit  a

poporului nostru şi să răspundă cerinţelor locuitorilor din satele româneşti. În zilele noastre o formă

instituţională de educare a adulţilor din mediul rural trebuie organizată plecându-se de la câteva

aspecte:

- locuitorii satelor desfăşoară activităţi agricole multe ore din zi, lună sau an şi posibilităţile lor

de informare sunt diminuate;

- locuitorii satelor pot pierde legătura cu cultura tradiţională, datorită pătrunderii în spaţiul

cultural al satului a produselor de kitsch cultural;

- tinerii locuitori ai satelor nu sunt bine pregătiţi pentru a practica ocupaţiile agricole pe

coordonatele moderne de manageriat şi eficienţă economică;
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- satul românesc arhaic nu mai există şi evident că tinerii locuitori nu-şi doresc revenirea la

condiţia tradiţională a ţăranului român.

8.2. Activităţi de perfecţionare  profesională  a adulţilor din mediul rural al judeţului

timiş

Trecerea agriculturii la economia de piaţă a generat şi generează mutaţii profunde în satul

românesc contemporan, inclusiv în domeniul pregătirii forţei de muncă. Elaborarea unor noi

concepţii cu privire la amenajarea, dezvoltarea şi exploatarea mediului rural,  determină apariţia a

numeroase activităţi noi, obiective cu caracter economico-social, etc., ce vor impune o diversificare

a forţei de muncă din mediul rural, atât sub aspectul profilului, cât şi din punctul de vedere al

pregătirii de specialitate.

În aceste condiţii, cerinţele faţă de pregătirea forţei de muncă din mediul rural sunt deosebite,

un rol fundamental revenind în acest sens învăţământului, şcolilor de toate gradele. În judeţul Timiş

funcţionează patru grupuri şcolare agricole, clase sau şcoli profesionale cu profil mecanic-agricol,

de controlul calităţii produselor agricole sau altele şi o Universitate de Ştiinţe Agricole, cu 6

facultăţi şi profile specifice. Absolvenţii celor 6 facultăţi vor putea desfăşura activităţi în cadrul

Agenţiilor de Dezvoltare şi Amenajare rurală, în cadrul Direcţiilor Agricole de Agricultură şi

Alimentaţie din judeţ, a Ocoalelor de pe lângă centrele comunale, pe lângă organele de stat din

domeniul dezvoltării şi amenajării rurale, în structura organizaţiilor agricole, în învăţământ şi

cercetare, în administraţia de stat, ca experţi în domeniul litigiilor generate de circulaţia juridică a

fondului funciar (vânzare, cumpărare, moştenire, separarea proprietăţilor, etc.), în infrastructura

spaţiului rural şi în echiparea tehnică a acesteia, în turismul rural, în gestiunea şi managementul

exploataţiilor agricole, în finanţarea şi creditarea activităţii din mediul rural, în cadrul Direcţiilor

Sanitar-Veterinare din judeţ, a circumscripţiilor sanitar-veterinare din comune, la controlul calităţii

produselor agricole, etc.

Dar restructurarea activităţii economice, fixarea ei pe coordonatele rentabilităţii care aduce

după sine apariţia unor noi profesiuni, impune o rapidă perfecţionare a pregătirii profesionale şi

pentru adulţii angrenaţi deja în activităţi economice rentabile şi în mod deosebit pentru cei care,

disponibilizaţi din industrie, se întorc în satele de unde au plecat. Pentru aceştia, aşa cum arătam, în

lume, se organizează instituţii specializate, denumite şcoli rurale, care îi familiarizează cu

problemele unei agriculturi moderne sau ale altor activităţi noi (tehnice sau economice) ce pătrund

cu repeziciune şi în mediul rural.

Desigur că anumite forme de instruire pentru calificare şi formare profesională destinate

agricultorilor, există şi în judeţul Timiş, dar ele trebuie diversificate şi îmbunătăţite din punct de

vedere al  conţinutului,  cât  şi  a  formelor  de realizare.  Astfel,  în  conformitate  cu Articolul  135 din
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Legea învăţământului nr.84/1995 şi a Regulamentelor elaborate de Agenţia naţională de

Consultanţă Agricolă, în judeţul Timiş sunt organizate cursuri de calificare şi formare profesională

pentru meseriile din domeniul agricol, înscrise în Codul ocupaţiilor din România. Asemenea

cursuri, destinate agricultorilor din judeţ, funcţionează pe lângă Oficiul Judeţean de Consultanţă

Agricolă Timiş, începând cu anul 1999, cursuri organizate în Timişoara, Făget, Lugoj, Gătaia,

Jimbolia. La absolvire, cursanţii obţin, în urma unui examen constând dintr-o probă teoretică şi una

practică, un “certificat de calificare profesională” care oferă posibilitatea persoanelor deţinătoare

să arendeze pământ şi să desfăşoare activităţi de specialitate în diferite forme asociative.

Majoritatea cursurilor sunt finanţate de ANCA (Agenţia Naţională de Consultanţă Aricolă),

dar  există şi  cursuri  cu plată,  organizate  la  Casa Agronomului;  perioada de funcţionare a  lor  este

toamna-iarna-primăvara.

 În cei cinci ani de activitate (1999 -2004) un număr de 1346 persoane au absolvit cursuri de

calificare în meserii din domeniul agriculturii cuprinse în Codul Ocupaţiilor din România, după

cum rezultă din tabelul 8.1:

- agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale – 414;

- apicultor – 365;

- legumicultor - 90;

- floricultor – 95;

- măcelar –carmanger – 116;

- 1088 absolvenţi au beneficiat de cursuri finanţate de ANCA.

- arendaşi -258( absolvenţii au suportat costurile cursurilor de pregătire, cursuri ce au fost

organizate prin Casa Agronomului Timiş).

Modulele de pregătire din cadrul cursurilor oferă informaţii şi cunoştinţe din domenii de

interes pentru cursanţi, cum sunt: tehnologii de cultură a plantelor, tehnologii de creştere a

animalelor, mecanizare, tehnologii de prelucrare a produselor agrozootehnice, management şi

marketing etc. Pentru a fi cât mai eficiente şi utile, la aceste cursuri au participat ca lectori

specialişti de la Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Timiş, Direcţia pentru Agricultură şi

Dezvoltare Rurală Timiş, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara (Facultatea de Agricultură, Facultatea de Zootehnie), Asociaţia Crescătorilor de Albine

Timiş,  Direcţia Fitosanitară Timiş, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş, precum şi

alţi reputaţi specialişti din agricultura judeţului Timiş.

Beneficiind de cele mai competente şi utile informaţii oferite de lectori, absolvenţii acestor

cursuri reuşesc să-şi dezvolte activităţile agricole din exploataţiile lor, dar şi să fie printre primii

care înfiinţează asociaţii profesionale ale agricultorilor şi crescătorilor de animale, structuri care

vor avea un rol din ce în ce mai important în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.

Certificatele de absolvire ale cursurilor de calificare oferă posibilitatea ca deţinătorii acestora

să practice în mod calificat meseriile respective sau ca aceştia să poată administra exploataţii
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agricole comerciale şi să arendeze terenuri agricole. De asemenea, accesarea unor credite pentru

agricultură (inclusiv finanţarea prin Programul SAPARD a unor proiecte) sunt condiţionate de

existenţa atestării profesionale a beneficiarilor .

Tabelul nr. 8.1. Absolvenţii cursurilor de formare profesională a producătorilor agricoli

 pe meserii, organizate de OJCA Timiş

Meseria 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Finanţare ANCA
Agricultori în culturi vegetale şi
crescători de animale

12 33 71 51 117 130

Apicultori - 26 21 120 65 133
Legumicultori - - - 20 19 51
Măcelari – carmangeri - - - 44 36 36
Floricultori - - - - 15 80
TOTAL 12 59 92 235 252 427
Cu plată (autofinanţare) organizate prin
Casa Agronomului
Arendaşi 24 42 37 101 54 -

Sursa: OJCA Timiş

Individualizarea unor profesiuni ca acelea de legumicultor, pomicultor, viticultor, apicultor,

etc, capătă azi un conţinut nou, deoarece pentru exercitarea lor este necesară cunoaşterea pe bază

ştiinţifică a proceselor fizice, chimice, biologice, etc., de care depinde producţia vegetală şi

animală.

“Universalismul” micului proprietar, aptitudinile şi experienţele dobândite empiric,

moştenite şi fixate prin tradiţie, deşi valoroase, nu mai pot face faţă în condiţiile actuale. Munca în

zootehnie, legumicultură, viticultură, cere, pe lângă continuitate, pricepere şi anumite cunoştinţe de

genetică, biologie, pentru că a modela viaţa însăşi, a crea noi soiuri de plante, noi rase de animale,

presupune cunoştinţe profunde.

Ţinând cont de condiţiile şi cerinţele actuale pentru asigurarea unui înalt nivel de pregătire

profesională a forţei de muncă din mediul rural, considerăm că trebuie să se acorde o atenţie

deosebită acestor cursuri de perfecţionare, care să respecte cerinţele unui sistem de calificare

permanent. Agricultura modernă solicită un “nou tip de muncitor”  care  se  poate  forma  prin

îmbinarea valorii tradiţiilor, deprinderilor, cunoştinţelor empirice devenite insuficiente, dar

necesare, cu cunoştinţe noi din ştiinţele agricole. De aceea considerăm că procesul profesionalizării

forţei de muncă de la sate urmează drumul de la empiric la profesional înspre ştiinţific. Un “bun

sătean” ştie că plantele, animalele, au viaţa lor, sufletul lor. Ele trebuie înţelese şi trebuie lucrat cu

ele,  ţinându-se  seama  de  viaţa  şi  sufletul  lor.  Un  “bun agricultor” este acela care iubeşte viaţa,

natura, plantele şi animalele, care ştie să creeze, să obţină ceea ce doreşte de la animale şi plante.

Pentru a-şi câştiga libertatea în sens determinist, este nevoie de o cunoaştere a legităţilor, a

necesităţilor şi întâmplărilor, a cauzalităţii, a posibilităţii, probabilităţii şi realităţii, precum şi de o

acţiune  în  conformitate  cu  aceste  legi.  Şi  unde  mai  mult  se  pot  îmbina  cele  două aspecte  –  ale
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cunoaşterii şi acţiunii – decât în natură, în agricultură, în mediul rural. Numai astfel de acţiuni vor

dovedi schimbările produse în structura forţei de muncă din agricultură, care, în condiţiile reducerii

sale cantitative, se îmbogăţeşte calitativ. De aceea considerăm că o diversificare continuă a

pregătirii sale profesionale, în funcţie de nivelul de instrucţie şi experienţa cursanţilor, dar şi o

diversificare tematică pe ramuri de activităţi, instituirea şi a altor forme de verificare pe lângă

examenul şi acordarea unui certificat, sunt câteva cerinţe în plus faţă de această formă de pregătire

a locuitorilor din mediul rural. Ne gândim aici la diferite schimburi de experienţă, demonstraţii

practice pe loturi demonstrative, instructaje cu algoritmi de aplicare, cursuri de durată mai scurtă,

etc., contribuie la ridicarea calificării şi a competenţei  profesionale a lucrătorilor agricoli.

Analiza pe centre de pregătire a absolvenţilor cursurilor organizate de OJCA Timiş în anul

2004 indică următoarele: 222 absolvenţi Timişoara, 43 absolvenţi Lugoj, 51 absolvenţi Gătaia,114

absolvenţi Făget (tabelul 8.2).

Tabelul nr. 8.2. Absolvenţii cursurilor de formare profesională a producătorilor agricoli

  pe centre de pregătire în anul 2004

Timişoara Lugoj Gătaia Făget
Agricultor în culturi vegetale şi crescători de animale 25 43 21 41
Apicultor 51 - 30 52
Legumicultor 51 - - -
Măcelar – carmanger 15 - - 21
Floricultor 80 - - -
Total 222 43 51 114

Sursa: OJCA Timiş

În ceea ce priveşte grupele de vârstă, predomină absolvenţii cu vârste între 31 – 50 de ani şi

peste (78 absolvenţi în anul 2001, 170 absolvenţi în 2002 şi 204 absolvenţi în 2003 - cursurile

finanţate de ANCA).

Tabelul nr. 8.3. Absolvenţi după nivelul de pregătire

Finanţare ANCA
Pregătire în alte domenii decât agricolAnul Total Fără pregătire

anterioară cursului Studii superioare Şomeri şi alte categorii
2001 92 28 43 21
2002 235 63 72 100
2003 252 98 87 67

Sursa: OJCA Timiş

După nivelul de pregătire a absolvenţilor, din analiză rezultă următoarele:

a) în categoria fără pregătire anterioară cursului, 28 de persoane au absolvit în anul 2001, 63

în anul 2002 şi 98 în anul 2003;

b) în categoria cu pregătire în alte domenii decât agricultura:

- cu studii superioare – 43 absolvenţi în  anul 2001, 72 absolvenţi în anul 2002 şi 87 în

anul 2003;
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- şomeri şi alte categorii - 21 absolvenţi în anul 2001, 100 absolvenţi în anul 2002 şi 67

în  anul 2003.

Cursurile organizate de Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Timiş, durează 6 luni

pentru meseria de agricultori în culturi vegetale şi crescători de animale şi 4 luni pentru celelalte

meserii (apicultor, legumicultor, măcelar – carmanger, floricultor şi arendaşi). După absolvirea

cursurilor se susţine un examen constând dintr-o probă teoretică şi una practică şi se acordă

certificatele de calificare profesională aprobate de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.

După absolvirea cursurilor în anul 2003, 60 absolvenţi s-au angajat în agricultură şi industrie

alimentară,15 absolvenţi au deschis afaceri şi 260 absolvenţi au organizat o exploataţie agricolă

proprie (mixtă), ceea ce scoate în evidenţă eficienţa acestui sistem de pregătire profesională pentru

locuitorii din mediul rural.

Tabelul nr. 8.4. Absolvenţi care  s-au angajat şi au deschis afaceri şi exploataţii agricole

Număr absolvenţi care
au

deschis o afacere

Număr absolvenţi care s-au
angajat în agricultură şi

industria alimentară

Număr absolvenţi care au
organizat o exploataţie agricolă proprie (tipul

exploataţiei)
15 60 260 (exploataţii mixte)

Sursa: OJCA Timiş

Se constată că cel mai mare număr de cursanţi sunt în centrul de reşedinţă al judeţului,

Timişoara, urmând în ordine Făget, apoi Lugoj şi Gătaia, singura localitate din mediul rural (până

în aprilie 2004), când şi ea a primit statutul de oraş. Considerăm că s-ar impune organizarea unor

asemenea tipuri de activitate instructive, îndeosebi în localităţile cu puternice comunităţi rurale,

unde specificul local ar putea fi mai bine abordat, adică în mod direct “la faţa locului”.

În felul acesta considerăm că şi costul cursului ar fi mai mic, iar posibilitatea ca mai mulţi

locuitori din zona respectivă să participe, ar fi mai mare.

De asemenea considerăm că o diversificare a acestui tip de activitate pe alte domenii,

subdomenii, specializări, etc., ar fi necesară (peisagistică, silvicultură, piscicultură, contabilitate,

legislaţie agricolă, tehnică agricolă, conducerea eficientă a afacerilor, comerţ, cooperaţie, etc.).

Tradiţiile valoroase româneşti, dar şi investigaţiile de teren realizate permit întocmirea unui

tip de activitate instructivă pentru adulţii din mediul rural al judeţului Timiş, structurat în

următoarele componente:

Componenta A: cultură generală; cursuri de istorie, geografie, limba română, ecologie,

folclor, religie, educaţie sanitară, educaţie civică, pedagogie, limbi străine.

Componenta B: cunoştinţe profesional-tehnice; cursuri: depanarea aparatelor electro-

casnice, construcţii gospodăreşti casnice, meserii tradiţionale.
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Componenta C: cunoştinţe profesional-agrare; cursuri: cunoştinţe de agricultură modernă,

legumicultură, pomiviticultură, silvicultură, arhitectură peisagistică, creşterea animalelor,

apicultură, piscicultură, cunoaşterea legilor, contabilitate, comerţ, cooperaţie, management, etc.

Cursurile conduse de specialişti agricoli (ingineri agronomi, zootehnişti, medici umani şi

veterinari, profesori, preoţi, învăţători) se pot desfăşura în lunile: noiembrie, decembrie, ianuarie,

într-o primă etapă, în 3-4 zile pe săptămână, urmate de o nouă etapă, în februarie, martie, aprilie, în

câte 2 zile pe săptămână. Aceste din urmă cursuri pot avea un aspect practic mai pronunţat, fiind

adecvate sezonului: lucrări agricole, plantări, altoiri, îndiguiri, desecări, conducere tractor; tot astfel

se pot realiza demonstraţii pentru construcţii gospodăreşti casnice (cu materiale specifice zonei).

Finalizarea tuturor acestor forme de activitate instructiv practică se va concretiza într-o diplomă, pe

baza căreia absolventul va putea activa practic într-un domeniu nou al specialităţii obţinute.

În viitor nu se va putea practica o agricultură de tip european fără pregătire de specialitate,

fără obţinerea unei calificări pentru care cheltuielile să fie şi cu subvenţionare publică, activităţile

să capete un caracter permanent şi să fie create mai multe centre de pregătire.

În acest fel, considerăm că învăţământul pentru adulţi din mediul rural poate deveni o

realitate permanentă şi la noi în ţară, prin existenţa unor legi, decrete sau decizii care să statueze un

asemenea tip de educaţie; el este posibil şi benefic prin colaborarea ministerelor (Agriculturii,

Educaţiei şi Cercetării), precum şi a organizaţiilor sociale interesate.
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CONCLUZII  FINALE

1. În efortul de redresare a spaţiului rural, resursele umane capătă o importanţă deosebită. De

aceea apare ca o cerinţă imperioasă necesitatea ca, în elaborarea strategiilor de dezvoltare a

ruralului, să se acorde maximă atenţie factorului uman sub toate aspectele de manifestare a

acestuia. Importanţa proiectelor de studiu asupra populaţiei este unanim recunoscută, pentru că nu

există nici o îndoială că dimensiunea demografică, sub diferite faţete, reprezintă componenta

dinamică şi activă pe termen lung, în constelaţia resurselor dinamice ale societăţii, alături de ceilalţi

factori ai unei comunităţi umane.

2. Raporturile de interdependenţă şi funcţionalitate între componentele sistemului economico-

social, precum şi multiplele corelaţii dintre condiţiile umane şi materiale, asigură obţinerea unor

indicatori complecşi de măsurare a variatelor aspecte calitative a eficienţei, a valorii proceselor

sociale şi economice. Analiza indicatorilor rezultaţi din criteriile fizico-geografice, de echipare

tehnică a localităţilor rurale, economice, de locuire, demografice, ecologice sau sociale ne-au

condus  spre  concluzia  că măsurile  luate  la  nivel  naţional,  cât  şi  local  trebuie  să urmărească şi  în

continuare:

a) dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii:

- îmbunătăţirea infrastructurii şi dotării tehnico-edilitare a mediului rural în vederea

sprijinirii dezvoltării economice;

- îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură pentru apărarea împotriva dezastrelor

naturale şi ecologice;

- îmbunătăţirea calităţii drumurilor de acces la localităţile rurale, a serviciilor de

transport pentru persoane şi bunuri;

- încurajarea iniţiativelor private pentru crearea de infrastructuri necesare

activităţilor culturale, sportive şi de recreere în mediul rural;

- reintroducerea şi refacerea terenurilor afectate de activităţile industriale, care acum

sunt abandonate.

 b) capacitatea de adaptare a forţei de muncă la noile mutaţii şi cerinţe din mediul rural,

pentru care este necesar:

- să se ţină seama în primul rând de îmbunătăţirea condiţiilor de formare

profesională a tinerilor din mediul rural, cât şi de crearea condiţiilor de studiu

pentru cei care doresc reconversie profesională;
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- sprijin pentru asigurarea egalităţii şanselor prin oferte de calificare a persoanelor

defavorizate, a femeilor, a tinerilor şi a celor vârstnici, favorizându-se astfel

formarea continuă;

- sprijinirea iniţiativelor de asociere pe diverse activităţi, în încercarea de dobândire

şi răspândire a spiritului antreprenorial şi capacităţii de adaptare la noile condiţii

ale economiei de piaţă.

Tot astfel, pentru dezvoltarea spaţiului rural din judeţul Timiş ar trebui luate în

considerare următoarele:

- protejarea mediului, punerea în valoare a elementelor care dau specificitate zonei;

- încercarea de a integra elementele de identitate locală în produsele teritoriului local şi

valorificarea lor prin turism rural;

- sprijinirea creării de mărci proprii locale care să poarte amprenta unei anumite calităţi a

produselor respective, prin care să se confere specificitate zonei respective (exemplu:

vinul de Recaş, pălăriile de Periam);

- încurajarea regăsirii unor meşteşuguri şi meserii tradiţionale din fiecare zonă, meşteşuguri

care sunt în multe cazuri pe cale de dispariţie sau uitate, dar care, puse în evidenţă, pot

aduce un plus de valoare zonei respective;

- protejarea patrimoniului arhitectural rural, încurajarea dezvoltării turismului rural, a

agroturismului, prin care să se promoveze tradiţiile culturale şi culinare locale, să se pună

în valoare calitatea mediului, a peisajului şi a liniştii din mediul rural;

- organizarea  la  nivel  local  a  unor  structuri  care  să se  ocupe  cu  crearea  şi  promovarea

imaginii zonei şi judeţului;

- îmbunătăţirea infrastructurii prin îmbunătăţirea drumurilor în mediul rural sau refacerea

acestora unde este cazul;

- punerea în aplicare a proiectelor de racordare la gaz, la apa curentă, canalizare, precum şi

la reţele de telefonie a localităţilor din mediul rural.

Cu privire la gradul de ocupare a populaţiei, integrarea socială şi profesională la nivel

local trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

- organizarea de cursuri de recalificare pentru şomeri şi cei care doresc să-şi schimbe locul

de muncă;

- susţinerea diversificării activităţilor din aval şi amonte de agricultură, pentru dezvoltarea

unor activităţi multiple şi venituri alternative;

- încercarea de a valorifica tradiţiile locale prin I.M.M;

- îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor pentru crearea a noi locuri de muncă;
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- îmbunătăţirea informării celor din mediul rural cu privire la activităţile locale, la viaţa

locală, judeţeană, regională şi naţională;

- familiarizarea şi implicarea instituţiilor locale şi a structurilor educaţionale în problemele

dezvoltării locale;

- constituirea de grupuri locale de iniţiativă şi cooperare, grupuri profilate pe susţinerea

unor programe parţiale, grupuri care să implice tineri locali şi să se ocupe cu problemele

de integrare socială şi profesională a acestora;

- îmbunătăţirea pregătirii profesionale a producătorilor agricoli şi instituirea unui sistem

permanent de educaţie în acest sens;

- identificarea şi antrenarea resurselor umane locale pentru susţinerea şi derularea

proiectelor cu caracter predominant endogen.

În spaţiul rural al judeţului Timiş există planuri de dezvoltare locală care privesc în

special infrastructura, fiind nevoie de planuri de dezvoltare mult mai complexe, care să ţină

seama de toate elementele referitoare la mediul rural, privitor la tradiţii, cultură, resurse

naturale, resurse umane, relaţii comunitare şi sociale. Printre acestea se înscriu şi cele

referitoare la politica demografică a judeţului, dar şi a ţării pentru care sporul natural negativ

constituie un motiv de îngrijorare. De aceea, obiectivele propuse, atât la nivel naţional, cât şi

local vor urmări îmbunătăţirea structurii pe vârste şi pe sexe a resurselor umane din mediul

rural.

Diminuarea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei, exprimată prin scăderea natalităţii,

creşterea mortalităţii, îmbătrânirea demografică, scăderea populaţiei în vârstă de şcolarizare, ca şi a

celei în vârstă de muncă se poate realiza numai prin:

- ameliorarea sensibilă a nivelului de trai (condiţiile de habitat, de alimentaţie, de

îmbrăcăminte, etc.);

- îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale (cu programe de sănătate speciale);

- ridicarea nivelului de instruire şi de educaţie a populaţiei rurale (în special a mamei);

- îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale gospodăriei, a cunoştinţelor de

puericultură, etc.

3. Schimbări importante au avut loc şi în familia, respectiv gospodăria rurală. În primul rând a

continuat să se reducă talia demografică a familiei, determinată de mobilitatea geografică şi

profesională, de încetinire a ritmului natalităţii, de scădere a sporului natural al populaţiei rurale.

Consecinţă a acestor tendinţe demografice, s-a redus corespunzător şi efectul componenţilor activi

ai  gospodăriei,  ca  şi  ponderea  gospodăriilor  alcătuite  din  5  persoane  şi  peste.  Astfel  şi  în
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comunităţile rurale a apărut şi continuă să se extindă familia nucleară incompletă, datorită

fluxurilor migraţionale din anii 1990-1992 în special, reprezentând un deficit în structura familiei,

atât sub raport demografic, cât şi social, şi, în special, economic.

Mobilitatea teritorială cu caracter permanent a componenţilor tineri ai familiei, mai ales, au

perturbat componenţa demografică a familiei, afectând optimul structurii generaţionale, calitatea

compoziţiei familiei. Astăzi în sate sunt tot mai rare cazurile familiilor compuse din 3-4 generaţii,

iar funcţia biologică a familiei rurale, de natalitate, s-a deteriorat treptat din mai multe cauze:

economice, sociale, dar în special al ridicării gradului de cultură a partenerilor.

Schimbarea comportamentului demografic şi al familiilor de tip agrar, ca şi existenţa de mai

mult timp a unui dezechilibru demografic, pune în pericol viitorul ruralului sub raportul

potenţialului uman, al forţei de muncă. Pe această linie trebuie creată o strategie demografică a

populaţiei din rural cu măsuri consistente de ordin economic, social şi cultural educaţional, care

să ducă în scurt timp la încurajarea natalităţii populaţiei, la crearea pe parcurs a unui echilibru

demografic necesar în comunităţile rurale, indiferent de tipologia acestora şi, în final, la stimularea

materială şi socială a populaţiei pentru stabilizarea la sate, pentru asigurarea caracterului unei

agriculturi rentabile şi moderne.

4. Dezvoltarea ruralului vizează şi o componentă culturală deosebit de importantă, fenomenul

cultural împletindu-se cu fenomenele de natură socială, economică, politică, al căror nivel de

dezvoltare influenţează calitatea şi aria sa de extindere. Fenomenul cultural se constituie într-o

dimensiune de ordinul esenţei cu rol moderator asupra întregii vieţi sociale a satului.

Într-un anumit fel, de modul cum este înţeleasă cultura satului, funcţia ei umanizatoare asupra

comunităţilor rurale, depinde fizionomia pe care o va avea prin modernizare însuşi ruralul.

Având în vedere aceste aspecte ale spaţiului rural cultural ce presupune valorificarea tradiţiilor,

obiceiurilor, specificului vieţii rurale în general, considerăm că se impune, atât la nivel naţional,

cât şi local, un proiect de management cultural.

5. În schimbarea imaginii satului şi a locuitorilor acestuia, un rol important revine pieţei muncii, a

nevoii de forţă de muncă specializată şi pregătită; în acest scop considerăm că trebuie să crească

rolul şcolii, al educaţiei, care-şi asimilează astfel noi obiective prin prisma aderării la U:E:

crearea unui cadru natural pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale între

România şi U.E, crearea unui sistem structural de instruire pentru adulţi, întărirea cooperării

dintre factorii de răspundere din domeniul resurse umane (învăţământ, muncă, parteneri sociali)

pentru cerinţele pieţei de muncă. Suntem de părere că şi în privinţa învăţământului ne aflăm într-un

moment important, din care nu pot lipsi comunităţile rurale, care trebuie să participe la realizarea

noilor obiective.



308

6. Alături de aceşti factori formali, un rol important în spaţiul cultural rural îl are pedagogia

populară ţărănească, care a stat la temelia patrimoniului moral-educativ, al cărui nucleu este

format din valori ca: binele, frumosul, adevărul, respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, etc.; pentru

ca  aceste  valori  să nu  dispară,  credem  că ar  trebui  să crească,  pe  lângă rolul  şcolii  şi  cel  al

părinţilor, al bisericii, al intelectualilor din sat, al altor instituţii, pentru reinstalarea unei vieţi

morale sănătoase în comunităţile rurale.

7. Strategia pe linie instructiv-educaţională trebuie să aibă şi în continuare ca dominantă lichidarea

analfabetismului, sporirea ponderii în totalul populaţiei a celor cu studii superioare şi liceale,

perfecţionarea şi modernizarea învăţământului primar, extinderea reţelei de învăţământ secundar în

mediul rural, asigurarea necesarului de personal didactic calificat în comunităţile rurale, acordarea

unor facilităţi economice mai evidente tinerilor din sate, dar şi cadrelor didactice şi altor categorii

de persoane cu nivel instructiv superior.

8. Altă concluzie desprinsă din analiza resurselor umane în mediul rural este aceea că nu există, la

nivelul politicilor şi strategiilor economico-sociale, orientări clare privind ocuparea rurală. În

domeniul legislaţiei se întâlnesc o serie de decrete, legi, hotărâri guvernamentale cu incidenţe

directe şi imediate asupra ocupării rurale, cu repercursiuni asupra realizării unui echilibru

ocupaţional, a îmbunătăţirii structurii capitalului uman rural.

Dar, considerăm că fenomenul ocupării rurale ar trebui să-şi găsească mai uşor, la nivel de

politică şi program, o matrice specifică. Este adevărat că unele probleme locale privind mediul

rural se regăsesc în activitatea unor structuri formale naţionale şi în cadrul unor servicii publice

locale, dar rolul acestora este limitat, datorită lipsei unor obiective precis formulate şi coerente

privind mediul rural şi slabei comunicări între instituţii interesate, în problemele mediului rural.

Studiile de caz asupra a cinci localităţi din judeţul Timiş considerate reprezentative din punct

de vedere economic, geografic şi social pentru zona din care fac parte, cât şi prin extindere asupra

judeţului în întregime, au scos în evidenţă, prin “indicele mediu de sărăcie”, că judeţul Timiş nu

intra în perimetrul zonelor de sărăcie absolută, nici chiar într-o formă atenuată a acesteia, ceea ce

ne conduce la concluzia că, din punct de vedere al echipării, social şi ecologic, judeţul Timiş are

posibilităţi de a se înscrie pe o curbă ascendentă a dezvoltării rurale.

9. Un rol important în dezvoltarea rurală îi revine, aşa cum am arătat, pregătirii profesionale a

factorului uman, aptitudinilor, intereselor, dorinţelor acestuia de a se realiza în raport cu

exigenţele diferitelor activităţi, precum şi cu necesităţile economico-sociale din diferite perioade.

Alegerea şcolii şi a profesiei trebuie, de aceea, concepută ca un ansamblu de acţiuni pentru

formarea unor deprinderi, priceperi şi interese pentru anumite meserii sau profesii, astfel încât
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tinerii ajunşi la momentul opţiunii să poată face alegeri cât mai realiste. În acest sens trebuie să

crească rolul şcolii în O.S.P, deoarece cercetarea concretă pe care am realizat-o în şcolile din cele

cinci localităţi a situat ponderea şcolii pe ultimul loc printre factorii care au influenţă în această

direcţie (8,20% în comparaţie cu alţi factori; părinţii -59,68%; “nimeni”/propria alegere/ -35,76%;

prieteni -13,43%; fraţi, rude -14,35% în orientarea şcolară şi 6,83% -şcoala; 38,49% -părinţi;

45,55% - “nimeni”; 12,30%-prieteni şi 8,88% -fraţi, rude în orientarea profesională).

10. Cercetări repetate efectuate în şcoli din mediul rural ne-au dezvăluit necesitatea optimizării

acţiunilor de O.S.P, iar concluzia a fost că trebuie implicaţi toţi factorii (şcoala, familia,

întreprinderile, instituţiile culturale, etc.) deoarece O.S.P reprezintă o premisă importantă a

utilizării eficiente a resurselor umane.

11. O altă concluzie foarte importantă este aceea că structura învăţământului, pentru a corespunde

nevoilor de cadre necesare unei societăţi în dezvoltare, care poate formula şi alte cerinţe decât cele

actuale, trebuie să fie dinamică, maleabilă, pentru a putea ţine pasul cu noutăţile. De aceea

considerăm că este necesară adecvarea calificărilor realizate prin sistemul de învăţământ, la nevoile

pieţei muncii. Cercetările realizate în anul 2004 şi Regiunea V Vest privind prognozarea

necesarului de forţă de muncă pe meserii, forţa de muncă provenită din absolvenţii învăţământului

gimnazial, ne-au condus la concluzia că majoritatea şcolilor care asigură formare profesională se

găsesc în mediul urban (aproape jumătate fiind în centrele de reşedinţă ale judeţelor), în condiţiile

în care jumătate din populaţia şcolară de gimnaziu provine din mediul rural.

Aceste date ne arată clar necesitatea preocupărilor de asigurare a şanselor de acces a

elevilor care provin din mediul rural şi, în general, din alte localităţi decât reşedinţele de judeţ,

pentru că distribuţia unităţilor şcolare favorizează un acces limitat la formare a acelor categorii care

nu dispun de resurse financiare pentru a suporta costurile aferente transportului sau/şi

cazării/cantinelor.

Pe de altă parte, analiza domeniilor şi a nivelurilor de calificare scoate în evidenţă faptul că

“domeniul Agriculturii reprezintă 10% ca pondere, ceea ce ne-a condus la concluzia că acest

domeniu este subdimensionat, în raport cu suprafeţele agricole mari existente în 2 din cele 4 judeţe

ale Regiunii (Timiş şi Arad)”.

12. Necesitatea pregătirii şi perfecţionării forţei de muncă din mediul rural derivă din aceea că

exercitarea unor profesiuni din domeniul agricol (legumicol, viticol, apicol, de creştere a

animalelor, etc.), presupune cunoaşterea pe bază ştiinţifică a proceselor fizice, chimice, biologice,

etc., de care depinde producţia vegetală şi animală ”Universalismul” micului proprietar, aptitudinile

şi experienţa dobândite empiric, moştenite şi fixate prin tradiţie, deşi valoroase, nu mai pot face

faţă condiţiilor actuale, deoarece munca în zootehnie, legumicultură, viticultură, pomicultură, etc.,
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cere, pe lângă continuitate, pricepere şi anumite cunoştinţe de genetică, biologie, inginerie agricolă,

etc. Ţinând cont de condiţiile şi cerinţele actuale în asigurarea unui înalt grad de pregătire

profesională a forţei de muncă din mediul rural, considerăm că este necesară permanentizarea unui

sistem de calificare, recalificare, reconversie a acesteia. Credem, de asemenea, că este necesară o

diversificare mai mare a sistemului actual de instruire, calificare şi formare profesională a

agricultorilor, atât în conţinut, în metode, mijloace şi forme de organizare a sistemului de

instruire, cât şi în cele de evaluare a cunoştinţelor şi priceperilor dobândite (ne gândim la

utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare, dar şi altele, de verificare în afara

examenului  clasic de obţinere a certificatului.

Suntem de părere că învăţământul pentru adulţii din  mediul rural este necesar şi benefic, că

el poate deveni o realitate permanentă şi la noi în ţară, prin elaborarea unor legi, decrete, decizii

care să statueze un asemenea tip de educaţie, prin cursuri ale unor “şcoli rurale” rezultate în urma

colaborării ministerelor implicate, în primul rând Ministerul Agriculturii şi cel al Educaţiei şi

Cercetării.
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	Se observă că în 12 februarie 1891 populaţia era de 10.000.000 de locuitori, atingând 20.252.541 de locuitori la data de 1 iulie 1970, deci s-a dublat după 80 de ani şi a ajuns la sfârşitul anului 1987, la 23 milioane de locuitori. De altfel, pe o perioadă de 100 de ani între1887-1987, populaţia României în graniţele actuale a crescut de 2,4 ori, înregistrând un spor general de 14,4 milioane de locuitori, care corespunde unui ritm mediu anual de creştere de 0,9%. Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei în acest secol a înregistrat variaţii însemnate pe diferite subperioade, mergând de la simplu la dublu. Astfel, în primii 30 de ani, 1885-1915, populaţia a crescut cu un ritm mediu relativ ridicat (1,2%); în următorii 30 de ani, 1915-1945, evoluţia populaţiei a fost afectată în mare măsură de ravagiile provocate de cele două războaie mondiale, consecinţele nefaste ale războaielor resimţindu-se încă o lungă perioadă de timp prin dezastrele economice produse prin dezechilibrul structurii pe vârste şi sexe.
	Se observă că în 12 februarie 1891 populaţia era de 10.000.000 de locuitori, atingând 20.252.541 de locuitori la data de 1 iulie 1970, deci s-a dublat după 80 de ani şi a ajuns la sfârşitul anului 1987, la 23 milioane de locuitori. De altfel, pe o perioadă de 100 de ani între1887-1987, populaţia României în graniţele actuale a crescut de 2,4 ori, înregistrând un spor general de 14,4 milioane de locuitori, care corespunde unui ritm mediu anual de creştere de 0,9%. Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei în acest secol a înregistrat variaţii însemnate pe diferite subperioade, mergând de la simplu la dublu. Astfel, în primii 30 de ani, 1885-1915, populaţia a crescut cu un ritm mediu relativ ridicat (1,2%); în următorii 30 de ani, 1915-1945, evoluţia populaţiei a fost afectată în mare măsură de ravagiile provocate de cele două războaie mondiale, consecinţele nefaste ale războaielor resimţindu-se încă o lungă perioadă de timp prin dezastrele economice produse prin dezechilibrul structurii pe vârste şi sexe.
	2.4 Factori ai dinamicii resurselor umane


	Tabelul nr. 2.17. Gospodăriile populaţiei şi mărimea medie a gospodăriei pe medii, 1992, 2002
	Total
	Urban

	Tabel nr. 2.21. Raportul de dependenţă între populaţia adultă (15-59 ani)
	şi cea sub şi peste aceste limite (1992-2002) persoane
	şi cea sub şi peste aceste limite (1992-2002) persoane
	POPULAŢIE TOTALĂ
	TOTAL
	URBAN
	RURAL

	Tabelul nr. 3.3. Rata de activitate (2002)

	Anul
	Forţa de muncă a Regiunii. Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a regiunii sunt: scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive; creşterea numărului de întreprinzători particulari în paralel cu scăderea salariaţilor; scăderea numărului de salariaţi din sectorul de stat, paralel cu creşterea numărului acestora în sectorul privat.
	Forţa de muncă a Regiunii. Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a regiunii sunt: scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive; creşterea numărului de întreprinzători particulari în paralel cu scăderea salariaţilor; scăderea numărului de salariaţi din sectorul de stat, paralel cu creşterea numărului acestora în sectorul privat.
	4.4 Participarea la piaţa muncii

	Proporţia  femeilor este majoritară în rândul salariaţilor din sectoarele bugetare (învăţământ. sănătate şi asistenţă socială), din comerţ, hoteluri şi restaurante, din industria uşoară, activităţi la care, de regulă, câştigurile salariale se situează cu până la o treime sub nivelul mediu de salarizare pe economie (tabelul 4.7). Ramurile de vârf, din punct de vedere al câştigurilor salariale, sunt industria extractivă şi energetică, metalurgia, chimia, transporturile şi telecomunicaţiile în care predomină bărbaţii salariaţi. O excepţie o constituie instituţiile financiare, bancare şi de asigurări, unde se înregistrează cel mai înalt nivel de salarizare (de peste 2,5 ori mai mare decât cel pe economie) şi unde femeile deţin majoritatea.
	Tabelul  nr.4.7. Proporţia femeilor angajate în învăţământ şi sănătate în regiunea Vest, în anul 2000
	Tabelul  nr.4.7. Proporţia femeilor angajate în învăţământ şi sănătate în regiunea Vest, în anul 2000
	Regiunea /judeţul



	Tabelul nr. 5.2. Ponderea populaţiei judeţului Timiş în populaţia ţării  %
	Total
	Total
	Total
	Capitolul 6
	STUDIU DE CAZ. RECAŞ, GĂTAIA, PERIAM, BILED, GIERA




	6.1 Consideraţii generale
	În alegerea localităţilor s-a ţinut cont de câteva condiţii şi anume:
	În alegerea localităţilor s-a ţinut cont de câteva condiţii şi anume:
	În alegerea localităţilor s-a ţinut cont de câteva condiţii şi anume:
	În alegerea localităţilor s-a ţinut cont de câteva condiţii şi anume:
	- Recaş – în centrul judeţului Timiş.
	6.2.1. Recaş
	Localitatea Recaş este situată aproximativ în centrul judeţului Timiş, la o distanţă de 23 km de Timişoara pe drumul naţional DN6: Timişoara-Lugoj. Statutul administrativ al localităţii Recaş a fost de comună în timpul cercetării şi are în componenţa sa 6 sate: Bazoşul Vechi, Izvin, Perovaselo, Stanciova, Herneacova şi Nadăş şi are o suprafaţă totală de 23.198 ha. Din aprilie 2004, centrul de comună a devenit oraş, dar, aşa cum se arată într-un  remarcabil articol apărut în ziarul Renaşterea Bănăţeană din 20 iulie 2004, intitulat sugestiv “Recaşul flămând de ……investiţii” care analizează probleme legate de infrastructură, de populaţie, etc.,  noul centru urban va rămâne probabil încă cel puţin două generaţii o aşezare cu o economie preponderent agricolă (viticolă în special). Cu doar 50 de agenţi economici locali (Cramele, Recatim-ul, Societatea Recosemtract, Herghelia Izvin, fabrica locală de încălţăminte) şi cheltuielile sunt specifice unei aşezări rurale: 32,7% din resurse sunt destinate învăţământului, 57,1% capitolului social-cultural (2 miliarde de la Guvern pentru o nouă sală de sport), 2,5 milioane asistenţei sociale



	Tabelul nr. 6.1. Evoluţia populaţiei localităţii Recaş la recensămintele din perioada 1890-2002
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Tabelul nr. 6.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei Recaşului



	Specificare
	Anii




	Denumire

	6.2.3. Periam
	6.2.3. Periam
	6.2.3. Periam
	6.2.3. Periam
	6.2.3. Periam
	6.2.3. Periam
	6.2.3. Periam
	Tabelul nr. 6.14. Evoluţia numărului de salariaţi în perioada 1997-2002 în Periam (1 iulie) nr. mediu de persoane






	Specificare
	Tabelul nr. 6.15. Unităţile de învăţământ şi numărul de elevi înscrişi în perioada 1997-2002 la Periam (1 iulie)

	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Specificare
	ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII PERIAM






	Structura socio-economică a populaţiei Din totalul populaţiei active, aproximativ 31% îşi desfăşoară activitatea în sectorul primar, 39% în cel secundar şi doar 6,7% în cel terţiar, restul fiind persoane neocupate (circa 23,3%).
	Structura socio-economică a populaţiei Din totalul populaţiei active, aproximativ 31% îşi desfăşoară activitatea în sectorul primar, 39% în cel secundar şi doar 6,7% în cel terţiar, restul fiind persoane neocupate (circa 23,3%).
	Laboratoare şcolare


	ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII BILED
	ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII BILED
	ANALIZA SWOT A LOCALITĂŢII BILED
	Punctele tari:
	Puncte slabe:
	Oportunităţi:
	Riscuri:



	Anul
	Specificare
	Zona de

	ANALIZA SWOT
	Nnumăr

	Specificare
	Specificare
	Specificare
	Influenţa în alegerea şcolii
	Figura nr. 7.7  Reprezentarea grafică privind influenţa în alegerea şcolii
	Figura nr. 7.8  Reprezentarea grafică privind influenţa în alegerea profesiunii

	Specificare
	Specificare
	Competitivitate la nivel instituţional: abilităţi de marketing crescute a echipei manageriale a fiecărei unităţi şcolare şi o preocupare mai mare de a diversifica şi inova în elaborarea ofertei de calificare, la nivel de individ: absolvenţi care deţin competenţe la nivelul standardelor angajatorilor competitivi pe piaţa forţei de muncă.
	Calitate. Adecvarea ofertei de calificare la cerinţele pieţei muncii printr-un echilibru optim în resurse umane bine calificate, dotări necesare şi suficiente, curriculum adecvat.


	Tabelul nr. 7.31. Repartizarea unităţilor şcolare pe medii în regiunea V Vest
	Judeţul
	Urban
	Rural
	Judeţul
	Total
	Tabelul nr. 7.33. Elemente ale infrastructurii şcolare
	Judeţul
	Total
	Total
	Priorităţi  regionale  pentru  TVET Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera. Obiectiv: Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei.
	Ameninţări





	Educaţia poporului în concepţia lui Stanciu Stoian.  În lucrarea “Sociologia şi pedagogia satului” (1942), S. Stoian afirma că şcolile ţărăneşti trebuie să fie locul unde se formează elemente destoinice ale satului, pentru a putea fi făuritori unei adecvate şi superioare culturii ţărăneşti.
	Şcoala de misionare naţionale.  A fost materializarea unei iniţiative a profesorului Nicolae Iorga menită să asigure elevelor “o directivă morală din care să-şi facă rostul principal al viţii lor”.
	Universitatea ţărănească de la Roşa-Stânca Cernăuţi Universitatea Ţărănească de la Roşa-Stânca, o localitate din jurul oraşului Cernăuţi,  a fost iniţiată de profesorul Leon Ţopa şi a funcţionat între 15 decembrie 1933 şi 11martie 1934.


