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În ultimul secol populaţia rurală a României a scăzut semnificativ. Dacă în anul 1900 populaţia
totală a României era de 11,17 milioane locuitori şi populaţia rurală deţinea o pondere de 81,2%, în
anul 2010 populaţia totală a României a ajuns la 21,43 milioane locuitori, însă populaţia rurală deţinea
doar o pondere de 44,9% locuitori.
Din păcate în prezent multe localităţi rurale din ţara noastră, prin politica rurală prezentă au ajuns
doar un simplu loc de retragere pentru linişte, pentru conservarea tradiţiilor, identităţii şi a valorilor
culturale, înregistrând un declin economico-social accentuat şi venituri foarte scăzute pe cap de locuitor.
Studiile şi cercetările din domeniu confirmă faptul că principalele cauze care determină
depopularea satelor sunt: lipsa locurilor de muncă, acces limitat la învăţământ, la sănătate, activităţi
culturale sau lipsa altor facilităţi specifice zonelor urbane.
Astfel de zone rurale aflate în dificultate sau declin, există şi în România iar apariţia lor este
determinată de o multitudine de factori, începând cu cei naturali continuând cu cei sociali şi terminând cu
cei de politică economică. Pericolul cel mai mare al localităţilor rurale aflate în declin este acela de
dispariţie.
Satele româneşti prezintă un caracter particular în ceea ce privește patrimoniul cultural, și arhitectural,
în funcţie de regiunea în care se află, fapt care imprimă acestora o identitate specifică a modului de viaţă,
precum şi posibilitatea de punere în valoare a resurselor locale.
Scopul tezei de doctorat cu titlul „Cercetări cu privire la dezvoltarea spaţiului rural şi creşterea
calităţii vieţii în zona de vest a României ”este de a evidenţia probleme importane cu care se confrută
locuitorii din comunităţile rurale cercetate şi de a identifica resursele naturale, economice şi sociale care
pot constitui factori importanţi în dezvoltarea durabilă a comunităţilor respective în consonanţă cu politica
de dezvoltare a UE.
Lucrarea doreşte să evidenţieze principalele aspecte în comunităţile rurale din spaţiul rural al
judeţului Arad cu privire la conditiile de trai și să propună soluții de dezvoltare, care să impună direcţii de
dezvoltare, prin strategii specifice fiecărei comunități în parte şi care în final să conducă la creşterea
condiţiilor de viaţă din comunităţile rurale, respectiv la creşterea calităţii vieţii fiecărui locuitor în parte
din zonele respective.
În prezenta teză de doctorat sunt urmărite obiectivele următoare:


analiza economiei spaţiului rural din România,



delimitarea zonei de cercetare și stabilirea metodologiei de cercetare,



studiu cu privire la calitatea vieții locuitorilordin zona de vest a județului Arad;



cercetări cu privire la evaluarea calității vieții locuitorilor din zona delimitată
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propuneri de dezvoltare durabilă a localităților cercetate în concordanță cu politica Uniunii
Europene respectiv cu obiectivele propuse în „Strategia 2020”.
Teza de doctorat este structurată pe două părţi mari, în conformitate cu criteriile care privesc

structura tezei.
Partea întâi este dedicată studiului literaturii de specialitate şi prezintă stadiul actual al
cunoaşterii, respectiv capitolul 1 care prezintă aspectele generale ale economiei rurale româneşti cu
privire la situaţia socio-economică generală în spaţiul rural, la valorificarea resurselor naturale în
dezvoltarea economiilor locale, analiza economiei spaţiului rural şi situaţia actuală cu privire la calitatea
vieţii în zonele rurale din România.
Partea a doua este dedictă cercetărilor proprii şi cuprinde următoarele patru capitole ale tezei, care
tratează metodologia cercetării şi delimitarea zonei de cercetare, un studiu cu privire la calitatea vieţii
locuitorilor din zona de vest a judeţului Arad, cercetări cu privire la evaluarea calităţii vieţii locuitorilor
din zona delimitată pentru cercetare respectiv rezultatele studiului de caz efectuat şi propuneri de
dezvoltare durabilă a localităţilor cercetate în concordanţă cu politica actulă a Uniunii Europene respectiv
cu priorităţilecare urmăresc creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii europeni în perspectiva anilor 2020
Teza de doctorat se finalizează cu principalele concluzii care se desprind din lucrare, bibliografie
şi anexe. Structura tezei cuprinde de asemenea rezumatul în limba română şi în limba engleză, conform
indicaţiilor din codul studiilor doctoral
Primul capitol „ASPECTE GENERALE ALE ECONOMIEI RURALE ROMÂNEȘTI ,” este
dedicat stadiului actual al cunoaşterii domeniului strict al tezei şi urmăreşte situaţia socio-economică
generală în spaţiul rural, valorificarea resurselor naturale în dezvoltarea economiilor locale punând un
accent deosebit pe analiza economiei spaţiului rural, pe situaţia economiei rurale şi dezvoltarea afacerilor
în zonele rurale din România, pe situaţia actuală şi principlalele probleme ale agriculturii româneşti, pe
situaţia ocupării în spaţiul rural, situația economiei sociale în rural, pe dezvoltarea turismului, pe cultura
din spaţiul rural şi pe situaţia serviciilor din spaţiul rural. Tot în capitolul întâi este analizată şi situaţia
actuală cu privire la calitatea vieţii în zonele rurale din România
Conform datelor statistice se constată că țara noastră dispune de suficiente resursele naturale şi
resurse umane,(deşi în ultimii ani o bună parte din persoanele apte de muncă în special persoanele tinere
şi calificate migrează în ţările dezvoltate pentru căutarea unui loc de muncă bine plătit) necesare
dezvoltării ramurilor imporante ale economiei.
În prezent agricultura ca ramură importantă a economiei naţionale şi-a pierdut importanţa ca sursă
de locuri de muncă în zonele rurale. Până în prezent, avantajele de care beneficiază România, au avut
influenţă limitată în restructurarea şi consolidarea agriculturii româneşti în mod special şi în dezvoltarea
comunităţilor rurale în general .În situaţia în care agricultura nu mai reprezintă motorul dezvoltării
5

economice în zonele rurale, politica de dezvoltare rurală trebuie să se îndrepte asupra sprijinirii ocupării
în activităţi adiacente domeniului agricol şi din afara acestuia.
În ultimii zece ani în rândul persoanelor din rural, se constată următoarele aspecte:
 procentul persoanelor cu vârsta între 0-14 ani din populaţia rurală s-a redus;
 procentul persoanelor cu vârsta între 15-64 ani a crescut ușor ajungând la 65,06%;
 procentul persoanelor cu vârsta peste 65 ani are o tendință de descreștere
Referitor la ocuparea forţei de muncă, din datele statistice se constată că persoanele apte de
muncă din comunitățile rurale ale țării se reduce treptat, iar numărul persoanelor calificate în diferite
meserii sunt tot mai puține.
În prezent persoanele tinere (15-20 de ani), în special care termină studii de liceu sau studii
superioare sunt cel mai greu acceptați pe piața muncii. Majoritatea angajatorilor cer la angajare experiență
și vechime în muncă
Dezvoltarea economică devine o prioritate importantă în perioada următoare pentru România.
Pentru realizarea creşterii economice şi realizarea unei armonizări a veniturilor din România cu cele din
statele membre ale UE este important să se pună un accent deosebit pe creşterea investiţiilor şi crearea de
noi locuri de muncă în ţara noastră.
Problemele rurale, respectiv cunoaşterea, cercetarea, dezvoltarea şi ameliorarea lor sunt activităţi
complexe, de importanţă vitală pentru o ţară a căror rezolvare nu poate fi soluţionată prin activităţi pe
termen scurt, de aceea sunt necesare programe integrate succesive, cu efect pe termen lung (durabile),
care în final să se concretizeze prin îmbunătăţirea condiţiilor instituţionale şi umane. (P.I. Otiman, 2006)
În România persoanele expuse riscului de sărăcie și/sau excluziune socială, persoanele cu
probleme majore în ceea ce privește nivelul de trai,sunt de aproape trei ori mai numeroase comparativ cu
media europenă de 8,8% (Eurostat 2012). Datele statistice demonstrează că, peste 71% din persoanele
sărace ale țării noastre locuiesc în zonel rural.
Este important să precizăm că evoluția României a avut loc în condiţii de criză economică și
financiară declanșată la nivel mondial care a determinat și în țara noastră efecte negative .
În perioada de recesiune economică, s-au închis multe întreprinderi, s-au redus investițiile,
fenomene care au determinat scăderea economică și au condus la creşterea şomajului.
Principalele obstacole în deschiderea și dezvoltarea unor microîntreprinderi în domeniile non agricole și în special în zona serviciilor în mediul rural, sunt: lipsa unei culturi antreprenoriale specifice
dar, mai ales, lipsa capitalului necesar deschiderii unei afaceri.
Pentru România agricultura reprezintă o ramură de bază a economiei naţionale, cu rol prioritar în
restructurarea şi modernizarea întregii activităţi economice şi în realizarea unei economii de piaţă
funcţionale. Agricultura zilelor noastre, ca ramură vitală a economiei naţionale prin funcţiile sale sociale
6

şi economice de a asigura securitatea alimentară a populaţiei ţării noastre, a necesarului de materii prime
pentru industrie, a unui export profitabil de produse agroalimentare, protecţia mediului, menţinerea
echilibrului ecologic, dezvoltarea spaţiului rural, are probleme legate de o profundă criza de producţie, de
structură, de organizare şi de conducere.
Prin agricultură trebuie să se asigure securitatea alimentară a populaţiei, adică posibilitatea
pentru toţi cetăţenii de a avea acces în permanenţă la o cantitate de alimente suficientă, de calitate
acceptabilă, pentru a duce o viaţă activă şi sănătoasă.
Securitatea alimentară se determină prin prisma a trei elemente:
- disponibilităţi alimentare – exprimă necesarul zilnic de alimente din punct de vedere
cantitativ, calitativ şi sortimental (cca. 2700 kcal/locuitor/zi şi minim 55 g proteine din care jumătate de
origine animală. (Conform prevederilor FAO).
- securitatea aprovizionării cu alimente – presupune existenţa unui anumit volum de produse,
a stocurilor (rezervelor) de alimente din producţia proprie sau redistribuirea acestora prin schimburi între
ţări;
- accesibilitatea economică – impune achiziţionarea de către populaţie a necesarului de alimente
la preţuri accesibile.
Aplicarea legislaţiei privind privatizarea şi reglementările privind utilizarea fondului funciar a
creat neajunsuri şi distrugeri însemnate a terenurilor amenajate. Parcelarea excesivă, lipsa preocupărilor
pentru organizarea şi exploatarea raţională a terenului s-au conjugat cu sistarea lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare şi slaba dotare tehnică a exploataţiilor agricole. Ca urmare, potenţialul funciar s-a degradat şi a
scăzut productivitatea agricolă.
În “Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a
spaţiului rural românesc în perioada 2014-2020-2030” au fost identificate probleme importante ale
agriculturii şi sectorului agroalimentar de care factorii de decizie trebuie să ţină cont în vederea rezolvării
problemelor existente și anume:
- agricultura românească s-a comasat lent şi nesemnificativ. Suprafața medie a exploatațiilor a
crescut doar la 3,45 ha în ultimii zece ani ( cu 0,35 ha) ;
- fermele de dimensiuni mici, sub 10 ha, dețin ponderea covârșitoare (97,7%) în structura agrară a
țării şi 39% din suprafaţa agricolă utilizată;
- fermele familiale de dimensiuni medii, cuprinse între 10 şi 100 de ha care sunt reprezentative în
agricultura Europei, dețin un procent foarte mic în Romînia, de doar 1,8% și ceva mai mult din suprafața
utilizată respectiv 10-12% funcție de sursa datelor statistice;
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- produsele agro-alimentare româneşti nu ajung de la fermă la beneficiari respectiv” de la fermă la
furculiță.” deoarece filierele agroalimentare nu funcţionează corespunzător motiv pentru care astăzi multe
produse de bază sunt importate;
- în economia rurală, pieţele locale funcționeză în puține locuri, iar cele care funcționează nu sunt
reglementate întodeauna corespunzător.
Având la bază aceste probleme identificate, în martie 2016 Guvernul României a propus un
pachet de politici”Clasa de Mijloc la Sate” care să :
- determine dezvoltarea satelor, prin stimularea dezvoltării unei clase de mijloc la sate;
- să aducă măsuri anti sărăcie în zonele rurale, oferind o şansă de dezvoltare fermierilor de
semisubzistenţă şi de consolidare a fermierilor mijlocii.( Vizunea Guvernului României pentru
dezvoltarea clasei de mijloc la sate, 2016)
Conceptul privind calitatea vieţii are un caracter multidisciplinar, de aceea literatura de
specialitate prezintă o mare varietate de definiţii ale conceptului. Autorii care se ocupă cu studierea
fenomenului nu dau o definiţie clară, unanim acceptată deoarece fiecare în parte studiază în cadrul unui
domeniu de interes. A încerca să legăm conceptul de calitate a vieţii de o singură arie disciplinară ar duce
la diminuarea semnificaţiei pe care a dobândit-o atât în teorie, cât şi în practică respectivul concept.
(Mărginean, 2004)
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor impune dezvoltarea spaţiului rural, care trebuie să se
fundamenteze pe o serie de măsuri şi principii stipulate în Carta Europeană a Spaţiului Rural şi care are la
bază principiul conform căruia dezvoltarea spaţiului rural trebuie să se fondeze pe:


plasarea omului în centrul concepţiilor şi deciziilor;



să protejeze valorile pozitive, adică familia tradiţională pentru favorizarea dezvoltării tineretului
şi integrarea sa în comunitate;



întărirea identităţii comunităţii şi favorizarea simţului responsabilităţii, cooperării şi creativităţii;



promovarea particularităţilor culturale şi istorice;



încurajarea diversificării economice şi sociale. (Mateoc , Mănescu, 2012)
Analiza calităţii vieţii locuitorilor din spaţiul rural este importantă deoarece comunităţile rurale
din România acoperă în jur de 90% din teritoriul ţării şi cuprind aproape jumătate din populaţia ţării
(9,22 milioane de locuitori în 2013. Populaţia României este mult mai rurală, faţă de alte ţări din UE, de
aceea considerăm că este necesar să se acorde o mai multă atenţie asupra dezvoltării satelor, diversificării
economiei rurale româneşti şi creşterii calităţii vieţii pentru locuitorii ruralului (Toth şi alţii 2016).
Principalii factori care au la bază riscul ridicat de sărăcie și excluziune socială, cu care se
confruntă populația rurală din țara noastră, este ocuparea în agricultura de semisubzistență și subzistență.
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În anul 2014, rata persoanelor expuse la sărăcie sau excluziune socială înregistrată în România
este una foarte mare, de 40%. Deși în perioada actuală este în scădere, rămâne totuși una dintre cele mai
ridicate la nivelul țărilor UE.
Partea a doua a tezei este dedicată cercetărilor proprii şi debutează cu capitolul doi
„METODOLOGIA CERCETĂRII. DELIMITAREA ZONEI DE CERCETARE”
Aria de cercetare a fost delimitată în zona Pecica unde am efectuat un studiu monografic, în trei
localităţi situate în partea de vest și nord – vest a judeţului Arad, în localităţile Pecica, care are statutul de
oraș, dar cu pronunțate caracteristici rurale, Vînători şi Peregu Mic unde au fost aplicate chestionare care
să reflecte cât mai fidel calitatea vieţii locuitorilor din zona respectivă. Pecica și Peregu fac parte din
Câmpia de Vest a țării, respectiv din Câmpia Mureșului, iar Vânători, comuna Mișca face parte din
Câmpia Crișurilor.
Am ales aceste localităţi deoarece locuiesc în zona respectivă, am legături afective cu fiecare din
ele (copilărind şi trăind acolo) le cunosc foarte bine şi doresc ca cercetările efectuate să contribuie la
dezvoltarea şi consolidarea acestor localităţi respectiv la siguranţa şi stabilizarea populaţiei, în mod
special a generaţiei tinere.
În vederea elaborării studiului de caz metoda utilizată a fost ancheta pe bază de chestionar,
aplicată în cele trei localităţi rurale cercetate
Aplicarea chestionarului a permis culegerea unui volum mare de informaţii şi identificarea unor
aspecte importante ale calităţii vieţii locuitorilor din zona cercetată.
Eşantionul a fost dimensionat în funcţie de numărul de locuitori din fiecare localitate luată în
studiu Pecica, Peregu Mic şi Vânători, astfel încât să fie asigurată semnificaţia din punct de vedere
statistic. Astfel au fost aplicate chestionare pentru fiecare localitate luată în studiu, persoanele chestionate
fiind selectate aleatoriu.
Chestionarul (ANEXA 1 ) a fost alcătuit din 40 de întrebări grupate în patru capitole: Condiţii de
viaţă, Mediul social, Viaţă profesională şi Viaţă personală. Întrebările au fost cu răspunsuri simple sau
multiple care au conţinut şi varianta „nu ştiu/nu răspund” pentru a evita posibilitatea alegerii unui răspuns
la întâmplare de către respondent. În plus chestionarul a conţinut şi un capitol de „Date personale” pentru
a caracteriza demografic, eşantionul studiat (vârsta, starea civilă, sexul, nivelul de studii, profesia şi
ocupaţia actuală), date care sunt foarte relevante pentru studiul efectuat.
Toate aceste aspecte permit înţelegerea realităţii rurale, respectiv înţelegerea condiţiilor de
viaţă în raport cu nevoile fiecărui individ în parte şi mai apoi în raport cu nevoile comunităţii din
care face parte.
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În realizarea cercetărilor un rol important l-a avut cunoştinţele acumulate anterior, respectiv
observaţiile îndelungate, documentarea în teren, interviurile realizate cu locuitorii dar şi discuţiile purtate
cu persoane care au funcţii de decizie şi nu în ultimul rând bibliografia parcursă prin programul de
pregătire universitară avansată, în vederea pregătirii tezei de doctorat.
Capitolul trei „ STUDIU CU PRIVIRE LA CALITATEA VIEȚII LOCUITORILOR DIN
ZONA DE VEST, JUDEȚUL ARAD ” cuprinde analiza socio-economică a zonei de vest, respectiv a
judeţului Arad unde sunt situate cele trei localităţi cercetate, analiza socio-economică a celor trei localităţi
luate în studiu precum şi analiza SWOT.
Pe baza informaţiilor culese din zonă, se prezintă în cele ce urmează principalele caracteristici ale
mediului socio – economic şi analiza SWOT
La nivelul anului 2013 județul Arad avea o populație de 428.848 și o densitate de 55,3 locuitori
pe kilometru pătrat, sub media națională de densitate și puțin sub media Regiunii Vest de 56,9
locuitori/km², dintre care 207.704 bărbați și 221.144 femei. Datele statistice evidenţiază o scădere
accentuată a populației judeţului Arad dar şi a regiunii Vest
Populaţia Regiunii Vest este caracterizată de o mare diversitate culturală, comunităţile române
coabitând cu cele maghiare, germane, rome, sârbe, bulgare, ucrainiene și slovace într-o proporţie destul
de ridicată în județul Arad.
În ceea ce priveșt nivelul de dezvoltare economică, Regiunea Vest este considerată o regiune
dezvoltată, situată pe poziția a doua după Regiunea București -Ilfov, cu rezultate economice superioare
mediei naţionale şi cu potenţial de creştere ridicat, date fiind bogățiile de care dispune, însă în interiorul
regiunii se constată diferenţe considerabile de dezvoltare atâ între cel patru judeţe componente, dar şi în
interiorul acestora între diferite comunități rurale.
Dezvoltarea economică a Regiunii Vest este concentrată în jurul polilor urbani de creştere
Timişoara şi Arad, precum şi în jurul celorlalte localități urbane din judeţ, în timp ce zonele mai
îndepărtate din regiune se confruntă cu reale probleme de dezvoltare economică şi socială, gen localitatea
Vânători sau Peregu, analizată în lucrarea prezentă.
Activitățile economice din spațiul rural al Regiunii Vest nu sunt suficient diversificate, în cea mai
mare parte predominând activitățile agricole, respectiv cultivarea unui număr restrâns de plante și
creșterea animalelor, dar nu la capacitatea posibilităților existente.
Industria este o ramură economică slab dezvoltată în spațiul rural al Regiunii Vest, de altfel,
fenomen ce se mnifestă și la nivel național. De asemenea, mediul antreprenorial din spaţiul rural al
regiunii este prea puţin dezvoltat în comparație cu posibilitățile existente. Domeniile de activitate ale
întreprinderilor, în principal microîntreprinderi, sunt restrânse, activitatea economică principală
desfăşurată de acestea fiind comerţul cu amănuntul. Trebuie avut în vedere faptul că dezvoltarea
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activităţilor industriale şi de servicii în spaţiul rural presupune dezvoltarea în prealabil a infrastructurii de
acces şi de utilităţi, necesară atât pentru desfăşurarea activităţilor economice, cât şi pentru asigurarea unui
trai confortabil populaţiei din aceste zone.
Regiunea Vest beneficiază de un relief variat şi armonios distribuit, cu diverse peisaje pitorești şi
numeroase obiective turistice care conferă regiunii potențial mare de dezvoltare a turismului
Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului reprezintă o sursă alternativă pentru obţinerea de
venituri şi pentr ocuparea forţei de muncă din comunităţile rurale ale regiunii.
Pitorescul zonelor montane şi depresionare, existenţa izvoarelor de ape minerale, geotermale,
recunoscute prin calităţile lor curative, fondul cinegetic şi piscicol, bogăţia şi varietatea elementelor de
arhitectură, artă populară şi folclor întâlnite în toate localităţile din județul Arad, oferă o varietate de
atracţii turistice
Analizând regiunea Vest din punct de vedere al infrastructurii de transporturi constatăm că
infrastructura rutieră prin prisma lungimii şi a densităţii drumurilor publice, din păcate, nu plasează
Regiunea Vest printre cele mai dezvoltate din România
Autostrada Al, Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Timişoara - Nădlac care străbate pe direcţia vest - est
Regiunea Vest, constituie o importantă axă de transport regională în contextul în care este asigurată o mai
bună conectivitate atât cu capitala Bucureşti, cât şi cu Europa Occidentală, prin Ungaria.
În acest context, o serie de drumuri judeţene din Regiunea Vest se intersectează cu autostrada fiind
necesare realizarea unor legături cu acestea pentru a facilita conexiunea tuturor localităţilor mai mici, nu
doar a centrelor urbane de dimensiuni mari. Este important de menţionat faptul că dacă nu se vor realiza
aceste conexiuni pentru unele zone autostrada va acţiona ca o barieră în calea dezvoltării teritoriale.
În Regiunea Vest se constată diferențe de dezvoltare la nivelul infrastructurii de învăţământ în
toate județele componente
Învăţământul profesional şi postliceal nu est dezvoltat în regiune aceasta situându-se pe
penultimul loc în ţară în ceea ce priveşte numărul de astfel de unităţi de învăţământ
Din punct de vedere al numărului instituţiilor de îngrijire a sănătăţii, situaţia este relativ
echilibrată în regiune. Lipsa investițiilor financiare în infrastructura de sănătate a dus la o slabă dezvoltare
în majoritatea cazurilor, necesitând în prezent reabilitare, modernizare şi înlocuirea echipamentelor
neperformante şi învechite din instituțiile sanitare
În ceea ce priveşte aspecte culturale.,judeţele componente ale Regiunii Vest sunt un reper pe harta
culturală a României. Moştenirea spirituală şi materială a trecutului îşi face resimţită prezenţa, prin
intermediul a numeroase muzee, case de cultură şi teatre, colecţii publice, biblioteci şi, nu în ultimul rând,
a tradiţiilor şi obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie.
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Studiul socio-economic al localității Pecica (2014) arată că populaţia din Pecica cuprinde
14114 de locuitori, înregistrînd o creștere destul de mare a numărului de locuitori faţă de anul 2011(12762
de locuitori), creștere datorată migrațiilor de populaţie din alte zone.
Se constată că populația aptă de muncă cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, ocupă o pondere
de 70,92%, iar populația tânără cuprinsă între 0-14 ani cuprinde 15,58%, procent mai mare decât grupa
de vârstă de peste 65 de ani, care înregistrează 13,5%.
Economia localității Pecica este una predominant agrară, dar ca urmare a unor programe și
proiecte derulate în localitate, sectorul economic şi industrial au cunoscut evoluţii ascendente. În ultima
perioadă de timp Pecica s-a dezvoltat continuu, a atras investitori străini, şi mulţi localnici au dezvoltat
afaceri proprii. În continuare agricultura însă rămâne o activitate importantă în zona Pecica, ca urmare a
resurse funciare de care dispune localitatea
Localitatea Peregu Mare este centru de comună (are în componenţa sa şi localitatea Peregu Mic)
şi are o populaţie de 1.622 locuitori cu tendinţe de descreştere. Acest fenomen este o consecinţă a sporului
natural negativ înregistrat după revoluție şi al pierderilor de populaţie prin migrări definitive spre urban
sau emigrare în alte state.
Situată în Câmpia de Vest a României, în imediata apropiere a localității Pecica, principala
activitate economică a locuitorilor din Peregu este agricultura, deoarece ș i în Peregu principala resursă o
constituie fondul funciar.
Din nefericire terenul arabil este lucrat doar parţial, o bună parte rămâne nelucrat sau lucrat prin
tehnici și tehnologii învechite, care determină obținerea unor randamente scăzute de producție.
Localitatea Vânători este o veche localitate românească unde în prezent locuiesc şi trăiesc în bună
înţelegere comunități de români, maghiari şi romi La recensământul din 2002 localitatea Vânători avea o
populaţie de 1.258 locuitori.
Analiza SWOT a localităţilor cercetate, caracterizează cel mai fidel situaţia prezentă localităţilor,
de aceea în continuare prezentăm analiza SWOT a zonei Pecica Peregu şi analiza SWOT a localităţii
Vânători, comuna Mișca
a)Analiza SWOT a zonei Pecica - Peregu
PUNCTE TARI


Poziționare geografică bună, în apropierea reședinței de județ, respectiv municipiul Arad, și la
granița cu Ungaria;



Localitatea este traversată de drumul național DN 7 și are acces la autostrada A1;



Relieful este de câmpie, cu soluri foarte fertile;



Climat temperat continental cu veri călduroase și lipsite de secete și ierni blânde fără temperaturi
foarte scăzute;
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Vegetația este variată;



Populația este diversificată după etnie;



Se manifestă o distribuție echilibrată a populației pe sexe;



În general există grad ridicat de alfabetizare a populației;



Rata înaltă de includere pe piața forței de muncă ( la nivelul anului 2014, rata șomajului a fost de
2,8% în Pecica, iar în Peregu Mare șomajul este nul 220 persoane navetează spre locul de muncă,
inferioară celei de la nivel național);



Există posibilitatea cultivării de culturi agricole diverse, cerealele sunt puternic reprezentate în
zonă și cu producții mari;



Există inițiative economice private atât românești cât și străine;



Poziționarea geografică în zona de frontieră cu Ungaria favorizează accesul ușor la piața
externă;



Existența și funcționarea de zone industriale, respectiv parcuri industriale;



Infrastructură relativ bună (existența unei rețele de drumuri, căi ferate și telecomunicații, pod
peste Mureș, acces la autostradă);



Toate așezările și elementele izolate importante sunt racordate la rețeaua electrică;



Acces la infrastructura rutieră, chiar dacă starea drumurilor nu este cea mai bună;



Acces la serviciile de furnizare a telefoniei fixe, mobile, a televiziunii prin cablu/satelit, internet
și a curieratului;



Extinderea rețelei de apă și canalizare precum și a stației de epurare este în curs de execuție;



Existența unui serviciu social în cadrul primăriei;



Existența unui Centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități în Pecica;



Existența subserviciului de Ambulanță care asigură cetățenilor asistență non -stop;



Existența de cabinete medicale, farmacii, cabinete stomatologice;



ONG-uri în domeniu;



Existența unei infrastructuri bune de învățământ: liceu teoretic, școli generale și primare,
grădinițe și creșă, clubul elevilor, săli de sport și terenuri;



Se manifestă fenomenul de multiculturalism prin existența celor șapte naționalități conlocuitoare;



Există 220 de fermieri activi dispuși să dezvolte o agricultură performantă;



Există o infrastructură medicală care asigură serviciile de bază;



Sistem de distribuire a gazului metan;



Există resurse de apă termală (la 85-87 grade Celsius);
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Au fost înființate două parcuri noi;



A fost modernizat muzeul dedicat etniei cehe în Peregu Mic;



Aparține Grupului de Acțiune Locală (GAL) Lunca Mureșului de Jos;



Existența unui stadion modern permite desfășurarea activităților sportive;



Întreprindere activă în agricultură;



Existența unui ONG pentru tinerii maghiari;



Periodic se desfășoară evenimente culturale ( Hramul Bisericii, Zilele comunei, Serbări școlare,
sărbători)

PUNCTE SLABE


Lipsa personalului calificat și uneori necorelat cu nevoile locale de pe piața muncii;



Apele geotermale sunt resurse naturale insuficient exploatate în prezent;



Râul Mureș concentrează poluanți care îl fac utilizabil numai pentru industrie și agricultură;



Există o slabă activitate în sfera prelucrării produselor agricole.



Investiții insuficiente în agricultură și în valorificarea producției a gricole ( lipsesc centre de
depozitare, colectare a produselor agroalimentare );



Pecica nu are spital și nici serviciu de gardă;



Există șomeri neidentificați care lucrează ca zilieri fără să fie înregistrați;



Multe familii tinere nu au posibilitatea o să cumpere locuință și sunt obligate să locuiască
împreună cu părinții sau bunicii din cauza situației financiare;



Centrul de îngrijire a persoanelor cu handicap are spațiu insuficient de cazare;



Infrastructura școlară este insuficientă. Proiectul pentru Şcoala cu clasele I-VIII și Grădiniță cu
program prelungit, sunt investiții începute dar sistate de la finanțare de către Minister.



Cadrele didactice se rotesc permanent, nu rămân mult timp în localitate;



Se manifestă fenomenul de abandon școlar;



Mai sunt încă drumuri comunale pietruite;



Localitatea Peregu Mic nu are acces la alimentarea cu apă curentă și nu există sistem de
canalizare și rețea de gaz;



Nu există cămin cultural în Peregu Mic, respectiv în Peregu Mare;



În Peregu Mic populația este îmbătrânită;



Lipsa unei strategii de cooperare transfrontalieră pe termen lung;



Lipsa unei rezerve naturale de apă;



Lipsa suprafețelor împădurite;



Industria locală nu este suficient dezvoltată;
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Sistem de irigații este nefuncțional;



Se manifestă lipsa în localitate locurilor de muncă;



Se manifestă lipsa unui centru de bătrâni;



Se manifestă lipsa unei stații de alimentare cu combustibil;



Populația este în scădere și este determinată în principal de scăderea natalității și a numărului
mare de persoane care sunt plecate în străinătate.

OPORTUNITĂȚI


Exploatarea resurselor de apă geotermală și utilizarea acestora în scopuri turistice și energetice;



Posibilitatea de a atrage familii tinere prin crearea de noi locuri de muncă;



Posibilitatea dezvoltării și amenajării unui drum transfrontalier;



Posibilități de cooperare transfrontalieră și multinațională;



Oportunități de finanțare în perioada 2014 -2020 din fonduri nerambursabile ale UE;



Potențial de dezvoltare a agriculturii în special al sectorului zootehnic;



Simplificarea procedurile administrative pentru încurajarea investitorilor interni și străini;



Oportunitatea înființării întreprinderilor sociale;



Construirea de locuințe sociale și ANL;



Organizarea de cursuri de calificare profesional în diverse meserii și dobândirea de competențe și
există spațiu pentru înființarea unei școli profesionale;



Acces la educaţie pentru persoanele dezavantajate care au la dispoziție programe”a doua șansă”;



Înființarea serviciilor medicale la domiciliu;



Exploatarea resurselor minerale, hidrologice și de ape termale ale subsolului.

AMENINȚĂRI


Nerespectarea principiului exploatării durabile a resurselor naturale poate conduce la declanșarea
unor dezechilibre majore în eco-sistem;



Risc de inundații din bazinul hidrografic Mureș;



Migrarea forț ei de muncă calificate în alte zone sau în străinătate;



Întârzierea investițiilor în infrastructură reduce investțiile în zonă și scade calitatea vieții
locuitorilor din zonă;



Copii rămaşi acasă prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate;;



Tentația ajutoarelor sociale în detrimentul muncii plătite;



Necorelarea ofertei educaționale cu nevoile locale de pe piața muncii;
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b)Analiza SWOT a localităţii Vânători, comuna Mișca
PUNCTE TARI


Resursele naturale sunt bogate, specifice zonei de câmpie și de lun că;



Cadru natural variat se află într-o bună stare de conservare;



Floră şi faună diversificată, specifică zonei de câmpie;



Diversitatea activităţilor agricole şi accesibilitatea zonei din toate direcţiile geografice
inclusiv pe calea ferată;



Existenţa meseriilor tradiţionale, pe cale de dispariţie(împletit coșuri);



Activităţile agricole desfăşurate în prezent extensiv ajută la menţinerea şi diversificarea
calităţii peisajului;



Există numeroase persoane tinere apte de muncă



Poziţia geografică este foarte avantajoasă (un drum european trece pe lângă Mişca, linie de
cale ferată, două puncte de trecere a frontierei la mai puţin de 30 km distanţă – Vărşand şi
Ant);



În prezent s-a redus plecarea populaţiei în străinătate;



Nu sunt conflicte inter etnice în zonă;

PUNCTE SLABE


Conţinutul ridicat de arsen în apa potabilă de la rețea;



Utilizarea ineficientă a resurselor naturale disponibile;



Utilizare detehnici și tehnologii învechite, neproductive în agricultură;



Lipsește spiritul de iniţiativă motivată prin neîncredere în legislaţie, respectiv lipsa

cunoştinţelor și informațiilor pentru înființarea unor activități antreprenoriale;


Împosibilitatea accesării unor creditare bancare avantajoase;



Utilizarea de utilajele agricole uzate fizic şi moral;



Şomaj parţial ridicat;



Absenţa unor dotări de infrastructură ( alimentarea cu apă curentă potabilă evacuarea ape

reziduale) și condiţia proastă a infrastructurii de drumuri;


Tendinșța de îmbătrânire a populaţiei;



Lipsa industriilor de prelucrare a materiilor prime din zonă ( alimentare, valorificarea

produselor agricole, argilă, etc. ) și ivalorificare al produselor;


Lipsar locurilor de muncă în comună;



Lipsa activităților turistice;



Absenţa unei parcuri industriale;
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Lipsa organizării fermierilor (asociaţii, cooperative etc);



Pericol de inundaţii generate anual de Crişul Negru şi Teuz și existența unor zone cu riscuri

naturale (alunecări de teren în zonele construite de lângă taluze);


Rata natalităţii redusă;



Lipsa cultivării unor plante mai rentabile ( plante medicinale, energetice, plante industriale,

etc.)

OPORTUNITĂŢI


Este o zonă naturală, cu peisaje foarte frumoase;



Zona nu este poluată permițând dezvoltarea eco- și agro-turismului ;



Frumuseţea râului Crişu Negru, ce trece paralel cu comuna şi a râului Teuz care trece prin
comună pot fi valorificate prin turism;



Localnicii sunt oameni ospitalieri şi primitori;



Tradiţiile populare nealterate pot fi exploatate;



Obiectivele turistice, monumentele istorice şi resursle naturale pot fi exploatate prin turism ;



Situarea în vecinătatea unor monumente interesante (castele);



Dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale;

AMENINŢĂRI


Pericol de inundaţii;



Tendința de depopularea zonei;



Sistemele proprii de alimentare cu apă de mare adâncime ale populaţiei precum şi sistemele

de colectare a apelor uzate sunt principalele surse de poluare a apei potabile din reţeaua de
alimentare a comunei.

În capitolul patru intitulat „CERCETĂRI CU PRIVIRE LA EVALUAREA CALITĂŢII
VIEŢII LOCUITORILOR DIN ZONA DELIMITATĂ PENTRU CERCETARE. STUDIU DE CAZ”
am prezentat principalele rezultate ale prelucrării chestionarelor aplicate în teren.
Pentru efectuarea studiului de caz au fost luate în studiu şi analizate cele trei localităţi din judeţul
Arad unde am delimitat aria de cercetare şi am efectuat ancheta de teren. În acest sens am aplicat un
chestionar la 294 de persoane, în cele trei localităţi după cum urmează: în localitatea Peregu Mic 98 de
chestionare, în localitatea Pecica 102 de chestionare şi în localitarea Vânători 94 de chestionare. Numărul
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persoanelor chestionate au fost seletate aleatoriu astfel încăt cercetarea să fie asigurată din punct de
vedere statistic.
Evaluarea calităţii vieţii locuitorilor din zona delimitată pentru cercetare a fost realizată prin
aplicarea unui chestionar (ANEXA 1) care cuprinde patru capitole (grupe de indicatori) Condiţiile de
viaţă, Mediul social, Viaţa profesională şi Viaţa personală. Întrebările au fost cu răspunsuri simple sau
multiple care au conţinut şi varianta „nu stiu/nu raspund ” pentru a se evita posibilitatea de a se alege un
raspuns la întamplare. In plus chestionarul a mai conţinut şi un capitol de „Date personale” pentru a
caracteriza din punct de vedere demografic eşantionul studiat( age, gender, level of education and field of
activity).
Chestionarul reflectă calitatea vieții locuitorilor din spațiul respectiv și cuprinde răspunsuri
simple sau multiple, ale locuitorilor din comunitățile rurale cercetate. Datele primare ale întrebărilor din
chestionare au fost prelucrate cu SPSS, aplicând analiza cross-tab, testul Chi-square și utilizând
reprezentări grafice corespunzătoare.
Cercetările care privesc calitatea vieţii în zonele rurale cercetate identifică domeniile deficitare
şi evidenţiază mai ales inegalităţile existente între localităţi şi diferite categorii sociale.
Astfel, activităţile economice sunt puţin diversificate, agricultura practicată este neperformantă în
mare parte, starea igienico-sanitară a locuinţelor lasă de dorit şi în consecință starea de sănătate a
populaţiei este scăzută .
Cu cât structura ruralului este mai diversificată economic, cu atât aspectele sociale sunt mai
favorabile: existența locurilor de muncă, stabilitatea populaţiei, menţinerea tineretului în spaţiul rural,
posibilităţi de a lucra în ramuri neagricole dar apropiate de agricultură, garantând astfel surse diferite de
venituri pentru populaţia rurală, exemplul localităţii Pecica
Rămânerea în rural a unei părţi cât mai mari din populaţia tânără poate fi un factor decisiv pentru
revitalizarea ruralului, pentru diversificare economică și pentru atenuarea dezechilibrelor demografice.
Stabilizarea acestui segment de populaţie în mediul rural trebuie să fie dimensionat în
conformitate cu posibilităţile naturale, economice şi sociale ale fiecărei zone şi localităţi în parte.
În localitatea Pecica vârsta medie a populaţiei este mai scăzută, de 41 ani, ceea ce evidenţiază că
localitatea Pecica are populaţia tânără, aceasta având posibilitatea de a deveni un pol integrator de
dezvoltare pentru comunităţile rurale din jurul ei.
Referitor la educaţie şi învăţământ datele cercetărilor arată că cel mai scăzut nivel de studii se
manifestă în localitatea Vânători, unde predomină învăţământul primar, gimnazial şi liceal, urmată de
localitatea Peregu Mic unde creşte nivelul postliceal şi universitar iar în localitatea Pecica predomină
persoanele care au studii liceale, postliceale şi universitare.
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În localitatea Vânători se regăseşte cel mai mare procent de pensionari de 23,4%, ceea ce
evidenţiază un grad mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei.
Situaţia este explicabilă deoarece localitatea Vânători se situează în zona marginală, defavorizată
a municipiului Arad în timp ce localitatea Pecica este localitate urbană „ un mic oraş al ruralului” care
se situează în zona periurbană a municipiului Arad situată în apropierea graniţei cu Ungaria, are
economia mult mai diversificată comparativ cu localităţile invecinate şi în acelaşi timp are un mare
potenţial de dezvoltare, deoarece există mulţi tineri care au dezvoltat o afacere şi alţii care se pregătesc
să devină antreprenori în zonă
De asemenea din analiza datelor culese din teren, în localitatea Pecica a fost remarcat faptul că
fermele agricole lucrează suprafeţe mai mari şi mai compacte de teren, practică tehnologii avansate
utilizând maşini şi utilaje agricole performante utilizând astfel un număr mai redus de persoane angajate.
Aşa se explică faptul că în zona Pecica, respectiv în localităţile Pecica şi Peregu Mic peste 8% din
persoanele ocupate sunt persoane salariate în agricultură, iar 6,30% sunt cuprinşi în agricultura privată.
De altfel mulţi fermieri tineri utilizează tehnică modernă şi practică tehnologii avansate de cultivare a
plantelor energetice, în special rapiţă şi porumb a căror producţie este valorificată pe piaţa externă,
Ungaria sau Germania pentru biocombustibil.
O concluzie foarte importantă care a fost desprinsă pe baza datelor prelucrate, este aceea că nu
toţi locuitorii sau comunităţile rurale au aceleaşi pretenţii sau aceleaşi nevoi, unii se mulţumesc cu puţin,
alţii au nevoie de mult mai mult pentru a-şi satisface nevoile personale şi a considera că au un trai decent
şi o calitate a vieţii bună.
Acestă concluzie ne permite să afirmăm că de fapt, calitatea vieţii este determinată de percepţia
pe care fiecare individ sau comunitate o are despre viaţă şi despre modul de a trăi, care ţine în mare
parte de nivelul de educaţie şi de instruire a fiecărui individ în parte şi nu în ultimul rând trebuie
subliniat că practic, în majoritatea cazurilor calitatea vieţii creşte proporţional cu creşterea gradului de
educaţie.
În ultimul capitol, capitolul cinci intitulat „PROPUNERI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A
LOCALITĂȚILOR CERCETATE IN CONCORDANŢĂ CU POLITICA UE” sunt prezentate
prioritățile Uniunii Europene care urmăresc creșterea calității vieții pentru cetățenii europeni în
perspectiva anilor 2020; propuneri pentru dezvoltarea localității Pecica ca pol integrator pentru
comunitățile rurale din jur şi propuneri de dezvoltare pentru localitatea Vânători, comuna Mișca
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Analiza şi evaluarea mediului economic şi social al celor trei localităţi, unde a fost efectuat
studiul de caz, s-a realizat prin culegerea informaţiilor şi datelor, prin prelucrarea lor şi sintetizarea
principalelor concluzii.
Datele au fost obţinute pe diferite căi:
 de la factorii de decizie din comună respectiv de la primar,secretar sau alţi angajaţi din
primării;
 din evidenţele statistice existente la nivel naţional şi local, din monografii strategii de
dezvoltare sau raportări ale primăriilor etc.;
 de la locuitori, pe baza anchetei de teren efectuate și prin aplicarea chestionarelor în teren.
Pe baza informaţiilor culese din zonă, au fost analizate principalele caracteristici ale mediului
socio – economic şi sunt stabilite punctual, principalele posibilităţi de dezvoltare ale localităţilor luate în
studiu.
Un factor important în menținerea forței de muncă și a populației tinere în general, în zonele
rurale, îl reprezintă și este direct influențat de condițiile de trai, de calitatea vieții..
Asigurarea unor condiții decente de locuit și a unui mediu de viață sănătos, care să răspundă unor
nevoi tot mai ridicate ale cetățenilor europeni, trebuie să reprezinte o prioritate de dezvoltare a tuturor
zonelor rurale.
Factorii de decizie implicaţi în dezvoltare trebuie să stabilească obiective – SMART(specifice,
măsurabile, posibile de atins, realiste şi cu termene de execuţie) şi măsuri clare pentru îmbunătățirea
aspectelor care țin de calitatea vieții.
Micile orașe ale ruralului sau micile localităţi urbane sunt șanse reale de dezvoltare a zonelor
rurale deoarece pot deveni

poli integratori de creștere pentru comunitățile rurale din jur. Pecica,

reprezintă o mică localitate urbană, „un mic oraș al ruralului”, care poate deveni un astfel de pol de
dezvoltare pentru localitățile din jur incl usiv pentru Peregu Mic. Localitatea Vânători poate să se
dezvolte în context zonal, pe baza resurselor proprii pe care le deţine zona şi profitând de avantajele
politicii de dezvoltare promovate la nivel naţional şi european
Dezvoltarea localităţii Pecica ca pol integrator şi a zonei Vânători - Mişca trebuie să urmărească
reducerea diferențelor deja existente între comunități pe plan social, economic, cultural și în ceea ce
priveşte accesul la serviciile și infrastructura publică de bază.
Astfel trebuie încurajată respectarea Egalității de șanse și de gen. Aceasta este un drept
fundamental, o valoare comună a tuturor cetăţenilor UE, conform căreia toate fiinţele umane sunt libere
să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limite impuse.
Principiul egalității de șanse între femei și bărbați indiferent de rasă sau origine etnică, religie și
credință, dizabilități, orientare sexuală și vârstă şi tratamentul egal pentru toată lumea este transpus în
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legislația și în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieții sociale în toate statelor membre, din
perspectiva economică.
În acest sens, principiul egalității de șanse trebuie aplicat, în mod particular, ținând cont de
diversitatea etnică și religioasă a populației din cele trei localităţile cerc etate. Promovarea capitalului
uman trebuie să se facă în toate domeniile economice şi sociale, în mod nediscriminatoriu. .
Formularea unor obiective de dezvoltare trebuie să se bazeze pe o serie de elemente care să le
asigure succes şi credibilitate. Astfel, trebuie să se aibă în vedere dificultăţile şi pericolele la care se
expun localităţile, în vederea implementării obiectivelor.
Posibilităţile de dezvoltare ale localităților cercetate se bazează pe rezultatele analizei socioeconomice a situației existente, pe rezultatele obţinute în urma prelucrării şi evaluării chestionarelor, şi pe
analiza SWOT întocmită. Pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările
identificate, s-au desprins o serie de concluzii care stau la baza propunerilor formulate în vederea unei
dezvoltări viitoare a zonelor cercetate.
Pentru a putea compara situaţia din ţara noastră, mai precis din aria de cercetare delimitată şi
pentru a propune soluţii de dezvoltare rurală a zonelor respective, în concordanţă cu politica UE, am
analizat priorităţile şi obiectivele care sunt urmărite în această perioadă, prin politica europeană 20142020, care priveşte creşterea condiţiilor de viaţă şi a calităţii vieţii cetăţenilor europeni, dar şi a
emigranţilor din ţările Uniunii Europene şi de care am ţinut seama în formularea propunerilor de
dezvoltare a localităţilor cercetate.
Uniunea Europeană caută soluţii pentru depăşirea crizei economice care să favorizeze dezvoltarea
unei economii mai competitive şi cu un grad mai ridicat de ocupare a populaţiei aptă de muncă, motiv
pentru care în ultimul capitol al tezei am prezentat ”Strategia Europa 2020” care descrie detaliat
problemele cu care se confruntă Europa în perioada actuală.
În primul rând , ca răspuns la oportunitățile de dezvoltare, Pecica considerată ca pol important
de dezvoltare pentru localităţile din jur, inclusiv pentru localităţile Peregu Mare şi Peregu Mic, poate
să furnizeze capital uman calificat și specializat, format prin realizarea unor parteneriate între mediul de
afaceri şi instituţiile de educaţie din Pecica, deoarece cercetările au demonstrat aceasta. .
Atragerea investitorilor în zonă și creere de noi locuri de muncă trebuie să rămână o preocupare
continuă pentru autoritățile locale
În contextul dezvoltării zonei, localitatea Pecica trebuie să aibă în vedere o preocupare constantă
către asigurarea unor condiţii de viaţă decente, într-un mediu de viață curat şi sănătos.
De asemenea, Pecica trebuie să valorifice potențialul cultural și turistic, devenin d o destinație
atractivă în peisajul multicultural european, existent în prezent.
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Obiectivele de dezvoltare a zonei Pecica trebuiesc concentrate pe dezvoltarea economică și
crearea de locuri de muncă pentru toți cetățenii din zonă, bazându-se pe resursele naturale locale.
Trebuie de asemenea să se țină cont de modernizarea infrastructurii și de accesul la servicii
publice de bună calitate pentru toți locuitorii zonei Pecica.
Dezvoltarea economică a zonei Pecica trebuie să se axeze pe domenii importante de activitate
cum ar fi:
 dezvoltarea și consolidarea agriculturii, în special extinderea agr iculturii ecologice,
profitând de brandul”Pita de Pecica”;
 exploatarea resurselor de apă geotermală existentă;
 dezvoltarea turismului și agroturismului.
Pentru asigurarea succesului economic este necesară susținerea acestui domeniu complex de
activitate prin acțiuni convergente ale structurii educaționale astfel încât programa de învătământ
elaborată pentru pregătirea forței de muncă să se plieze pe nevoile agenților economici asigurându-le
resursele umane calificate pentru prestarea muncii la un nivel înalt de performanță și calitate.
De asemenea, accesul populației la serviciile publice și calitatea acestora au o influență directă în
menținerea populației în spațiul rural. Astfel, serviciile de sănătate, serviciile de protecție socială pentru
persoanele cu nevoi speciale, educația populației și siguranța cetățeanului, trebuie să fie

măsuri

importante în devoltarea zonelor cecetate.
Toate obiectivele, măsurile şi acțiunile care se stabilesc trebuie să aibă în vedere protec ția
mediului înconjurător.
În acest sens am formulat propuneri şi acţiuni concrete care să fie puse în practică de către
autoritatea locală din Pecica.
Propunerile de dezvoltare ale localităţii Vânători, comuna Mişca se bazează pe analiza şi
evaluarea mediului economico - social şi a potenţialului de dezvoltare local care a fost realizat prin:
culegerea datelor de factorii responsabili din comună şi de la localnici;analiza SWOT care pune în
evidenţă punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările din localitate şi evaluarea
informaţiilor obţinute cu ajutorul anchetei de teren şi a chestionarelor,
Dezvoltarea localităţii Vânători, comuna Mişca trebuie să urmărească:
 dezvoltarea echilibrată a teritoriului şi a localităţilor aparţinătoare;
 creşterea condiţiilor de viaţă în general a locuitorilor şi a fiecărui individ în parte în
contextul dezvoltării durabile a localităţilor;
 evidenţierea zonelor cu riscuri naturale - alunecări de teren şi inundaţii – şi găsirea unor
soluţii pentru protejarea acestora;
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 punerea în valoare a resurselor naturale şi culturale care să constituie

factori de

dezvoltare
Toate acţiunile întreprinse trebuie să conducă la dezvoltarea socio-economică a zonei
respective.
Domeniile mari de activitate asupra cărora trebuie să se intervină sunt:


infrastructura,



atragerea de investitori,



agricultura,



forţă de muncă,



dezvoltarea IMM-urilor,



dezvoltarea serviciilor,



în domeniul culturii, învăţământului și sănătăţii



în domeniul protecţiei mediului.
În acest sens am propus câteva direcții punctuale care trebuiesc implementate la nivel de

comună şi care au impact pozitiv asupra creşterii condiţiilor de trai ale locuitorilor din Vânători.

CONCLUZII

Majoritatea satelor româneşti se află în pragul sărăciei şi degradării continue din toate punctele de
vedere. Aceste aspecte ne îndreptăţesc să afirmăm că elaborarea unor programe locale, regionale şi
naţionale de dezvoltare şi amenajare a spaţiului rural şi punerea lor imediată în practică sunt priorităţi
absolute pentru România.
Efectarea acestui studiu de caz permis cunoaşterea realităţii satelor din zona cercetată şi ne-a
permis formularea unor concluzii pertinente care sunt valabile pentru mjoritatea zonelor rurale ale țării
noastre.
Schimbările din economia Europei, bazate pe trecerea de la o industrie bazată pe materiale şi pe
producţie la servicii bazate pe informaţii şi cunoaştere, atrag noi activităţi economice şi în zonele rurale.
În acest sens la nivelul UE asistăm la apariţia unor noi tipuri de activităţi în economie: microîntreprinderi, producţia de software sau de tehnologii de vârf .
În România trebuie să se ţină cont de faptul că localitățile rurale dețin un potenţial de creştere
ridicat şi au un rol social primordial pentru populaţia rurală mult mai numeroasă, comparativ cu alte state
ale Europei. Spațiul rurale din România deține peste 90% din teritoriul ţării și cuprinde aproape jumătate
din populaţie.
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Economia rurală a țării noastre, prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de regiune, respectiv
de trăsăturile demografice specifice, sociale şi economice a fiecărei regiuni în parte. Această diferenţiere
este vizibilă mai ales în ceea ce priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de
trai al populaţiei şi o calitate precară a calității vieții locuitorilor din rural.
În România persoanele expuse riscului de sărăcie și/sau excluziune socială, persoanele cu
probleme majore în ceea ce privește nivelul de trai,sunt de aproape trei ori mai numeroase comparativ cu
media europenă de 8,8%.
Populaţia României are caracteristici rurale mult mai accentuate, iar ponderea populaţiei rurale
este mai mare faţă de alte ţări din UE, unde aşezările rurale sunt mai puţin populate şi la scară mai redusă.
Aceste localităţi rurale, îşi păstrează în mare parte structura socială şi de cele mai multe ori și modul de
viaţă tradiţional specific fiecărei comunități rurale din România.
Se constată că populaţia rurală a ţării noastre nu este distribuită uniform, în acest sens
manifestându-se diferenţe semnificative de la o zonă la alta în ceea ce privește densitatea populaţiei, pe
teritoriul României. Nivelul mai scăzut al densităţii populaţiei se înregistrează în vestul României unde
majoritatea comunele au sub 50 locuitori/km2 sau chiar mai puțin în unele localități.
Sporul natural negativ al populaţiei înregistrat în Romînia în ultimele două decenii determină
fenomenul de îmbătrânire şi scădere a populaţiei şi constituie factori principali în reducerea numărului de
locuitori la nivel național. Fenomenul se manifestă cu precădere în comunităţile rurale, unde de multe ori
rămân doar persoanele vârsnice, tinerii fiind plecați în străinătate sau în alte localiăți unde găsesc un loc
de muncă.
Analizând evoluţia populaţiei după 1989, în mediul rural constatăm că în unii ani se manifestă o
creștere a populației active. Fenomenul este explicabil deoarece în perioadele cu disponibilizări în urban o
bună parte din populația activă s -a mutat la sat, de cele mai multe ori în gospodăria părinților sau a
bunicilor, trăind în prezent din agricultura de subzistență.
În România, ocuparea persoanelor în agricultura de subzistenţă sau semisubzistență a acţionat în
perioadele de recesiune economică ca un tampon, deși în ceea ce privește veniturile realizate în aceste
condiții sunt foarte reduse.
Populaţia României are un nivel de ruralitate mult mai pronunţat faţă de alte ţări din UE, de aceea
sunt necesare politici concrete,specifice, la nivel de comunitate rurală care să determine dezvoltarea şi
diversificarea economiei rurale.
Fiecare localitate rurală are un specific propriu, aparte, care îi dă propria identitate, de aceea rolul
important în dezvoltarea rurală revine resurselor umane din comunităţile locale respective, a tuturor
participanţilor la viaţa economică şi socială a comunităţilor rurale dar în special factorilor de decizie.
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În comunităţile rurale din România se impun acţiuni care să determine creşterea locurilor de muncă
în activităţi non-agricole, odată cu modernizarea şi consolidarea agriculturii, îmbunătăţirea infrastructurii,
care împreună să asigure condiţii decente de viaţă locuitorilor şi care să atragă oamenii de afaceri în
special tinerii la sat.
Agricultura reprezintă una din ramurile de importanţă majoră care poate să contribuie la
relansarea creşterii economice a ţării, cu atât mai mult cu cât rolul pe care-l are agricultura, nu-l poate
prelua nici o altă activitate econmică deoarece cererea de alimente este esenţială şi cu caracter permanent
pentru existenţa umană, pe de-o parte, iar pe de altă parte agricultura furnizează materie primă necesară
pentru relansarea multor altor industrii (agroalimentară, textilă, chimică, farmaceutică, cosmetică,
meşteşugărească etc).
Situaţia actuală a agriculturii româneşti se caracterizează prin multiple probleme de ordin
economico-social, printr-o parcelare excesivă a terenului, precum şi prin existenţa a numeroase gospodării
neviabile din punct de vedere economic.
Deși în toate țările dezvoltate ale Europei structura agrară predominantă este ferma familială, în
România acest tip de exploatație deține 1,5% din numărul exploatațiilor și doar 10,2% din suprafață. În
schimb se constată că societăție comerciale mari (cu suprafața cuprinsă între 100 -55000 ha) deși numeric
dețin doar 0,3% , cuprind 34,1% din suprafața de teren. Dezvoltarea acestor structuri agrare mari în
ruralul românesc nu fac altceva decât să adâncească sărăcia din comunitățile rurale.
Economiştii adepţi ai situaţiei de mijloc consideră că într-un stat sănătos trebuie să predomine
exploataţiile mijlocii, iar exploataţiile foarte mari, ca şi cele foarte mici, trebuie să fie doar o excepţie.
Pentru România, o țară preponderent agricolă, dar care are un patrimoniu natural și cultural divers
și într-o stare bună de conservare, turismul rural reprezintă o alternativă viabilă, însă insuficient
exploatată, pentru diversificarea activită ților în vederea obținerii unor venituri suplimentare pentru
populația din zonele rurale.
În cadrul patrimoniului rural se consideră că cea mai importantă componentă este cultura populară.
Astfel, moștenirea culturală reprezintă o resursă importantă de dezvoltare deoarece dă adevărata
dimensiune a creației locale, atât la nivel regional dar mai ales la nivel local. Fiecare regiune a țării are o
identitate culturală specifică care este manifestată prin obiceiuri și tradiții și prin care se individualizează
la nivel național. Protejarea și transmiterea obiceiurilor, a îndeletnicirilor, a tradițiilor și a simbolurilor
locale sunt importante pentru populația locală deoarece dă autenticitate zonei, dar în acelați timp sunt
importante pentru dezvoltarea turismului rural, respectiv a agroturismului,deoarece aduce un plus de
valoare pentru dezvoltarea economiei locale.
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O infrastructură de transport bună are efecte pozitive asupra tuturor activităților din zonă și
reprezintă în același timp reprezintă o condiţie esenţială pentru dezvoltarea econo mică a localităților
rurale.
În spațiul rural problemele generate de o infrastructură rutieră proastă determină acesul limitat al
populației la educație și la serviciile medicale.
De cele mai multe ori persoanele calificate din sănătate și educație, din c auza transportului
deficitar, refuză să ocupe posturi de profesori sau medici în astfel de zone, iar consecințele se răsfrâng
asupra locuitorilor.
Se impun acţiuni care să asigurare servicii de înaltă calitate în educaţie şi sănătate, deoarece rolul
important în dezvoltarea rurală revine resurselor umane.
Accesul redus al populației rurale la serviciile de educație se reflecă în nivelul scăzut de calificare
a forţei de muncă din zonele rurale, fiind un factor limitativ în dezvoltarea economiilor locale.
În spațiul rural diversificarea activităţilor economice se realizează cu dificultate, şi datorită
programelor de educație care nu sunt adaptate cerinţelor specifice pieței forței de muncă din perioada
actuală.
Informaţiile obţinute în urma cercetărilor demonstrează că există o corelaţie directă între
educaţie, între nivelul de studii al persoanelor şi posibilitatea de a realiza venituri suficiente pentru el şi
familie în vederea asigurării unui trai decent.
Elevii romi și elevii care provin din familii sărace sunt grupuri vulnerabile care se confruntă cu
probleme deosebite privind accesul la educație și finalizarea studiilor înregistrând și cele mai scăzute
rezultate școlare.
Conform datelor statistice în zonele rurale 55% din locuitori sunt expuși ris cului de sărăcie
și/sau excluziune socială comparativ cu orașele mici și suburbiile, care înregistrează o pondere de 31%
sau orașele mari care înregistrează un procent de 28% .
Părăsirea timpurie a școlii, respectiv, abandonul școlar din mediul rural, are aproape întodeauna
legătură cu sărăcia, copii fiind obligați să abandoneze școala din cauza lipsurilor financiare și materiale.
Șomajul și veniturile foarte mici realizate în rândul persoanelr apte de muncă sunt de asemeneA
cauze principale care duc la apariția fenomenului de sărăcire a populației.
Referitor la sănătatea populației din România constatăm că în prezent este destul de precară, iar
lipsa serviciile medicale de calitate afectează și mai mult această situație, mai ales în zonele rurale.
Accesul limitat la serviciile de educație și la serviciile de sănătate, împiedică dezvoltarea
economiei comunităților rurale, generează sărăcie și determină condiții precare ale nivelului de trai
respectiv un nivel scăzut al calității vieții pentru persoanele care întâmpină astfel de probleme.
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În România există numeroase localități mici care au primit statutul de oraș, însă au foarte multe
caracteristici rurale și deși nu există o lege în acest sens, sunt numite” mici localități urbane” sau ”mici
orașe ale ruralului”. În regiunea de Vest sunt multe astfel de localități urbane spre exemplu Recaș,
Ciacova, Gătaia, Pâncota, Pecica etc., în jurul cărora ”gravitează” comunele și satele din jur.
Datele culese din teren evidenţiază că localitatea Pecica are o populaţie tânără, aceasta putând
deveni un pol integrator de dezvoltare pentru localităţile din zona Pecica.
Micile localităţi urbane ale ruralului românesc de altfel pot deveni poli integratori, poli de
creştere economică pentru localităţile din jur, aşa cum demonstrează realitatea prin studiul de caz,,
respectiv localitatea Pecica din judeţul Arad.
Rămânerea în rural a unei părţi cât mai mari din populaţia tânără poate fi un factor decisiv
pentru revitalizarea ruralului, pentru diversificarea economică, pentru atenuarea dezechilibrelor
demografice, în special în zonele cu disfuncţionalităţi. Astfel, eficienţa politicii de dezvoltare rurală se
poate reflecta în stabilizarea acestui segment de populaţie în mediul rural, dimensionat în conformitate
cu posibilităţile naturale, economice şi sociale ale fiecărei zone.
Fiecare persoană are o percepţie diferită faţă de nivelul de trai şi calitatea vieţii,
determinate în special de nivelul de pregătire, de studii şi de educaţie. Unii se mulţumesc cu puţin
alţii au nevoie de mult mai mult pentru a declara că sunt mulţumiţi de veniturile pe care le obţin și
de condițiile de viață.
Cercetările demonstrează că nivelul de studii influenţează în mod direct realizarea unor
venituri mai mari şi evident un nivel de trai mai bun, respectiv o calitate a vieţii mai bună.
Domeniile mari de activitate asupra cărora trebuie să se intervină în zonele rurale sunt:
învăţământului și sănătăţii, infrastructură, atragerea de investitori, agricultură, în domeniul resurselor
umane, în dezvoltarea IMM-urilor, dezvoltarea serviciilor, în domeniul culturii, și în domeniul protecţiei
mediului.
Comunitățile rurale din România trebuie să dezvolte o economie locală dinamică, bazată pe
dezvoltarea principalelor resurse şi valori ale zonei, care să aducă beneficii tuturor locuitorilor din
comunităţile rurale ale zonei, menţinându-se caracterul, identitatea şi calitatea fiecărei zone în parte.
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