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Introducere și metodologiei 
 

Proiectul ”Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 

2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt” coordonat de Asociaţia WWF Programul 

Dunăre Carpaţi România și-a propus să contribuie la menţinerea stării de conservare 

favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi  naţional prin managementul 

participativ al ariilor de protecție avifaunistică și ariilor speciale de conservare din zona 

Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, asigurându-se în acelaşi timp cadrul necesar pentru o 

utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de dezvoltare pentru comunităţile locale.  

 

Realizarea obiectivului de menținere a stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor 

de interes comunitar și național trebuie să se bazeze pe înțelegerea situației prezente în ceea 

ce privește activitățile economice și managementul terenului, dar și a planurilor și strategiilor 

locale de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung. În plus, adaptarea strategiilor locale la 

obiectivele de mediu specifice zonelor Natura 2000 necesită sprijinul actorilor locali, 

antreprenorilor, dar și al populației din comunitățile ce fac parte din zona de interes. 

 

Studiul realizat în 2011 cu privire la nivelul de informare şi conştientizare al populaţiei 

referitor la statutul de arie protejată al localităţii a reliefat ca principale ocupaţii în zona 

Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt agricultura, silvicultura şi zootehnia, la care se adaugă în 

proporţii mult mai reduse activităţile turistice şi comerciale.  

 

Analiza curentă s-a concentrat în principal pe aceste domenii, cu scopul identificării 

activităţilor economice şi resurselor necesare acestora care pot contribui la dezvoltarea zonei, 

precum şi a beneficiilor socio-economice care derivă din statutul de zonă protejată al zonei.  

De asemenea, un alt obiectiv a fost acela de identifica alte domenii de activitate care pot 

contribui la dezvoltarea economică a zonei, respectându-se totodată condiţiile derivate din 

statutul de arie protejată al acesteia. 

 

Studiul realizat în cadrul celei de-a doua etape a proiectului”Pentru Natură şi Comunităţi 

Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –

Olt” a vizat o metodologie mixtă cu o componentă cantitativă și una calitativă.  

 

Componenta cantitativă a avut rolul de a culege date factuale și date de opinie de la 3 tipuri 

de actori sociali:  

 reprezentanți ai administrației locale,  

 antreprenori locali și  

 gospodării.  

 

Astfel, au fost construite 3 tipuri de chestionare standardizate care au abordat atât teme 

legate de economia locală, nivel de trai, dezvoltare locală, dar și probleme de mediu.  
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Ancheta la nivelul administrației locale a inclus primăriile celor 44 de localități din aria 

proiectului, însă la solicitarea Gallup au răspuns în final 39 autorități locale. Cele cinci 

localități care nu au participat la acestă cercetare au fost: Iacobeni, Roșia, Vurpăr, Voila, 

Brădeni. 

 

Ancheta la nivelul gospodăriilor s-a desfășurat pe un eșantion de 4400 de gospodării, câte 

100 din fiecare localitate. Acest eșantion ne-a permis să realizăm analize în profunzime 

inclusiv la nivel de localitate. Selecția gospodăriilor s-a realizat prin metoda drumului 

aleatoriu. Repartiția subeșantioanelor la nivel de  localitate a fost făcută proporțional cu 

populația satelor componente. Culegerea datelor la nivel de gospodării a fost realizată în 

perioada 21 mai – 29 iunie 2012 și a fost realizată d eun număr de 70 operatori de teren, a 

căror activitate a fost supravegheată și verificată de șapte supervizori locali. Durata medie a 

completării unui chestionar în rândul gospodăriilor a fost de 42 minute.  

 

În ce privește ancheta la nivel de antreprenori, eșantionul propus a avut un volum final de 591 

de firme, asociații familiale și societăți agricole. Asociațiile familiale și societățile agricole au 

fost identificate și chestionate pe teren de către operatorii de interviu care au participat la 

ancheta pe gospodării. În cazul firmelor (societăți comerciale) cadrul de eșantionare folosit a 

constat dintr-o o bază de date care cuprinde toate firmele active din cele 44 de localități. 

Această bază de date a fost  furnizată de Borg Design (www.listafirme.ro) și a fost actualizată 

permanent în baza datelor de la Registrul Comerțului și a bilanțurilor contabile depuse la 

Ministerul de Finanțe. Au fost identificate 1744 de firme în regiune și s-a încercat contactarea  

fiecăreia dintre acestea în vederea intervievării. 

 

Componenta calitativă a propus drept metodă de culegere a datelor interviul în profunzime 

semi-structurat. Reamintim faptul că cercetarea calitativă nu măsoară reacţiile oamenilor. 

Rolul acesteia este de a explora şi a înţelege comportamente, atitudini, motivaţii şi de a 

răspunde la întrebări precum “De ce?“ şi “Cum?”. 

În cazul cercetărilor calitative putem vorbi mai degrabă despre semnificaţii, despre 

interpretare, despre tendinţe. Eşantionarea persoanelor care participă la interviuri în este o 

eşantionare teoretică, ce ţine seama de obiectivele generale ale cercetării şi de caracteristicile 

dominante asumate în cadrul modelului ipotetic. Reprezentativitatea răspunsurilor se 

consideră prin raportare la categoria de persoane care au anumite caracteristici similare cu 

cele ale respondenţilor. În această etapă au fost intervievați lideri locali care au cunoștințe 

minime despre Natura 2000 și economia locală: reprezentanți ai primăriilor, antreprenori 

din agricultură, industrie, turism, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Pentru 

fiecare categorie de respondenți a fost realizat un ghid de interviu semistructurat. 

 

Obiectivele cercetării calitative în această etapă au fost următoarele:  

 Analiza potențialului de creștere a activităților economice din zonă  

 Identificarea beneficiilor socio-economice ale includerii în rețeaua Natura 2000  

 Explorarea tendințelor de management al terenurilor extra și intravilane 

 Analiza amenințărilor și presiunilor asupra mediului înconjurător 
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Pentru această etapă s-au realizat 40 de interviuri în localitățile din regiune: Agnita, Alțâna, 

Brădeni, Chirpăr, Marpod, Merghindeal, Nocrich și Șoarș. Interviurile în profunzime au fost 

realizate în perioada 10-23 iulie 2012. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

European Union (27 countries) 11,072,291.3 11,701,130.8 12,406,298.9 12,473,093.8 11,754,435.0 12,279,914.7 12,642,728.9 12,810,084.6 13,077,330.6 13,515,690.3

Germany 2,224,400.0 2,313,900.0 2,428,500.0 2,473,800.0 2,374,500.0 2,496,200.0 2,592,600.0 2,645,862.9 2,704,079.5 2,800,888.0

France 1,718,047.2 1,798,115.5 1,886,792.1 1,933,195.0 1,885,763.0 1,937,261.0 1,996,583.1 2,033,702.9 2,071,695.9 2,132,302.2

United Kingdom 1,846,607.2 1,955,549.9 2,063,475.8 1,809,578.3 1,573,465.1 1,709,606.7 1,747,119.4 1,914,326.0 1,970,950.3 2,058,332.8

Italy 1,436,379.5 1,493,031.3 1,554,198.9 1,575,143.9 1,519,695.1 1,553,083.2 1,579,659.2 1,565,770.0 1,582,007.3 1,621,169.0

Spain 909,298.0 985,547.0 1,053,161.0 1,087,788.0 1,048,060.0 1,048,883.0 1,063,355.0 1,050,211.4 1,054,599.1 1,078,526.4

Netherlands 513,407.0 540,216.0 571,773.0 594,481.0 573,235.0 588,740.0 601,973.0 609,133.5 619,403.7 635,912.3

Sweden 298,353.3 318,170.8 337,944.2 333,255.7 292,472.1 349,945.1 387,596.0 410,696.1 427,364.9 446,564.3

Poland 244,420.1 272,088.9 311,001.7 363,175.3 310,681.4 354,616.1 369,665.8 381,014.8 404,909.1 420,824.8

Belgium 303,435.0 318,829.0 335,815.0 346,375.0 340,777.0 356,125.0 369,836.0 377,065.8 387,953.0 401,267.9

Austria 245,243.4 259,034.5 274,019.8 282,744.2 276,151.0 286,396.9 300,712.4 309,265.7 317,026.4 330,565.6

Denmark 207,366.9 218,747.4 227,533.9 235,133.0 223,575.8 236,477.1 240,452.8 245,108.7 252,447.0 259,578.2

Greece 193,049.7 208,621.8 223,160.1 233,197.7 231,081.2 222,151.5 208,531.7 195,018.6 184,510.1 184,953.4

Finland 157,429.0 165,765.0 179,830.0 185,670.0 172,318.0 178,796.0 189,368.0 194,658.0 199,983.2 206,220.4

Portugal 154,268.7 160,855.4 169,319.2 171,983.1 168,503.6 172,834.8 171,039.9 166,469.2 167,245.3 170,559.4

Ireland 163,037.1 177,729.2 188,729.2 178,881.6 161,275.1 156,486.7 158,992.7 162,318.2 166,188.8 172,265.2

Czech Republic 104,628.8 118,290.8 131,908.6 154,269.7 142,197.0 150,274.8 156,216.8 152,474.9 155,298.4 160,171.3

Romania 79,801.9 97,751.0 124,728.5 139,765.4 118,196.0 124,327.7 131,327.0 131,301.0 139,030.5 147,753.9

Hungary 88,765.5 89,589.9 99,422.8 105,535.8 91,415.4 96,585.4 99,818.9 99,558.2 105,412.5 110,998.8

Slovakia 38,489.1 44,501.7 54,810.8 64,413.5 62,794.4 65,869.5 69,108.3 72,883.7 75,638.5 79,611.4

Luxembourg 30,269.5 33,914.1 37,496.8 37,371.5 36,026.5 39,905.5 42,624.6 43,591.6 45,372.6 47,099.9

Bulgaria 23,255.8 26,476.7 30,772.4 35,430.5 34,932.8 36,052.4 38,483.2 39,163.1 40,628.3 42,503.2

Slovenia 28,730.9 31,050.7 34,593.6 37,244.4 35,556.1 35,607.0 36,171.8 35,736.8 35,535.0 36,188.8

Lithuania 20,969.1 24,104.2 28,738.8 32,414.3 26,654.4 27,607.5 30,806.9 32,451.4 34,358.3 36,654.2

Latvia 12,927.8 15,981.9 21,026.5 22,889.8 18,521.3 18,038.9 20,211.4 21,888.2 23,163.9 24,576.1

Cyprus 13,598.2 14,670.5 15,901.5 17,157.1 16,853.5 17,406.0 17,979.3 17,849.0 17,813.2 17,906.5

Estonia 11,181.7 13,390.8 16,069.4 16,235.1 13,761.7 14,322.7 15,951.4 16,869.8 17,932.1 19,237.5

Malta 4,930.9 5,206.7 5,575.4 5,964.9 5,972.5 6,314.3 6,544.4 6,796.8 7,080.5 7,398.9

 

1. Contextul economic național și european 
 

 

1.1. România în context european  

 

 

1.1.1. Indicatori macroeconomici 

 

 

Contextul european este dominat de încercarea de redresare, din perspectiva economică, 

după șocul general înregistrat în 2009. Urmărind evoluția principalilor indicatori 

macroeconomici la nivelul țărilor UE este de notat faptul că trendul acestora a respectat 

același patern din 2002 până în 2012 și anume de creștere constantă până în 2008, urmat de 

o semnificativă scădere în 2009 și o încercare timidă de redresare până în prezent. 

Îmbucurător este faptul că, la nivel de țări membre UE, se prognozează o creștere continuă - 

mai accentuată sau mai lină de la țară la țară – pentru următorii 2 ani, până în 2014. 

În acest context, România nu a ieșit din tendință, a urmat același patern de dezvoltare la nivel 

național pentru principalii indicatori macroeconomici: GDP, rata medie anuală a inflației, 

balanța externă pentru bunuri și servicii.   

 

Tabelul 1.  GDP la prețul pieței pentru țările UE 2005-2012 și previziuni pentru 2013-2014 

Mil. Euro (din 1.1.1999)/ Mil. ECU (până la 31.12.1998). Sursa: EUROSTAT 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database 
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La o analiză punctuală a evoluției GDP, trebuie menționat că anul 2009 a adus pentru 

România o diminuare a GDP la prețul pieței de trei ori mai mare decât media de depreciere la 

nivelul UE. Acest fapt, indică o vulnerabilitate mult mai mare a economiei românești la 

condițiile externe de mediu și deci o instabilitate accentuată care nu conferă predictibilitate 

pe termen lung. Deprecierea GDP vine după o explozie în perioada 2006-2008 cu o creștere 

anuală medie de peste 4 ori mai mare decât media țărilor din Uniunea Europeană. Anul 2012 

a adus o ușoară scădere a GDP față de anul 2011 în contradicție  însă cu tendința de creștere a 

Uniunii Europene. Pentru anul 2013 și 2014 este previzionată o creștere a GDP la prețul 

pieței cu 5-6%, mai mare decât creșterea medie previzionată, de 2-3%, pentru EU. 

Tabelul 2 prezintă, în evoluție, rata medie anuală a inflației în țările UE, din 2005 până în 

2011. România are, începând cu 2009, cea mai mare rată anuală medie a inflației. În 2011, 

România are o rată medie a inflației aproape dublă față de media UE și cea mai mare rată din 

Europa de Est. 

Tabelul 2.  Rata medie anuală a inflației (HICP) pentru 2005-2011 

 
Sursa: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00118 

 

Balanța externă de bunuri și servicii este una constant negativă, cu o îmbunătățire a 

raportului exporturi-importuri de bunuri și servicii, începând cu 2009 și continuând această 

tendință până în 2012, când balanța comercială ajunge la un minim al ultimilor 6 ani. Pentru 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

European Union (27 countries) 2.2 2.2 2.3 3.7 1 2.1 3.1

Romania 9.1 6.6 4.9 7.9 5.6 6.1 5.8

Estonia 4.1 4.4 6.7 10.6 0.2 2.7 5.1

United Kingdom 2.1 2.3 2.3 3.6 2.2 3.3 4.5

Latvia 6.9 6.6 10.1 15.3 3.3 -1.2 4.2

Lithuania 2.7 3.8 5.8 11.1 4.2 1.2 4.1

Slovakia 2.8 4.3 1.9 3.9 0.9 0.7 4.1

Hungary 3.5 4 7.9 6 4 4.7 3.9

Poland 2.2 1.3 2.6 4.2 4 2.7 3.9

Luxembourg 3.8 3 2.7 4.1 0 2.8 3.7

Austria 2.1 1.7 2.2 3.2 0.4 1.7 3.6

Portugal 2.1 3 2.4 2.7 -0.9 1.4 3.6

Belgium 2.5 2.3 1.8 4.5 0 2.3 3.5

Cyprus 2 2.2 2.2 4.4 0.2 2.6 3.5

Bulgaria 6 7.4 7.6 12 2.5 3 3.4

Finland 0.8 1.3 1.6 3.9 1.6 1.7 3.3

Greece 3.5 3.3 3 4.2 1.3 4.7 3.1

Spain 3.4 3.6 2.8 4.1 -0.2 2 3.1

Italy 2.2 2.2 2 3.5 0.8 1.6 2.9

Denmark 1.7 1.9 1.7 3.6 1.1 2.2 2.7

Germany 1.9 1.8 2.3 2.8 0.2 1.2 2.5

Malta 2.5 2.6 0.7 4.7 1.8 2 2.5

Netherlands 1.5 1.7 1.6 2.2 1 0.9 2.5

France 1.9 1.9 1.6 3.2 0.1 1.7 2.3

Czech Republic 1.6 2.1 3 6.3 0.6 1.2 2.1

Slovenia 2.5 2.5 3.8 5.5 0.9 2.1 2.1

Sweden 0.8 1.5 1.7 3.3 1.9 1.9 1.4

Ireland 2.2 2.7 2.9 3.1 -1.7 -1.6 1.2

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00118
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2013 și 2014 însă, previziunile indică o creștere a deficitului balanței comerciale, chiar dacă 

doar ușoară, pe fondul creșterii economice previzionate pentru următorii ani.   

 

Tabelul 3.  Balanța Externă pentru bunuri și servicii țările UE 2005-2012 și previziuni pentru 
2013-2014 

Mil. Euro (din 1.1.1999)/ Mil. ECU (până la 31.12.1998) Sursa: EUROSTAT  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database 

 

 

1.1.2. Contribuția sectoarelor de activitate la realizarea PIB 

 

Contribuția principalelor sectoare ale economiei – agricultură, industrie și servicii – la 

construirea PIB ne oferă o imagine mai clar[ a profilului de dezvoltare a fiecărei țări UE. În 

tabelul 4, observăm ca România are cea mai mare contribuție a agriculturii la construirea 

PIB-ului dintre toate țările UE și cea mai redusă contribuție a sectorului terțiar, adică o mai 

slabă reprezentare în PIB a sectorului care aduce cea mai mare valoare adăugată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

European Union (27 countries) 85,346.8 53,869.5 70,675.1 31,362.7 121,963.7 117,893.7 145,957.8 228,802.7 292,305.1 332,013.0

Germany 115,990.0 130,050.0 169,980.0 155,830.0 116,930.0 138,900.0 131,660.0 141,149.6 129,699.2 129,380.8

Netherlands 43,765.0 41,806.0 46,995.0 49,395.0 40,067.0 48,006.0 53,794.0 59,793.4 63,069.6 64,999.8

Ireland 19,069.2 17,132.8 17,061.2 16,303.9 26,017.1 29,484.1 34,916.6 39,452.6 42,524.4 45,916.2

Sweden 23,343.3 25,760.2 25,213.9 22,499.9 18,950.0 21,637.7 24,065.2 25,097.6 26,854.5 27,617.8

Luxembourg 7,725.3 10,450.9 12,099.3 11,221.6 11,592.4 12,809.7 13,307.9 12,673.0 13,469.5 13,953.7

Denmark 10,172.4 6,952.2 5,197.3 7,460.0 8,406.8 12,405.6 12,952.9 11,142.0 8,942.9 8,713.2

Spain -47,902.0 -62,670.0 -70,788.0 -63,280.0 -19,522.0 -22,999.0 -8,432.0 10,646.0 34,930.3 47,350.7

Austria 9,771.0 13,109.7 15,699.8 16,275.6 12,433.5 12,018.9 9,989.1 10,382.4 11,626.4 13,786.7

Italy -866.9 -12,171.7 -3,889.0 -13,106.1 -8,066.8 -30,242.9 -23,420.6 9,344.2 21,798.3 24,514.8

Czech Republic 2,858.5 3,563.4 3,509.5 3,686.3 5,735.1 4,728.6 6,283.1 7,578.6 8,767.9 9,968.2

Hungary -1,870.2 -819.7 886.4 479.4 4,440.4 6,276.0 6,689.7 7,356.9 8,742.1 9,627.0

Belgium 11,935.0 12,152.0 12,905.0 2,963.0 9,292.0 8,072.0 4,562.0 3,522.8 4,696.7 5,955.2

Slovakia -1,795.5 -1,795.3 -605.3 -1,534.8 -303.2 -154.2 437.1 3,230.0 3,781.5 4,698.6

Slovenia -117.3 -160.6 -595.2 -937.8 711.8 362.8 439.6 1,330.1 1,523.7 1,582.7

Malta -155.1 -247.3 -69.5 -108.1 -85.5 125.6 340.2 512.4 555.6 590.2

Estonia -726.7 -1,371.9 -1,483.2 -655.8 791.3 963.6 629.0 326.1 513.6 580.2

Cyprus -344.4 -544.0 -993.1 -1,908.2 -955.6 -1,083.7 -552.7 8.9 502.8 578.1

Portugal -14,521.8 -13,972.6 -13,546.7 -17,323.0 -12,481.6 -13,329.7 -7,451.0 -545.0 2,233.2 3,583.2

Lithuania -1,483.9 -2,438.1 -3,813.8 -3,830.3 -467.5 -547.5 -859.4 -873.9 -1,035.1 -1,387.1

Bulgaria -3,509.3 -4,656.4 -6,067.3 -7,268.4 -3,085.7 -683.0 260.4 -1,170.0 -1,879.8 -2,480.8

Latvia -1,871.8 -3,444.4 -4,229.5 -3,144.3 -274.3 -244.6 -974.5 -1,184.1 -1,363.5 -1,547.0

Finland 6,443.0 7,825.0 9,213.0 6,967.0 2,813.0 2,269.0 -1,267.0 -2,035.7 -2,238.6 -3,079.1

Poland -1,811.6 -4,915.7 -8,938.1 -14,417.0 233.2 -4,280.9 -4,253.5 -3,322.4 -674.2 -2,377.9

Romania -8,111.3 -11,743.5 -17,326.4 -18,224.7 -7,140.1 -7,123.7 -7,002.9 -6,960.0 -7,879.6 -8,346.7

Greece -17,934.1 -23,865.9 -31,554.4 -33,781.0 -26,487.7 -20,606.1 -16,871.4 -10,459.5 -5,529.0 -2,672.2

United Kingdom -51,825.1 -51,316.5 -54,972.7 -41,510.5 -23,123.9 -36,722.5 -27,180.0 -41,820.2 -28,143.1 -10,794.3

France -10,879.0 -18,799.0 -29,213.0 -40,689.0 -34,456.0 -42,148.0 -56,104.0 -48,131.0 -44,307.2 -49,831.1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database
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Tabelul 4. PIB – compoziție pe sectoare economice pentru 2011 (%) 

 
Sursa: Central Intelligence Agency - The World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html 

 

 

1.1.3.  Agricultura / agricultura ecologică 

 

Agricultura, ca sector economic ce are cea mai mică pondere în construcția PIB-ului Uniunii 

Europene și a țărilor membre, a avut în ultimii 6 ani, o evoluție fluctuantă.  Venitul real din 

agricultură a avut o evoluție constant pozitivă, chiar dacă cu mici fluctuații la nivelul UE,  

înregistrând în 2012, o creștere medie de 29,7% față de 2006, menținându-se însă constant 

față de 2011. Cele mai spectaculoase creșteri le înregistrează în 2012 țările din zona baltică 

(Estonia, Letonia) și Est Europeană (Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia și chiar Bulgaria). 

România se situează în 2012 la nivelul mediu al venitului real din agricultură al Uniunii 

Europene fără a avea un trend constant pozitiv. Fluctuații semnificative și scăderi sub 

valoarea de referință a anului 2005 se înregistrează periodic pe parcursul ultimilor 6 ani.       

 

 

 

agricultura industrie servicii

Luxembourg 0.4 13.6 86.0

Cyprus 2.3 16.4 81.2

Malta 1.9 17.2 80.9

Greece 3.6 16.8 79.6

France 1.8 18.7 79.5

United Kingdom 0.7 21.5 77.8

Belgium 0.7 21.7 77.6

Denmark 1.3 22.3 76.4

Portugal 2.6 23.1 74.3

Italy 2.0 24.7 73.3

Netherlands 2.7 24.2 73.1

Spain 3.2 25.2 71.6

Sweden 1.8 27.3 70.9

Slovenia 2.6 26.7 70.7

Germany 0.8 28.6 70.6

Latvia 4.5 25.4 70.1

Finland 2.9 27.7 69.4

Austria 1.5 29.5 69.0

Ireland 2.0 29.0 69.0

Lithuania 3.3 28.5 68.2

Hungary 4.1 29.1 66.8

Estonia 3.6 30.2 66.2

Bulgaria 5.6 31.1 63.2

Poland 3.6 33.3 63.1

Slovakia 3.8 35.5 60.7

Czech Republic 1.8 38.0 60.2

Romania 7.9 32.9 59.2
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Tabelul 5. Indicele venitului real al factorilor din agricultură pe uitate de lucru anual 

 
Sursa: EUROSTAT  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database 

  

Piața produselor organice s-a dezvoltat rapid și a înregistrat  o creștere anuală între 10 și 15 % 

în ultima decadă1 . UE este unul dintre producătorii și consumatorii importanți de produse 

organice  în lume. 

 

În perioada 2007-2008, zonele de cultură organice în cele 27 de țări membre ale UE au 

crescut în medie cu 7,4% pe an comparativ cu 5,4% în perioada 2006-20072.  În 2008, ele 

reprezintă 4,3 % din totalul terenurilor utilizate agricol, adică aproape 7,6 mil ha.  

 

Între 2007 și 2008, Belgia, Bulgaria, Grecia, Spania, Ungaria, Slovacia și Marea Britanie au 

înregistrat creșteri de peste 10 % la culturile organice. Italia este în continuare cel mai mare 

producător de culturi organice din UE, chiar dacă, în această perioadă, producția a scăzut cu 

12,9%. În aceeași perioadă, Spania  a înregistrat o creștere de 33%.  

 

Potențialul de creștere a culturilor organice este dat de ponderea suprafețelor „în conversie” 

(proces prin care o suprafață agricolă trebuie să treacă pentru a fi considerată „organică”) din 

totalul suprafețelor organice (suma suprafețelor “în conversie” și suprafețele organice). Dacă 

                                                           
1 Sursa: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_en 
2 Sursa: Eurostat Statistics in focus 10/2012 Agriculture and Fisheries  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

European Union (27 countries) 100.0 104.1 115.8 112.3 101.6 118.9 128.4 129.7

Estonia 100.0 100.0 140.1 109.8 94.2 156.3 192.3 209.9

Slovakia 100.0 122.1 128.9 143.5 110.5 114.4 200.0 189.4

Poland 100.0 112.9 137.8 119.5 133.9 153.3 182.9 182.4

Lithuania 100.0 88.9 133.2 123.4 105.9 120.6 154.5 175.4

Czech Republic 100.0 105.2 109.4 129.3 105.9 124.7 167.3 165.0

Hungary 100.0 107.3 115.8 152.6 103.7 122.2 181.2 152.7

Bulgaria 100.0 96.9 98.8 159.2 111.4 121.9 135.5 147.3

Germany 100.0 108.8 135.1 143.1 104.3 112.4 125.7 140.8

United Kingdom 100.0 102.0 111.1 139.5 141.4 135.0 150.7 140.8

Latvia 100.0 130.2 135.6 114.0 101.8 131.4 125.3 136.4

Belgium 100.0 123.1 132.5 107.2 113.4 140.7 104.9 136.3

Denmark 100.0 112.8 114.4 66.3 67.2 115.6 128.0 134.7

France 100.0 111.9 122.3 106.2 88.1 122.3 128.6 134.1

Romania 100.0 99.3 76.8 114.4 97.1 108.6 155.4 129.8

Sweden 100.0 111.3 135.7 119.5 92.0 122.7 125.4 129.3

Finland 100.0 98.8 112.3 96.1 113.0 122.8 122.7 126.7

Netherlands 100.0 123.0 121.8 104.4 84.0 108.7 99.9 114.7

Austria 100.0 112.9 127.8 125.7 95.3 111.5 127.4 114.4

Greece 100.0 95.9 103.9 104.7 121.9 113.6 105.3 103.2

Portugal 100.0 98.1 95.9 100.8 91.3 104.8 92.4 101.0

Spain 100.0 95.5 107.4 91.1 91.6 101.0 98.0 100.3

Slovenia 100.0 97.4 109.5 97.2 92.1 101.4 115.2 97.9

Cyprus 100.0 90.0 90.1 85.7 89.8 91.8 92.5 94.1

Italy 100.0 97.4 96.7 97.9 93.4 83.0 93.7 93.9

Ireland 100.0 81.9 91.8 85.1 66.0 72.4 91.9 82.7

Luxembourg 100.0 104.8 132.8 95.3 62.7 61.9 73.8 76.6

Malta 100.0 98.3 95.7 89.0 99.6 93.9 82.2 74.9
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jumătate din țările UE au o pondere a suprafețelor “în conversie” între 10 și 20%, România, 

alături de Polonia, Spania și Bulgaria au o pondere a acestor suprafețe cu mult peste medie 

(România – 48,9%), Polonia – 43,1% , Spania –  47,6% , Bulgaria – 74,6%). 

 

Se estimează că, în 2008, existau circa 197 0003 producători în agricultura organică în țările 

UE, în creștere cu 9,5% față de 2007. În România, între 2007 și 2008, a existat o scădere a 

numărului producătorilor organici de 13,7%. 

 

În ceea ce privește creșterea animalelor folosind metode ecologice, există o mai mare 

răspândire în rândul crescătorilor de bovine și ovine. Estonia apare în 2008 cu cea mai mare 

pondere în totalul producției de ovine a ovinelor crescute prin metode ecologice (47,3%), iar 

Austria este țara cu ea mai mare preocupare pentru zootehnia ecologică, în general, acordând 

o atenție deosebită creșterii atât a ovinelor cât și a bovinelor folosind metode ecologice (ovine 

27,5%), bovine (17,7%). România a înregistrat în perioada 2007 – 2008 cea mai mare 

creștere, din rândul țărilor UE, a ponderii ovinelor crescute ecologic în totalul producției de 

ovine (103%) și doar o mică creștere (8%) în ceea ce privește creșterea bovinelor. În 2008, 

existau în Romania 7 567 capete bovine crescute prin metode ecologice și 121 175 capete 

ovine. 

 

În ceea ce privește procesarea produselor ecologice, majoritatea procesatorilor din țările UE 

sunt implicați în procesarea și conservarea fructelor și legumelor (20,1%) și în procesarea și 

conservarea cărnii și a produselor din carne (11,9%). În timp ce, procesarea și conservarea 

cărnii și produselor din carne a fost, în 2008, cea mai comună activitate în Cehia și Franța 

(22% fiecare). În Romania, procesarea și conservarea fructelor și legumelor a fost în topul 

listei cu 44% din totalul activităților de procesare a produselor organice.    

 

 

1.1.4. Turism  

 

De–a lungul timpului, turismul, ca și componentă de bază a sectorului terțiar, a fost crucial în 

dezvoltarea multor țări, oferind oportunități pentru locuri de muncă și contribuind 

semnificativ la construirea PIB-ului. Potrivit “Tourism highlights, UNWTO 2012“ în 2011, 

Europa a depășit cu 6% previziunile pentru sosiri de turiști străini, devenind, alături de Asia 

și zona Pacific, regiunea cu cea mai rapidă creștere. Sosirile de turiști străini în Europa au 

atins cifra de 504 milioane în 2011, o contribuție importantă având-o  Europa Centrală și de 

Est cu o creștere de 8%.  

În 2011, încasările din turism în Europa reprezintă 45% din încasările la nivel mondial (333 

miliarde Euro), în creștere cu 5% față de 2010. în Europa Centrală și de Est (+8%), Romania a 

înregistrat o creștere relativ importată de 13% față de 7% Polonia, 10% Slovacia  sau clasicele 

destinații turistice Grecia(10%), Croația (9%), Spania (8%), Italia (6%) sau Franța (3%).  

                                                           
3 Sursa: An analysis of the organic sector, June 2010, European Commission. Data are for 2008 and for the EU-

27. 
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Un motiv al bunei evoluții a turismului european o reprezintă preocuparea susținută a 

Comisiei Europeane, care a avut, după 2005, o serie de inițiative pentru sprijinirea dezvoltării 

turismului, concretizate în trei documente majore: 

1. ‘A renewed EU tourism policy: towards a stronger partnership for European tourism’, 

2006.  

Documentul identifică cele mai mari provocări care vor schimba turismul în următorii ani, 

printre care îmbătrânirea populației, creșterea competiției externe, cererea consumatorilor 

pentru un turism mai specializat, nevoia dezvoltării unui turism sustenabil și a unor practici 

protective cu mediul natural.   

2. ‘Agenda for a sustainable and competitive European tourism’, Octombrie 2007.  

Documentul propune acțiuni în ceea ce privește gestionarea durabilă  a destinațiilor, 

integrarea preocupărilor legate de durabilitate prin inițiative antreprenoriale și 

conștientizarea sustenabilității în rândul turiștilor.      

3. ‘Europe, the world’s No. 1 tourist destination – a new political framework for tourism în 

Europe’, Iunie 2010. 

Documentul este urmat de adoptarea Tratatului de la Lisabona care recunoaște importanța 

turismului, subliniind o competență specifică pentru UE în acest domeniu. 

Previziunile pentru următorii ani, aduc Europei o creștere a ponderii în volumul încasărilor 

din sosiri de turiști la nivel mondial, la 50 %. Un loc aparte, ocupă Europa Centrală și de Est 

care are previzionate cele mai mari rate de creștere din Europa.  

Tabelul 6. Turismul pană în 2030: turismul internațional pe regiuni de destinație 

 
Sursa: UNWTO Tourism Highlights, 2012 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enlr_1.pdf  

  

Zona 

1980 1995 2010 2020 2030 1980-'95 '95-2010 2010-'20 2020-'30 2010 2030

În lume 277 528 940 1,360 1,809 4.4 3.9 3.8 2.9 100 100

Europe 177.3 304.1 475.3 620 744 3.7 3 2.7 1.8 50.6 41.1

     Europa de Nord 20.4 35.8 57.7 72 82 3.8 3.2 2.2 1.4 6.1 4.5

     Europa de Vest 68.3 112.2 153.7 192 222 3.4 2.1 2.3 1.4 16.3 12.3

     Europa Centrală/ de East 26.6 58.1 95 137 176 5.3 3.3 3.7 2.5 10.1 9.7

     Europa de Sud/Mediteraneană 61.9 98 168.9 219 264 3.1 3.7 2.6 1.9 18 14.6

Previziuni

Incasări din sosiri internaționale de turiști          

(milioana Euro)
Creștere anuală medie (%)

Pondere (%)

Date actuale Previziuni Date actuale
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1.2. România - tendințe economice 
 

 

1.2.1. Indicatori macroeconomici 

 

 

În anul 2012, economia românească resimte în continuare efectele crizei financiare și 

economice mondiale. Dacă înaintea declanșării crizei, Romania a avut aproape o decadă de 

constantă creștere economică datorată consumului intern și investițiilor care au alimentat 

considerabil creșterea PIB-ului, dezechilibrele macroeconomice acumulate după 2009 au 

făcut inevitabile o serie de corecții la nivelul sectorului bugetar, începând cu 2011, corecții 

care vin pe un fond de scădere economică accentuată, resimțită deja din plin de sectorul 

privat.  

De la marea expansiune economică din 2008, când creditul de consum a făcut din România 

economia cu cea mai mare creștere din UE, țara a plonjat, în anul 2009, în recesiune, 

înregistrând o depreciere a PIB de aproape 7%. Acest fapt a determinat Guvernul Românei să 

ceară ajutor instituțiilor financiare internaționale -  FMI, Comisia Europeană și Banca 

Mondială - care au agreat să susțină Guvernul României cu un pachet totalizând 19.95 

miliarde EURO, în perioada 2009-2010. Măsurile de austeritate implementate de-a lungul 

anului 2010 au avut ca efect contractarea economiei cu 1,2%.  Începând cu 2011, economia 

României revine pe trend de creștere, estimându-se o creștere economică,  potrivit Comisiei 

Naționale de Prognoză, de 2% pentru 2013 și 2,5% pentru 2014.  

Rata șomajului este indicatorul macroeconomic cu cea mai dramatică evoluție după anul 

2008, ajungând să crească de la 4,5% în anul 2008 la 7,4% în 2011. Surprinzător, este faptul 

că evoluția ratei șomajului este acompaniată de valori mari ale ratei inflației, aproape de 6% 

pentru intervalul 2009-2011. 

Un aspect pozitiv, pe care l-a adus anul 2010, a fost modificarea surselor de creștere 

economică, dinspre orientarea excesivă spre consum (predominant în anii premergători 

crizei) către o contribuție mai accentuată a exporturilor.  Astfel, volumul exporturilor de 

bunuri și servicii a crescut constant pe parcursul anului 2010, și în continuare până în 2012, 

nivelul atins în trimestrul IV 2010 depășind cu 11 la sută vârful înregistrat în perioada 

anterioară crizei (trimestrul IV 2007). Ca urmare a performanței exporturilor, industria a 

reprezentat primul sector al economiei care a ieșit din recesiune, indicele producției 

industriale pentru anul 2010 situându-se la 105,5 la sută. 

 

 

 

 

Tabelul 7. Indicatori macroeconomici Romania 2005-2012 
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Date economice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB per capita (Euro) 3700 4000 4200 4600 4300 4200 3700  

Creștere economică 
(modificare PIB%) 

4,4 8,1 6,5 7,5 -6,6 -1,6 2,5 0,7 

Inflația  
(% de variație pe an) 

9 6,5 4,8 7,9 5,6 6 5,8 3,3 

Șomaj (%) 6,1 5,6 5,3 4,5 6 7,3 7,4 6,7 

Exporturi (mil. Euro) 26401 31553 36547 42532 36170 44039 52576 53699 

Importuri  (mil. Euro) 34512 43297 53874 60757 43310 51162 59578 60659 

Balanța comercială  
(mil. Euro) 

-8111 -11744 -17326 -18225 -7140 -7124 -7003 -6960 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, EUROSTAT 

 
Structura produsului intern brut, după contribuția fiecărui sector de activitate,  se menține în 

aceleași coordonate din 2009, fără a se previziona o schimbare semnificativă în anii care 

urmează. Generic vorbind, serviciile aduc circa jumătate din produsul intern brut al 

României, industria acoperă un sfert din PIB, construcțiile 10% iar agricultura cca 6%.  

Experienţa statelor dezvoltate a demonstrat că, odată cu creşterea PIB, pe lângă diminuarea 

contribuţiei agriculturii, se înregistrează o tendinţă de creştere a ponderii sectorului terţiar, 

rezultat al dezvoltării serviciilor: comerţ, turism, transporturi, intermedieri financiare, 

servicii informatice, de consultanţă etc. Ca atare, ponderea serviciilor în PIB reprezintă unul 

dintre cei mai importanţi indicatori ai nivelului de dezvoltare. 

Tabelul 8. Structura produsului intern brut pe ramuri, 2009-2012, și previziuni pentru 2013-
2016 

Ramuri 
economice 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Industrie 24,1 25,8 26,3 26,5 26,5 26,6 26,8 27,1 

Agricultură 6,4 6,0 6,5 5,6 5,9 5,8 5,7 5,5 

Construcţi 10,5 10,0 9,8 10,1 10,5 10,9 11,2 11,4 

Total servicii 48,9 48,6 45,4 45,5 44,9 44,7 44,5 44,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică,  Comisia Naţională de Prognoză  
 

Un aspect pozitiv în legătură cu ponderea serviciilor în PIB este tendinţa de creştere a 

contribuţiei acestora la creşterea economică până în 2010, în special pe seama dezvoltării 

serviciilor financiar-bancare. Cu toate acestea, trebuie menţionat că România are de 

recuperat un important handicap faţă de statele UE din punctul de vedere al dezvoltării 

sectorului terţiar, în ciuda unor rigidităţi structurale, existând un potenţial imens, mai ales în 

sectorul turistic și al IT, a cărui valorificare ne-ar putea apropia în timp de nivelul ţărilor 

dezvoltate.  
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1.2.2. Agricultura și planuri naționale de dezvoltare 

 

Cu o contribuție foarte mare la PIB față de țările Uniunii Europene, agricultura României nu 

este una dintre cele mai performante din Europa.  

Este cunoscut că,  pe măsura creşterii nivelului de dezvoltare economică, se manifestă o 

tendinţă de scădere a populaţiei ocupate în agricultură, compensată însă de majorarea 

gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, ceea ce contribuie la ameliorarea  randamentelor 

vegetale și animale, respectiv a performanţelor acestui sector. În acest sens, numărul de 

tractoare la 1000 ha teren (arabil plus culturi permanente) reflectă nivelul de înzestrare 

tehnică a agriculturii.  

România, cu 16 tractoare/1000 ha, are un decalaj major (de la 4 până la 10 ori) în raport cu 

majoritatea statelor UE. Nivelul scăzut de dezvoltare a agriculturii este relevat de 

randamentele slabe ale culturilor, de ponderea mare a populaţiei ocupate în agricultură 

(peste 30% în total), precum și de caracterul de subzistență al multor gospodării. 

Avantajul major al situației actuale a agriculturii românești, inclusiv slaba exploatare a 

suprafețelor arabile în ultimii ani,  este dat de oportunitatea conversiei unei mari părții a 

terenurilor arabile în suprafețe organice, cu costuri minime, ceea ce, pe termen lung, poate 

aduce o reconsiderare strategică pentru viitor. 

 

1.2.2.1. Agricultura ecologică 

 

Agricultura ecologică contribuie la protejarea resurselor de apă și sol, la conservarea 

biodiversităţii şi la lupta împotriva schimbărilor climatice. Sectorul este în creştere în 

România dar, în acelaşi timp, se situează cu mult sub media europeană. Se estimează că 

agricultura ecologică a avut o importantă contribuţie la creşterea generală a sectorului, alături 

de cererea deja existentă de pe piaţa europeană. Totuşi, piața produselor ecologice este încă 

una cu un risc ridicat, fluctuațiile prețurilor putând fi fatale pentru fermieri.  

Suprafețele cultivate în agricultura ecologică pe teren arabil s-au triplat în 2011 față de 2006, 

iar suprafața de livezi şi viţă de vie a crescut de la 294 ha în 2006 la 4166 ha în 2012.  

Sectorul animalier care folosește metode ecologice de creștere a animalelor a înregistrat o 

creştere de cca. 20%  în special la bovine şi pasări. 

O mare parte a produselor obţinute din agricultura ecologică (70 - 80%) au fost destinate 

exportului. La nivelul anului 2010, exportul a fost evaluat la cca. 150 mil. Euro. 

Numărul operatorilor din agricultura ecologică  înregistraţi la Ministerul  Agriculturii şi  

Dezvoltării Rurale în anul 2005, a fost de 2.920 ajungând în 2011 la 9703. Inspecţia  acestora  

pe tot lanţul de producţie și certificarea produselor ecologice se face de către  organisme de 

control private, acreditate de un organism abilitat în acest scop și aprobate de către 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Lista organismelor de control aprobate pentru 

efectuarea inspecţiei și certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul 

României în anul 2007 este publicată în JO al Uniunii Europene nr. 35 din 19.02.2007. 
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Tabelul 9. Dinamica operatorilor şi a suprafeţelor în agricultura ecologică 

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Număr operatori înregistraţi în 

agricultura ecologică 
3409 3834 4191 3228 3155 9703 

Suprafaţa cultivată în agricultura 

ecologică, culturi pe teren arabil (ha) 
45605 65112 86454 110014,4 148033,5 147581,55 

Suprafaţa cultivată în agricultura 

ecologică, culturi permanente (ha) 

păşuni și fâneţe  

51200 57600 46006,5 39232,8 31579,11 78197,51 

Suprafaţa cultivată în agricultura 

ecologică, culturi permanente (ha) livezi 

și viţă de vie 

294 954 1518 1869,4 3093,04 4166,62 

Colectare din flora spontană (ha) 38700 58728 81279 88883,4 77294,35 338051 

Sursa: Comunicări organisme de inspecţie şi certificare, site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Durabile  

 

Forme de sprijin acordate agriculturii ecologice : 

- Ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de 

agricultură ecologică, în valoare de peste 3 milioane euro, exploataţiilor din sectoarele vegetal 

şi animalier aflate în perioada de conversie către agricultura ecologică, iar pentru anul 2012 s-

a notificat la Comisia Europeană suplimentarea sumei cu încă 1 milion de euro.  

- În Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013, Măsura 2.1.4, Plăţi de 

agro-mediu, a fost inclus pachetul 5 - agricultură ecologică. Plăţile pentru angajamentele 

încheiate în cadrul acestui pachet vizează terenurile agricole certificate în agricultura 

ecologică, existând următoarele sume /ha: 

 culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 162 €/ha 

 legume (inclusiv ciuperci și cartofi) - 335 €/ha 

 livezi - 393 €/ha 

 vii -393 € /ha 

 plante medicinale și aromatice - 270 € 
 

- Sectorul de apicultură ecologică este sprijinit, alături de apicultura convenţională, în 

perioada 2011-2013, prin Programul Naţional Apicol. Suma totală acordată prin Decizia 

Comisiei din 14.09.2010, pentru anii 2011, 2012 și 2013, este de 10.886.824 euro, cofinanţare 

comunitară. 

 

- Pentru promovarea produselor ecologice prin R(CE) nr. 3/2008 privind acţiunile de 

informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă și în ţările terţe, sprijinul 

acordat de Comisia Europeană este de 50% din valoarea programelor de informare şi 

promovare propuse de organizaţiile profesionale și interprofesionale din sector, care participă 

cu minim 20 % din costul real al acţiunilor, 30 % fiind asigurată de la bugetul de stat.  

 

- Elaborarea Strategiei Naţionale de export - componenta produse ecologice, pentru perioada 

2010-2014, care a inclus şi producătorii de produse ecologice în Programul pentru 



17 
 

participarea agenţilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale, cu sprijin de la bugetul 

de stat.  

 

1.2.2.2. Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 

La nivelul Misterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost lansat în februarie 2008, cu 

consolidări succesive până în decembrie 2012, Programul Național pentru Dezvoltare Rurala 

2007-2013. Programul Naţional Strategic derivat din analiza punctelor tari și punctelor slabe 

ale zonei rurale din România este centrat pe trei aspecte-cheie: 

1. Facilitarea transformării şi modernizării structurii duale a agriculturii şi silviculturii, 

precum și a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive și 

pentru a contribui la creşterea economică și convergenţa veniturilor din spaţiul rural 

(acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai și protecţia 

mediului din aceste zone.  

2. Menţinerea și îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României, prin 

promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele 

forestiere. 

3. Gestionarea și facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte 

sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social și 

economic.     

 

Printre obiectivele strategice incluse în Planul Național Strategic se numără: 

1. Îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale și de semi-subzistenţă şi a 

asociaţiilor acestora, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile - stimularea 

gestionării durabile a terenurilor, apei, producerea de energie din surse regenerabile, 

precum şi a investiţiilor în sectorul producţiei de lactate. 

2. Restructurarea și modernizarea sectoarelor de procesare și marketing al produselor 

agricole şi forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

3. Continuarea utilizării terenurilor agricole din zonele defavorizate şi promovarea  

agriculturii durabile. 

4. Conservarea și îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor; plăţile de  

agro-mediu și plăţile acordate în vederea implementării unor standarde superioare de 

bunăstare a animalelor vor sprijini creşterea ofertei de produse  

provenite din sistemele de producţie prietenoase faţă de mediu, ceea ce va crea  noi 

posibilităţi de procesare și comercializare a unor produse de calitate. 
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1.2.3. Turismul și planuri naționale de dezvoltare 

 

1.2.3.1. Turism rural și agroturism4 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 include în prevederile lui mențiuni 

referitoare la potențialul turismului rural și agro-turismului precum și măsuri de sprijinire a 

activităților turistice în vederea creării de locuri de muncă și dezvoltării durabile a satului 

romanesc.  

Deşi turismul rural a înregistrat creşteri, acesta prezintă un potenţial considerabil care nu 

este suficient exploatat. Sectorul turistic în anul 2011, comparativ cu anul 2001, a înregistrat o 

creştere a numărului structurilor de cazare (+55%), a nivelului capacităţii de cazare (+8%) și 

numărul locurilor de cazare în  pensiunile turistice a ajuns la 2816 în anul 2012, dintre care 

1569 sunt pensiuni agroturistice (INS Tempo online).  

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală  sublinia faptul că ”dezvoltarea turismului în 

pensiuni în mediul rural depinde de caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, 

regiuni etnografice și produse agricole. Turismul specific pentru Bucovina (Nord - Est) este 

cel religios, în Maramureş (Nord - Vest) - turismul arhitectural şi etnografic, în Transilvania 

(Centru) – turismul recreaţional şi cultural, arta culinară şi a vinului, iar la poalele Munţilor 

Carpaţi se practică pescuitul. Zonele montane și cele forestiere din România asigură o serie de 

oportunităţi pentru practicarea turismului şi în special a ecoturismului.” 

În ceea ce priveşte împărţirea pe regiuni a numărului de pensiuni  în mediul rural, la nivelul 

anului 2012, se prezintă astfel: Regiunea Bucureşti - Ilfov deţine 0,5%, Regiunea Vest 11,2%, 

Regiunea Sud-Vest 7,7%, Regiunea Sud-Est 4,6%, Regiunea Sud 4,7%, Regiunea Nord-Est 

16,1%, Regiunea Nord-Vest 13,8%, Regiunea Centru 36,3%, ceea ce arată o dezvoltare 

diferenţiată. 

Turismul rural şi agro-turismul (specific legate de activităţile din fermă)  sunt activităţi 

generatoare de venituri alternative,  ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare  a spaţiului rural. 

Potenţialul de dezvoltare a acestui sector îl constituie conservarea tradiţiilor, culturii, 

gastronomiei, precum şi diversitatea resurselor turistice rurale oferă.  

Același plan național arăta că: ”este necesar un proces de modernizare, dezvoltare şi inovare 

pentru turismul românesc, precum și de creare de servicii turistice moderne și competitive. 

Sectorul este afectat de lipsa organizării, promovării şi diseminării informaţiilor  din  centrele 

turistice  şi de numărul limitat al acestor centre  ce activează la nivel local.  Turismul rural nu 

este dezvoltat astfel încât să răspundă cerinţelor pieţei atât la nivel naţional cât şi 

internaţional, în mod deosebit; existenţa infrastructurii de turism nu răspunde cerinţelor 

turiştilor în ceea ce priveşte structurile de cazare cât și cele recreaţionale, atât din punct de 

vedere calitativ cât şi cantitativ.” 

Una dintre liniile directoare strategice din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 

prevede sprijinirea activităţilor turistice.  Turismul rural este caracterizat a fi  ”un sub-sector  

cu  potenţial de dezvoltare constituind,  totodată, o potenţială sursă  alternativă de locuri de 

                                                           
4 Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – 
versiunea a X-a, Decembrie 2012, pag. 58-59 
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muncă pentru populaţia rurală, o cale de diversificare a economiei rurale și un factor de 

stabilizare a acestei populaţii, încadrându-se în prioritatea LDSC 35. De asemenea, activitatea 

turistică ar putea constitui o oportunitate de diversificare a activităţilor micilor proprietari de 

exploataţii/gospodării rurale, oferind posibilitatea de a se desfăşura activităţi secundare sau 

principale care vor implica, îndeosebi, femeile. Sprijinul vizat va ajuta la crearea şi  

promovarea unui turism competitiv în zona rurală, la înfiinţarea unor reţele locale, 

promovarea sub-sectorului de agro-turism şi  încurajarea implicării active a tinerilor și 

femeilor. În cadrul acestei măsuri, un accent deosebit a fost pus şi pe problematica 

schimbărilor climatice, prin includerea  achiziţionării de echipamente pentru producerea 

energiei din surse regenerabile, în categoria de operaţiuni care se vor califica pentru acest 

sprijin în cadrul unui proiect.”  

De asemenea, prin Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se va oferi sprijin financiar 

pentru crearea și promovarea unui turism competitiv în zona rurală, a unor reţele rurale care 

să furnizeze şi să promoveze serviciile turistice, implicând, totodată şi participarea activă a 

populaţiei rurale și îndeosebi a tinerilor și femeilor. 

 

1.2.3.2. Master Planul pentru turismul național al României 2007 – 2026 

Master Planul dezvoltării turismului cuprinde o perioadă de 20 de ani, până în 2026. Concret, 

el cuprinde un program de acțiune pe şase ani (2007-2013) în conexiune cu susținerea 

financiară prin fondurile structurale, la care România are acces ca urmare a integrării în 

Uniunea Europeană în ianuarie 2007. 

Obiectivul imediat6 este formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltarea și 

managementul durabil al industriei turismului în ceea ce priveşte resursele naturale și 

culturale și prezentarea acestui obiectiv în forma unui Master Plan al dezvoltării turismului 

pe termen lung, cuprinzând perioada 2007-2026. Acest plan reprezintă politica de umbrelă 

care include diferite planuri și strategii, descrise în aşa fel încât să optimizeze contribuția 

sectorului la economia națională. 

Viziunea7 Master Planului pentru turismul național vizează transformarea României într-o 

destinație turistică de calitate, pe baza patrimoniului său natural și cultural care să 

corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor până 

în 2013, prin dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului a sectorului turistic, într-un 

ritm de dezvoltare superior altor destinații turistice din Europa. 

Obiectivele8 țintă avute în vedere în cadrul Master Planului sunt:  

 Sosiri ale vizitatorilor străini – creștere de 2,5 ori între 2006-2026, adică o creștere 

medie anuală de 4,8%.  

                                                           
5 Liniile Directoare Strategice ale Comunității 
6 Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  Master Planul pentru Turismul Național al 
României 2007 – 2026, partea 1, pag.1 
7 Sursa: Idem 6, partea 2, pag.163  
8 Sursa: Idem 7, pag. 165 
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 Înnoptări în structuri de cazare înregistrate – o creştere medie anuală a înnoptărilor 

vizitatorilor străini în unități comerciale de cazare de 9,6%, pentru turiştii interni rata 

corespunzătoare de creştere va fi de 5,8% pe an, generând o rată de creştere totală a 

cererii de cazare în unități comerciale planificată pentru întreaga perioadă a Planului 

de 6,8% pe an. 

Se estimează o creştere a contribuției totale a turismului la PIB-ul României până la nivelul 

de 6,9% până în 2026 de la 3,5% în 20059. 

Printre acțiunile incluse în Planul de Acțiune, alături de cele care vizează dezvoltarea 

turismului în general prin mai buna lui organizare, prin studierea mai bună a fenomenului 

turistic în vederea obținerii de informații cât mai relevante și actualizate, crearea de produse 

culturale, dezvoltarea infrastructurii și perfecționarea resurselor umane, informare și 

marketing al destinațiilor, întâlnim și acțiuni care vizează zona specifică a eco-turismului și 

turismului rural pentru promovarea intensă a elementelor de turism rural și de ecoturism 

drept elementul care oferă o imagine unică și pozitivă. 

 

 

1.3. Scenarii de dezvoltare  

 

Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, România are  o perspectivă de creștere pentru 2013 

de 2%, urmată de o evoluție pe trend ascendent pentru economia României și pentru 

următori 2 ani. Șomajul va continua să se mențină și e pe un trend ascendent cu o creștere 

până la 7,3-7,4 % pentru 2014 respectiv 2015. 

În ceea ce privește contribuția diferitelor sectoare economice la formare produsului intern 

brut se previzionează o creștere a rolului industriei cu 1,5%, a construcțiilor cu 5% dar mai cu 

seama a agriculturii cu 4,5%  după o cădere dramatică în 2012 pe fondul unui an agricol 

foarte slab.  

Din păcate, serviciile nu par să se revigoreze spectaculos în 2013, chiar dacă este așteptată o 

creștere ușoară de 1,1% după scăderea semnificativă din 2009 (-6,3%)  urmată de o evoluție 

similară în 2010 (-1,9%).  

Tabelul 10. Indicatori macroeconomici Romania 2009-2012 și previziuni pentru 2013-2016 

Date economice 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Creștere economică  -6,6 -1,6 2,5 0,7 2,0 2,5 3,3 3,2 

Șomaj  6,1 5,6 5,3 4,5 6 7,3 7,4 6,7 

Exporturi  -6,4 14,0 9,9 -2,4 3,8 6,5 5,8 6,0 

Importuri   -20,5 11,9 10,5 -1,3 5,1 7,4 6,6 7,0 

Balanța comercială  7,8 7,0 5,2 5,2 4,8 4,4 4,2 4,0 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, modificare procentuală faţă de anul anterior , % 

 
 

 

                                                           
9 Sursa: Idem 7, pag. 166 
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Tabelul 11. Structura produsului intern brut pe ramuri, 2009-2012, și previziuni pentru 2013-

2016 în ritmuri de creștere 

Date economice 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Industrie   -2,1 5,6 5,4 0,4 1,5 2,0 3,0 3,1 

Agricultură -3,1 -2,0 13,5 -15,0 4,5 1,0 1,5 1,5 

Construcții -8,9 -6,9 2,0 2,2 5,0 5,5 6,0 5,0 

Servicii -6,3 -1,9 1,7 1,7 1,1 2,1 2,9 3,1 

PIB   -6,6 -1,6 2,5 0,7 2,0 2,5 3,3 3,2 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, modificare procentuală faţă de anul anterior , % 
 

 

Specialiștii sunt unanim de acord că prognozele făcute de Comisia Naţională de Prognoză 

pentru intervalul 2014-2016 trebuie luate în calcul cu unele rezerve, prognozele alternative 

avansate fiind într-o notă mai pesimistă. Spre exemplu, potrivit fondului Monetar 

Internațional, prognoza pentru economia României 2013 este de creştere modestă de 0,9%, 

însă pentru 2014 prognozata de creştere este  de 2,5%, mai mare decât a Poloniei, singura 

ţară din Uniunea Europeană care a scăpat de recesiune. 

În ceea ce privește rata inflației, ținta de inflație pentru finalul lui 2012 a BNR a fost de 3% 

însa Guvernatorul BNR a declarat ca se așteaptă la un nivel mult mai ridicat, de 5,1%. Pentru 

2013, estimarea este de 3,5%. 

 
OECD arată că problema cheie cu care se confruntă agricultura globală este găsirea unei 

modalități de a crește productivitatea într-o manieră sustenabilă pentru a răspunde cererii în 

creștere pentru hrană. Pentru următorii 10 ani se așteaptă ca prețurile la produsele agricole 

să crească cu 10-30% față de decada anterioară, iar prețurile ajustate inflației să se mențină la 

același nivel sau chiar să scadă față de nivelul actual. Producția agricolă trebuie să crească cu 

60% în următorii 40  de ani pentru a răspunde cererii de alimente. De asemenea, va fi 

necesară creșterea producției de materii prime pentru producerea bio combustibilului 

ecologic.  

Același raport arată că suprafața arabilă globală poate crește cu maxim 5% până în 2050, ceea 

ce va însemna o presiune foarte mare pentru creșterea productivității. Se estimează că această 

creștere a productivității va putea fi atinsă prin reducerea decalajelor între țările dezvoltate și 

cele în curs de dezvoltare, mai exact prin concentrarea eforturilor către creșterea 

productivității în acestea din urmă.  

În România, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) estimează, pentru 2013, o 

creștere cu 20% a producției totale de legume ecologice, în condițiile în care suprafețele 

cultivate vor spori cu circa 33%, până la 1.600 de hectare. 

După 2013, în colaborare cu Comisia Europeană, ar putea fi lansată o măsură specială pentru 

agricultura bio, astfel încât, cei care vor să investească în procesare bio, să nu intre în 

competiție cu fermierii din agricultura convențională, ci să existe un buget alocat strict pe 

agricultura și procesare bio. 
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Organizația Mondială a Turismului a identificat principalele mega-tendinţe ce se 

înregistrează în domeniul turismului şi care se vor amplifica în perspectiva anilor 202010: 

 creşterea numărului turiştilor preocupaţi de probleme de mediu; 

 creşterea cererii pentru destinaţii noi; 

 tendinţa de sporire a numărului de vacanţe de durată mai scurtă; 

 creşterea numărului persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active și dornice de 

călătorii; 

 turiştii devin mai experimentaţi şi sofisticaţi, aşteaptă atracţii de bună calitate, utilităţi 

și servicii pe măsură și tarife adecvate calităţii în călătoriile lor. 

Ecoturismul este considerat a avea cel mai mare potențial de creștere și de a câștiga un public 

mult mai larg, cu o gamă largă de venituri, studii şi experienţe de călătorie. 

Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului11 în România arată că scenariile de 

dezvoltare a acestui sector prevăd:  

 creşterea cererii pentru turismul în ariile protejate, motivată în special de creşterea 

rolului acestor areale în conservarea ecosistemelor naturale din majoritatea ţărilor 

lumii; 

 diversificarea ofertei, prin faptul că în prezent ariile protejate oferă numeroase 

oportunităţi pentru petrecerea vacanţelor, răspunzând unor nevoi ale turiştilor din ce 

în ce mai variate; 

 îmbunătăţirea serviciilor oferite în ariile protejate a devenit un ţel pe care mulţi 

organizatori de turism din aceste areale doresc să-l atingă, datorită pretenţiilor din ce 

în ce mai mari ale turiştilor sosiţi în aceste areale; 

 participarea activă se înscrie ca una dintre tendinţele semnificative ale turismului în 

ariile protejate, motivată de faptul că turiştii simt nevoia de a se implica activ în 

procesul de conservare, conştientizare, promovare a acestor areale; 

 promovarea ecoturismului ca principală activitate turistică desfăşurată în ariile 

protejate – managerii acestora şi organizatorii de turism din întreaga lume văd în 

organizarea ecoturismului principala activitate turistică care se desfăşoară, pe de o 

parte, cu un impact redus, aproape minim, asupra mediului, iar pe de altă parte, prin 

rolul educativ al acestuia. 

 creșterea gradului de cunoaștere și educație a populației va crește cererea pentru 

includerea în pachetele turistice a elementelor legate de artă, cultură și istorie și de 

asemenea, va crește cererea pentru noi destinații în Europa Centrală și de Est.   

 schimbările în stilul de viață al societății vestice, “statutul” devine o preocupare mai 

limitată, nevoia de relaxare devine din ce în ce mai personalizată generând o creștere a 

cererii pentru unitățile de cazare mici (mici autentice hoteluri de familie sau ferme 

turistice). 

 calitatea mediului, lipsa poluării, curăţenia şi atitudinea populaţiei locale vor fi mult 

mai importante pentru turiştii potenţiali decât varietatea posibilităţilor pentru 

divertisment şi cumpărături. Deşi vor fi interesaţi de experienţe inedite, cei mai mulţi 

                                                           
10

 Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România, Institutul Național de cercetare – dezvoltare în turism, 
2009 
11 idem 
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dintre turiştii potenţiali vor dori să îşi poată continua stilul sănătos de viaţă atunci 

când vor călătorii. 

Preocupările privind mediul vor continua să crească, iar ca și consecință, pentru turism, va 

crește cererea pentru destinații sustenabile, protective cu mediul unde natura și oamenii 

joacă un rol esențial. Zonele care au suferit din cauza construirii excesive în detrimentul 

peisajului și naturii vor fi din ce în ce mai mult evitate de turiști. Foarte important în acest 

context a nu fi confundat eco-tourismul cu turismul sustenabil.   
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2. Identificarea tendințelor economice din zonă 
 

2.1. Descrierea generală a sectorului economic 
 

În Regiunea Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt ce cuprinde 44 de localități erau înregistrați în 

anul 2010 1723 de agenți economici, cu o medie de 39 de agenți economici pe localitate. 

Comparând structura sectorului economic după domeniul de activitate cu structura la nivel 

național constatăm că există câteva caracteristici specifice. În primul rând, ponderea 

agenților economici ce desfășoară activități în domeniul agriculturii, silviculturii și 

pescuitului este mai mare atât față de media națională dar și față de regiunea de dezvoltare 

Centru căreia i se subscrie această zonă (9% comparativ cu 3% la nivel național și regional). 

Interesant de remarcat faptul că ponderea agenților economici din domeniul industriei 

prelucrătoare este mai mare decât ponderea la nivel național, deși actorii locali au subliniat în 

interviuri problema lipsei de dezvoltare a industriei.  

Tabelul 12. Distribuția agenților economici activi în 2010 în localitățile din regiune, după 
domeniul CAEN 

 
Regiunea analizată 

(44 localități) 
Regiunea de dezvoltare 

CENTRU 
ROMÂNIA 

Domeniu CAEN 
Număr* agenți 

economici 

Pondere 
domeniu de 

activitate 

Număr 
întreprinderi** 

Pondere 
domeniu de 

activitate 

Număr 
întreprinderi** 

Pondere 
domeniu de 

activitate 

Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

160 9.3% 1945 3.2% 15532 3.1% 

Industria extractivă 8 0.5% 181 0.3% 1350 0.3% 

Industria prelucrătoare 210 12.2% 7805 12.8% 50066 9.9% 

Producția și furnizarea de 
energie electrică și 
termică, gaz 

5 0.3% 90 0.1% 1047 0.2% 

Distribuția apei; 
salubritate, gestionarea 
deșeurilor, etc. 

24 1.4% 359 0.6% 2784 0.6% 

Construcții 192 11.1% 6320 10.4% 49859 9.9% 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor 

601 34.9% 20908 34.3% 189128 37.5% 

Transport și depozitare 127 7.4% 4230 6.9% 33389 6.6% 

Hoteluri și restaurante 154 8.9% 3960 6.5% 24802 4.9% 

Informații și comunicații 20 1.2% 1878 3.1% 18187 3.6% 

Intermedieri financiare și 
asigurări 

10 0.6% 741 1.2% 6704 1.3% 

Tranzacții imobiliare 29 1.7% 1402 2.3% 13687 2.7% 

Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

97 5.6% 6016 9.9% 54628 10.8% 

Activități de servicii 
administrative și activități 
de servicii 

47 2.7% 1988 3.3% 16774 3.3% 

Învățământ 6 0.3% 355 0.6% 2860 0.6% 

Sănătate și asistență 
socială 

9 0.5% 998 1.6% 8830 1.7% 
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Regiunea analizată 

(44 localități) 
Regiunea de dezvoltare 

CENTRU 
ROMÂNIA 

Domeniu CAEN 
Număr* agenți 

economici 

Pondere 
domeniu de 

activitate 

Număr 
întreprinderi** 

Pondere 
domeniu de 

activitate 

Număr 
întreprinderi** 

Pondere 
domeniu de 

activitate 

Activități de spectacole, 
culturale și recreative 

3 0.2% 573 0.9% 4711 0.9% 

Alte activități de servicii 19 1.1% 1144 1.9% 10328 2.0% 

Activități ale gospodăriilor 
private în calitate de 
angajator 

2 0.1%     

Total 1723 100% 60893 100% 504666 100% 

*Sursa datelor: Borg Design S.R.L ce utilizează surse publice (Monitorul Oficial, Ministerul de Finanțe, Registrul 

Comerțului, ANAF, Buletinul Insolvenței, Portalul justiției, etc.) și informații obținute în mod direct de la agenții 

economici 

** Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 

Cercetând mai în detaliu domeniul de activitate, constatăm că firmele active din domeniul 

industriei prelucrătoare se concentrează în câteva domenii importante: prelucrarea  lemnului 

și fabricarea mobilei (27% dintre firmele din acest domeniu) și  industria alimentară (23% din 

care 15% unități de morărit și de fabricare a produselor de brutărie), industria textilă (7%). 

Așa cum era de așteptat, orașele din regiunea analizată concentrează numărul cel mai mare 

de agenți economici: cele patru orașe (Dumbrăveni, Agnita, Rupea și Avrig) însumează 38% 

din agenții economici activi. Dintre acestea, orașul cu cel mai mare număr de firme și cu 

diversitatea cea mai mare este Avrig, urmat de Rupea și Agnita. Analizând datele la nivel de 

comună, observăm că localitățile cu numărul cel mai mare de firme (peste 60 de firme 

înregistrate) se află în vecinătatea unor centre urbane: Albești și Daneș care sunt în 

vecinătatea Sighișoarei, Hoghiz care este localizat pe drumul european E81, în vecinătatea 

orașului Rupea și Mândra care se învecinează cu orașul Făgăraș. La polul opus, trebuie 

menționate comunele care au mai puțin de 10 firme înregistrate: Brădeni, Mihăileni, Bruiu, 

Chirpăr și Alțâna.   

Urmărind distribuția agenților economici pe localități, observăm că în domeniul agriculturii, 

silviculturii și pisciculturii cei mai mulți agenți economici activi se regăsesc în Șercaia, Avrig, 

Rupea, Saschiz, Albești, Dumbrăveni, Arpașu de Jos, Ucea, și Șoarș. Din totalul firmelor ce au 

acest domeniu principal de activitate, 28% activează în domeniul silviculturii și exploatării 

forestiere. De asemenea, 23% dintre firmele din acest domeniu au activități în ferme mixte 

(cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor). Industria prelucrătoare se regăsește cu 

o mai mare frecvență în orașul Avrig, Agnita, Rupea, Albești, Dumbrăveni și în Porumbacu de 

Jos.  Sectorul construcțiilor este de asemenea mai bine reprezentat în mediul urban dar și în 

două comune: Albești și Mândra. În ceea ce privește comerțul, aici ar trebui semnalate 

comunele cu un număr foarte scăzut de agenți economici sau care nu au nici o firmă în 

domeniul comerțului: Brădeni și Chirpăr (din datele oficiale, nu există nici o firmă cu acest 

domeniu principal de activitate) și Mihăileni, Alțâna, Bruiu sau Marpod (sub 3 agenți 

economici în acest domeniu). Sectorul ”Hoteluri și restaurante” este foarte diferit dezvoltat în 

regiunea analizată. Astfel, orașul Avrig și Agnita  se detașează cu câte 20 de astfel de unități, 
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urmând Rupea și comuna Daneș cu 9 respectiv 8 unități. 9 localități din regiunea analizată nu 

au niciun agent economic în acest domeniu de activitate în care sunt incluse hoteluri și alte 

unități de cazare, restaurante și alte servicii de alimentație, baruri și alte activități de servire a 

băuturilor. În ceea ce privește structura activităților, 39% dintre aceste firme sunt în principal 

baruri și alte activități de servire a băuturilor, 21% alte servicii de cazare12, 18% facilități de 

cazare pentru vacanțe și perioade scurte13, și 2,6% (4) hoteluri și alte facilități de cazare 

similare.  

În ceea ce privește cifrele de afaceri ale firmelor din regiune, au fost analizate datele oficiale 

din bilanțurile pentru anul 2010. Însumând cifrele de afaceri ale firmelor pe localități se 

constată diferențe foarte mari între acestea. Astfel, există localități unde firmele au avut o 

cifră totală de afaceri sub 100.000 Euro: Mihăileni, Brădeni, Ungra și Șoarș. Orașele din 

regiune și alte două comune (Șercaia și Ucea) au avut firme cu o cifră totală de afaceri de 

peste 10.000.000 Euro. Maximul s-a înregistrat în orașul Avrig unde firmele au avut o cifră 

totală de afaceri de peste 36.000.000 Euro.  

Am calculat, de asemenea, și o cifră medie de afaceri pe localitate, astfel încât să ținem cont și 

de numărul de firme existente  (vezi Figura 1).  Se detașează o serie de localități cu firme cu 

un volum anual foarte mic al afacerilor (o medie sub 30.000 Euro): Ungra, Șoarș, Părău, 

Chirpăr și Marpod. Există 4 localități cu agenți economici mult mai performanți, media cifrei 

de afaceri fiind mai mare de 200.000 Euro: Ucea, Arpașu de Jos, Șercaia, Avrig. Dezvoltarea 

sectorului de afaceri este mult mai accentuată în jurul unor poli urbani (Sibiu, Sighișoara) și 

în jurul drumului european ce leagă Brașov de Sibiu.

                                                           
12 Aceasta include cazare temporară sau pe termen lung în camere single sau comune pentru studenți, muncitori 
sezonieri sau alte persoane 
13 Aceasta include cazarea în spații sau camere complet dotate, cu facilități pentru gătirea mesei sau bucătării 
echipate complet.  
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.Figura 1. Cifra medie de afaceri și totalul firmelor înregistrate, pe localitate, 2010 
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Domeniile de activitate cele mai eficiente din punctul de vedere al volumului 

încasărilor sunt industria prelucrătoare, agricultura și silvicultura și comerțul.    

 

Tabelul 13. Cifra medie de afaceri în 2010, pe domenii de activitate, în regiunea 
analizată 

Secțiune Domeniu 
Cifra medie de 
afaceri (Euro) 

Numărul de 
cazuri 

A Agricultură, silvicultură 235514 99 

C Industrie prelucrătoare 400656 156 

F Construcții 55788 131 

G Comerț 104822 470 

H Transport și depozitare 86833 97 

I Hoteluri și restaurante 73676 99 

M 
Activități profesionale, științifice  și 
tehnice 

47128 63 

N 
Activități de servicii administrative și 
servicii suport 

56315 32 

S Alte servicii 15513 13 

Total 141092 1214* 

Sursa datelor: baza de date Borg Design SRL 
*Totalul agenților economici ce au depus situația financiară pentru anul 2010 

 

 

Din punctul de vedere al forței de muncă absorbite, industria prelucrătoare este cea 

care creează cele mai multe locuri de muncă, (52%) dintre angajații declarați se 

regăsesc în acest domeniu de activitate. Firmele din domeniul industriei 

prelucrătoare au o medie mult mai ridicată a numărului de angajați pe unitate, 

datorită faptului că există câteva firme mari (peste 250 de angajați), două dintre 

acestea participând la studiul nostru:  Tricostar SRL și Agnetheln Mobilă Tapițată 

SRL, ambele din Agnita. De asemenea, trebuie menționată firma de prelucrare a 

cărnii Carmolimp din Ucea de Jos, care are de asemenea peste 250 de angajați. 

Industria extractivă are numărul mediu de angajați cel mai ridicat, dar aceasta ocupă 

doar 2% din totalul angajaților existând un număr mic de companii active în acest 

domeniu. Alte domenii cu un potențial mai ridicat de ocupare a forței de muncă sunt: 

agricultura și silvicultura (ocoalele silvice din această zonă ridicând media pentru 

această ramură economică), transportul și depozitarea, și comerțul cu amănuntul.  

 

Tabelul 14. Distribuția angajaților după domeniul principal de activitate al firmei  

Categoria CAEN  
Nr. mediu 
de angajați 

Total angajați 
pe domeniu 

% din total 
angajați 
declarați 

Nr. 
maxim de 
angajați 

raportați 

Nr. 
firme 

Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

6.89 551 9.8% 75 80 

Industria extractivă 43.67 131 2.3% 120 3 

Industria prelucrătoare 33.69 2931 52.0% 450 87 
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Categoria CAEN  
Nr. mediu 
de angajați 

Total angajați 
pe domeniu 

% din total 
angajați 
declarați 

Nr. 
maxim de 
angajați 

raportați 

Nr. 
firme 

Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

2 8 0.1% 7 4 

Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

16.22 146 2.6% 55 9 

Construcții 4.49 332 5.9% 23 74 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor și 
motocicletelor 

3.6 475 8.4% 36 132 

Transport și depozitare 9.04 515 9.1% 180 57 

Hoteluri și restaurante 3.24 191 3.4% 20 59 

Informații și comunicații 7.86 55 1.0% 45 7 

Intermedieri financiare și 
asigurări 

2 2 0.0% 2 1 

Tranzacții imobiliare 4.25 17 0.3% 7 4 

Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

1.57 63 1.1% 6 40 

Activități de servicii 
administrative și activități de 
servicii suport 

12.92 155 2.8% 90 12 

Învățământ 4.67 14 0.2% 6 3 

Sănătate și asistență socială 2.2 11 0.2% 3 5 

Alte activități de servicii 3.18 35 0.6% 18 11 

Total 9.58 5632 100.0% 450 588 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

 

Cei mai mulți dintre salariați sunt angajați cu contract pe perioadă nedeterminată și 

cu normă întreagă. În medie, din 10 angajați 9 sunt cu contract pe perioadă 

nedeterminată și cu normă întreagă. În ceea ce privește navetismul, 29% dintre firme 

au angajați care fac naveta din alte localități, navetiștii reprezentând 36% din totalul 

salariaților raportați, cu o medie de 12 navetiști în firmele care au astfel de angajați. 

Localitățile în care a fost raportat numărul cel mai mare de navetiști (mai mult de 50 

de navetiști/companie) sunt: Hoghiz, Albești, Ileni, Avrig, Agnita, Daneș, Șercaia, 

Daia și Arpașu de Jos. 

 
Tabelul 15. Numărul mediu de angajați ce revin unei companii, după tipul contractului 

de muncă 

Număr mediu angajați în prezent, categorii 
Medie 

eșantion 
Baza de 

raportare 

Total  10 586 

Cu contract pe perioadă nedeterminată 9 579 

Cu contract pe perioadă determinată 1 576 
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Număr mediu angajați în prezent, categorii 
Medie 

eșantion 
Baza de 

raportare 

Cu normă întreagă 9 578 

Cu normă parțială 1 574 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

Tabelul 16. Distribuția companiilor după navetism 

Numărul de angajați care fac naveta din alte localități 
% Total 

eșantion 

Nici un angajat nu face naveta din altă localitate 68 

Cel puțin un angajat face naveta din altă localitate 29 

NȘ/NR 3 
  

Număr mediu angajați care fac naveta din altă localitate 12 

Baza de raportare - număr firme cu cel puțin un angajat care face naveta din altă 
localitate 

173 

 

În ceea ce privește munca cu caracter sezonier, doar 21% dintre companii au angajat 

în 2011, sezonier, în medie 9 angajați/companie care apelează la o astfel de forță de 

muncă. Populația ocupată sezonier reprezintă aproximativ 10% din totalul 

angajaților permanenți. Agricultura și silvicultura este domeniul de activitate unde se 

regăsesc cei mai mulți lucrători sezonieri, iar în ceea ce privește distribuția geografică 

a firmelor ce angajează sezonier locuitori, trebuie să menționăm Șoarș, Viștea, 

Dumbrăveni, Mândra, Nemșa, Iacobeni, Agnita, Laslea, Albești, Rupea și Hoghilag.  

 

Tabelul 17. Distribuția companiilor după sezonalitatea angajării forței de muncă 

Persoane angajate sezonier 
% Total 

eșantion 

DA,  angajează sezonier forță de muncă 21 

NU,  nu angajează sezonier forță de muncă 78 

NȘ/NR 1 

  

Număr mediu maxim de persoane angajate sezonier într-o perioadă de 
vârf în 2011 

9 

Baza (cei care au răspuns DA și au angajat cel puțin 1 lucrător sezonier în 2011) 67 

 

La nivel de localitate a fost calculat un indice reprezentând capitalul economic al 

comunității (vezi Figura 2). Capitalul financiar14 (sau economic) se referă la resursele 

                                                           
14 Indicele factorial obţinut prin analiza componentelor principale, folosind următorii indicatori: 

- Venituri totale medii la bugetul local raportate la populația comunei. Perioada de 
referință 2009-2011, date din ancheta la nivel de primării. 
- Venitul mediu pe membru de gospodărie, date din ancheta la nivel de gospodării. 
- Rata sărăciei, calculată ca ponderea gospodăriilor care au venituri medii pe membru de 
gospodărie mai mici de 60% din venitul mediu pe membru de gospodărie la nivelul eșantionului 
total de gospodării. Datele primare provin ancheta la nivel de gospodării. 
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financiare (bani lichizi, economii, remitențe etc.) pe care oamenii le folosesc pentru 

a-și atinge obiectivele legate de modul de câștigare a existenței. Acest capital 

disponibil gospodăriilor rurale poate proveni din conversia producției lor în bani 

lichizi în scopul de a economisi sau de a investi în alte activități. Gospodăriile pot de 

asemenea apela la credit formal sau informal pentru a suplimenta propriile resurse 

financiare. De asemenea, capitalul economic reflectă veniturile disponibile la nivelul 

administrației locale.  

Indicatorul ia valori de la 0 la 100, unde 0 indică un capital economic extrem de 

scăzut, iar 100 un capital economic extrem de ridicat. Localitățile din centrul regiunii 

analizate au resurse economice extrem de scăzute. Agnita, deși are un capital 

economic mai ridicat nu are capacitatea de a funcționa ca un pol de dezvoltare 

economică, fiind înconjurată de localități cu capital financiar extrem de scăzut: 

Laslea, Iacobeni, Merghindeal, Chirpăr și două localități cu capital economic scăzut: 

Alțâna și Bârghiș. O situație similară, dar de amploare mai mică se constată și în ceea 

ce privește orașul Rupea, în a cărei vecinătate se află două localități cu un capital 

economic scăzut: Jibert și Bunești. Avrig, în schimb, prin poziția sa (aflat în 

vecinătatea Sibiului și pe drumul european E68) are un potențial economic mult mai 

ridicat și are în vecinătatea sa localități mai dezvoltate din punct de vedere economic. 

 

                                                                                                                                                                                     
- Ponderea gospodăriilor care au salarii ca principală sursă de venit,  date din 
ancheta la nivel de gospodării. 

Indicele KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) de adecvare a modelului factorial este de 0.591, iar factorul 
principal unic explică 51% din variaţia matricei de date. 
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 Figura 2. Capitalul economic, pe localitate
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2.2. Evoluția sectorului economic 
 

Datele oficiale privind cifrele de afaceri raportate de firmele din localitățile din zona 

analizată pentru anii 2006 – 2010 ne indică o scădere bruscă în anul 2008 urmată de o 

creștere importantă în 2009. În 2010, creșterea a fost mult mai mică comparativ cu 

2009, dar tendința de creștere s-a menținut. 

 

Figura 3. Evoluția cifrei medii de afaceri (euro), 2006 - 2011 

Sursa datelor: Borg Design  

Cercetarea realizată în rândul agenților economici în anul 2012 a relevat faptul că în 

perioada 2008 – 2011 s-a înregistrat o creștere a veniturilor firmelor (o creștere medie 

de 24%), dar la nivelul profitului schimbarea este nesemnificativă (o creștere de 1,8%). 

De altfel, în cazul cifrei de afaceri se observă nu numai o creștere a mediei ci și o 

creștere a variației, practic a diferențelor dintre firme în 2011 față de anul 2008. 

Domeniile de activitate economică ce au înregistrat creșterile cele mai mari sunt 

industria extractivă, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, sectorul informații și 

comunicații. Creșteri mai mici au avut și agricultura și silvicultura și industria 

prelucrătoare. De altfel, aceste ultime două domenii de activitate au înregistrat și 

creșteri ale profitului, alături de comerț și servicii. 
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Figura 4. Evoluția cifrei medii de afaceri (euro) după domeniul de activitate, 2008 – 2011 

 
 
Figura 5. Evoluția profitului mediu (euro) după domeniul de activitate, 2008 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa datelor: Ancheta Gallup   
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Dacă în cazul cifrei de afaceri comparația 2008 – 2011 ne indică o creștere, în cazul 

numărului de angajați se constată menținere a numărului mediu de salariați (10 

salariați/companie) cu diferențe după domeniul de activitate. Astfel, creșteri ale 

personalului angajat au fost în industria prelucrătoare, în sectorul transport și 

depozitare, și informații și comunicații. Domeniile cu reducerile mai importante de 

personal sunt sectorul imobiliar, servicii și construcții. Graficul ne arată și o scădere 

dramatică în domeniul distribuției apei, salubrității și gestionării deșeurilor, dar 

numărul de firme din acest domeniu este foarte mic, astfel că media este puternic 

influențată de schimbările la nivelul unei firme. 

Figura 6. Numărul mediu de angajați pe domenii de activitate, 2008 - 2012 

 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

 

Agenții economici se împart în două categorii aproximativ egale în ceea ce privește 

tipologia principalilor clienți: 48% dintre agenții economici intervievați au declarat că 

principalii clienți sunt persoane fizice, iar 46% că principalii clienți sunt persoane 

juridice. Domeniile de activitate orientate cel mai mult către persoanele fizice sunt în 

primul rând industria hotelieră și restaurantele, urmată de comerțul cu ridicata și cu 

amănuntul. Domeniile în care frecvența agenților ce au ca principali clienți persoanele 

fizice este foarte mică în industria prelucrătoare și în sectorul transporturilor și 

depozitării.  
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Tabelul 18. Tipologia clienților, după domeniul de activitate 

 Cei mai mulți clienți ai dumneavoastră sunt: 

Domeniul de activitate 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

NR Total 

Agricultură, silvicultură și pescuit 30 61 9 100 

Industria prelucrătoare 17 77 6 100 

Construcții 45 54 1 100 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 77 17 6 100 

Transport și depozitare 17 78 5 100 

Hoteluri și restaurante 83 9 9 100 

Total 48 46 5 100 

Sursa datelor: Ancheta Gallup ( %pe linie) 

 

Piețele de desfacere sunt în principal cele naționale, doar 8% dintre agenții economici 

au ca principali clienți persoane fizice sau juridice din alte țări. Industria prelucrătoare 

este cea care are cei mai importanți clienți ce provin din alte țări.  

 

Tabelul 19. Localizarea clienților, după domeniul de activitate al afacerii 

 
De unde provin cei mai importanți clienți ai dumneavoastră? 

Domeniul de activitate 

Localitatea în 
care își 

desfășoară 
activitatea 

Alte localități 
din țară 

Alte 
țări 

Altă 
situație 

NR Total 

Agricultură, silvicultură și pescuit 14 71 5 6 4 100 

Industria prelucrătoare 17 49 28 1 5 100 

Construcții 36 59 3 3 0 100 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul 

68 22 3 2 5 100 

Transport și depozitare 16 64 12 3 5 100 

Hoteluri și restaurante 45 36 9 5 5 100 

Total 37 48 8 3 4 100 

Sursa datelor: Ancheta Gallup ( % pe linie) 

 

Domeniul cel mai ancorat în piața locală este comerțul cu ridicata sau amănuntul. 45% 

dintre hotelurile și restaurantele chestionate declară că cei mai importanți clienți provin 

din localitatea în care-și desfășoară activitatea, doar 9% având printre clienții 

importanți persoane din alte țări. Această pondere ridicată a clienților din aceeași 

localitate poate fi explicată și de numărul mai mare de unități de alimentație publică și 



37 
 

baruri. În ceea ce privește localizarea furnizorilor, situația este mult mai diversă: în 71% 

din firmele din domeniul Hoteluri și restaurante  furnizorii de materii prime și 

echipamente sunt din alte țări.  

 

Tabelul 20. Localizarea furnizorilor, după domeniul de activitate al afacerii 

 
De unde provin cei mai importanți furnizori de materii prime și 

echipamente ai dumneavoastră? 

Domeniul de activitate 
Localitatea în care 

își desfășoară 
activitatea 

Alte localități 
din țară 

Alte 
țări 

Altă 
situație 

NR Total 

Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

25 58 8 3 8 100 

Industria prelucrătoare 17 64 13 1 5 100 

Construcții 30 59 5 4 1 100 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul 

7 77 4 5 8 100 

Transport și depozitare 12 72 9 3 3 100 

Hoteluri și restaurante 0 21 71 3 5 100 

Total 17 67 6 5 5 100 

Sursa datelor: Ancheta Gallup ( % pe linie) 

 

Ca mijloace de adaptare, firmele pot adopta o serie de acțiuni menite să crească 

productivitatea. Jumătate dintre firme relatează că în ultimele 12 luni și-au îmbunătățit 

calitatea produselor sau serviciilor. Aproximativ 1 din 5 firme și-a adaptat oferta, astfel, 

fie a extins capacitatea de producție, fie și-a mărit efectivul de salariați pentru a crește 

producția.  

Analizând măsurile adoptate după domeniul de activitate al agentului economic, 

constatăm că extinderea capacității de producție este mai frecvent menționată de 

agenții economici din agricultură și silvicultură și de cei din industria prelucrătoare; 

introducerea de produse sau servicii noi este mai frecventă în rândul hotelurilor și 

restaurantelor; angajarea de lucrători noi permanenți, îmbunătățirea calității 

produselor și vânzarea pe noi piețe se detașează ca frecvență în cazul industriei 

prelucrătoare. Reducerea capacității de producție/de oferire de servicii este mult mai 

frecventă în cazul construcțiilor, sector de activitate puternic afectat în toată țara pe 

parcursul crizei. 
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Q: Pe parcursul ultimelor 12 luni ați făcut vreuna din următoarele schimbări la nivelul afacerii 
dumneavoastră?

% companii ce au făcut schimbari in ultimele 12 luni

Figura 7. Schimbări produse la nivelul afacerii în ultimele 12 luni 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

 

Tabelul 21. Schimbări produse la nivelul afacerii în ultimele 12 luni, după domeniu de 
activitate 

Schimbări în ultimele 12 luni 
Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

Industria 
prelucrătoare 

Construcții 

Comerț cu 
ridicata și 

cu 
amănuntul 

Transport 
și 

depozitare 

Hoteluri și 
restaurante 

Extindere capacitate de producție / 
oferire de servicii / de vânzare 

31 32 21 18 21 17 

Introducere produse / servicii noi 15 23 16 22 17 26 

Angajat noi lucrători (exclus 
sezonieri) 

23 43 20 18 24 14 

Îmbunătățirea calității produselor / 
serviciilor 

44 63 43 47 31 48 

Vânzare pe alte piețe / locuri 21 33 11 9 16 3 

Reducere capacități de producție / 
oferire de servicii / de vânzare 

19 15 28 12 16 5 

Sursa datelor: Ancheta Gallup (% pe linie) 

 

Pentru ultimele 12 luni de activitate, agenții economici au fost rugați să-și autoevalueze 

evoluția vânzărilor. Doar 24% afirmă că vânzările au crescut, iar dintre aceștia, doar 4% 

consideră că vânzările au crescut mult. 35% au înregistrat scăderi, din care 18% sunt 

scăderi mari. Domeniile cu creșterile cele mai mari sunt industria prelucrătoare și 

hotelurile și restaurantele. Construcțiile sunt un domeniu în care situațiile au tendința 



39 
 

să se polarizeze, firmele situându-se mai puțin în categoria de mijloc, de constanță a 

vânzărilor. Scăderile cele mai mari ale vânzărilor sunt în domeniul construcțiilor și în 

cel al transportului și depozitării.  

Figura 8 - Evoluția vânzărilor în ultimele 12 luni 

 
Sursa datelor: Ancheta Gallup 

 

Tabelul 22 - Evoluția vânzărilor în ultimele 12 luni, după domeniul de activitate  

Domeniul de activitate 
Au 

crescut 
mult 

Au 
crescut 
puțin 

Au 
rămas la 

fel 

Au 
scăzut 
puțin 

Au 
scăzut 
mult 

NȘ NR 

Agricultură, silvicultură și pescuit 4 18 38 11 20 3 8 

Industria prelucrătoare 8 22 39 20 9 1 1 

Construcții 3 25 32 12 29 0 0 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 2 16 34 24 17 3 4 

Transport și depozitare 2 19 28 19 29 2 2 

Hoteluri și restaurante 5 24 40 16 10 3 2 

Total 4 20 36 17 18 2 3 

Sursa datelor: Ancheta Gallup, (% pe linie) 
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Q: În ultimele 12 luni vânzările afacerii dvs. au ...?
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Q: În ultimele 12 luni profitabilitatea afacerii dvs. a ...?

Evaluarea profitabilității în ultimele 12 luni de activitate urmează aceeași structură ca și 

evaluarea evoluției vânzărilor. Totuși, ca domenii mai puțin profitabile, sunt mai 

frecvent menționate comerțul, transportul și depozitarea și construcțiile. Cele mai 

profitabile (26% au menționat că în ultimele 12 luni a crescut profitabilitatea) sunt 

industria prelucrătoare și hotelurile și restaurantele. 

Figura 9 - Evoluția profitabilității în ultimele 12 luni 

 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

Tabelul 23 - Evoluția profitabilității în ultimele 12 luni, după domeniul de activitate  

Domeniul de activitate 
A 

crescut 
mult 

A 
crescut 
puțin 

A rămas 
la fel 

A 
scăzut 
puțin 

A scăzut 
mult 

NȘ NR 

Agricultură, silvicultură și pescuit 3 16 36 16 14 10 5 

Industria prelucrătoare 6 20 41 18 9 3 2 

Construcții 4 16 33 16 26 5 0 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 2 16 36 23 14 5 5 

Transport și depozitare 5 14 33 17 28 2 2 

Hoteluri și restaurante 5 21 38 16 14 5 2 

Total 4 18 36 19 16 5 3 

Sursa datelor: Ancheta Gallup, (% pe linie) 
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Previziunile agenților economici pe termen scurt sunt mai mult optimiste: 43% se 

așteaptă să le crească volumul vânzărilor și doar 18% au previziuni negative. Cei mai 

optimiști sunt cei din domeniul turismului, iar cei mai pesimiști sunt cei din 

transporturi și depozitare. Previziunile pentru evoluția profitabilității urmează aceeași 

distribuție, cei mai pesimiști fiind cei din transporturi și depozitare, urmați de agenții 

economici din domeniul construcțiilor.  

 

Tabelul 24 - Așteptări față de vânzări în următoarele 12 luni, după domeniul de activitate  

Domeniul de activitate 
Să 

crească 
mult 

Să 
crească 

puțin 

Să 
rămână 

la fel 

Să 
scadă  
puțin 

Să scadă 
mult 

NȘ NR 

Agricultură, silvicultură și pescuit 13 31 25 9 6 11 5 

Industria prelucrătoare 11 31 43 5 5 3 2 

Construcții 5 34 24 18 11 8 0 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 5 36 28 16 5 7 4 

Transport și depozitare 7 33 24 10 17 7 2 

Hoteluri și restaurante 9 41 26 9 9 5 2 

Total 10 33 29 11 7 7 2 

Sursa datelor: Ancheta Gallup, (% pe linie) 

 

Tabelul 25 - Așteptări față de profitabilitate în următoarele 12 luni, după domeniul de 
activitate  

Domeniul de activitate 
Să 

crească 
mult 

Să 
crească 

puțin 

Să 
rămână 

la fel 

Să 
scadă  
puțin 

Să scadă 
mult 

NȘ NR 

Agricultură, silvicultură și pescuit 13 38 19 9 6 11 5 

Industria prelucrătoare 7 38 39 2 5 7 2 

Construcții 9 29 22 17 12 11 0 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 5 38 30 8 5 11 5 

Transport și depozitare 5 33 26 9 19 7 2 

Hoteluri și restaurante 14 31 28 9 7 9 3 

Total 9 35 28 9 8 9 3 

Sursa datelor: Ancheta Gallup, (% pe linie) 
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Strategiile de dezvoltare pe termen scurt se concentrează mai mult pe creșterea calității 

produselor și serviciilor oferite. Doar 7% dintre agenții economici din zonă și-au 

planificat o reducere a capacității de producție sau de oferire de servicii.  

Agricultura și silvicultura se detașează de celelalte ramuri de activitate prin două 

strategii: extinderea capacității de producție și orientarea către noi piețe. Industria 

prelucrătoare se detașează prin strategii de vânzare pe alte piețe, iar construcțiile printr-

o mai mare frecvență a planurilor de reducere a capacității de producție. 

Tabelul 26 - Schimbări planificate în următoarele 12 luni, după domeniul de activitate  

Schimbări în următoarele 12 luni, % DA 
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Extindere capacitate de producție / oferire de 
servicii / de vânzare 

59 48 49 42 47 33 46 

Introducere produse / servicii noi 34 44 41 46 38 40 41 

Angajat noi lucrători (exclus sezonieri) 48 48 49 39 41 31 42 

Îmbunătățirea calității produselor / serviciilor 66 68 67 58 48 57 63 

Vânzare pe alte piețe / locuri 48 52 38 25 33 19 36 

Reducere capacități de producție / oferire de 
servicii / de vânzare 

6 3 17 5 9 7 7 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

 

Problemele cu care se confruntă sectorul economic sunt în primul rând legate de lipsa 

lichidităților financiare (34% menționează aceste probleme), mai ales în condițiile 

nerespectării termenelor de plată prevăzute în contracte. A doua mare problemă o 

reprezintă piețele de desfacere care sunt fie slab dezvoltate, fie marcate de 

comportamente neconcurențiale sau de corupție. De asemenea, sărăcia ce 

caracterizează zona este o problemă legată de piețele de desfacere pentru cei care au 

clienți persoane fizice. Lipsa locurilor de muncă este menționată ca atare de către 

reprezentanții firmelor tot din perspectiva clienților fără loc de muncă, fără resurse 

financiare, deci fără putere de cumpărare. Aceste trei mențiuni (piețe de desfacere, 

sărăcia și puterea de cumpărare și lipsa locurilor de muncă) sunt menționate de 34% 
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Q: În opinia dumneavoastră, care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă 
întreprinzătorii din zonă?

dintre respondenți. Fiscalitatea este considerată a fi foarte ridicată și constituie o 

barieră în calea dezvoltării sectorului economic.  

Figura 10 - Percepții privind problemele întreprinzătorilor (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ancheta Gallup 

 

 

2.2. Perspectivele actorilor locali asupra dezvoltării mediului economic 
 

Agricultura bazată în primul rând pe creşterea animalelor este percepută a fi principala 

activitate ce poate aduce venituri locuitorilor din zonă. De altfel, această regiune a fost 

una agricolă chiar și în perioada de industrializare din perioada comunistă, unităţile 

industriale fiind și atunci localizate în oraşele din vecinătate: Sibiu, Mediaş, Sighişoara 

şi într-o măsură mult mai mică Agnita. Concentrarea activităţilor economice în 

domeniul agriculturii are drept consecinţe migraţia forţei de muncă fie către polii 

urbani din regiune, fie în străinătate. Pe termen lung, acest fapt va accentua 

îmbătrânirea demografică și scăderea populaţiei în zonă.  

”R: Da. Nu, în localitate nu se întorc pentru că în localitate nu au ce să facă. 

Nefiind fabrici, nefiind... noi... Valea Hârtibaciului se numea... se numeşte şi 

Valea Plângerii. Valea Hârtibaciului nu a fost niciodată o zonă industrializată. 

Deci a fost o zonă de creştere a animalelor, nu cu un potenţial industrial. și 
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nefiind industrie, oamenii, e de înţeles că nu au ce să facă. Oamenii trebuie să 

migreze către oraş, oraşul cel mai apropiat este Sibiu. E o distanţă, deci de 

parcurs cu maşina, 32 km, în 20 de minute sunt la serviciu, îi aduc cu 

microbuzele, cu astea, dar aici nu au, efectiv acasă nu au ce să facă. [....] pe 

maşina lor personală, dar în localitate nu există unităţi care să absoarbă această 

forţă de muncă pentru că ei ar sta foarte bine aici.” (Marpod, reprezentant 

instituţie publică). 

Specificul agricol al zonei este explicat, pe de-o parte, prin cadrul natural, iar pe de altă 

parte, de condiţiile socio-economice. Relieful şi calitatea solului sunt factori ce 

determină o diversitate foarte scăzută a culturilor practicate: cereale, lucernă și într-o 

mai mică proporţie hameiul. Cultivarea plantelor nu este considerată a fi o activitate ce 

ar putea aduce profit, ci mai degrabă o activitate ce asigură furajul pentru creşterea 

animalelor deoarece costul lucrărilor agricole este foarte mare, iar productivitatea este 

mică în această zonă.  

“I: În următorii 5 ani, care credeţi că sunt direcţiile pe care se va dezvolta 

economia locală?  

R: Tot numa’ creşterea animalelor, că asta e zona noastră, mai de deal şi 

agricultura, cultura mare cum se spune, porumb, grâu, altceva nu văd, 

deocamdată nicio investiţie pe raza comunei să se creeze alte locuri de muncă” 

(Chirpăr, fermier) 

 

“I: În momentul acesta, puteţi să spuneţi că agricultura aşa cum e făcută aici e 

profitabilă? Ies bani din agricultură?  

R: Din agricultură nu, mai ies din animale. În primul rând că e puţină, e scumpă 

motorina, nu poţi să ari mult, să pui 2-3 hectare de porumb, nu îţi permiţi” 

(Chirpăr, fermier) 

 

“Acuma se cultivă în general plante de nutreţ, porumb siloz, porumb boabe tot 

mai mult ca nutreţ. În general, se cultivă culturi furajere […]Grâu tot pentru 

animale, nu se mai cultivă că să facă omu’ pâine sau prea puţin, pe sate, aşa 

izolat. Deci culturi furajere asta e ponderea. Cartofi izolat, fiecare cât să-şi 

asigure hrana, nu sunt pentru comercializat.” (Agnita, activist) 

În localităţile analizate, cei mai mulţi dintre fermieri practică o agricultură de 

subzistenţă sau cel mult de semi-subzistenţă. De-a lungul anilor s-a dezvoltat o tendinţă 

de trecere către agricultura extensivă, la nivelul fiecărei localităţi existând un număr mic 

de fermieri ce se detaşează clar prin suprafeţele exploatate şi numărul de capete de 

animale deţinute. O parte dintre intervievaţi corelează aceste tendinţe cu mecanismele 

financiare de susţinere a agricultorilor respectiv fondurile nerambursabile și 

subvenţiile. Chiar dacă acest tip de agricultură este cel care poate aduce un profit 
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întreprinzătorilor, la nivelul comunităţii beneficiile sunt mai mici, neavând capacitatea 

de a absorbi forţa de muncă neocupată.  

”Avem cel puţin 30000 de ovine care sunt pe raza administrativă a comunei 

Marpod și după aceea vin taurinele şi în rest, celelalte specii de animale sunt 

aşa... în limite normale. Oamenii fac o agricultură de subzistenţă. și numărul cel 

mai mare de animale e deţinut de vreo 6 fermieri, ciobani care sunt puternici. Au 

accesat fonduri europene, au făcut pe diverse linii şi şi-au făcut și lăptării şi mă 

rog, mini făbricuţe de procesare a laptelui. Deci totul a început să se mişte ca 

lumea în ceea ce priveşte modernizarea la toate obiectivele în procesul de 

producţie. Deci, au folosit banii, au fost beneficii şi i-a ajutat foarte mult. S-au 

pus la punct, şi-au unit efectivele, şi-au modernizat fermele, şi-au luat tractoare, 

utilaje agricole.”(Marpod, reprezentant instituţie publică) 

 

”I: Am înţeles. Care ar fi în momentul ăsta, activităţile care aduc cei mai mulţi 

bani? Este agricultura asta care se practică aici, este profitabilă? Se poate… 

L: Păi este, dar uite că nu ne ajută clima. Anul ăsta, de exemplu, am băgat bani şi 

nu se ştie dacă îi mai scoţi.  

I: Din cauza secetei.  

L: Din cauza secetei.  

I: Dar în general? Dacă natura ţine cu dvs.?  

L: Acuma, cu ajutorul, cu subvenţiile, cu astea ne cam descurcăm, nu poţi să zici 

că e rău, dar trebuie să munceşti.” (Nocrich, reprezentant instituţie publică) 

 

”Cam de când s-o început a da subvenţia pe teren, pe animale, atunci ne-am 

dezvoltat un pic mai bine şi până atunci o fost mai greu că am avut închiriat 

terenul de la ADS cu redevenţe foarte mari, deci în 2007 era gata-gata să dăm 

faliment, ne-o fost calculată redevenţa cam 331 de kg de grâu la hectar și trebuia 

să plătim conform bursei de la Londra şi ne-o luat ADS-ul atunci mulţi bani”. 

(Chirpăr, fermier) 

 

“R: Mi se pare că, şi asta a început după revoluţie, că sunt foarte mulţi oieri aici 

şi au venit ciobanii de la munte şi au cumpărat teren aici, că aici o fost mult loc 

după ce o plecat saşii, dar de 10 ani nu mi se pare că se schimbă foarte mult 

destinaţia, ăla care are 2000 de oi, mai ia și  200 de vaci, dar asta nu e, mi se 

pare că ei preiau potenţialul păşunii de la fermieri mici care nu mai sunt. Acum 7 

ani a fost mai mare, acum a rămas o treime, în schimb alţi particulari au mai 

mult, adică se concentrează, puţini fermieri dar cred că numărul capetelor nu se 

schimbă în mare” (Marpod, activist) 

 



46 
 

Persoanele intervievate au identificat și alte schimbări la nivelul activităţilor agricole, 

schimbări ce reprezintă modalităţi de adaptare a fermierilor la cerinţele pieţei şi 

oportunităţile create prin politicile din domeniul agriculturii. Astfel, a fost menţionată 

reducerea masivă a efectivelor de bovine în favoarea ovinelor. Acest fapt este explicat 

prin mai mulţi factori: costuri mai mici necesare pentru creşterea ovinelor, preţuri mai 

bune de desfacere a laptelui și a cărnii de oaie şi subvenţiile pentru păşuni şi animale. 

“I: În următorii 5 ani ce planuri aveţi? 

H: Să ne extindem. 

H: Cu mai mult teren și mai multe animale. 

H1: Să crească efectivul.  

I: Vreţi să mergeţi pe bovine sau pe ovine? 

H: Tata e mai mult cu ovinele,  eu sunt pentru bovine. 

I: Consideraţi că e mai profitabil? 

H: Da, pentru că și iarna se mulg. Produc și iarna. Ovinele în schimb, vara. Dar 

din punct de vedere... se cresc mai uşor ovinele. Ele iarna pot să iasă afară, în 

zăpadă, mai mănâncă, bovinele nu. Când a dat zăpada le bagi în stabulaţie. 

Adică sunt nişte avantaje, dar nu ştiu. Cred că ar fi mai profitabil la bovine 

mecanizat, în care ar fi mult mai simplu. Aşa la ovine chiar nu se poate la noi 

aici. Nici animalele nu sunt făcute pentru aşa ceva. [...] pentru miei nu ştiu cum 

s-ar putea, dar la bovine, da.” (Șoarş, fermier) 

 

“I: E o caracteristică a zonei, a avut loc această schimbare dinspre creşterea 

vacilor în creşterea oilor, peste tot am remarcat că a scăzut numărul de bovine. 

R: Da, păi vă spun şi motivul, centrele astea de colectare a laptelui, adică 

procesatorii, ne-o ofertat care cum ne-o prins, o venit, ne-o luat 4-5-6 luni 

laptele, pe perioada de iarna, s-o dus nu ne-o mai dat banii, la Prodlacta Braşov 

sunt o groază de bani, suntem în proces cu ei, nu numai că e preţul mic, dar nu 

ne dau  nici banii.  

I: Cât se dă acum pe lapte? 

R: 60 de bani litrul de lapte de vacă. Acum am văzut că o venit un privat și parcă 

ăsta se ţine de cuvânt, să dea banii nu că o dat el mai mult, pe timp de iarna o dat 

1,2 lei am înţeles, acum a scăzut la 60 de bani, se poate întâmpla să crească că cu 

seceta asta nu mai au animalele păşune și apă şi o scăzut şi laptele. 

I: și e mai rentabil cu laptele de oaie? 

R: Păi vă spun, cu brânza nu că nu avem la cine să o dăm, vin intermediarii şi ţi-

o iau cu un preţ de nimica şi se duce cu ea în Bucureşti sau în Ploieşti şi o vinde 

brânza de Sibiu, nouă de ne dă poate 10 lei pe kg și el o vinde cu 15 lei. Dar o fost 

preţul asta bun la miei şi omul o ţinut, apoi lâna iar e pe nimica, nu scoatem pe 

lână cât trebuie să plătim tunzătorii, a mai fost subvenţia de 40 de lei şi ai mai 

plătit măcar tratamentele“ (Chirpăr, fermier). 
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În unele localităţi intervievaţii vorbesc despre atingerea unui nivel ce nu mai permite 

dezvoltarea fermelor de ovine deoarece nu mai există păşuni disponibile. Explicaţiile 

pentru aceste situaţii sunt legate de modalităţile de management al terenului (în unele 

localităţi păşunile au fost achiziţionate sau arendate de fermieri din afara localităţii) şi 

de efectele neaşteptate ale subvenţiilor acordate. Proprietarii de parcele mici au fost mai 

puţin interesaţi de vinderea acestora chiar dacă nu aveau resursele umane sau 

financiare necesare pentru lucrarea terenului, devenind interesaţi de primirea 

subvenţiei prin arendarea informală a terenului.  

 

“I: De ce s-a scumpit terenul la chirie și păşunea? 

A: S-au înmulţit oile. 

I: E cerere mai mare? 

A: Da. Exact asta am vrut să zic. Că fiecare deja s-a stabilit. Noi acuma ca să-mi 

fac altă păşune, mai s-o măresc pe asta ce am acuma, trebuie să intru ori peste 

el, ori peste el ca să intru, se dă la licitaţie. Ăla licitează, ăla licitează şi deja se 

ridică sus şi...  

I: Dar parcă am înţeles că nu se mai lucrează, nu se mai cultivă terenul arabil și 

că s-a transformat foarte mult din el în păşune. 

A: Exact. V-am spus, aici sunt 10 stâni precis. Că le-am socotit aşa.  

I: Cât de mult s-au înmulţit efectivele de oi? 

A: De 10 stâne, să zic aşa, o medie de 800 una [...] Că acuma e și moda asta.” 

(Soarş, fermier). 

 

“Deci eu am venit în primărie în 2007, aveam atunci cam 450 hectare cultivat cu 

grâu, cu porumb, cu cereale, am scăzut la jumătate şi se scade într-una cu toate 

ca numărul de utilaje agricole au crescut. 

I: Care e explicaţia? 

R: Prima explicaţie: terenul nu e la oamenii tineri, terenul e la bătrâni, ei sunt 

proprietarii şi ca să arendezi la ei îţi cer o groază de bani, mai bine renunţi, dacă 

nu era cu subvenţia, că mulţi cer subvenţia „subvenţia și îmi plăteşti şi 

impozitul”, motorina e scumpă, lucrările scumpe care nu au utilaje, nu se pot 

descurca, primăria nu mai are teren ca să te poată ajuta și atunci oamenii cer 

exagerat de mult pe hectarul de teren, sau sunt mulţi orăşeni care au moştenit 

părinţii, au 70 de ani şi vor o groază de bani, ei nu se gândesc că tu până îl cultivi 

mai prinzi uite și o secetă, nu scoţi nimic de pe el dar tu trebuie să-i dai arenda, 

nu ai ce face” (Chirpăr, fermier) 

 

”I: Am înţeles. Voiam să ştiu dacă a venit cineva din afară, a fost interesat să 

dezvolte aici sau… 
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L: Acum, la noi ar fi, dar teren nu mai e, de unde să mai fie? Ce să mai, unde să 

mai trăiască, că nu mai au unde. 

I: Sunt parcele mici în general? 

L: Mici, nu mai ce... 1ha, 2, 50 de ari au mai rămas.” (Nocrich, reprezentant 

instituţie) 

 

În alte localităţi terenurile sunt foarte fragmentate, iar lipsa de cooperare între fermieri 

și proprietari conduce la neexploatarea unor terenuri deşi există cerere din partea 

fermierilor. 

 

“R: și aici depinde şi de oameni, dacă găseşti pe unu’ care vrea să-şi vândă 

neapărat că are nevoie atunci de bani atunci poate reuşeşti să cumperi şi mai 

ieftin, dar oamenii mai în vârstă care stau pe ele să spunem aşa , ei au timp să 

aştepte 

I: Rămân nelucrate terenurile? 

R: Foarte mult teren a rămas nelucrat şi chestia este că noi acum am avut 3 

hectare de pământ, nu reuşim să facem cel puţin un contract, deci avem verbal, 

ne interesează că investim o grămadă de bani şi primeşte el subvenţia şi mai dau 

și eu ceva bani. 

I: Arenda. 

R:  Arenda și nu e logic pentru noi chestia asta și acum încercăm să găsim pe 

cineva care ar face măcar un contract pe 5 ani” (Nocrich, antreprenor) 

 

Efectele subvenţiilor reprezintă un subiect ce suscită controverse. Pe de-o parte se 

recunoaşte impactul pozitiv asupra celor care lucrează în domeniul agricol aducând 

resurse financiare esenţiale pentru activităţile economice, mai ales într-o zonă 

considerată foarte săracă. Pe de altă parte, fermierii se plâng de utilizarea 

necorespunzătoare a acestor subvenţii şi de acapararea unor suprafeţe mari de către 

persoane care nu sunt interesate de agricultură.  

 

“Din punctul meu de vedere, agricultura este doar la început de drum în 

dezvoltare. Odată ce-o să se rezolve şi problema cu comasarea terenurilor... o să 

fie... Deci până n-o să se vândă fiecare părticică de terenu-acesta... Cu-atât mai 

mult cu cât... cu cât, v-am spus, o să fie subvenţionate şi o să se ajungă s-ajute 

din partea statului să fie comasarea mult mai rapidă a terenurilor.” (Marpod, 

fermier) 

 

“D: Ei trăiesc din subvenţie. Astăzi mi-a zis unul cu capre, zice că el îşi permite să 

dea brânză gratuit. … Eu zic că e ceva groaznic. Unu: că a fost şi foarte critic în 

faţa situaţiei cu subvenţiile pentru că aici, nu ştiu dacă ştiţi, dar noi primim aici, 
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plăţile agromediu pentru [...] 230 de euro pentru hectar. Vin cei de la Mărginime, 

dar vin şi cei din sat care se înţeleg bine cu o persoană din administraţie nu... şi 

oricine trebuie să fie: veterinarul , e vicele, e primarul, merge şi aşa pentru că nu 

se interesează nimeni și iau în arendă câteva zeci, câteva sute de hectare. E 

făcut... Nu întreabă nimeni de fapt câte oi ai acolo, nu există un plan cum a fost 

cerut deja de la comisarul [...] din anii ’90, [...] 

I: Nu prea există controale să vadă dacă tu respecţi tot ce trebuie să respecţi? 

D: Sunt, dar... cred că ştim cum sunt aplicate normele, când există. La unii nici 

nu există normele. De exemplu, pentru legea de păşunat, pe care o avem din 2011 

nu există încă normele... “ (Hosman, activist) 

 

În prezent, activităţile economice non-agricole  sunt sporadice, dezvoltându-se fie în 

oraşe, fie de-a lungul axelor rutiere importante. Acestea sunt percepute a fi lipsite de 

succes în această zonă, intervievaţii menţionând de cele mai multe ori exemple de 

eşecuri în dezvoltarea unei astfel de afaceri.  

 

”Două persoane au încercat, au făcut fabrici de lapte, caşcavaluri dar n-au 

rezistat concurenţei. Imediat ce au apărut marii procesatori, n-au mai avut unde 

să îşi desfacă marfa și atunci au închis.” (Agnita, activist) 

 

”S-au încercat nişte parcuri industriale, n-au dat rezultat. La intrarea în oraş, s-

au făcut licitaţii, s-au făcut oferte, s-au aşteptat să vina oameni, n-au venit, până 

la urmă a cumpărat un singur investitor care se ocupă de construcţii în zonă. A 

cumpărat terenurile!” (Agnita, activist) 

 

”I: Ce s-ar mai putea face aici în localitate în afară de creşterea animalelor? S-ar 

mai putea dezvolta ceva? 

R: Nu prea văd. 

I: Turismul ar fi o soluţie? 

R: Nu, doar ce vin saşii vara. 

I: Alte activităţi? Adică oamenii au mai lucrat și în alte domenii decât în 

agricultură? 

R: La oraş, la Agnita, dar s-o închis fabricile, a dispărut totul, de exemplu oraşul 

e mai gol ca la noi. 

I: Ce ar trebui să se schimbe astfel încât să se dezvolte această zonă? 

R: În primul rând mentalitatea, ceva la oameni” (Merghindeal, fermier) 

 

”Asta e o mare problemă pentru că aici nu e găsit de lucru. Avem un investitor la 

care au lucrat înainte de criză vreo 50 de oameni. A venit criza… 

I: Aici în Hosman există? Cu ce se ocupă? 
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D: Da. Semi-parchet.  

I: Mai e și acum? Mai funcţionează? 

D: Da. Am numărul lui de telefon. Deci nu prea avem treabă, am încercat de 

câteva ori, dar el nu trăieşte în ţară. E un român din Banat care s-a întors din 

Spania, cu capital spaniol și au băgat atunci mereu, au investit și au avut o fază 

foarte grea și chiar mă gândeam că va pleca, va închide, dar cumva... a 

supravieţuit. Acum cred că lucrează iarăşi 20-30 la el.” (Hosman, activist) 

 

Efectele crizei sunt percepute în mod diferit de intervievaţi: fie consideră că efectele au 

fost aceleaşi ca în orice zonă a ţării (putere de cumpărare mai scăzută, locuri de muncă 

mai puţine, preţuri mai mici la desfacerea produselor), fie criza nu a adus schimbări 

semnificative, această zonă săracă fiind într-o permanentă stare de criză. Indiferent de 

intensitatea percepută a crizei economice, regiunea este considerată drept una săracă şi 

lipsită de perspective. Expresiile cele mai utilizate pentru caracterizarea regiunii sunt: 

„sărăcie”, „oameni necăjiţi”, „zonă defavorizată”, „zonă izolată” şi “Valea Plângerii”.  

 

”R: Păi criza ne-a lovit pe toţi sau noi am fost tot timpul într-o criză, aş putea zice 

şi asta. Că eu la un moment dat am zis „nu simt criza”, dau un exemplu banal, eu 

nici acum 10 ani nu mi-am putut permite să iau 5 kg. de banane cum nu îmi 

permit nici acum. Deci putem zice că nici nu am simţit criza” (Agnita, 

reprezentant instituţie). 

 

”I: A afectat cumva criza economică zona dvs.?  

H: Da. 

I: Afacerea dvs.? 

H: Da. Că automat, a scăzut preţul viţeilor, preţul brânzei. În schimb, angajaţii 

au aceleaşi salarii, din contră cresc, ţigările, creşte preţul la mâncare şi... 

H: Carnea iar foarte ieftină. Mieii de paşte doar 15 lei... ” (Șoarş, fermier) 

 

”Chiar am verificat că aici cu accesările de fonduri, zona defavorizată era zona 

muntoasă. Păi Răşinariul, care e în vârf de munte, dar sunt cu mult mai bogaţi 

decât noi, păi se vinde laptele cu atâta, la noi nici măcar atât, 60 de bani și acolo 

îl vinzi cu 2-3 lei, că fiind aproape de oraş se duc şi-l vând direct” (Alţâna, 

reprezentant instituţie)  

 

“În primul rând, Valea Hârtibaciului e o zonă destul de părăsită. Ăsta a fost 

avantajul ei, îi mai spunea şi Valea Plângerii pentru că nu se întâmpla nimic pe 

aici. Peisajul a fost cât de cât conservat. și cel arhitectural, tot cât de cât pentru 

că nu a fost o intervenţie asupra fondului construit. Avantajul ar fi că e o zonă 

etnografică destul de compactă şi izolată și şi-a păstrat tradiţiile foarte [...] E 
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mărginită de macrozonele geografice Târnave, Rupea, Mărginimea Sibiului, Olt. 

Şi e cumva și închisă de podiş. Deci o secţiune, e ca o cuvă aşa. A primit destul de 

greu intrări din afară şi influenţe.” (Alţâna, activist) 

 

 

2.3. Perspectivele actorilor asupra barierelor în dezvoltarea economică a 
zonei 
 

 

Factorii care influenţează dezvoltarea economică a acestei zone, identificaţi din 

interviurile realizate cu antreprenori şi reprezentanţi ai instituţiilor locale, sunt pe de-o 

parte, factori generali externi, ce ţin de funcţionalitatea sistemului economic, pe de altă 

parte, sunt factori ce ţin de actorii instituţionali din regiune, iar pe de altă parte sunt 

factori locali (vezi Figura 11. Factori care blochează dezvoltarea economică a regiunii). 

Figura 11. Factori care blochează dezvoltarea economică a regiunii 

 

Afirmaţia unui intervievat sintetizează foarte bine opiniile privind principalele probleme 

întâmpinate: ”a dispărut statul român, deci nu mai există statul! Nu ai unde să predai 

o brânză sau laptele.” (Șoarş, fermier). Modul în care funcţionează piaţa de desfacere a 

produselor agricole în România afectează în mod direct activitatea economică cea mai 

importantă a acestei zone. Aceasta este bariera cel mai des invocată atunci când 

intervievaţii vorbesc despre economia zonei. Dat fiind că principalul produs obţinut este 

unul foarte perisabil – laptele – relaţia cu procesatorii este una de maximă importanţă. 

Deciziile privind direcţia de dezvoltare a fermelor sunt luate pe baza evaluării acestei 
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relaţii. Din relatările intervievaţilor, cele mai multe experienţe în relaţia producător – 

procesator au fost negative, fapt ce a condus fie la schimbarea pieţei (de exemplu 

orientarea către piaţa cărnii) fie la reducerea sau stagnarea afacerilor.  

 

“R: Exact, nu au procesare. Au avut probleme cu întreprinderile care se ocupă cu 

procesarea laptelui. Nu le dau banii la timp. Fie că le dă cu întârziere sau nu le 

mai dă deloc. Sunt și procese pe rol cu una din firmele astea care o luat laptele de 

aproape un an de zile și nu le-au mai dat banii, sunt în insolvenţă și alte situaţii” 

(Agnita, reprezentant instituţie) 

 

“I: și când spuneţi terenuri mai multe să înţeleg că aţi avut o problemă în a găsi 

teren? 

G: Nu. Primăria îţi oferă. Teren este, dar... nu e desfacerea și din moment ce nu e 

desfacerea eşti închis şi n-ai ce face cu produsul. și ce faci? Hai să discutăm, să 

spunem că ai 4,5 vaci acasă: pentru familie ţi-ai asigurat traiul necesar, dar 

dacă n-ai la cine să dai laptele ăla ce faci toată ziua cu laptele ăla? Îl mănânci?” 

(Merghindeal, fermier) 

 

Sunt puţine exemplele în care unităţi locale de procesare a laptelui deschise în zonă au 

avut succes deoarece micii procesatori nu au capacitatea de a concura cu marii 

procesatori. Pentru a avea acces la reţele importante de distribuţie, procesatorii locali ar 

trebui să atingă un anumit volum constant de producţie. Pentru a trece de la stadiul de 

mic fermier cu o producţie mică de produse derivate din lapte la stadiul de furnizor 

constant de cantităţi semnificative de produse prelucrate, fermierii au nevoie fie de 

resurse financiare pentru investiţii, fie să se asocieze şi să prelucreze şi/sau să distribuie 

împreună.  

 

“Am discutat şi treaba asta, dar nu avem piaţă de desfacere, deci aici în Chirpar 

după anii 90 au venit nişte nemţi şi au deschis aici o făbricuţă de prelucrare a 

laptelui, n-o s-o extins prea tare dar aveau și piaţă de desfacere, dar când o 

început să se extindă au început să rămână cu marfa pe stoc, nu ne-au mai dat 

banii şi au dat faliment. Deci nu e piaţă de desfacere, nu ştiu unde am putea 

vinde, am fi putut face pe asociaţie cu fonduri europene să prindem un proiect, 

pentru construire că avem teren, dar, cum v-am zis, nu avem piaţă de desfacere.” 

(Chirpăr, fermier) 

 

“I: Deci, nu vând doar lapte? 

E: Nu. Vând procesat. Au cu tot ce... toată tehnologia care se pretează, deci 

utilajele necesare pentru producerea smântânii. 

I: Brânză? 
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E: Brânză. Deci toate specialităţile care sunt. Avem şi... și în Marpod aici este tot 

lăptărie cu iaurt, cu toate produsele lactate. 

I: Şi unde le vând de obicei? 

E: Le vând... au contracte cu lanţurile de magazine din Sibiu, cu Real-ul, cu 

Kaufland, au cu magazine care sunt mai mici. Deci nimeni nu e cu producţie aşa. 

Şi mai sunt cei ca unii poienăreni, care ăia fac numai telemea specifică. Au oi la 

noi, pe raza administrativă și au cumpărat şi teren, dar ei sunt cu domiciliul în 

Poiana. Acolo sunt 95% oieri toţi, în Poiana. Şi neavând loc în propria lor 

comună au venit şi pe comună din asta unde nu s-a practicat meseria şi aşa au 

putut să îşi ia teren şi aşa. Ăştia o vând la Bucureşti. Au en-grosişti care vin, o 

iau şi...” (Marpod, reprezentant instituţie publică) 

 

Nici piaţa cărnii nu este una în care producătorii să simtă că au un cuvânt de spus. Cei 

mai mulţi vând animalele vii către comercianţi en-gros care vin în localitate obţinând 

astfel preţuri foarte mici. La nivel local nu există o piaţă pentru carnea de oaie, 

destinaţia finală fiind în principal exportul pentru ţări arabe, realizat prin aşa numiţii 

intermediari.  

 

”H: Da. Oi de rasă sunt. Au început acum să se mişte lucrurile chiar bine. 

Berbecii aduşi de afară din Germania, lapte şi carne şi numai carne. Treburile se 

mişcă, s-a văzut. Deci cine a lucrat cu berbecii aduşi de afară s-a văzut 

rezultatul, că e o mare diferenţă între produsul ce au avut ei și ce... 

I: În ce sens? Cu ce sunt mai...? 

H: Păi să ştiţi că... [...] Deci nu se mai caută lâna, nu mai ţii oile pentru lână, n-

are rost. Nu se mai caută. și atunci oamenii au trecut pe o rasă de lapte şi carne. 

De acolo iese... deci mielul. Se caută mielul. Mieii au fost destul de bine plătiţi. 

Bine, prin intermediari. Nu-i rânduială nici acolo ştii... Vine intermediarul, îl ia 

de la tine cu 11-12 lei, se duce şi... și e treaba lui ce face, dar vreau să vă spun. Noi 

ne bucurăm și de chestia aia. Şi mai adună arabii ăştia, iară toamna, berbecuţi” 

(Merghindeal, fermier) 

 

”R: Da, de exemplu anul asta am vândut vreo 25 de capete de berbecuți, că anul 

asta nu știu ce s-o întâmplat că numai berbecuți o vrut să ia, mieluţi nu. 

I: Cine îi cumpără? 

R: Păi sunt oameni din ăştia de afaceri de prin zona Mărginimii Sibiului, Poiana 

Răşinari are se ocupă cu chestii din astea direct, ei au firmă pentru aşa ceva, de 

multe ori îi cumpără, au o ferma de îngrăşătorie, îi mai ţin 1-2 luni cu 

concentrate, cu furaje, îi finisează, îi îngraşă și îi dă la export, pe la arabi sau 

turci, anu’ ăsta n-o vrut să ia decât berbecuţi, până acum o luat și mieluţi” 

(Chirpăr, fermier) 



54 
 

 

Subvenţiile de la stat sunt mecanisme financiare publice ce au sprijinit dezvoltarea 

activităţilor în domeniul agriculturii, aşa cum a fost menţionat anterior. Totuşi, acestea 

sunt percepute a fi insuficiente din mai multe puncte de vedere. Astfel, valoarea 

subvenţiilor este apreciată de o parte dintre intervievaţi ca fiind mică, mai ales în 

comparaţie cu alte ţări europene ce îşi desfac produsele pe piaţa românească. Pe de altă 

parte, calendarul actual de rambursare este considerat total ineficient pentru 

agricultorii care nu deţin un capital propriu. 

 

“R: Păi în primul rând se tot discută şi se negociază cu toate guvernele care se 

perindează pe la Bucureşti, deci asociaţiile crescătorilor de ovine, bovinelor 

negociază cu creşterea subvenţiilor pe cap de animal și văd că nu se ajunge la un 

înţeles. Am înţeles că la ovine s-o discutat să se dea 80 lei/cap de oaie, nu s-o dat 

decât 40 de lei. Subvenţia anului trecut care se dă de obicei în primăvara anului 

ăsta s-o dat 36 lei numa. La bovine, la început o fost 500 lei, acum s-o ajuns la 

410 de lei, deci în loc să crească un pic subvenţia ea o scăzut, e mulţumitor și la 

nivelul ăsta cu toate ca în alte ţări din UE se dă subvenţie la bovine mult mai 

mare, nu ştiu exact cât, dar ştiu că la terenul agricol cultivat la noi se dă în jur de 

100 euro şi în alte ţări se da 3-400 euro/hectar, asta e diferenţa, că dacă s-ar da 

și la noi un nivel mai ridicat pe hectar sau pe animal, automat oamenii ar avea… 

[...] 

De exemplu, subvenţiile ar trebui date la finele anului domne’, în noiembrie, 

decembrie, sau cel puţin până la sfârşitul lunii ianuarie, ca să poţi să-ţi cumperi 

furaje, porumb, concentrate la oi iarna, că degeaba îmi dă în aprilie-mai 

subvenţiile la oi că eu atunci dau drumul la oi în păşune şi eu n-am mai avut bani 

să-mi cumpăr porumb care va fi foarte scump anul asta că am înţeles că e jale cu 

seceta în toata ţara. Statul să-şi eşaloneze în aşa fel cheltuielile astea, în 

decembrie să fie toate subvenţiile date și atunci în perioada asta omul se 

aprovizionează cu furaje, concentrate, făină, tărâţe” (Chirpăr, fermier) 

 

“I: Cum vedeţi aceste măsuri de agromediu? Aceste plăţi. Sunt benefice pentru 

oameni? 

F: Îs benefice pentru oameni, dar plata se face foarte târziu” (Merghindeal, 

fermier) 

 

Un alt mecanism prin care statul ar trebui să susţină agricultorii îl reprezintă 

subvenţionarea carburantului. Preţul carburantului ce trebuie suportat de fermier este 

un motiv important pentru apariţia terenurilor nelucrate.  
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“Zic eu aşa că lucrurile cel mai bine au mers în perioada 2000-2004, atunci se 

dădea subvenţie pe terenul agricol lucrat, în jur de 2 milioane jumate pe tot 

terenul agricol lucrat, indiferent că e cultivat cu porumb sau cu păioase sau dacă 

e numai cosit și făcut furaje și după aceea încă o perioadă când se dădea 

subvenţie pe motorină, că motorina e foarte foarte scumpă, o ajuns acum la 6 

lei.” (Chirpăr, fermier) 

 

“Noi am început chiar când criza se declanşase. Deci... personal... Da. Bineînţeles 

că ne-afectează şi pe noi, că TVA-ul a crescut [...] la 24%. Ne-au afectat și pe noi 

toate măsurile, dar cred că în egală măsură ca și pe ceilalţi. Cel mai mult 

afectează, dar nu pe noi în sine ci fermierii în general, este faptul că piaţa 

furajelor este ... furajele devin tot mai scumpe. La fel şi motorina. Respectiv... 

fără motorină nu poţi să faci agricultură... iar... furajele sunt iarăşi pentru 

creşterea de animale... sunt direct proporţionale.” (Marpod, fermier) 

 

“I: Întrebam cam care ar fi motivele pentru care rămâne teren nelucrat? 

R: Forţa de muncă îmbătrânită și foarte scumpă motorina pentru cei care nu au 

utilajele lor. Cei care au utilajele lor să zicem că se mai descurcă, dar în 

momentul în care vrei să plăteşti şi motorina și faptul că cineva îţi lucra terenul 

îi foarte scump. și îs oamenii săraci, nu au posibilităţi toţi să aibă tractor şi alte 

utilaje agricole” (Brădeni, reprezentant instituţie publică) 

 

Pe lângă subvenţiile ineficiente, un alt factor care constituie o barieră pentru 

dezvoltarea locală este birocraţia excesivă a instituţiilor din domeniul agriculturii şi 

lipsa de informare cu privire la oportunităţile de finanţare existente în zonă.  

 

“E: Birocratice în primul şi-n primul rând. Deci, instituţiile, se lucrează în 

continuare foarte, foarte greu. Deci ori… 

I: Cu cine? Cu autorităţile locale sau cu cele centrale? Cu cine ? 

E: Şi, şi. Şi, şi. Pentru orice... orice lucru nu... unde nu este claritate de sus. Nu-i 

vorba doar de local sau centrale. Este foarte multă birocraţie, birocraţie care nu 

ţine de Sibiu efectiv, ţine de sistem. Pe tot ceea ce ţine. Şi în agricultură lucrezi 

foarte mult cu Apia, [...] eşti direct legat de ei. Cu absolut toate...” (Marpod, 

fermier) 

 

“Şi nu îi înţeleg pe ăştia de la Apia, am impresia că, bine asta e o meteahnă 

veche, parcă dau de la ei, au o reţinere de a informa ţăranul, omul, eu de bine de 

rău mă mai informez de la radio, pe mulţi îi mai anunţ eu, dar restul nu cunosc şi 

poate pierd multe fonduri.” (Chirpăr, fermier) 
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La nivel regional este menţionată o lipsă de cooperare între administraţiile localităţilor, 

cooperare care ar putea conduce la implementarea de proiecte comune.  

 

“Pot să spun că trebuia o finanţare de la primării pentru finanţare iniţială 

pentru Gal, unde primaria noastră ca și alţi 2 primari n-o contribuit. Unu a zis 

că a fost o greşeală în contract și n-o putut, dar ce văd eu la toţi primarii, la toate 

autorităţile de fapt este o mândrie care poate să se satisfacă mândria asta care e 

mai mult piedică. Dacă mă duc la primar şi spun „uite avem ideea asta, putem 

face asta” zice „da, dar facem numai’ pentru Marpod nu pentru toată regiunea” 

sau, noi ne putem implica la aranjare la..”, „lasă că fac eu”. E pentru să fie reales 

nu pentru binele comunei, dar asta cred că se referă la toată România nu numai 

la zona asta” (Marpod, activist) 

 

La nivel de localităţi sunt anumiţi factori care împiedică dezvoltarea economică, 

indiferent de domeniul de activitate analizat. Unul din cei mai importanţi factori locali 

identificat într-o serie de localităţi îl reprezintă lipsa infrastructurii de transport şi 

poziţionarea geografică în raport cu oraşele din regiune. În unele localităţi, calitatea 

proastă a drumurilor care nu au mai fost reparate sau nu au fost niciodată asfaltate a 

reprezentat cauza pentru care procesatorii au renunţat să mai colecteze lapte. De 

asemenea, lipsa drumurilor uşor circulabile a făcut localităţile să fie mai puţin atractive 

pentru investitori. Lipsa transportului public izolează oamenii din zonă, limitându-le 

oportunităţile de angajare.  

 

“G: Da, s-ar putea face. De ce nu? Dacă ar veni un investitor şi să fie profitabil. 

Sunt oameni care au cunoştinţe despre foarte multe meserii care le-au practicat. 

Cu ani în urmă se făceau şcoli profesionale. Oamenii sunt pregătiţi de la orice 

meserie lucrează. Cred că nu există unul în comună să nu cunoască o meserie. 

Atâta că n-are unde să lucreze. Comuna este moartă. Stai în centrul ţării şi nu ai 

nici autobuz local să te deplasezi 7km la Agnita. Deci, oamenii merg pe jos și cu 

căruţa. Deci... suntem în urmă cu... 

I: Da. Asta văd că este o mare problemă. și nu înţeleg de ce. E traficul prea mic? 

De asta nu există interes din partea firmelor private să facă o linie de microbuze? 

G: N-au oameni. Dacă omul n-are unde să lucreze? Deci Agnita este pentru mine 

un sat dezvoltat. Eu am copilărit la Agnita, mi-a plăcut zona, că e în centrul ţării, 

dar am plecat la Făgăraş și totdeauna când discutam cu colegi, cu prieteni le 

spuneam: Agnita este un sat dezvoltat. Deci nu e oraş. Dacă nu e industrie în 

acest oraş unde să mai lucreze oamenii? Făgăraşul e 40 km... Sibiul 65-70, 

Mediaşul 50, Sighişoara departe. Cu ce să faci naveta?” (Merghindeal, fermier) 
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“Are încă potenţial demografic, dar datorită izolării, investitorii şi cei care sunt 

dispuşi să investească se lasă aşteptaţi, nu sunt tentaţi să vină în zonă, nu avem 

acces la drumurile naţionale, sunt departe.” (Agnita, activist)  

 

“R: Nu este putere financiară [...][...]. La Agnita fabricile le numeri pe degete, nu 

mai sunt locuri de muncă, mijloc de transport nu este, este numai cel şcolar. Nici 

nu se înghesuie să facă mijloc de transport că oamenii poate ar circula şi poate 

aşa şi-ar găsi un loc de muncă 

I: Deci dacă nu ai maşină nu poţi circula. 

R: Da, cam aşa e. Pe perioada şcolii am discutat cu o firmă de transport care o 

acceptat, dar numai pe perioada şcolii ca să ia copiii şi să-i ducă în Agnita, deci 

nu e autobuz şcolar, autobuz şcolar e cel al şcolii şi trebuie să circule numai între 

satele aparţinătoare comunei şi atunci de comun acord cu firma respectivă vin 

dar numai pe perioada şcolii” (Chirpăr, reprezentant instituţie locală) 

 

La nivel local, intervievaţii identifică o altă barieră: lipsa resurselor financiare, oamenii 

locului neavând banii necesari pentru a investi în afaceri noi sau în extinderea afacerilor 

pe care le au deja. Chiar și atunci când au ideea de dezvoltare și cunoştinţele necesare, 

lipsa banilor este o barieră majoră.  

 

“E destul de greu. Cu toate că s-ar putea face aici, că... e destul de naturale ... 

produse naturale. Nu sunt...  

I: Da, doar că înseamnă investiţie. [...] 

J: [...] că sărăcia asta la noi aici e atât de mare, că nu-şi permite omul să facă 

nici... Chiar și produsele astea eco să le certifici, să le... Ca să scoţi ceva.” (Șoarş, 

reprezentant instituţie publică) 

 

 

“I: și care credeţi că este diferenţa, să zicem între Richiş și Merghindeal? Aici de 

ce nu s-a dezvoltat turismul? 

G: Probabil de la început... nici acum nu e prea târziu să... nu ştiu cine ar putea 

să vină şi să [...] prea mulţi bani ca să poţi să faci aşa ceva şi dacă n-ai ajutor... 

Nu poţi să... Nu te finanţează nimeni, părerea mea, nu poţi să faci nimic. E prea 

târziu. Acum 22 de ani mai că se făcea ceva, acum deja... Părere personală” 

(Merghindeal, fermier) 

 

Capitalul social presupune “relaţionarea cu alţi indivizi, şi astfel accesul la resursele 

controlate de aceştia, schimbul de informaţii, asigurarea nevoii de apartenenţă, 

integrarea în reţele sociale ce iau locul familiei extinse şi grupului de rudenie. […] 

Capitalul social facilitează în mod direct dezvoltarea economică, prin contribuţia sa la 
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facilitarea comunicării, la accesul indivizilor, grupurilor și societăţilor la resursele 

controlate de ceilalţi.”15. În analiza capitalului social al comunităţilor am urmărit 

atitudinea faţă de asociere și încrederea în ceilalţi membri ai comunităţii. Deşi asocierea 

este percepută ca o soluţie pentru a gestiona lucrările agricole și pentru a desface 

produsele obţinute cu preţuri cât mai bune, aceasta rămâne o soluţie doar la nivel 

discursiv. Intervievaţii menţionează tipurile de asociaţii din perioada comunistă atât 

drept modele de urmat, dar aceleaşi referinţe sunt menţionate și drept cauze pentru 

lipsa de interes din partea antreprenorilor de a se asocia. Sentimentele negative asociate 

colectivizării forţate din perioada comunistă pe fondul unei oscilaţii între individualism 

şi colectivism şi scăderii încrederii în ceilalţi membri menţin comunităţile analizate într-

un blocaj. 

 

”E: Am uitat să vă spun. Cel mai important lucru din punctul meu de vedere, mai 

ales pe partea asta de... mici fermieri este să se asocieze. Se sperie foarte mult de 

cuvântul cooperativă, dar, hai să denumim grup de producători... sau ... cum se 

doreşte. Orice formă de denumire, dar scopul este acelaşi: să lucreze împreună, 

pentru a avea o piaţă de desfacere mai bună. Pentru a crea volum, pentru a 

putea să împartă anumite ... în cadrul asociaţiei anumite utilaje... Numai că 

oamenii se sperie pentru că... la noi a existat precedentul care a existat și din 

cauza aceasta oamenii ... le e frică în momentul de faţă. Dar sunt să ştiţi 

cooperative în Cluj de exemplu. Sau în... Someş-Arieşul, sau în Timişoara, pe 

partea de producţie de lapte... Funcţionează extrem de bine.” (Marpod, fermier) 

 

”R: mai bine decât agricultura nu avem altă resursă. Deci posibilităţi de a face 

agricultură şi zootehnie în principal şi pe vremea IAS și CAP, IAS avea vaci de 

lapte şi CAP avea oi. Dar era altă posibilitate, aici dacă de exemplu ţi se întâmpla 

ceva cu un animal trebuie să îl dai la [...] nu poţi să îl duci la [...] nu îl mai ia 

nimeni. 

I: De ce? Nu există abatoare? 

R: Există în Sighişoara sau în Agnita. Dacă ţi s-o întâmplat ceva cu el și pe 

căldura asta moare, în două ore ai făcut...nu ai posibilitatea, îl dai la căţei să îl 

mănânce sau să îl îngropi în cel mai bun caz ” (Brădeni, fermier) 

 

”Păi asta e o problemă politică guvernamentală, de Ministerul Agriculturii ţine. 

Eu am lucrat înainte de revoluţie în IAS și acum eu zic că o dată să încurajezi 

producătorii, cum poţi să-i încurajezi? Să-i laşi să-şi vândă singuri produsele pe 

piaţă, nu intermediari și atunci eu aş reveni la situaţia de dinainte de revoluţie 

prin crearea acelor centre sau depozite de colectare a produselor agricole de la 

                                                           
15 Voicu Bogdan, Capitalul social ca premisă a dezvoltării durabile, Revista Calitatea Vieţii, XIX, nr. 1–2, 
p. 85–105, 2008 
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producător. La noi nu este legumicultură, nu se face, dar mă duc în sud unde 

sunt mari legumicultori. Ajung ţăranii să îşi vândă produsele prin intermediari 

şi atunci ajung legumele la preţurile care sunt pe piaţă, o fost odată [...] 

dumneata nu ştii că eşti tânără, Centru de legume şi fructe cred că aşa se 

traducea. Avea și Mediaşul şi Sibiul şi la centrele alea se adunau produsele și de 

acolo plecau la fabricile de conserve, în pieţe, dar se cumpărau direct de la 

producător. Dar funcţionau foarte bine și nu ştiu de ce se trenează 20 de ani şi nu 

se înfiinţează aceste centre şi atunci se duce ţăranul care nu poate merge la 

tarabă că el trebuie să stea acasă să-şi vadă de agricultură și pe un preţ 

derizoriu vinde ăluia care habar n-are de agricultură dar vinde în piaţă. Deci, eu 

zic că asta ar fi un punct forte în agricultura românească, nu sunt specialist dar 

e o părere.” (Agnita, reprezentant instituţie) 

 

“E greu să-i pui pe oamenii ăştia să se asocieze. N-au încredere unii în alţii, nu 

ştiu cum funcţionează asociaţia de la […]. Suntem curioşi pentru că prin asociere 

ar putea să câştige mult mai bine, nu atât din producţia de lapte. Majoritatea 

ciobanilor au constatat, de exemplu, că ies mai bine, câştigă mai bine dacă 

îngraşă mieii. Deci în loc să mulgă oaia ţine mielu şi acuma şi ăla suge de la oaie 

și în toamnă îl vând, miel gras. Ori situaţia asta s-ar putea rezolva dacă s-ar 

asocia și ar putea face cu fonduri europene o crescătorie de pui de berbecuţi. 

Deci, să facă împreună cu fonduri europene o îngrăşătorie și poate să aibă ea 

personalitatea ei în asociaţie să-şi vândă mieii. Primăvara, acolo se îngraşă, 

toamna se vând organizat la alte preţuri şi beneficiile să le ia tot cei din asociaţie 

în funcţie de câţi miei au depus sau cum au contribuit la asociaţie. Dar e 

problema de a-i face pe ei să înţeleagă treaba asta şi să pună de acord, să 

accepte că pentru asta trebuie să fie un şef acolo care să câştige nişte bani şi să 

aibă și încredere că respectivul nu-i fură”. (Agnita, activist) 

 

Comunităţile au experimentat diverse forme de asociere precum vecinătăţile sau 

asociaţiile agricole, dar acestea au avut un efect limitat asupra activităţilor economice. 

În comunităţile din zonă au existat vecinătăţile ca forme de organizare socială aduse de 

saşi, forme care au fost preluate şi transformate de românii şi romii rămaşi în localităţi 

sau sosiţi după plecarea saşilor. Vecinătăţile funcţionează în prezent ca forme de ajutor 

reciproc în situaţii dificile, în principal înmormântări. În ceea ce priveşte asociaţiile 

agricole, acestea s-au redus încetul cu încetul. 

 

„E: Da. Deci aici, gândirea asta vizavi de asociere a fost tot timpul foarte bună, 

că s-a moştenit de la... deci s-a preluat de la saşi. Saşii erau organizaţi în... în 

grupuri. Aveau vecinătăţi. Acelaşi lucru îl avem şi acuma şi în România. Avem 

vecinătăţi. Deci pe străzi sunt vecinătăţi. În condiţiile în care i se întâmplă la 
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unul, îi arde casa sau se întâmplă ceva, toată vecinătatea participă gratis şi 

benevol pentru a repara casa, a ajuta pe persoana respectivă. Sau dacă a 

decedat o persoană, toată lumea din vecinătate este cu toată suflarea, îl ajută pe 

care aşa... a decedat i-a decedat persoana. Îi sapă groapă, îl duce la groapă, îl 

ajută cu diverse.” (Marpod, reprezentant instituţie publică). 

 

“Să zicem la saşi dacă se organizează ceva se organizează legat de vecinătate și 

acolo nu ne aşteptăm să fim împinşi de la spate sau îndrumaţi de primărie. Noi 

acolo avem taţii de vecinătate, epitropul localităţii, preot din păcate nu avem, şi 

aia practic sunt organizatorii, ăia văd ce trebuie făcut şi la vecinătăţile 

românilor cred că este asemănător. Tot cu vecinătăţile, din păcate la saşi 

petreceri prea multe cu vecinătăţile nu prea se mai fac tot datorită faptului că 

populaţia este foarte îmbătrânită și oamenii bătrâni nu mai au atâta bucurie şi 

poftă de chefuri și de dans. Dar ce totuşi mai facem cu vecinătatea și la ora 

actuală, mai suntem în stare să ne înmormântăm morţii, deci asta o facem tot cu 

vecinătatea”(Alţâna, cadru didactic). 

 

“E: Da. Au fost şi asociaţii. La început au fost... deci... acum câţiva ani au fost 

asociaţii în general pe domeniul agricol. Au fost 6 asociaţii, dar cu timpul, 

asociaţiile s-au pierdut. Oamenii, din lipsă de resurse, au vândut terenul și din zi 

în zi, asociaţiile au rămas fără teren, terenurile au fost luate de fermierii ăştia 

care au efective foarte mari de animale şi nu se mai lucrează asociativ. A fost 

asociaţia de taurine și este. Asta îi ajută foarte mult în accesarea de fonduri. Deci 

s-a lucrat şi pe asociaţii.” (Marpod, reprezentant instituţie publică) 

 

O parte dintre fermieri fac parte din asociaţii dar această apartenenţă este una formală 

fiind necesară pentru obţinerea subvenţiilor de stat. Beneficiile percepute ale acestor 

asociaţii sunt strict legate de formalităţile impuse de stat. 

 

“I: Sunteţi înscrişi în vreo asociaţie? 

R: Da, sunt înscris de ani de zile pentru că nu îţi face actele pentru subvenţie 

dacă nu eşti înscris. 

R: E şi aia o şmecherie că te duci cu bani.  

I: Deci v-aţi înscris în asociaţie pentru că altfel nu puteţi obţine subvenţia dar 

aveţi şi alte beneficii? 

R: Nu avem niciun beneficiu, ne-am înscris  şi am făcut şi cursul de fermier tot 

pentru diplomă și treaba asta. 

R: Acum nu ne deranjează că ne-o făcut, dar cu înscrisul în asociaţia asta eu nu 

văd, nu ne-o făcut nimica, că şi-or fi făcut lor cu banii aia. 
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R: Se mai duc pe la Bucureşti pe la expoziţii. Am mai urmărit ştirile şi au zis că 

nu e obligatoriu, dar dacă ne-o spus că „aia e la televizor nu aici”(Merghindeal, 

fermier) 

 

Exemple de iniţiative de asociere în vederea dezvoltării unor activităţi economice există, 

dar acestea au eşuat în principal din lipsa de încredere reciprocă. De altfel, localnicii se 

autopercep ca persoane lipsite de încredere în ceilalţi membri ai localităţii.  

 

“Şi noi am vrut și pentru oameni aşa, noi, am discutat cu nişte băieţi care avem 

oi mai multe, mai nu ştiu ce, am crezut că-s serioşi, dar nu... Sistemul ăsta de 

cooperativă e verificat pe dincolo, depinde cum... Să-l aplici corect și să fii corect, 

că altfel asta e, când eşti mai mulţi, eşti mai mulţi. și am vrut să facem o 

cooperativă, am făcut şi statut și act constitutiv, tot am ajuns în faza de a merge 

la notar. Cooperativă agricolă la legea asta 566 sau cât e. Şi deja au început să 

strâmbe din nas, unul că are fân, unul că are... Eram 7 persoane. Trebuie să fii 

minim 5. Şi nu ne-am putut. Am rămas 3 care eram hotărâţi şi suntem de aici. 

Erau [...]. am văzut că nu ştiu... nu... am zis [...]  

I: Nu au încredere? 

A: Nu ştiu. Nu ştiu care e... că doar şi asta cum vrei s-o faci. Am zis: băi, noi nu 

facem cooperativa să ne unim oile. Nu facem ceartă. Fiecare ţine animalul cum 

vrea, îi dă mâncare ce vrea, cât vrea, cât nu ştiu ce, noi numai produsele să le 

valorificăm prin cooperativă. Adică tot aşa, să... era acum până la sfârşitul lui 

iulie [...] sau cât cu procesarea produselor astea agricole și cred că e ultima 

sesiune, că la anul nu va mai fi, şi să fi accesat, dacă... nişte fonduri şi să facem o 

făbricuţă din asta de brânză, adică de lapte, să prelucrezi. Şi să mergi mai 

departe să-ţi deschizi un magazin din Braşov, undeva unde cât de cât...” (Soarş, 

fermier). 

 

“I: Dar în general, oamenii aici au încredere unii în alţii, să pornească o afacere, 

să lucreze împreună? 

R: Îs mai invidioşi, că peste tot cum sunt oamenii din cauza sărăciei, dacă faci nu 

e bine, dacă nu faci iar nu e bine, se descurca şi mai greu şi mai bine.”(Chirpăr, 

fermier) 

 

“I: Am înţeles. Ce aţi putea să îmi spuneţi despre oamenii din localitate, au 

încredere unii în alţii, se asociază, lucrează împreună? 

R: Nu, fiecare e pe cont propriu. 

I: De ce credeţi că se întâmplă lucrul asta? 

R: Nu ştiu, sunt invidioşi, vor fiecare să aibă cât mai mult, dar nu lucrează 

împreună şi acum au tractoare multe, cum unu şi-o cumpărat tractor îşi 
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cumpără şi celalalt vecin ca să nu-l mai cheme pe vecin să îi facă pământul.” 

(Merghindeal, consilier romi) 

 

Această lipsă de încredere şi incapacitate de a colabora pentru realizarea activităţilor 

economice conduce la comportamente economice ineficiente ce reduc dramatic 

productivitatea şi constituie factori ce blochează creşterea economică.  

 

“I: Şi-au cumpărat mulţi utilaje? 

R: Majoritatea. 

I: și fiecare lucrează pentru el sau lucrează și pentru alţii? 

R: Mai merge, dar foarte puţin. 

I: Dar se merită să lucreze fiecare pentru el?Vă întrebam dacă merită investiţia? 

R: Nu prea, eu astăzi am fost şi mi-a dat o [...] cu 350 euro, cam 10 legături, 200 

de metri, cât să ai. 

I: Nu-şi scoate banii. Dar nu puteaţi să împrumutaţi de la cineva din comună? 

R: Nu, când împrumuţi atunci se strică. 

I: Sau să le închiriaţi? 

R: [...][...] asta e, aşa ţi-l iei, e al tău, o pui de-o parte. [...] că unu lucră într-un 

fel, fiecare tractor are [...] într-un fel, deci utilajul nu merge la tine” 

(Merghindeal, fermier) 

 

2.4. Perspectivele actorilor asupra oportunităţilor de dezvoltare economică 
a zonei 

 

În discuţiile despre perspectivele localităţii s-au distins trei tipuri de tipologii de 

intervievaţi, în funcţie de perspectivele asupra dezvoltării economice și nivelul la care 

plasează responsabilitatea intervenţiei.  

Figura 12– Tipologia actorilor locali în funcţie de perspectivele asupra dezvoltării 

economice 

 

Tipologie 

Pesimiști 

•Neîncrezători în perspectivele 
zonei, consideră că aici se pot 
desfășura doar activități 
economice ce asigură 
subzistența 

Optimiști pasivi 

•Cosideră că zona are potențial, 
că există oportunități ce pot fi 
valorificate, dar soluția nu 
poate veni decât de la 
investitori din afara localității 

Optimiști activi 

•Sunt convinși că zona se va 
dezvolta în timp, că există un 
potențial neexploatat, iar 
dezvoltarea trebuie să se facă 
cu implicarea oamenilor din 
comunitate 
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“G: Nu ştiu dacă... bine... interesaţi au fost, dar după mine, cred că e comuna 

prea mică ca să poţi să faci o fabrică și să aduci din altă parte, te depăşeşte 

Târgu Mureş şi Sighişoara că vin de la Sfântu Gheorghe, care sunt vechi. și tu 

dacă eşti începător în asta nu... cred că de asta nici nu vine nimeni, că sunt 

puţine animale şi îţi trebuie un debit de lapte, îţi trebuie un număr de litri ca să 

poţi să faci. Oamenii nu mai au animale. Foarte puţini mai sunt. Înainte da, 

înainte, oamenii aveau. Dar acum sunt atât cât... chiar strictul necesar.” 

(Merghindeal, fermier) 

 

”I: Mai sunt și alte resurse locale care ar putea fi exploatate mai bine? Eu ştiu... 

fructe de pădure sau alte genuri de… 

G: Nu. Tot aşa dacă vine altul de afară să facă ceva. Deci noi din interior puţin... 

Niciun n-a încercat aşa să zicem hai să facă o...  

I: Dar ar exista potenţial? Adică sunt... 

G: S-ar putea face. De exemplu cu cătină sau [...] sau alte fructe de pădure sau... 

pentru sistemul farmaceutic s-ar putea, plante medicinale dacă ar veni cineva, 

că teren este. Dar dacă nu vine nimeni să... 

… 

G: Nu, are aici cineva, are puşi, cred că... să nu exagerez, cred că aproximativ 

2ha are cătină pusă [...] deja. E primul an. Să sperăm că reuşeşte. Omul a avut 

ambiţie. și eu m-aş implica. Egal ce ar fi. Dacă ar veni un investitor şi aşa... cum 

să spun, nu aş da înapoi. La orice pentru că am muncit [...] şi mi-e egal ce 

obiectiv... ce activitate faci, numai să fie profitabilă. Dar dacă nu te ajută şi legile 

în primul rând... că acolo e toată treaba. De la bani pleacă totul, după mine. 

Dacă nu este ban, nu poţi să faci nimic.” (Merghindeal, fermier) 

 

”Aici problema pe care o vedem e [...] nu e locală, adică nu mai e a satului, nu 

merge și degeaba vin aici nişte proiecte mari cu dezvoltarea sectorului economic 

dacă oamenii n-au bani. Deci... dacă vrei să înfiinţezi ceva care îţi aduce profit, 

atunci pleci de aici” (Hosman, activist) 

 

Intervievaţii au identificat două mari direcţii de dezvoltare ce ar putea fi exploatate: 

zootehnia, și turismul de tip agroturism sau ecoturism. Agricultura ecologică este 

considerată a avea un potenţial foarte mare în zonă datorită utilizării foarte reduse a 

fertilizanţilor, pesticidelor şi stimulatorilor de creştere. În plus, lipsa activităţilor 

industriale face ca zona să fie una puţin poluată, fapt ce este privit ca un atu important 

pentru agricultura ecologică. Totuşi, cei mai mulţi intervievaţi subliniază faptul că este 

nevoie de resurse financiare pentru a îndeplini criteriile cerute de legislaţia în domeniu, 

iar în momentul acesta piaţa produselor ecologice nu este una foarte clar definită.  
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”I: Care ar fi resursele acestei zone care credeţi că ar putea fi exploatate mai 

bine? 

R: Părerea mea e zootehnia, altceva nu văd, dacă ar fi şi procesatorii ăştia, acum 

încercăm şi noi să ne implicam cu asociaţia mai mult să căutam nişte procesatori 

mai serioşi” (Chirpăr, fermier)  

 

”I: Dar de unde interesul ăsta pentru o agricultură bio? 

R: Interesul este aşa ca mulţi oameni vin la noi şi vor să vândă şi prima chestie 

pe care o întreb „cu ce ai stropit?”, „păi cu asta’, „atunci nu iau”, „păi de ce?”, „că 

nu vreau cu din asta”, „şi atunci cum să fac ca să iei?”, ‚nu pune nimica şi aduci 

înapoi”. Oamenii aude, citeşte ziare şi vede şi mişcarea asta ce se întâmplă” 

(Nocrich, antreprenor) 

 

“Unii şi-au scos autorizaţie, locuitorii din [...] şi-au certificat păşunea ca 

ecologică și ce folos? Că laptele tot cu 60 de bani îl vând, chiar dacă au atestare 

că laptele lor e ecologic, pe procesator puţin îl interesează” (Agnita, activist) 

 

“S-ar putea mai ales prin agricultura ecologică deci în a da produse naturale, 

deci s-ar putea, implica mai multă muncă și producţii mai mici pentru că un 

hectar de porumb dacă îl cultivi și îi dai azot...deci numai la asta se referă, 

produse naturale dar asta necesită costuri de producţie mari, să lucrezi numai 

manual și producţiile sunt mai mici.”(Alţâna, reprezentant instituţie) 

 

”E: Eu aş merge foarte mult şi pe agroturism... Adică, noi avem în mod constant, 

mai ales pe timp de vară. Aproape la două săptămâni odată avem grupe de 

străini care vin şi vizitează ferma și vizitează zona aceasta. Şi eu cred că pe 

partea aceasta de... agroturism este mult prea puţin dezvoltată zona. Ar merita 

şi, de exemplu şi... străinii care ne vin nouă la fermă, ar dori de exemplu să aibă 

o hartă, un plan... locurile din zona aceasta, pentru că stau la noi la pensiune şi 

seara ar face o plimbare. Dar nu ştiu în ce direcţie.” (Marpod, fermier) 

 

Sprijinul aşteptat pentru a dezvolta economic zona diferă în funcţie de tipologia 

intervievaţilor. Pesimiştii nu cred că zona are potenţial de dezvoltare deoarece este 

săracă, iar poziţia geografică o face neatrăgătoare pentru investitori. Optimiştii activi 

aşteaptă o intervenţie din partea statului sau din partea unui investitor străin astfel 

încât munca oamenilor din localitate să fie valorificată. Optimiştii activi cred că este 

nevoie atât de resurse financiare dar mai ales de know-how astfel încât cei care sunt 

dornici de a se dezvolta economic să fie sprijiniţi în acest sens.  
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”E: Din punctul meu de vedere ar trebui un Know How. Deci partea asta este ... 

Banii... E o chestie foarte relativă. Azi îi dai cu un anumit scop și poate că într-

una din zile nu ai... rezultatul care a fost discutat iniţial. Mi se pare că ajutorul ar 

fi mai degrabă partea aceasta de... de Know How în primul şi-n primul rând. Şi-

n al doilea rând, cum aţi spus dumneavoastră pe partea de ... de proiecte. Deci 

investiţii cum ar veni în oameni, ca oamenii mai departe să investească la rândul 

lor. Deci eu aş merge foarte mult pe partea aceasta mai degrabă de şcolarizare, 

educare în... în direcţia dezvoltării pe ... Mă rog. Mai mult sau mai puţin pe 

propriile.. 

I: și cine credeţi c-ar trebui să ?... 

E: și mai ales partea asta de fonduri europene, chiar mi se pare că... ar trebui 

dezvoltată foarte mult. Că mi se pare ... mult insuficient. Cel puţin în zona 

Sibiului care chiar are potențial. 

... 

E: Deci părerea mea este că o acţiune privată şi... mi se pare că... ajutând prin 

cunoştinţe şi prin a oferi... informaţiile. De unde să-ţi iei informaţiile? Este mult 

mai puţină decât orice... orice alt ajutor. 

E: Sau poate chiar ajutarea ... nu ştiu. Ajutarea tinerilor. Asta mi se pare iarăşi 

foarte importantă. Să nu mai... Sunt acuma ... și guvernul pune tot mai mult 

accent pe sprijinirea tinerilor fermieri. Dar mi se pare că și local ar trebui să se 

facă asta. Să se depisteze în fiecare comunitate ... cum ar veni potenţialul şi 

ajutaţi acei tineri care ... Nu trebuie să fie ajutaţi neapărat poate prin a li se oferi 

exact suma asta de bani, ci prin a-i ajuta să aplice pentru un fond european. Să 

fie puşi în relaţie cu alte persoane care poate au mai făcut... nu ştiu, vă dau un 

exemplu: o livadă de meri. Ajutaţi să poată s-ajungă să achiziţioneze sau să 

arendeze terenul respectiv. Poate puşi în contact cu cineva care are experienţă în 

domeniu, să meargă într-o practică de o săptămână, două, să-nveţe meseria 

respectivă, ca după aceea ei să poată să vină să aplice și să-şi dezvolte singuri. 

Deci pe partea aceasta de transfer de know how și de... şcolarizare, şi de... 

efectiv, ghidare. Mi se pare cel mai important ajutor care se poate da.” (Marpod, 

fermier) 
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3. Descrierea comunităţilor din regiune 
 

3.1. Contextul socio-demografic 
 

 

Zona Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt include 44 de localități, dintre care 40 comune și 

4 orașe, de pe teritoriul administrativ a 3 județe: Brașov, Mureș și Sibiu. Conform 

datelor INS aferente anului 2011 (cel mai recent recensământ al populației) în zonă 

locuiau 126002 persoane, dintre care 9% (32396 persoane) în mediul urban iar restul în 

mediul rural. Comparativ cu informațiile înregistrate la recensământul anterior (2002) 

se înregistrează o scădere a numărului locuitorilor din regiune.  

 

Conform cu tendința la nivel național a sporurilor naturale, populația din regiune se 

înscrie pe un trend descrescător, la care contribuie și mișcarea migratorie. Apreciem că 

unul dintre primii factori care au afectat semnificativ această zonă a fost emigrarea 

etnicilor germani din perioada 1990-1991. În perioada 1991-2001 numărul locuitorilor a 

cunoscut fluctuații mici de la an la an, evoluția fiind mai degrabă una descrescătoare, iar 

cifrele înregistrate după anii 2003-2004 arată o tendință ușor crescătoare a populației. 

Numărul locuitorilor din regiune raportat în statisticile oficiale reprezintă doar 

populația cu domiciliu stabil, care nu include persoanele care au lipsit ”temporar” din 

gospodărie, aflate la muncă în străinătate. Din acest considerent putem conclude că 

numărul persoanelor care locuiesc efectiv în această zonă este semnificativ mai mic.  

Mișcarea migratorie are consecințe în rândul populației nu doar prin scăderea 

numărului acesteia, ci și la nivelul structurii sale și mișcării naturale. Deoarece migrația 

(și mai ales cea în scop de muncă) nu este accesibilă tuturor, procesul de selecție având 
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la bază în primul rând criteriul vârstei, putem afirma că plecarea populației de vârstă 

tânără a constituit un factor determinant în scăderea ratelor natalității și a intensificării 

fenomenului de îmbătrânire demografică. Cunoaștem faptul că emigrarea etnică a 

germanilor de la începutul anilor ’90 a avut consecințe vizibile încă asupra 

comunităților din regiune, fapt confirmat și de persoanele intervievate în ancheta 

noastră. Situația comunităților din regiune a suferit schimbări în structura etnică și la 

nivelul mișcării naturale în urma fluxului intern de etnici romi, care s-au stabilit în zonă 

ocupând fie prin împroprietărire fie prin alte mijloace locuințele părăsite de etnicii 

germani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deși afectată de fenomenul îmbătrânirii demografice, analiza structurii pe vârste a 

populației arată că ponderea vârstnicilor de 65 ani și peste este mai scăzută în această 

regiune comparativ cu cifrele la nivel național sau cele aferente regiunii Centru. Cifrele 

arată diferențe ale acestui aspect și la nivel comparativ între mediul urban și rural. 

Totodată, zona se caracterizează printr-o pondere a populației de vârstă 0-14 ani mai 

ridicată decât media națională sau aferentă regiunii Centru.  
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Piramida vârstelor (figura 4) reliefează o parte din schimbările la nivelul structurii 

etnice. Datele provin din surse oficiale și reflectă rezultatele celui mai recent 

recensământ al populației din anul 2011. Observăm că generațiile de după anul 1990 

sunt prezente în ponderi mai mari, fapt explicabil pe de o parte prin influența pozitivă a 

ratei natalității de către numărul migranților de etnie romă în zonă. Un alt aspect ce se 

distinge este cel al cohortelor de peste 30 ani și al categoriei de vârstă 20-24 ani, despre 

care putem aprecia că nu reflectă mișcarea migratorie, având drept consecință o 

pondere reală mai mare a persoanelor din categoria de vârstă 65+ ani. 
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Figura 16. Distribuția populației din regiune pe sexe și grupe de vârstă. 

Figura 15. Distribuția populației din regiune pe grupe de vârstă și sexe 
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Populația de naționalitate română este majoritară în această regiune (80% din total), iar 

minoritatea etnică cea mai importantă este cea romă. Conform datelor de la 

recensământul din 2002, ponderea populației rome în regiune era de 12%, însă 

apreciem că proporția acestora este mult mai mare datorită faptului că nu toți etnicii 

aleg să-și declare apartenența la această etnie. Următoarele etnii reprezentative în 

structura populației sunt cea a maghiarilor – 6% din totalul populației, și cea a 

germanilor, a căror pondere este de doar 2%.  

Datele privind densitatea populației din regiune arată o concentrare a populației mai 

degrabă către localitățile de graniță ale zonei de proiect, reliefată în Figura 17. 

Comunitățile din centrul zonei de proiect prezintă o densitate a populației foarte mică, 

aceasta din urmă căpătând valori mai mari o dată cu dispunerea comunităților în 

vecinătatea principalelor căi de comunicație care străbat zonele limitrofe ale regiunii. 

Alături de zonele urbane observăm o densitate crescută a populației în câteva localități 

rurale (Valea Viilor, Moșna, Daneș, Albești), care se explică parțial prin apropierea 

acestora de centrele urbane mari din zonă – Sighișoara și Mediaș.   
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Figura 17. Profilul regiunii din perspectiva densității populației 
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3.1.1. Percepții ale actorilor locali privind populația  
 

Analiza interviurilor semistructurate realizate în comunităţile investigate a reliefat că în 

percepția actorilor locali există două teme de mare interes în ceea ce privește populația: 

migraţia tinerilor şi implicit îmbătrânirea demografică şi creşterea ponderii etnicilor 

romi în totalul populaţiei. În unele localităţi este menţionată şi scăderea dramatică a 

populaţiei ca urmare a migraţiei temporare dar şi definitive a tinerilor. Un alt fenomen 

menţionat în unele localităţi este cel al fluxurilor de persoane din mediul urban sau 

chiar din alte ţări ce cumpără locuinţe sau se mută temporar/definitiv în localităţi.   

”I: Și în ceea ce priveşte populaţia? 
R: Populaţia a scăzut. Deci la ultimul recensământ, ăsta care încă nu s-a dat 
oficial, am avut surpriza să constatăm că suntem cam 8300 de locuitori. 
I: Și în 2002 cât avea? 
R: Dacă îmi amintesc bine 11300. Deci şi pentru noi a fost o surpriză, o bombă. 
I: Și sunt mai mulţi tineri sau vârstnici? 
R: Vârstnici. A plecat foarte multă lume în străinătate, în Spania, Italia.” 
(Agnita, reprezentant instituţie) 
 
”R: Populaţia tânără e mai mult plecată în străinatate, aici nu sunt locuri de 
muncă, nu e mijloc de transport ca să meargă spre oraş. 
I: Nu aveţi nici un fel de mijloc de transport? 
R: Nu. Numai autobuzul şcolar care duce copii la şcoală la Agnita, în Dealu 
Frumos e clasa 1-4 şi aici e 5-8.” (Merghindeal, consilier romi) 
 
”E: Au venit din Sibiu în general, din Bucureşti. Şi-au cumpărat case. Au 
cumpărat case de vacanţă. Deci stau vara, iarna mai pleacă. Sau mulţi au 
primit case la legea 112 că au rămas casele goale şi au primit case şi s-au aşezat 
aici, dar populaţia este, v-am spus, cam în proporţie să zicem 60% sunt 
persoane vârstnice. Deci nu sunt persoane care să fie cu o capacitate mai mare 
de a efectua diverse activităţi.” (Marpod, reprezentant instituţie) 

 
Migraţia în această zonă este un fenomen ce a marcat profund comunităţile: plecarea 

saşilor, sosirea romilor, plecarea tinerilor la muncă în străinătate (indiferent de 

apartenenţa etnică) şi sosirea orăşenilor în căutarea unui nou stil de viaţă. Toate aceste 

schimbări influenţează profund comunităţile atât din punct de vedere economic cât şi 

din punct de vedere social. În ceea ce priveşte ţările de migraţie, acestea sunt foarte 

diverse, dar se desprind două ţări ce sunt menţionate foarte frecvent: Germania şi 

Spania. Din perspectiva intervievaţilor migraţia nu a fost afectată de criza economică. 

Chiar se remarcă faptul că cererea de migranţi a devenit din ce în ce mai mare de-a 

lungul anilor, criteriile de selecţie a forţei de muncă fiind din ce în ce mai relaxate. În 

unele cazuri chiar s-a menţionat că cererea de forţă de muncă temporară este mai mare 

decât cea disponibilă la nivel de localitate.  
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”E: Nu, nu au fost afectaţi pentru că au fost nişte muncitori buni şi au reluat la 
muncă. Deci nu avem câţi trebuie. Ne sună, de exemplu şi pe mine, că avem... 
De ce este mai uşor să lucrăm cu Germania, adică în ceea ce priveşte 
colaborarea pe chestia asta cu forţa de muncă? Asta a fost numai de etnici 
germani, 90% localitatea. Este normal că ei, etnicii germani ai noştri sunt în 
Germania şi îi recomandă. Sunt prieteni acum cu fermieri de acolo, cu 
primarul, cu poliţistul şi totdeanua recomandă de-ai noştri. Haideţi că sunt 
harnici şi sunt aşa... Şi ei duc... Este o prietenie foarte bună între ceea ce privesc 
naţionalităţile. Deci noi, cu cei de naţionalitate germană care au locuit aici, 
foarte buni prieteni am fost şi am rămas. Că ei revin vara la noi, în perioada 
verii, revin aproape toţi, poate aduc şi mai mulţi. Vara este populaţie dublă 
aici. Începând de acum, de la sfârşitul lui iulie, când încep concediile la nemţi, o 
lună jumate, ies, strada e plină. Zici că eşti afară.” (Marpod, reprezentant 
instituţie) 

 
”Da, noi ne aflăm aici la 60 km până la Sibiu, sunt 50 până la Sighişoara, 
suntem undeva în centru. Pentru că nu avem potenţial industrial, aici nu sunt 
investitori industriali, foarte mulţi tineri şi în general cei de valoare care sunt 
dispuşi să facă ceva sunt plecaţi. ... cei mai mulţi sunt în Spania, sunt în 
Germania destui şi prin Italia. Deci zona asta a atras cam spre Spania.” 
(Agnita, activist) 

 
”E o localitate [...] şi surse de venit foarte limitate, numai din creşterea 
animalelor, nu există altă posibilitate. 40% din localitate sunt plecaţi la muncă 
în afară, pleacă temporar, 3-4 luni în Germania, Spania, Italia şi noi în familie 
avem” (Chirpăr, apicultor) 

 
“I: Dar tinerii unde pleacă? 
R: Acum de exemplu tineri mulţi sunt ţigani, dar mulţi au plecat afară, mulţi 
pleacă la agricultură în Spania. 
I: Sezonier? 
R: Sezonier, 3-4 luni şi mergând de multe ori acolo au început şi ei să devină 
mai civilizaţi, pentru că acolo e alt mediu, alta cultură, spuneau că la 7 mâncau, 
intrau în lucru, seara la 5-6 îi lăsa, dar 1-2 ore aveau timp să se interfereze cu 
alte culturi şi s-au schimbat, nu mult, dar se simte. Au început să-şi facă case 
frumoase, familii, să vedeţi ce curate, nu toate, dar satul prosperă de pe urma 
plecării la muncă a ţiganilor. Deci în agricultura asta primară, unii de aici, 
sunt 2-4-5 băieţi de români, care sunt plecaţi 3 cu familiile şi 2 sunt neînsuraţi, 
în Germania la abatoare, plecaţi cu contract de muncă oficial, să vedeţi ce case 
îşi fac, cu 1000 euro pe lună, de unde mai iei 4000 lei, mai sunt, dar marea 
majoritate sub 1000 lei că n-ai cum 
I: Ăştia sunt plecaţi pe perioade lungi? 
R: Pe 4-5 luni, de 2 ori pe an vin acasă. 
I: Cam câţi sunt plecaţi în străinătate? 
R: Păi cam vreo 30 de persoane. Dar în sezoniere astea vin autocarele după ei, 
de aia e şi gol satul, că altfel era plin de urlete, de chiote, au avut ieri botez şi 
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ăştia fac botez noaptea ca nunţile, dar sunt mai liniştiţi, sunt şi din ăştia care 
mai sar calul”  (Fofeldea, activist) 
 

Analiza la nivel de comunitate arată că migraţia temporară este o soluţie pentru 

ocuparea forţei de muncă. La nivel individual, această strategie poate funcţiona doar 

temporar, o dată cu înaintarea în vârstă locuitorii fiind obligaţi să găsească alte soluţii, 

deoarece munca prestată de aceştia este una necalificată şi foarte solicitantă din punct 

de vedere fizic.   

”I: V-aţi gândit vreodată să plecaţi în străinătate? Aţi fost? 
R: 8 ani în Germania, de fapt 2 luni pe an. 
I: Lucraţi tot în agricultură? 
R: Tot, la legume. 
I: Și de ce aţi renunţat să mai mergeţi? 
R: Păi n-am mai putut merge, s-au înmulţit animalele şi e greu şi acolo eşti bun 
cât eşti tânăr, nici neamţul nu te ţine numai aşa” (Merghindeal, fermier) 

 
Principalele efecte ale migraţiei menţionate de intervievaţi sunt legate de veniturile 

gospodăriilor. Sumele economisite sunt, ca şi în alte zone ale ţării, investite în primul 

rând în sporirea confortului gospodăriei: investiţii în casă, în automobil. O mai mică 

parte investesc în activităţi economice, respectiv în agricultură. Nivelul de venituri 

acumulate din munca în străinătate diferă de la 50 de euro la câteva mii de euro pentru 

2-3 luni de muncă. Diferenţele sunt puse pe seama capacităţii oamenilor de a munci, pe 

hărnicia şi seriozitatea acestora în relaţia cu angajatorul. 

“R: Când m-am dus prima dată, în 2001, m-am dus la […], dar acuma nu mai e 
o problemă, acum vine, nu ştiu de unde, îi ia, nici nu-i selectează, la gramadă. 
Când am fost eu nu primeau orice. Acum nu mai e o problemă, am înţeles că 
unde se duc ăştia la castraveţi sunt cu sutele. 
I: Condiţii grele. Dar merită financiar? 
R: Unii o venit şi cu 50 euro înapoi. 
R: Când am lucrat eu s-o meritat, câştigam în 2 luni 6000 euro amândoi, dar 
lucram şi 17 ore pe zi, de la 6 la 12 noaptea. 
I: Eraţi plătit cu ora? 
R: La oră. 
R: Condiţii grele. 
I: Da. Şi ce aţi făcut cu banii, i-aţi investit în ceva? 
R: Am construit o casă, am cumpărat oi, am luat maşini, utilaje, tractoare, nu e 
problemă ce să faci cu banii” (Merghindeal, fermier) 
 
“Eu am observat, sunt născut aici, crescut aici, am observat că cei care o avut 
aici şi s-o dus afară, când o venit o fost tot aşa bine poziţionaţi, o venit cu bani. 
Cei care au fost terchea-berchea aici şi s-au dus acolo tot aşa au venit, fără bani, 
n-o găsit loc de muncă sau nu le-o plăcut să lucreze. Au plecat, familie cu soţ 
soţie, şi-au luat şi copii, s-au dus acolo, o stat 1-2-3 ani, au venit acasă, o 



74 
 

construit, o mai reparat la casă, o mai cumpărat teren, dar care nu o avut aici 
niciodată nimic, care nu le-o plăcut să lucreze, n-o făcut nimica, dacă o 
cumpărat o maşină cu 2-3000 euro în 6 ani, nu văd realizări” (Chirpăr, 
fermier) 
 
“R: Vin şi ei şi mai repară casele şi fac şi ei ce n-ar fi putut să facă dacă 
rămâneau aici, unii am văzut că îşi mai iau o maşină, dacă sunt tineri se 
căsătoresc şi îşi fac şi ei strictul necesar” (Chirpăr, apicultor) 
 

În afara efectelor asupra veniturilor gospodăriei, migraţia temporară este apreciată a 

aduce şi beneficii la nivel de comunitate în domeniul social, respectiv migranţii se întorc 

cu un alt set de valori, cu alte atitudini faţă de muncă şi comunitate.  

“I: În ce domeniu lucrează? 
E: În domeniul agricol, în construcţii, dar cei mai mulţi, în agricol lucrează. Şi 
se întorc după 3 luni de zile. Sunt foarte bine cotaţi pentru că sunt căutaţi în 
fiecare an. În general, patronii care au lucrat cu ei, îi cheamă în fiecare an. Sunt 
oameni care de 6, 7 ani de zile fac această chestie. Şi şi-au modernizat casele. 
Chiar şi-au pus la punct foarte bine prin această chestie. S-au şi schimbat un pic 
ca mentalitate. Au învăţat să fie mai ordonaţi, să stea la un loc de muncă. 
Pentru că neamţul e foarte exigent, muncesc foarte mult, dar au câştiguri 
frumoase” (Marpod, reprezentant instituţie) 

 

 

3.1.2. Structura gospodăriilor  
 

Cunoaşterea situaţiei gospodăriilor din regiune şi a aspectelor socio-economice ale vieţii 

acestora contribuie la înţelegerea potenţialelor beneficii socio-economice ale includerii 

regiunii în ariile protejate Natura 2000.  

Din perspectiva mărimii, în primul rând trebuie menţionat că aproape jumătate dintre 

gospodării au cel mult doi membri. Gospodăriile numeroase (cu mai mult de 5 

persoane) reprezintă aproximativ 20%, dar numărul mare de membri care le alcătuiesc 

contribuie la creșterea mediei pe regiune. Astfel, în regiunea analizată mărimea medie a 

unei gospodării este de 3,09 membri, iar la nivel național, la Recensământul din 2011, 

mărimea medie a fost de 2,66. Datele culese la nivelul gospodăriei ne arată că numărul 

de membri, şi respectiv al minorilor cu vârsta de până la 14 ani din gospodărie, variază 

în funcţie de grupul etnic – gospodăriile de romi se disting drept cele mai numeroase, 

atât datorită numărului de membri (4,38 persoane compun în medie o gospodărie de 

romi) cât şi prin numărul de copii (1,5 copii/gospodărie). Nu se remarcă diferenţe 

semnificative între mărimea gospodăriilor de români şi maghiari nici după numărul de 

membri (2,94, respectiv 2,64), nici în ce priveşte numărul de copii (0,49, respectiv 

0,44). Gospodăriile etnicilor germani au dimensiunile cele mai reduse (1,98), cea mai 
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mare parte a acestora fiind compuse din doi membri, de cele mai multe ori adulţi fără 

copii sub 14 ani.  

Figura 18. Distribuţia gospodăriilor din regiune după mărime şi numărul de copii 0-14 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din perspectiva diferențelor între localități, localitățile cu gospodăriile cele mai mici ca 

număr de membri sunt Beclean, Bârghiș, Rupea, Agnita, Jibert (sub media națională de 

2,66), iar la polul opus se află Iacobeni (o medie de 4,55 membri într-o gospodărie), 

Apold (4,37), Roșia (3,75), Vurpăr (3,71), Hoghilag (3,66), Laslea (3,57) și Bunești 

(3,56). 

O imagine a gospodăriilor din zonă se poate construi pe baza alăturării caracteristicilor 

de mărime (descrise anterior) şi de vârstă a membrilor. Astfel, clasificarea după aceste 

criterii indică faptul că una din trei gospodării este compusă exclusiv din persoane 

vârstnice (60 ani sau mai mult) şi aproximativ o gospodărie din cinci conţine două 

generaţii de adulţi (părinţi şi copii care au cel puţin 18 ani). 14% dintre gospodăriile 

investigate au membri reprezentând trei generaţii, în timp ce ponderea gospodăriilor 

tinere, cu copii mici (sub 7 ani) este de 6%. Categoria de gospodării alcătuită din 

persoane singure sau din cupluri tinere fără copii este cel mai puţin numeroasă.  
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Figura 19. Tipuri de gospodării incluse în anchetă 

 

După apartenenţa etnică, 80% dintre gospodării sunt compuse din membri care s-au 

declarat români, 10% sunt gospodării ale etnicilor romi, 4% sunt gospodării de 

maghiari, 1% gospodării de germani iar 3% sunt gospodării mixte cu membri care 

aparțin unor etnii diferite.  

În ceea ce priveşte educaţia, numărul mediu de ani de şcoală absolvită de un adult este 

de 9.5416. Distribuţia tuturor adulţilor (persoane de 15 ani sau mai mult) din gospodărie 

după ultima şcoală absolvită arată că o treime din aceştia sunt absolvenţi de gimnaziu, 

în timp ce aproximativ un adult din şase a absolvit fie liceul, fie şcoala postliceală. 15% 

dintre adulţi au cel mult 4 clase, iar 6% sunt absolvenţi de studii superioare. Analizând 

datele la nivel de comună se observă faptul că locuitorii din zone rurale precum 

Iacobeni, Ungra sau Nocrich au absolvit în medie 7 clase, în timp ce adulţii din zonele 

urbane (Rupea, Agnita, Avrig) au un nivel de şcolarizare mai mare (în medie 11 ani de 

şcoală).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Calculat ca medie a anilor absolviţi de toţi membrii gospodăriei cu vârste de 15 ani sau mai mult, 
înregistraţi în fişa gospodăriei. 

3%
1%

6%

11%

17%

9%

14%

31%

7%

1%

persoana
singura sub

60 ani

cuplu fara
copii sub 35

de ani

gospodarie
tanara

(parinti +
copii<7ani)

gospodarie
medie

(parinti +
copii 7-18

ani)

gospodarie
adulta

(parinti +
copii>18 ani)

gospodarie
matura

(adulti 35-60
de ani, fara

copii)

gospodarie
cu 3 generatii
(copii, parinti,

bunici)

gospodarie
de persoane

varstnice
(1-2 adulti de
60+ ani, fara

copii)

alt tip NS/NR
0

5

10

15

20

25

30

35

Ancheta Gallup, N=4400 de gospodării



77 
 

33%

23%
20%

6% 5% 4% 3%
1% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

p
e
n

si
o
n

a
r

ca
sn

ic
(a

)

a
n
g

a
ja

t 
cu

 n
o
rm

a
 in

tr
e
a

g
a

e
le

v 
/s

tu
d
e

n
t

a
g
ri
cu

lto
r 

cu
 c

a
lif

ic
a

re
 s

a
u

 in
g

o
sp

o
d
a

ri
a

 p
ro

p
ri

e

zi
lie

r 
in

 a
g
ri

cu
ltu

ra

p
e
rs

o
a
n

a
 in

 in
ca

p
a
ci

ta
te

 d
e

m
u

n
ca

so
m

e
r/

fa
ra

 o
cu

p
a

tie

a
lta

a
n
g

a
ja

t 
fa

ra
 c

o
n

tr
a
ct

 (
la

n
e
g

ru
)

zi
lie

r 
in

 d
o
m

e
n

ii 
n
e

-a
g

ri
co

le

a
n
g

a
ja

t 
cu

 n
o
rm

a
 p

a
rt

ia
la

Ancheta Gallup, N=4400 de gospodării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza asupra ocupaţiilor persoanelor cu vârsta de 15 ani sau mai mult din gospodărie 

a reliefat că aproape două din trei persoane nu sunt active pe piaţa muncii (23% sunt 

casnice sau îngrijesc gospodăria şi 33% sunt pensionari). În concordanţă cu specificul 

preponderent rural, doar un adult din cinci este ocupat, angajat cu normă întreagă. 5% 

declară ca ocupaţie principală practicarea agriculturii în gospodăria proprie, iar 4% sunt 

zilieri în agricultură. 6% sunt elevi sau studenţi. Lipsa locurilor de muncă la nivel local a 

condus la căutarea de locuri de muncă în afara localităţii de reşedinţă sau în străinătate. 

Datele culese arată că 9% din gospodării au experienţa muncii în străinătate - cel puţin 

un membru al acestora a fost plecat la muncă în afara ţării, iar la momentul anchetei 3% 

dintre membrii gospodăriilor investigate se aflau în străinătate pentru a munci.  

Figura 21. Distribuţia adulţilor de 15 ani sau mai mult după ocupaţia principală 

 

 

3%

12%

32%

9%

16%

3%

17%

6%

0

5

10

15

20

25

30

35

Fara scoala Scoala primara Gimnaziu Liceu
neterminat

Liceu
terminat

Scoala de ucenici
/ complementara

Scoala postliceala
/ profesionala

/ de maistri

Studii
universitare

Ancheta Gallup, N=4400 de gospodării

Figura 20. Distribuția membrilor gospodăriilor din regiune după ultima școală absolvită 



78 
 

O consecinţă a faptului că un număr semnificativ de gospodării este format din 

persoane vârstnice este aceea că principala sursă de venit pentru locuitorii din zonă sunt 

pensiile pentru vechime în muncă (37% din gospodării).  Însumând diferitele tipuri de 

pensii (pentru vechime în muncă, pensie CAP, de urmaş, de handicap/boală) se 

constată că există o pondere mult mai ridicată de gospodării inactive din punct de 

vedere economic: 69% dintre gospodării au printre sursele de venit un tip de pensie, iar 

48% au pensia ca principal venit.  

Gospodăriile active economic, care obţin venituri din activităţi economice formale sau 

informale reprezintă aproximativ o treime din totalul gospodăriilor: 30% din gospodării 

se bazează pe salariu ca sursă de bază pentru veniturile gospodăriei, 3% obţin veniturile 

cele mai importante din activităţi economice desfăşurate pe cont propriu iar 1% din 

activităţi pe cont propriu într-un domeniu neagricol.    

Asociat cu ponderea mică a persoanelor din regiune care sunt plecate la muncă în 

străinătate este numărul gospodăriilor ale căror venituri sunt susţinute de banii trimişi 

de acestea: doar 4% din gospodării primesc ajutor financiar de la membrii plecaţi la 

muncă în alte ţări şi doar pentru 2% din gospodăriile investigate aceşti bani reprezintă 

sursa principală de venit.  

Figura 22. Distribuţia gospodăriilor după sursele de venit şi după sursa de venit principală 
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INS17 de 2417 lei în 2011. 1% dintre gospodării au declarat că în luna de referinţă nu au 

avut nici un venit. Venitul mediu calculat pe membru al gospodăriei este de 545 lei, 

comparativ cu o medie de 839 lei18 şi observăm că pentru jumătate din gospodării 

venitul per membru se află sub media calculată per total.  

Figura 23. Distribuţia gospodăriilor după venitul mediu pe membru 

 

Situația veniturilor în localitățile din regiune este influențată și de ponderile în 
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(Brașov) și Dumbrăveni (Sibiu).  La polul opus, cu cel mai mic număr de asistați (mai 
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Numărul persoanelor asistate social prin venitul minim garantat corelează direct cu 

ponderea populației sărace și cu dimensiunea comunităților de etnie romă. Această 

corelație este vizibilă în cazul a două dintre comunitățile menționate anterior (Vânători 

și Dumbrăveni), care cuprind comunități compacte de dimensiuni mari ale etnicilor 

romi și care prezintă o pondere cuprinsă între 4% și 7% a populației pentru care sursa 

principală de venit o constituie venitul minim garantat. 

 

                                                           
17 Sursa datelor: INS, Ancheta bugetelor de familie (ABF) 
18idem 
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3.1.3. Locuirea şi dotarea gospodăriei 
 

Locuirea, ca şi concept general, cuprinde atât existenţa unei locuinţe, precum şi nivelul 

calităţii şi confortului pe care locuința îl oferă gospodăriei ce o ocupă. Alături de aceste 

condiţii esenţiale, existenţa şi accesibilitatea infrastructurii publice (utilităţi, spaţii 

verzi, acces la mijloace de transport etc.) sunt alţi indicatori importanţi ai locuirii.  

Din perspectiva locuinţei sau a domiciliului, majoritatea gospodăriilor investigate 

(80%) deţin în proprietate locuinţele pe care le ocupă. 13% din gospodării ocupă 

locuinţe aflate în proprietatea părinţilor sau a altor rude, şi o pondere mult mai mică de 

gospodării (5,2%) care locuiesc cu chirie. De altfel, gospodăriile sunt caracterizate de o 

mare stabilitate în ceea ce privește locuința: în 18% din cazuri familia locuiește de mai 

mult de 54 de ani în respectiva locuință, în 25% vechimea familiei în locuință este între 

32 și 53 de ani, în 38% din cazuri vechimea este între 11 și 31 de ani, iar 18% dintre 

cazuri familia locuiește de 10 ani sau mai puțin în actuala locuință.  

În termeni de confort asociat spaţiului, raportat la mărimea gospodăriei, un număr 

aproximativ egal de gospodării (una din trei) dispun de două, respectiv trei camere 

pentru locuit şi/sau dormit, comparativ cu una din patru locuinţe în care numărul 

camerelor cu această funcţie este de patru sau mai multe. Numărul de camere destinate 

dormitului este, în medie, cu unu mai mic decât numărul total de camere destinate 

locuirii din locuinţă (cu excepţia spaţiilor pentru gătit şi camerelor de baie). În 40% din 

cazuri unui membru al gospodăriei îi revine mai puțin de o cameră de locuit. În medie, 

unui membru al gospodăriei îi revin 1,3 camere și o suprafață medie de 27 m219.  

Din perspectiva calităţii construcţiei destinată locuirii, aproape toate locuinţele (96%) 

sunt construite din materiale precum cărămida, BCA, ciment sau piatră, care aduc un 

aport de rezistenţă şi protecţie condiţiilor conferite de locuinţă. Locuinţele realizate din 

lemn sau pământ, chirpici sau lut sunt foarte rare, ponderea acestora fiind de 

aproximativ 1% din totalul gospodăriilor investigate.  

Un alt indicator pentru calitatea locuirii este reprezentat de accesul gospodăriei la 

utilităţile publice – canalizare, curent electric, gaze naturale, termoficare şi apă curentă. 

Această situaţie a fost reliefată şi de rezultatele cercetărilor anterioare, care arătau că nu 

toate localităţile dispun de aceste utilităţi, iar acolo unde aceste reţele există, accesul 

gospodăriilor la ele este limitat. Informaţiile culese la nivelul gospodăriilor arată că, 

exceptând reţeaua de curent electric, la care aproape toate gospodăriile sunt racordate, 

accesul la celelalte reţele este diminuat. Astfel, doar una din două gospodării este 

racordată la reţeaua de apă curentă şi de gaze naturale şi una din patru gospodării este 

racordată la sistemul de canalizare. Accesul la resurse publice, precum termoficarea, 

                                                           
19 în calculul mediei au fost excluse suprafețele sub 10m2 și cele mai mari de 300 m2 
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este foarte redus, doar 2% din gospodării declară că beneficiază de aceasta. Încălzirea 

locuinței se realizează în cele mai multe cazuri prin arderea lemnelor sau a gazelor 

naturale.  

Figura 24. Distribuţia gospodăriilor după accesul la utilităţi publice 
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amenajat. 92% dintre gospodării au bucătăria amenajată în interiorul locuinţei. În mai 

mult de jumătate dintre gospodării (57%) toaleta se află în exteriorul locuinţei. 

Problemele cu care se confruntă gospodăriile în ce priveşte locuinţa sunt în mare 

măsură legate de igrasia ce afectează pereţii, podelele sau fundaţiile (aproximativ o 

locuinţă din cinci prezintă astfel de probleme), deteriorări ale tocurilor ferestrelor, 
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sau au efectuat reparaţii serioase la aceasta în ultimii doi ani. 

22 

98 

55 

2 

56 

.9 

17 

1 

19 

16 

16 

60 

25 

81 

27 

1 

1 

1 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

canalizare

curent electric

gaze naturale

termoficare publica

apa curenta

Da Nu, pentru ca am fost debransati Nu NC, nu exista in localitate NR



82 
 

 

Locuințele sunt încălzite în 76% din cazuri cu lemne și în doar 22% din cazuri cu gaze 

naturale. Localitățile în care se regăsesc cele mai multe locuințe ce sunt încălzite cu gaze 

naturale (peste 40% dintre gospodării) sunt: Agnita, Albești, Avrig, Rupea. La polul 

opus, localități unde niciuna din gospodăriile selectate în eșantion nu utilizează gaze 

naturale pentru încălzire sunt: Apold, Bruiu, Hoghilag, Iacobeni, Jibert, Merghindeal, 

Porumbacu de Jos, Saschiz, Soarș, Ticușu, Ungra și Vurpăr. 
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3.2. Capitalul uman si social al regiunii 
 
Relevanţa analizei regiunii din perspectiva capitalului uman şi social derivă din însăşi 

caracteristicile acestor concepte. Atunci când vorbind despre capitalul uman, ne referim 

în primul rând la potenţialul persoanelor ca resurse în câmpul economic al muncii, din 

perspectiva cunoștințelor și abilităților acestora, iar pe de altă parte, ne referim la 

capitalul biologic, mai dificil de măsurat prin instrumentele cercetării sociale.  

Capitalul uman cuprinde aptitudinile, cunoștințele, creativitatea, experiența, 

capacitatea de a munci și starea de sănătate, care împreună oferă oamenilor 

posibilitatea de a urmări diferite strategii de câștigare a existenței și de a-și atinge 

obiectivele. Educația îi ajută pe oameni să-și îmbunătățească capacitatea de a folosi 

resursele existente și de a crea noi resurse și oportunități20. 

Figura 26 evidenţiază comunităţile din regiunea studiată după valoarea indicatorului 

capital uman21; zonele cu nuanţe de roşu sunt comunităţi în care valoarea indicatorului 

este mică sau foarte mică, iar zonele cu nuanţe de verde sunt cele în care indicatorul ia 

valori mari. Observăm că cele două comunităţi care se remarcă prin valori mari ale 

capitalului uman sunt zonele urbane Agnita şi Avrig. Aceste valori pot fi asociate cu 

gradul de urbanizare și numărul mai ridicat al oportunităţilor derivate din acesta, 

diversitatea domeniilor de activitate (comparativ cu zonele rurale) şi cu accesul la căile 

de comunicaţie. Situaţia comunităţilor din imediata vecinătate a acestor zone este 

semnificativ diferită: dacă în vecinătatea Avrigului întâlnim comunităţi cu valori relativ 

ridicate ale capitalului uman, comunităţile din vecinătatea Agnitei sunt caracterizate 

prin diferenţe majore. Explicaţia asociată acestui fapt derivă din caracteristicile 

comunităţilor: aspectul rural, procesul de îmbătrânire al populaţiei, nivelul scăzut de 

şcolarizare. Printre factorii care determină un nivel scăzut al capitalului uman se 

numără și slaba dezvoltare a căilor de comunicație către poli urbani importanți, fapt ce 

determină migrația populației cu o calificare mai ridicată.  

                                                           
20 Messer, Norman; Townsley Philip, (2003), Local institutions and livelihoods: Guidelines for analysis, Food and 
Agriculture Organizations of the United Nations (FAO), Roma 
21 Indicele factorial obţinut prin analiza componentelor principale, folosind următorii indicatori: 

 Numărul mediu de ani de școală al populației de peste 18 ani, calculat pe baza datelor din ancheta la nivel de 
gospodării 

 Ponderea populaţiei de vârstă activă 15-64 de ani în totalul populaţiei comunei. An de referinţă 2010, date din baza 
Tempo-Online a INS. 

 Populaţia comunei în 2011, transformată prin logaritmare. Sursa datelor primare: RPL 2011 

 Rata medie a natalității în perioada 2002-2011, calculată prin raportarea numărului total de copii născuți vii la 
populația totală a localității. Calcule pe baza datelor primare din baza Tempo Online a INS 

 Rata mortalităţii infantile, calculată prin raportarea numărului total de copii decedaţi până la vârsta de 1 an la totalul 
copiilor născuţi vii în perioada de referinţă.  

Indicele KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) de adecvare a modelului factorial este de 0.632, iar factorul principal unic explică 45% din 
variaţia matricei de date. 
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Figura 26. Profilul comunităților din regiune din perspectiva indicatorului capital uman 
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Și în cadrul interviurilor realizate cu actorii locali a apărut tema capitalul educaţional 

redus, dat fiind faptul că oportuntăţile de angajare în zonă sunt foarte limitate. Astfel, 

intervievații au subliniat faptul că persoanele ce ating un nivel mai ridicat de educaţie 

migrează fie către centre urbane mai importante, fie în străinătate. Nivelul mediu 

perceput de calificare al persoanelor de vârstă activă este de 8-10 clase, cu deosebiri în 

ceea ce priveşte comunitatea romă, unde cei care au finalizat educaţia obligatorie sunt 

mult mai puțini. 

 
“I: În ceea ce priveşte şcolarizarea, cam câte clase au cei care sunt apţi de 
muncă şi ce calificări au? 
R: Păi ce să zic eu? Cam 8 clase o făcut majoritatea şi probabil că se mai califică 
şi la locul de muncă. Sunt de exemplu care lucrează la Nocrich şi e secţie de 
confecţii cred că, pe urma la Daia mai e o secţie, la Sibiu prin construcţii. 
I: Și generaţiile mai noi merg la liceu sau termină 8 clase? 
R: Păi avem şi cu studii superioare. Dar cei care pleacă la studii nu se mai 
întorc, ei şi-au rezolvat şi cu locuinţa la oraş, au mai cumpărat o garsonieră, un 
apartament şi stau acolo.” (Alţâna, reprezentant instituţie) 
 
”În general, oamenii câte clase au terminat? Ce pregătire au în comună? 
L: Păi cam 10 clase. 
I: Cam 10 clase. 
L: Da. 
I: Şi acum, tinerii ce fac? Merg mai departe la facultate sau la fel termină 
şcoala, liceul? 
L: Nu prea, puţini.” (Nocrich, reprezentant instituţie publică) 
 
”Sunt multe persoane care nu au 8 clase finalizate? 
R: Sunt 
I: În momentul ăsta există pe undeva vreo soluţie pentru educarea adulţilor 
care nu şi-au finalizat cele 8 clase? 
R: Păi şi asta vrem să facem un proiect cu.. 
I: A doua şansă, da. 
R: Tot la stadiul asta e, am trimis la prefectură. 
I: V-au trimis cei de la judeţ? 
R: Da, că ce proiecte vrem să facem, şi am scris acolo şansa a doua, şcoala după 
şcoală, aş vrea ca să facem şi pe educaţie ceva, şi la orice şedinţă unde te duci, 
atâta povestim şi nu se duce mai departe nimic. 
I: Aţi putea să faceţi chiar aici acest proiect cu şansa a doua? 
R: Păi sigur că da? 
I: Există cadre didactice? 
R: Oamenii sunt interesaţi ca să termine 8 clase, dar cadrele nu ştiu, numai cu 
domn director am povestit şi tot îmi spune că trebuie din timp ca să prevadă în 
organigramă, dar până nu ne aprobă Sibiul.”. (Merghindeal, consilier romi)  
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„I: 90% sunt romi? 
R: 95-96%. Şi la vot au fost 350 de persoane, restul sunt tineret mult şi sunt 
plecaţi, ăştia cum cresc cum zboară. 
I: În străinătate? 
R: Oriunde, să muncească. Cu şcoala stau foarte prost, 5-6-7 clase, 8 clase dacă 
reuşesc să facă e bine şi fac la Hosman, aproape aici un sat.” (Fofeldea, activist) 

 

Mai mult decât nivelul educaţional atins, calificarea profesională a locuitorilor este 

importantă pentru dezvoltarea economică. Aceasta este semnalată drept o problemă, 

dat fiind faptul că tinerii care absolvă gimnaziul se îndreaptă mai mult către liceu 

lipsindu-le astfel o calificare profesională într-o meserie.  

”E: Eu cred că mai toţi care termină gimnaziul fac liceul. Fac liceul. Deci liceu pe 
diverse profile pentru că din nefericire s-au desfiinţat şcolile profesionale. Ar fi 
fost foarte bine să fi avut şi şcoli profesionale de meserii, dar nemaifiind şcoli 
profesionale, au mers mai toţi la licee. Şi cu faculate. Avem destui cu studii 
superioare. În general, cam dintre elevii care termină, cam 40-50% [...] studii 
superioare.”  (Marpod, reprezentant instituţie publică) 
 
”Calificaţi sunt în industria încălţămintei. Şi ce s-au pregătit la Colegiul Tehnic 
au fost pregătiţi pentru cusători pentru că a fost o tradiţie a  [...] s-a înfiinţat la 
şcoală şi elevii care au terminat sunt la două întreprinderi care beneficiază [...] 
mobila tapiţată folosesc absolvenţi de aici de la liceu şi fabrica de încălţăminte 
care se pare că îşi revine, recent a angajat cam 400. N-am ajuns până la ei să 
discut detalii dar au angajat cam 400 de persoane.  
… 
Da, deci chiar numai pe domeniul ăsta al încălţămintei, marochinărie s-au 
calificat de la şcoală şi ăştia îşi găsesc de lucru. Dar e foarte limitat, oferta e 
limitată. Cei care nu au plecat în altă parte nu sunt nici ei de cea mai bună 
calitate. În general sunt, unii tineri au plecat şi chiar vor să vină înapoi dar nici 
ei nu ştiu la ce să vină.” (Agnita, activist) 

 
Din perspectiva dezvoltării economice, comunităţile de romi sunt percepute a prezenta 

probleme mai mari şi abordări diferite, acestea având un capital educaţional mai redus, 

şi de asemenea, resurse economice foarte limitate. O temă frecvent întâlnită este aceea a 

lipsei de ataşament a romilor faţă de proprietăţile imobiliare. Deşi au fost împropietăriţi 

după revoluţie, în prezent cei mai mulţi nu mai au terenuri agricole. Aceştia sunt de 

obicei menţionaţi în poziţia de asistaţi social, de persoane ce au nevoie de ajutor.   

 
”Degeaba s-au făcut proiecte dar ca să dea şi oamenii bani este foarte greu, 
oamenii de aici sunt câţiva care sunt angajaţi în Sighişoara sau în Agnita, 
suntem un sat cu populaţie foarte mare de etnie romă. 
I: Câţi sunt? 
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R: Cam 770 de suflete în localitatea Brădeni, pe comuna avem 1500, deci din 
ăştia din Brădeni peste 500 sunt de etnie romă. 
I: Deci mai mult de jumate? 
R: Da. 
I: Și lucrează undeva? 
R: Nu. În 91 la desfiinţarea CAP au primit animale, teren dar nu mai are nimeni 
nimic pentru ca terenul l-au vândut, animalele le-au tăiat şi populaţia este într-
adevăr foarte săracă dar este aşa pentru că şi-au făcut ei sărăcia, la sat să te 
duci la magazin să cumperi o ceapă, un morcov este foarte [greu/grav], dar 
dacă aveai în gradină [...] dar aia implică să sapi, să uzi, să îngrijeşti. 
I: Și din ce trăiesc? Au ajutor social? 
R: Au ajutoare sociale şi alocaţiile de stat pentru copii. Populaţia de vârstă 
şcolară este foarte mare, sunt foarte mulţi copii şi cu asta îi mai leagă puţin de 
şcoală că altfel nu le dă alocaţia de susţinere în familii cu venituri mici” 
(Brădeni, fermier) 
 
”I: Țiganii au şi ei pământ pe aici? 
R: Au avut şi l-au vândut. S-o dat din start 1 hectar jumate la toţi şi cum au 
scăpat de 10 ani sau cât trebuia să-l ţină l-au şi măritat, deci lor niciodată nu le-
a plăcut, ei numai să meargă cu ziua, au un cal şi o căruţă, asta e proprietatea 
lor.” (Fofeldea, activist) 

 

Relaţiile între români şi romi au fost marcate întotdeauna de o anumită segregare: 

vecinătatea romilor, şcoala romilor, locul romilor în cimitir. Cum proporţia romilor în 

totalul populaţiei este într-o permanentă evoluţie ascendentă atât datorită migraţiei cât 

şi sporului natural mai ridicat, în discuţiile despre populaţia zonei apare frecvent 

“problema romilor”. În contextul în care valorile sociale ale romilor sunt percepute a fi 

total diferite de ale românilor, dispariţia treptată a segregării spaţiale constrânge cele 

două comunităţi etnice la acceptare reciprocă.  

„I: Dar în anii 90 cum arăta populaţia? 
R: În anii 90 erau cam 20 de familii de ţigani, dar la origine ţiganii erau 
dincolo sus pe deal dincolo de biserică, aveau şi şcoala acolo, le-o făcut 
comuniştii, în 1965 era şcoala de ţigani cu 14-15 copii.” (Fofledea, activist) 
 
”Biserica avem una, dar vecinătate au ei separat, că ei se integrează greu cu noi 
şi-aşa am avut probleme de exemplu şi locul în cimitir, la noi e veche şi o 
încercat şi preotul şi consiliul bisericii să schimbam ceva dar, parcă dam 
dreptate bătrânilor, că la romi o făcut un loc separat în cimitir şi acum au 
apărut familii mixte. Două aspecte apar, ei nu întreţin cu nimic cimitirul, la noi 
sunt anumite sărbători când te duci la întreţinerea cimitirului, ei nu vin şi al 
doilea aspect, ei nu contribuie cu nimic, nu îşi plătesc nici contribuţia anulă. 
Anul asta eu m-am ocupat şi am strâns bani pentru repararea bisericii, ca în 
vara asta în august avem întâlnire cu fiii satului şi am zis că câteva puncte sunt 
mai importante să le punem la punct că vin sătenii noştri care sunt plecaţi şi e 
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ruşine să te prezinţi şi am reuşit să adun numai eu 80 de milioane. Nu sunt 
membru în consiliu, decât că am vrut eu să ajut pe preot şi mi-am propus sa 
adun de la oameni suma exactă, nu cât vrea că atunci nu faci nimic, şi am 
adunat 8 mii lei bani necesari să zugrăvim şi să mai schimbam şi ţiganii nu au 
participat cu nimic. Dar interesant ca cel mai nenorocit dintre ei, şi orb, are 
probabil o pensie bună, el i-o fi promis la preot anul trecut că el donează suma 
de 500 lei, eu m-am dus să iau 2, că atât am stabilit că iau de la toata lumea, o 
zis „domne dacă nu iei 5, nu-ţi dau”, e singurul rom care o dat bani şi acum 
ponderea în sat e acum spre 50%.” (Chirpăr, apicultor) 

 

Capitalul social vizează interacțiunile la care indivizii iau parte, interacțiuni care pot 

constitui un liant pentru funcționarea unei comunități sau societăți, constituind un 

cadru pentru atingerea atât a scopurilor individuale cât și a celor comune. Capitalul 

social se referă la resursele sociale (rețele, relații, afilieri, asociații) la care apelează în 

urmărirea strategiei de câștigare a existenței. Felul în care oamenii lucrează împreună, 

atât în cadrul gospodăriei cât și în comunitate joacă un rol cheie asupra modului în care 

gospodăriile își câștigă existența. În multe comunități gospodării diferite sunt legate 

unele de altele prin obligații sociale, schimburi reciproce, încredere și ajutor reciproc 

toate aceste jucând un rol important în special în perioadele de criză.22   

Analiza asupra capitalului social a presupus crearea unui indice23 ale cărui valori la nivel 

de unitate administrativ teritorială sunt prezentate în Figura 11. Se remarcă faptul că 

cele mai scăzute valori ale acestui indicator sunt specifice mai ales localităților situate în 

vestul regiunii analizate, în speciale cele aflate administrativ în judeţul Sibiu.  

Unul din aspectele care explică aceste valori este diversitatea etnică. Comparativ cu 

comunităţile din Mureş sau Braşov, unde numărul etnicilor maghiari este semnificativ 

pentru a determina un nivel înalt al diversităţii etnice, în Sibiu comunităţile sunt 

compuse aproape în totalitate din români, a doua etnie semnificativă ca număr de 

membri fiind cea romă. Nivelul diversităţii religioase este parţial corelat cu etnia, însă 

nu este determinat de aceasta. Implicarea în activităţi ce vizează comunitatea a fost 

măsurată prin participarea la dezbateri publice privind problemele din localitate şi prin 

atenţionarea autorităţilor cu privire la problemele comune ce necesită rezolvare, iar 

                                                           
22 Messer, Norman; Townsley Philip, (2003), Local institutions and livelihoods: Guidelines for analysis, Food and 
Agriculture Organizations of the United Nations (FAO), Roma 
23 Indicele factorial obţinut prin analiza componentelor principale, folosind următorii indicatori: 

 Diversitate etnica, raportul dintre populația totală de altă etnie decât cea română și populația totală de etnie 
română 

 Diversitate religioasa, raportul dintre populația totală de altă religie decât cea ortodoxă și populația totală de 
religie ortodoxă 

 % gospodării care au participat la dezbateri publice privind problemele din localitate 

 % gospodării care au mentionat autoritatilor probleme comune care ar trebui rezolvate% gospodarii care au 
membrii in diverse asociatii 

Datele provin din ancheta la nivel de gospodării 
Indicele KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) de adecvare a modelului factorial este de 0.576, iar factorul principal unic 
explică 50% din variaţia matricei de date. 
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rezultatele arată că cel mai mic nivel de implicare se regăseşte în rândul populaţiei din 

comunităţile cu capital social scăzut. Cel mai mare nivel de implicare în ce priveşte 

problemele legate de comunitate este cel al locuitorilor din zona ce aparţine 

administrativ judeţului Mureş.  
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Figura 27. Profilul comunităților din regiune din perspectiva indicatorului capital social 
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3.3. Fondul funciar 
 

 

3.3.1. Situaţia fondului funciar din perspectiva datelor oficiale și celor 
furnizate de autorităţile locale 
 

Conform datelor INS, cele 44 de localităţi însumează o suprafaţa agricolă de 273367 ha, 

aceasta reprezentând în medie 63% din suprafaţa totală a acestor localităţi. În cifre 

absolute, suprafaţa agricolă la nivel de localitate variază foarte mult, de la 2063 ha în 

comuna Cârţa până la 12229 ha în comuna Jibert. În medie, o localitate are o suprafaţă 

agricolă de 6200 ha. Suprafaţa agricolă este în cea mai mare proporţie în proprietate 

privată (în 40 de comune proporţia proprietăţii private este mai mare de 90%). Există 

patru localităţi în care proprietatea privată are o pondere mai scăzută: Ucea - doar 58% 

este proprietate privată, Saschiz – 68% este proprietate privată, Voila 75% şi Iacobeni 

86%. Diferenţele în aceste cazuri sunt date de forma de proprietate a păşunilor. Astfel, 

în medie 93% din suprafaţa păşunilor este în proprietate privată, dar în aceste patru 

localităţi ponderea proprietăţii private este mult mai mică: doar 5% din păşuni sunt în 

proprietate privată în Saschiz, 18% în Ucea, 20% în Voila şi 67% în Iacobeni. 

Tabelul 27. Structura fondului funciar, 2010 

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică 

 

Informaţiile culese de la autorităţile locale confirmă datele obținute din sursele oficiale 

și arată că suprafeţele intravilane ocupă în medie 10% din suprafeţele totale ale 

localităţilor. La nivelul comunităţilor investigate suprafaţa agricolă ocupă în medie o 

pondere de 63% din suprafaţa totală a localităţii, şi nu se observă discrepanţe 

 Total 
suprafaţă 

(ha) 

Suprafaţa 
medie a unei 
localităţi(ha) 

% proprietate 
privată 

Total suprafaţă 439632 9992 80% 

Din care:    

Suprafaţa agricolă 273367 6213 96% 

Din care:    

Teren arabil 114317 2598 98% 

Păşuni 95958 2180 93% 

Fâneţe 59237 1346 97% 

Vii şi pepinere viticole 1080 24 100% 

Livezi şi pepiniere pomicole 2775 63 95% 

Teren neagricol 166265 3778 54% 

Din care:    

Păduri şi altă vegetaţie forestieră 133039 3023 54% 

Ocupată cu ape, bălţi 5938 135 39% 

Ocupata cu constructii 15731 357 51% 

Cai de comunicatii si cai ferate 5575 127 47% 

Terenuri degradate si neproductive 5982 136 84% 
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semnificative între informaţiile obţinute, la nivel comparativ pe judeţe şi pe zone după 

gradul de urbanizare. Cele patru zone urbane situate în regiune deţin o suprafaţă 

agricolă ce ocupă în medie 60% din suprafaţa totală, comparativ cu comunităţile rurale 

unde suprafaţa agricolă reprezintă în medie 64% din suprafaţa totală a unei comune.   

Datele oferite de primării indică faptul că suprafaţa agricolă medie totală ce revine unei 

localităţi este de 6276 ha, iar din aceasta, cea mai mare parte o reprezintă terenul arabil, 

urmat de păşuni şi fâneţe. Suprafaţa arabilă medie ce revine unei localităţi este de 2654 

ha, reprezentând 42% din suprafaţa agricolă medie totală. Alături de aceasta o localitate 

mai cuprinde în medie 2084 ha păşune (33% din suprafaţa agricolă totală), 1329 ha 

fâneţe (21%), 88 ha vii şi pepiniere viticole (1,4%) şi 73 ha livezi şi pepiniere pomicole 

(1,16%).  

Suprafeţele neagricole deţin o pondere mai mică în structura localităţilor investigate, 

ocupând în medie 3646 ha pe localitate. Aproximativ 80% din terenurile neagricole sunt 

ocupate de păduri, restul de 20% fiind împărţit aproximativ egal între ape, construcţii, 

căi de comunicaţii şi terenuri neproductive. Unei localităţi îi revin în medie 2988 ha de 

pădure şi 139 ha teren neproductiv, la care se adaugă suprafeţele ocupate de ape (120 

ha), construcţii (358 ha) şi căi de comunicaţie (125 ha). Informațiile autorităților locale 

privind regimul de proprietate asupra terenurilor confirmă faptul că în 9 din 10 cazuri 

terenurile agricole se află în proprietate privată.  

Formalizarea activităților agricole este încă destul de redusă, cea mai mare parte a 

terenului agricol fiind lucrată de persoane fizice și nu de persoane juridice. Astfel, din 

informaţiile obţinute de la autorităţile locale reiese că persoanele fizice lucrează în 

medie 2953 ha teren agricol pe localitate, în timp ce suprafaţa medie pe localitate 

lucrată de persoane juridice este de 847 ha. 

În termeni de modificări aduse suprafeţelor intravilane în ultimii 10 ani, datele arată că 

a existat un număr redus de intervenţii asupra intravilanului. Un număr de 20 comune 

menționează că suprafața intravilanului nu s-a modificat deloc în ultimii 10 ani, șapte 

comune menționează o modificare (Ungra, Ucea, Viștea din județul Brașov, respectiv 

Laslea, Alțâna, Moșna și Cârța din județul Sibiu), iar două comune menționează două 

(Apold, Mureș), respectiv trei modificări (Albești, Mureș). Motivul principal pentru 

modificare a fost construcţia de noi locuinţe, ce a determinat creşterea intravilanului cu 

4 până la 8 ha. Un alt motiv pentru modificarea intravilanului au constituit alunecările 

de teren, acestea contribuind la extinderea suprafeţei cu 3 până la 6 ha. Una din 

localităţile investigate şi-a extins intravilanul cu 173 ha în urma solicitărilor agricole 

(Albeşti), iar o alta a adăugat 132 ha la intravilan prin construirea unui parc fotovoltaic, 

a unei zone industriale şi a unei zone de locuinţe (Ucea).  
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3.3.2. Situaţia fondului funciar din perspectiva datelor furnizate de agenţii 
economici și de gospodării 
 

Distribuţia agenţilor economici după activitatea principală desfăşurată în regiune arată 

că un număr de 80 societăţi îşi desfăşoară activitatea principală în domeniul 

agricultură, piscicultură şi silvicultură. Situaţia pe judeţe arată că 34 dintre acestea îşi 

desfăşoară activitatea în judeţul Braşov, 16 în judeţul Mureş şi 30 în judeţul Sibiu. 

Analiza datelor culese de la agenţii economici a căror activitate principală este 

cultivarea terenului a evidenţiat că un număr de 36 de societăţi deţin teren arabil, 

reprezentând în total o suprafață de 11693 hectare; dintre aceștia, 77% îl folosesc pentru 

culturi. Suprafaţa medie de teren arabil deţinută de un agent economic din această zonă  

este de aproximativ 354 ha, iar suprafaţa medie de teren arabil luată în arendă sau în 

folosinţă este puţin mai mică, respectiv de 273 ha. Cea mai mare suprafaţă compactă 

medie exploatată este de 27 ha, cu menţiunea că în judeţele Braşov şi Sibiu suprafaţa 

medie compactă exploatată este de 10, respectiv 20 ha, media generală fiind influenţată 

de suprafeţele compacte din Mureş, unde media este mai mare, respectiv de 62 ha.  

Datele culese la nivelul gospodăriilor arată că aproximativ jumătate dintre acestea deţin 

teren arabil (46%) şi circa o gospodărie din trei deţine o suprafaţă de păşune sau 

fâneaţă. Celelalte resurse precum livezile sau viile sunt menţionate de 4% dintre 

respondenţi, 3% declară că deţin pădure, iar 32 gospodării deţin solare sau sere. În ceea 

ce priveşte grădinile de zarzavaturi şi legume, acestea sunt prezente la 65% dintre 

gospodării.  

 

67%
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Posesia de terenuri agricole (% gospodarii care dețin…)

Ancheta Gallup, N=4400 de gospodarii

Figura 28 Ponderea gospodăriilor care deţin suprafeţe agricole în proprietate, după tipul 
suprafeței 
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La nivel de gospodărie, în ceea ce priveşte terenurile arabile, cele mai mici suprafeţe 

exploatate sunt cele de 0,10 hectare, iar cele mai mari ajung la 700 hectare, media 

calculată fiind de circa 4 hectare teren arabil / gospodărie.  

Pentru păşuni şi fâneţe situaţia este asemănătoare, suprafaţa maximă exploatată şi 

raportată în interviu a fost de 880 hectare, iar media rezultată în urma datelor culese a 

fost de circa 7 hectare păşune / gospodărie care deține sau exploatează un astfel de 

teren. Cea mai mare suprafaţă de livadă/vie exploatată de o gospodărie ajunge la 300 

hectare, însă suprafeţele de livezi raportate la numărul proprietarilor au drept rezultat o 

medie de circa 9 hectare / gospodărie care deține livadă.  

Deși, numai 3% din gospodăriile participante au declarat că dețin suprafețe de pădure, 

aceste suprafețe se disting de cele descrise anterior prin faptul că fac parte dintr-un 

ordin de mărime mai mare, ajungând până la 200 hectare / gospodărie. Suprafaţa de 

pădure raportată la numărul proprietarilor conduce la o medie de 5,62 hectare pe 

gospodărie care deține suprafețe de pădure.  

Două gospodării din trei deţin o grădină de legume şi zarzavaturi, iar suprafeţele 

declarate ajung până la 6000 m2. În medie, o gospodărie deţine o suprafaţă de 416 m2 

destinată cultivării legumelor şi zarzavaturilor. Numărul foarte mic de gospodării care 

folosesc solarii şi/sau sere indică faptul că acestea nu sunt potrivite sau eficiente pentru 

această zonă. 

Privind la datele la nivel de judeţ, observăm că distribuția suprafețelor pe localități 

diferă mai ales datorită caracteristicilor geografice ale zonelor. Deoarece zona ce 

aparține administrativ Sibiului este mai degrabă deluroasă, ponderea suprafețelor de 

pădure și livezi este mai mare decât în restul zonei (spre exemplu, Porumbacu de Jos 

sau Avrig dețin suprafețe de pădure de peste 6000 hectare), comparativ cu gospodăriile 

din judeţul Braşov care deţin suprafeţe mai mari de teren arabil şi de păşuni (precum 

Șoarș, Jibert sau Pârâu, ale căror suprafețe arabile depășesc 10000 hectare).  

 

3.3.3. Fondul funciar în percepția actorilor locali 
 

Procesul de reîmpropietărire în baza Legii Fondului Funciar a avut drept consecinţă 

fragmentarea terenului agricol, atât ca urmare a modalităţilor de distribuire a parcelelor 

către proprietari, cât şi ca urmare a diviziunii ulterioare a terenurilor între moştenitorii 

de drept. În unele localităţi terenurile au fost comasate prin cumpărare sau prin 

arendare. Acolo unde au fost identificate suprafeţe mari de teren comasate acestea erau 

achiziţionate de persoane din afara localităţii sau chiar din străinătate. Sunt şi localităţi 

unde terenul a fost împărţit într-o manieră ce nu permite comasarea. Pentru moment, 

procesul de comasare a terenurilor pare a fi într-o etapă de stagnare deoarece 
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proprietarii nu se arată interesaţi să vândă în această perioadă aşteptând creşterea 

preţului.  

“C: Nu pleacă nimeni de aici. Tot aici rămân. Şi nici pământ nu se vinde. Chiar 
aşa ce e pe lângă [...] vinde 10ha de pământ sau aşa. 
I: Să strângă cineva mai mult pământ? 
C: Nu poate.  Au încercat mulţi şi n-au putut. 
I: Au încercat? 
C: Da. 
I: Lumea rămâne cu parcela... 
C: Nu se poate. E şi împărţit în aşa fel tot 3ha, 2, 5. Păi eu vreau 20ha, 50ha de 
aici până acolo. Cum nimeresc eu? Cum să dau eu pământul la ăla sau aşa? Să 
dea mii de euro pe hectar şi nu i-l dă nimeni.” (Chirpăr, fermier) 
 

“I: Sunt multe terenuri nelucrate? 
F: Sunt. Adică la noi la Deal aici... la Dealul Frumos, ... sunt dar... nu aşa 
multe... că... Elveţianul ăsta a luat cea mai mare parte din ele. Cea mai mare 
parte a luat-o el şi o... cam... face. Dar, sunt, sunt. Pământuri pustii ... sunt. 
Nelucrate. Sunt. 
I: Şi-astea cui aparţin? 
F: Oamenilor din... Sunt ... Au proprietari. Deci... Sunt pământuri care... sunt... 
puse în proprietate de... atunci pe legea... în 1991. 
I: Şi-aceştia de ce nu le lucrează? Nu?... 
F: Păi... probabil n-au bani. N-au bani... e scump... Dacă n-au animale... sau 
aşa... Nu, de vândut nu-l vinde că zice că poate-i mai creşte preţul... sau aşa... 
şi... Rămâne de pe un an pe altul pustiu...” (Merghindeal) 
 

Situaţia terenurilor diferă foarte mult în zonă: sunt localităţi unde cea mai mare parte a 

terenului este exploatată şi extinderea afacerilor agricole nu se mai poate face pe raza 

localităţii, dar sunt şi localităţi cu terenul foarte fragmentat, deţinut de gospodării cu 

persoane vârstnice sau care nu-şi permit din punct de vedere financiar să lucreze 

terenul. Acolo unde extinderea este percepută a fi imposibilă, de regulă, terenurile au 

fost comasate deja, investitorii find arareori din localitate: crescători de animale din alte 

localităţi, persoane ce investesc în terenuri etc. De remarcat o situaţie specială, cea în 

care o mare parte din terenul agricol al unor comune este deţinut de baza militară de la 

Cincu care arendează direct către fermieri.  

 
“Au oi la noi, pe raza administrativă şi au cumpărat şi teren, dar ei sunt cu 
domiciliul în Poiana. Acolo sunt 95% oieri toţi, în Poiana. Şi neavând loc în 
propria lor comună au venit şi pe comună din asta unde nu s-a practicat 
meseria şi aşa au putut să îşi ia teren şi aşa.” (Marpod, reprezentant instituţie 
publică) 
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“I: Am înţeles. Şi deci pe terenul pe care-l luaţi în arendă, sau... bine, îl luaţi în 
arendă de la primărie sau de la armată sau din altă parte, cultivaţi doar plante 
furajere de-astea...  
G: Da... Cele-nchiriate da... pentru... De la armată şi de la... De la armată 
doar... e numai păşune-acolo. Numai păşune.” (Soarş, fermier) 
. 
“F: Păi e o problemă pentru că ăştia acuma vor să ia... să îngrădească... 
poligonul... Atuncea n-o să mai avem păşunat la vite. Că noi acuma... avem 
vitele pe... cum ar veni, pe poligon. Pe ...   
F: Bine că nu se fac trageri acolo, dar... Ei vor să-şi închidă perimetrul lor. 
Acuma... deocamdată are Consiliul local în administraţie... păşunatul respectiv. 
Sper să rămână tot aşa... Altfel, nu ştiu ce facem. E grav.”  (Merghindeal, 
fermier) 
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3.4. Infrastructura fizică  
 

În relaţie cu nivelul de dezvoltare al localităţilor din zona protejată, cercetarea a urmărit 

să investigheze dacă acestea dispun de reţele de utilităţi publice (apă, canalizare, 

electricitate, gaze naturale), care este gradul de acoperire al acestor reţele în rândul 

gospodăriilor şi dacă există şi care sunt mijloacele de gestionare a deşeurilor menajere.  

Situaţia reţelelor de utilităţi publice din localităţile investigate: 64% din localităţi dispun 

de reţea de alimentare cu apă, 28% au reţea de canalizare şi 72% dispun de reţea de 

distribuţie a gazelor naturale. În medie 60% din gospodăriile din localitățile care au 

rețea de alimentare cu apă sunt conectate la rețeaua de alimentare. De asemenea, 54% 

dintre gospodării au acces la apă potabilă în sistem propriu la poartă sau în curte. 

Analizând doar datele referitoare la comunele care nu au sistem de alimentare cu apă, 

remarcă că doar 72% dintre gospodării au sistem propriu de acces la apă potabilă 

(fântână, hidrofor etc.)  

Tabelul 28. Ponderea medie a gospodăriilor conectate la reţelele de utilităţi publice 

ponderea medie a gospodăriilor conectate la reţeaua 
de…, în localitățile în care există aceste utilități 

Ponderea medie 

apă 60% 

canalizare 43% 

electricitate 97% 

gaze naturale* 65% 

* pondere calculată doar în localitățile în care există rețea de gaze naturale 

Referitor la gestionarea deşeurilor menajere, 35 comunităţi au declarat că folosesc 

servicii de colectare a gunoiului menajer, iar practica uzuală în cele patru localităţi care 

nu folosesc un astfel de serviciu este de a arunca deşeurile la tomberon (aflate în spații 

publice) sau a le lăsa în faţa locuinţei/curţii.  

Infrastructura de transport reprezintă un subiect sensibil pentru cele mai multe 

localități din regiune. Date cantitative privind calitatea drumurilor existente nu au fost 

disponibile la momentul realizării studiului, dar au fost menționate în cercetarea 

calitativă. Unul dintre indicatorii relevanți pentru mobilitatea gospodăriilor o reprezintă 

ponderea acestora care dețin autoturisme. 30% din gospodăriile din regiune declară că 

dețin un autoturism. Prezența unui autoturism în gospodărie se constituie drept soluție 

la lipsa mijloacelor de transport – distanța medie a unei localități față de cea mai 

apropiată așezare urbană este de circa 25 km, iar distanța de la cele mai izolate comune 

față de cel mai apropiat oraș este de două ori mai mare decât media ( de exemplu 49 km 

în cazul comunei Chirpăr). În lipsa unui transport public (așa cum a reieșit din 

interviurile calitative) și în condițiile unor distanțe considerabile până la cel mai 
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apropiat oraș, izolarea unor comunități mai sărace, cu o pondere mai mică a 

gospodăriilor dotate cu un autoturism, crește semnificativ. 

 Figura 29 prezintă ponderile gospădăriilor ce au un autoturism din totalul 

gospodăriilor din localitate (date din ancheta în rândul gospodăriilor). Se observă că 

există câteva localități care nu sunt situate de-a lungul principalelor artere rutiere și, în 

plus, au și o dotare foarte slabă în ceea ce privește mijloacele proprii de transport, 

reducându-și astfel mobilitatea și oportunitățile de a se integra pe piața muncii sau de a 

accesa serviciile publice disponibile în reședința de județ. Aici putem menționa Brădeni, 

Iacobeni, Nocrich și Mihăileni (sub 15% din gospodării au un automobil) dar și 

Merghindeal, Chirpăr, Bârghiș, Moșna și Laslea.    
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Figura 29 – Dotarea gospodăriilor cu autoturisme , procente pe localitate 
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Figura 30 înfățișează profilul comunităților după valoarea indicatorului capital fizic, 

indicator ce sintetizează dimensiunile24 descrise în acest capitol. Capitalul fizic 

cuprinde infrastructura de bază și bunurile de producție necesare pentru sprijinirea 

modurilor de câștigare a existenței (ex: transport accesibil, adăpost sigur, alimentare cu 

apă și canalizare adecvate, energie curată și accesibilă, accesul la informație și 

comunicații). Tot aici sunt cuprinse și bunurile gospodăriei și cele productive, incluzând 

unelte și echipamente.  

Asemenea situației descrise anterior privind capitalul uman, se observă faptul că zonele 

urbane prezintă valori mai mari ale indicatorului, în timp ce comunitățile situate în 

centrul regiunii se caracterizează prin valori mici ale acestuia.  

La polul opus zonelor urbane se situează comunitățile Mihăileni și Iacobeni, pentru care 

valorile aferente capitalului fizic sunt foarte mici. Situația capitalului fizic este 

asemănătoare cu cea a capitalului uman, respectiv comunitățile din centrul regiunii tind 

să aibă o situație mai bună în ce privește aceste aspecte comparativ cu comunitățile 

situate la extremitățile regiunii. 

 

                                                           
24 24 Indicele factorial obţinut prin analiza componentelor principale, folosind următorii indicatori: 

 Suprafața medie a unei locuințe, 

 % gospodăriilor legate la rețelele de utilități publice (canalizare, electricitate, gaze, apă curentă),  

 % gospodăriilor care au WC în interior,  

 % gospodării care au acces la mijloace de informare (computer, telefon mobil, telefon fix, cablu TV, internet) 

 % suprafață ocupată de căi de comunicație, % din suprafața neagricolă a localității  

 % gospodării care dețin autoturism 

 Distanța până la cel mai apropiat oraș >30.000 locuitori 
Datele provin din ancheta la nivel de gospodării și din ancheta la nivel de autorități locale 
Indicele KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) de adecvare a modelului factorial este de 0.722, iar factorul principal unic 
explică 40% din variaţia matricei de date. 
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Figura 30. Profilul comunităților din regiune din perspectiva indicatorului capital fizic 
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Perspectivele actorilor locali privind infrastructura locală așa cum au fost identificate în 

timpul interviurilor, se concentrează foarte mult pe problematica transportului. În afara 

comunelor care se află pe rutele principale, calitatea drumurilor constituie o barieră în 

calea dezvoltării. În plus, infrastructura tehnico-edilitară este în unele comune sau sate 

încă la un nivel incipient ce necesită investiţii şi lucrări viitoare. Trebuie remarcat şi 

faptul că aşteptările intervievaţilor privind infrastructura tehnico-edilitară sunt destul 

de ridicate, posibil şi ca urmare a experienţelor de migraţie. 

“I: Am înţeles. Alte, să zicem aşa, nevoi de dezvoltare a infrastructurii aici la 
nivel local, care ar fi?  
L: Păi sunt, o dată drumurile şi... că-s drumurile, multe-s praf şi mai ne trebuie 
la două drumuri ce le-am asfaltat, ne trebuie stratul de uzură, că se macină 
până numai la primul strat şi acum urmează stratul de uzură, dar nu sunt 
bani” (Nocrich, reprezentant instituţie) 
 
“F: Păi cum s-o vedem fără apă, fără canal... fără străzi asfaltate... fără... 
podeţe... şanţuri... Să vedem. Că... acum a fost un primar mai în vârstă... 
Sperăm că ... primarul... de-acuma a promis că face şi ... Avem speranţa că 
face. E tânăr, cu putere... Eu am speranţa că face.” (Merghindeal, fermier) 

 

În alte localităţi au fost accesate fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea 

infrastructurii. Acestea sunt exemple în care localităţi din această zonă au stabilit 

parteneriate pentru dezvoltare.  

“Acum se lucrează, deci tot oraşul va fi racordat la apă şi la canal pe un proiect 
anume. Suntem pe o asociaţie Apa Târnavei Mari cu Dumbrăveniul, Copşa, 
Mediaş, Agnita  şi partener este şi Consiliul Judeţean şi tot prin fonduri externe 
nerambursabile se face proiectul se introduce apa şi canal. Acum suntem noi la 
rând, pentru că a început pe oraşe şi licitaţiile şi lucrările, de asta şi oraşul este 
praf, iar după ce se realizează aceste lucrări, artera principală a oraşului, deci 
intrare Sibiu, ieşire spre Sighişoara şi Făgăraş. Este proiect de modernizare 
artera principală, este numai proiectul nostru local din fonduri externe, asta 
înseamnă asfalt, rigole, trotuare, parcări, pistă de biciclişti şi eu zic că peste un 
an oraşul va fi altfel. Şi mai sunt proiecte începute, să vedem cum se 
realizează.” (Agnita, reprezentant instituţie) 
 

Calea ferată este privită a fi o soluţie pentru dezvoltarea economică a zonei, dar şi pentru 

a creşte mobilitatea forţei de muncă în zonă. Între Sibiu şi Agnita a existat o cale ferată 

îngustă construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, mare parte din aceasta aflându-se 

într-o oarecare formă de conservare. Totuşi, această cale ferată este apreciată a avea mai 

degrabă un potenţial turistic decât unul de transport.  

“În ce priveşte drumurile, e păcat, Agnita e în centrul ţării şi a suferit 
întotdeauna de lipsa unui mijloc de transport pe calea ferată, asta o ştim şi 
înainte de revoluţie exista o linie îngustă dar lega Agnita de Sibiu şi lumea pe 
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vremea aia prefera să meargă cu autobuzul că era mai convenabil şi mai 
rapid. Copil fiind, ştiu că era trenul Sighişoara - Sibiu şi toate satele astea din 
zonă mergeau la tren, astea-s vremurile. Acum ai văzut, Agnita e în centrul 
ţării dar la o distanţă de 80 km de Sibiu, 50 de Mediaş, 50 de Făgăraş, 
Sighişoara, drumurile sunt cum sunt, suntem izolaţi clar.  
… 
spre Sighişoara e la fel, spre Mediaş am înţeles că acum se lucrează, ceea ce am 
realizat nu noi, consiliul general, drumul Sibiu Agnita. Un drum bun acum, dar 
în rest drumurile sunt proaste şi gândiţi-vă dacă vine un investitor mare şi îşi 
face producţie ăla trebuie să transporte, pe ce drum? Deci drumurile pe calea 
ferată ar fi mult mai ieftine şi cresc preţurile şi asta e.” (Agnita, reprezentant 
instituţie) 

 

Proiectul autostrăzii Transilvania este cel mai important proiect de infrastructură din 

zonă fiind şi un motiv pentru investirea în achiziţionarea unor terenuri. La momentul 

realizării interviurilor traseul final al autostrăzii și perspectivele de finalizare a acesteia 

erau neclare intervievaţilor.  

“I: Vin investitori din afară interesaţi de teren aici în zonă? 
H: Au fost. Acu câţiva ani a luat în jur de 100 ha cineva, dar doar a 
cumpărat.  
 I: Şi l-a lăsat la lucrat sau...? 
H: L-a lăsat la cineva. L-a închiriat pot să zic. Nu ştiu pentru ce criterii. Se 
auzea că se face autostradă. Mă gândesc [...] ceva profitabil.” (Soarş, fermier) 

 
“Autostrăzile încă nu sunt terminate, mai ales că pe una vor s-o treacă pe 
altundeva, vor să modifice traseul şi nu mai ştim. Ăsta ar putea fi să zic, deja a 
început să fie. Pentru că au şi modernizat şoseaua şi cei care vin de la 
Sighişoara, de multe ori preferă să vină pe aici, să facă legătura cu Sibiul, nu 
prin Mediaş, mai ales că se lucrează acum şoseaua din Mediaş.” (Alţâna, 
activist) 
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4. Beneficii socio-economice 
 
 

4.1. Modul de utilizare a resurselor naturale și profitabilitatea 
acestora 
 
Principala resursă naturală a acestor localităţi este terenul agricol , structura medie a 
acestuia fiind următoarea: 42% este teren arabil, 35% sunt păşuni, 22% sunt fâneţe, iar 
1% din suprafaţa agricolă este reprezentată de livezi şi pepiniere. Comparând cu 
structura la nivel naţional (64% teren arabil, 23% păşuni, 10% fâneţe şi 3% vii şi livezi) 
putem afirma că resursele naturale ale zonei sprijină mai degrabă zootehnia decât 
cultivarea plantelor. Există 3 localităţi care au o pondere a suprafeţei arabile egală sau 
mai mare decât media naţională: Dumbrăveni (64%), Şercaia (66%) şi Mândra (69%). 
La polul opus sunt 3 localităţi care au o suprafaţă arabilă sub 30% din totalul suprafeţei 
agricole: Arpaşu de Jos (19%), Ucea (27%) şi Porumbacu de Jos (29%).  
 
Suprafeţele cele mai importante de vii şi pepiniere viticole (suprafeţe cuprinse între 100 
şi  300 ha) sunt situate în principal în nordul regiunii:  Saschiz, Biertan, Hoghilag, 
Laslea, Valea Viilor, Moşna. În ceea ce priveşte livezile, în 13 localităţi există suprafeţe 
cuprinse între 100 ha şi 400, printre acestea regăsindu-se multe din localităţile ce au şi 
suprafeţe viticole importante: Roşia, Apold, Vurpăr, Cincu, Iacobeni, Hoghilag, Daneş, 
Chirpăr, Laslea, Biertan, Soarş, Valea Viilor.  
 
Pădurile reprezintă o resursă importantă a acestei zonă, datele statistice oficiale 
raportând o suprafaţă de 133039 ha din care 54% se află în proprietate privată. În 
chestionarul adresat primăriilor au fost incluse şi întrebări referitoare la fondul 
forestier. Chiar dacă nu au putut fi culese date de la nivelul tuturor primăriilor, din 
datele culese observăm că fondul forestier privat este împărţit destul de neunitar. Astfel, 
există 4 localităţi în care fondul forestier privat este foarte fragmentat, fiind împărţit 
între un număr mare de proprietari (între 100 şi 320 de proprietari): Arpaşu de Jos, 
Vânători, Albeşti, Bârghiş, Parău. De asemenea, există 9 localităţi unde numărul de 
proprietari privaţi raportaţi de autorităţile locale este subunitar: Moşna, Cincu, Valea 
Viilor, Saschiz, Bruiu, Highilag, Cârţa, Rupea şi Biertan. 
 
Tabelul 29 – Numărul de proprietari de pădure și de operatori economici în domeniul 
silvic 

  Număr 
maxim pe 
localitate 

Suma pe 
localităţi 

Baza de 
calcul 

 Câți proprietari privați de pădure sunt în localitate? 320 1331 32 

 Câți operatori economici sunt atestați în exploatarea 
masei lemnoase? 

5 34 30 

 Câți operatori economici sunt atestați în exploatarea 
produselor nelemnoase (flora spontană, ex. fructe de 
pădure)? 

3 5 27 

*Baza de calcul o constituie numărul de răspunsuri valide pentru fiecare categorie.  
Sursa datelor: Ancheta Gallup, 2012 
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În ceea ce priveşte exploatarea acestei resurse naturale importante, au fost identificaţi 
34 de operatori economici atestaţi în exploatarea masei lemnoase în 30 de localităţi ce 
au oferit informaţii, cei mai mulţi regăsindu-se în Buneşti, Porumbacu de Jos, Saschiz, 
Hoghilag şi Rupea (între 5 şi 3 operatori economici). Exploatarea produselor 
nelemnoase, mai precis a florei spontane doar în 3 localităţi au fost identificaţi operatori 
economici atestaţi pentru astfel de activităţi: în Apold, Ucea şi Daneş.  
  
Alte resurse naturale sunt prezente sporadic. Astfel, în 5 localităţi există exploataţii de 
zăcăminte subterane sau de suprafaţă: Buneşti, Daneş, Saschiz, Jibert şi Comana, cel 
mai frecvent fiind menţionate exploataţiile de gaze naturale şi extracţia de pietrei, 
nisipului şi argilei. De asemenea, prin chestionarul adresat primăriilor au fost 
identificate 6 exploataţii piscicole în următoarele localităţi: Chirpăr, Viştea, Comana, 
Beclean şi Cârţa.  
 
Pentru a vedea gradul de utilizare a principalei resurse naturale – terenul agricol – a 
fost calculată densitatea agricolă ca raport între populația totală a unității administrativ-
teritoriale și suprafața agricolă totală a acesteia. Suprafața agricolă totală reprezintă 
baza atât pentru cultivarea plantelor cât și pentru creșterea animalelor. Datele au fost 
grupate în 5 categorii de la o densitate foarte scăzută la o densitate crescută pentru a 
identifica disparitățile în cadrul regiunii. În localitățile în care densitatea este scăzută se 
poate concluziona că există un potențial agricol neexploatat (vezi Figura 31). 
 
Densitățile cele mai ridicate se regăsesc în orașele din regiunea analizată, care au și 
suprafață agricolă în administrare: Dumbrăveni, Agnita, Avrig, Rupea. Localitățile cu 
potențialul neexploatat cel mai ridicat sunt cele din centrul regiunii analizate. 
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Figura 31 – Densitatea agricolă la nivel de localitate 
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Figura 32 – Densitatea șeptelului la nivel de localitate 
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Legat de domeniul zootehniei a fost calculată densitatea șeptelului raportând numărul 
total de animale (bovine, ovine, cabaline, porcine și păsări) transformat în UVM la 
suprafața totală agricolă. Acest indicator ne ajută să identificăm diferențele între 
localități în ceea ce privește presiunea activităților de creștere a animalelor asupra 
terenului. Analizând harta localităților (vezi Figura 32) observăm că sunt două localități 
cu o densitate crescută (Șercaia și Marpod), iar la polul opus se regăsesc comunele cu un 
potențial neexploatat: Merghindeal, Nocrich, Cârța și Avrig.  
 
Încercând să înglobăm toate aceste aspecte într-o singură măsură, am apelat la 
conceptul de capital natural. Capitalul natural25 este un termen prin care se desemnează 
stocurile de resurse naturale (pământ, apă, păduri, șeptelul etc.), din care derivă 
fluxurile de resurse și servicii utile modurilor de câștigare a existenței. Pentru cei care 
trăiesc în mediul rural capitalul natural joacă un rol cheie în producerea hranei și a 
veniturilor. Trebuie luate în considerare atât situația acestor resurse în sine, cât și felul 
în care oamenii au acces la ele (proprietate individuală, proprietate comună, închiriere 
etc.), productivitatea lor și modul în care se pot transforma în timp. 
 
Acest indicator a fost calculat la nivelul fiecărei comune pe baza datelor oficiale de la 
Institutul Național de Statistică și datele culese în mod direct prin ancheta la nivelul 
primăriilor26. Valorile sale se regăsesc între 0 și 100, unde 0 înseamnă extrem de scăzut, 
iar 100 extrem de ridicat. În funcție de așezarea geografică a acestora dar și de 
dimensiunea șeptelului identificat, putem vorbi de comune cu un capital natural foarte 
ridicat (Hoghiz, Jibert, Porumbacu de Jos și Avrig), iar la polul opus comune cu un 
capital natural foarte scăzut: Dumbrăveni, Hoghilag, Moșna, Valea Viilor, Marpod și 
Cârța.  
 
Sintetizând tipurile de capital prezentate în capitolele anterioare (capital economic, 
uman, social, fizic și natural) a fost calculat un indice sintetic de dezvoltare a 
capitalurilor (vezi Figura 34) care ne arată o subdezvoltare în centrul și vestul regiunii 
analizate, comunele ce au nevoie de măsuri adaptate pentru a reduce decalajul fiind 
Brădeni, Iacobeni, Merghindeal, Mihăileni și Vurpăr.  
 
 

                                                           
25

 Messer, Norman; Townsley Philip, (2003), Local institutions and livelihoods: Guidelines for analysis, Food and Agriculture 

Organizations of the United Nations (FAO), Roma 
26 Indicele factorial obţinut prin analiza componentelor principale, folosind următorii indicatori: 
- Suprafața arabilă a comunei (ha) 
- Suprafața ocupată de pășuni (ha) 
- Suprafața ocupată de fânețe (ha) 
- Suprafața ocupată de păduri (ha) 
- Suprafața ocupată de ape (ha) 
- Dimensiunea șeptelului (UVM) 
Datele primare sunt cele culese prin ancheta la nivel de primării, completate cu date din baza Tempo Online a INS (an de referință 
2011) 
Indicele KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) de adecvare a modelului factorial este de 0.692, iar factorul principal unic explică 46% din 
variaţia matricei de date. 
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Figura 33 – Capital natural la nivel de localitate 
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Figura 34 – Indicele de dezvoltare a capitalurilor la nivel de localitate 
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Dat fiind caracterul rural al acestei zone, în continuare ne vom concentra atenția asupra 
activităților din domeniul agriculturii, atât formale cât și informale.  
 
Au fost identificați 59 de agenți economici ce desfășoară activități de cultivare a 
plantelor și/sau de creștere a animalelor. Aceștia reprezintă 10% din totalul agenților 
economici din eșantion. Aceștia au în principal teren arabil și pășuni/fânețe, o mare 
parte din agenții economici intervievați având activități mixte (cultivarea terenului și 
creșterea animalelor).  
 
Tabelul 30 – Numărul de agenți economici din domeniul agriculturii și suprafețele 
cultivate 

Tip suprafață 
Nr. Agenți economici 

care dețin… 

% din total Agenți 
economici care 

cultivă teren 

Suprafața medie 
deținută (ha) 

… Teren arabil 36 77 932.14 

… Livadă / vie 7 15 4.19 

… Pășuni / fânețe 31 66 1467.87 

… Sere / solar 2 4 0.55 

Sursa: Ancheta Gallup 

 
Tendința oricărui agent economic din domeniul cultivării plantelor este de a lucra 
suprafețe cât mai compacte de teren. Agenții economici din regiune au un număr mare 
de parcele lucrate (în medie 16 parcele) cu o suprafață compactă medie de 30 ha.    
 
Principalele culturi practicate de agenții economici sunt cerealele, plantele furajere, 
plantele tehnice și cartofii. În termeni de cantități obținute, situațiile sunt foarte diverse, 
existând agenți economici care au cultivarea plantelor drept activitate conexă și care 
obțin cantități infime, și, de asemenea, agenți economici ce cultivă suprafețe importante 
și obțin producții semnificative.  
 
Tabelul 31 – Culturi și producție 

Tip cultură 
Nu au 

cultivat (%) 
Au cultivat (%) 

Cantitatea medie 
obținută/agent 

economic (t) 

Cantitatea 
maximă 

obținută de un 
agent economic 

(t) 

Cereale 32 53 228.02 6865 

Cartofi 60 23 18.36 600 

Plante tehnice 70 11 13.68 320 

Plante furajere 38 47 120.90 2000 

Sursa: Ancheta Gallup, 2012 

 
Cele mai frecvente ferme sunt cele de vaci (57% dintre agenții economici intervievați) și 
cele de oi (50% dintre agenții economici intervievați). Fermele de vaci au în medie 65 de 
capete, în timp ce fermele de oi și porci au în medie aproximativ 300 de capete. 31% 
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dintre agenți cresc capre, în medie o fermă de capre având 85 de capete. Apicultura este 
mai puțin frecventă, doar 3 dintre agenții incluși în eșantion exploatând această resursă. 
 

Tabelul 32. Șeptelul deținut de agenții economici 

Efectiv Nu dețin (%) Dețin (%) 
Numărul mediu de 

capete deținute 
Baza de 

raportare 

Bovine  43 57 65 22 

Porcine 55 45 300 15 

Oi 50 50 310 14 

Capre 69 31 85 6 

Păsări 60 40 36 10 

Familii de albine 76 24 67 3 

Alte animale -  67 33 9 8 

Sursa: Ancheta Gallup, 2012 

 
Principala modalitate de valorificare a producției este aceea de a comercializa laptele 
(62% dintre agenții economici), urmată de comercializarea cărnii (31%). Cei care 
prelucrează laptele sau carnea, creând astfel valoare adăugată, sunt foarte puțini: 17% 
realizează produse derivate din lapte și doar 7% produse derivate din carne. În ceea ce 
privește culturile obținute, 57% dintre agenți folosesc cea mai mare parte a producției 
obținute ca hrană pentru animalele din societate/fermă, iar 23% o comercializează en-
gros.  
  
Tabelul 33. Produse comercializate de agenții economici 

Tip produse  
% din total agenți economici 

care comercializează 

Ouă 10 

Carne 31 

Lapte 62 

Produse derivate din lapte 17 

Produse derivate din carne 7 

Miere 5 

Alte produse animaliere 14 

Sursa: Ancheta Gallup, 2012 

 
Veniturile medii obținute de agenții economici din eșantion care desfășoară activități în 
agricultură au fost în medie de 2.121.149 lei, maximul declarat pentru această perioadă 
fiind de 17.600.000 lei. Doar unul dintre agenții economici a raportat pentru anul 2011 
un profit negativ, o pierdere de 1000 de lei, iar 15 nu au avut deloc profit. Profitul mediu 
declarat a fost de 7.776 lei, valoarea maximă raportată fiind de 98.589 lei.   
 
71% din agenții economici au primit subvenții de la stat pentru agricultură.  Suma medie 
primită drept subvenție a fost de 350.788 lei. Acestea reprezintă pentru agenții 
economici 16% din cifra de afaceri. Plățile de agromediu, primite pentru realizarea 
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lucrărilor agricole cu respectarea unor norme pentru protejarea mediului au fost în 2011 
în medie de 24.137 lei, reprezentând aproximativ 1% din cifra de afaceri a acestor agenți 
economici.  
 
La nivelul gospodăriilor, în medie 4,5% au ca principală sursă de venit propria producție 
agricolă și sub 1% au ca principală sursă de venit activități neagricole pe cont propriu. 
Localitățile cu cea mai mare pondere a gospodăriilor ce au ca principală sursă de venit 
agricultura (peste 10% din gospodării) sunt Ticușu, Jibert, Bunești și Soarș.  
 
Principalele culturi sunt cerealele, cartofii și plantele furajere. Suprafețele medii 
cultivate de gospodării sunt mici (vezi Figura 35), indicând practicarea în principal a 
unei agriculturi de subzistență.  
 
 
Figura 35. Culturi și suprafețe cultivate de gospodării 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agricultura este practicată de gospodării în primul pentru a-și asigura consumul în 
gospodărie. Doar 11% dintre gospodării comercializează o parte din produsele obținute, 
5% comercializând sub un sfert din produsele agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culturi

38

3

42

1

14

0 20 40 60 80 100

Cereale

Fructe

Cartofi

Plante tehnice

Plante furajere

% au cultivat

Q: Ce culturi ați practicat în ultimele 12 luni?

Total eșantion, N=4400 gospodării

Suma suprafețelor 

cultivate cu…   (ha)

Media/

gospodarie

(ha)

% din suprafața 

totală cultivată

3803.35 2.43 44.8

38.83 0.36 0.4

2624.24 1.49 30.9

31.70 0.79 0.3

1990.60 3.43 23.4



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situația șeptelului la nivelul gospodăriilor denotă o concentrare a acestuia la nivelul 
unui număr mic de gospodării Astfel, doar 17% dintre gospodării au bovine, și 2,1% din 
totalul gospodăriilor au mai mult de 10 bovine. Numărul maxim declarat de o 
gospodărie este de 170. Cel mai mare număr de capete se înregistrează în cazul păsărilor 
de curte și al ovinelor.  
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De altfel, analizând lista produselor obținute și comercializate constatăm că la nivelul 
gospodăriilor cea mai frecventă resursă exploatată este cea animalieră: 61% dintre 
gospodării comercializează lapte sau produse derivate, iar 36% carne sau produse 
derivate. De asemenea, doar 19% dintre cei care comercializează produse agricole vând 
cereale, o posibilă explicație fiind faptul că cerealele sunt folosite drept furaje pentru 
creșterea animalelor. Sub 1% din gospodării utilizează flora spontană (arbuști fructiferi 
sau fructe de pădure sau ciuperci).  
 
 
 

 
 
Gospodăriile ce au comercializat produse au obținut în medie 9.266 lei pe parcursul a 12 
luni. Această medie este ridicată foarte mult de un număr mic de gospodării care au avut 
venituri foarte mari, având în vedere că 41% au obținut mai puțin de jumătate din 
această sumă. În termeni de costuri ale activității agricole, media declarată de 
gospodării a fost de 3.494 lei, 43% declarând că nu au investit bani în activitatea 
agricolă.  
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Figura 39. Profitabilitatea produselor vândute, obținute în activitatea agricolă 

 
 

Figura 40. Investiții în activitatea agricolă 

 

 
 
Aici trebuie amintită și importanța subvențiilor (plăți de agromediu și subvențiile 
pentru animale) unele dintre gospodării ce au fie suprafețe mari în folosință, fie un 
șeptel ridicat raportând sume considerabile (6 gospodării au primit subvenții mai mari 
de 100.000 lei, iar 16 gospodării au primit între 50.000 și 100.000 lei). Pentru 30% 
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dintre gospodării subvențiile primite sunt mai mari decât costurile activităților agricole. 
În medie o gospodărie a primit 4870 lei subvenții pentru agricultură, ponderea 
gospodăriilor care au primit subvenții fiind de 18%. În ceea ce privește strict plățile de 
agro-mediu, 11% din totalul gospodăriilor, reprezentând 22% din gospodăriile ce dețin 
teren arabil sau pășune/fâneață. Suprafața medie pentru care s-au acordat plăți de agro-
mediu este de 11,5 hectare. 
 
 
Figura 41. Gospodării care au primit plăți de agro-mediu 

 

 
 
Plățile de agro-mediu constituie un factor stimulator pentru trecerea de la agricultura 
pentru consumul propriu la agricultura ca sursă de venit. Observăm că în rândul celor 
care au primit plăți de agro-mediu ponderea celor care au comercializat produse 
agricole este de 36% în timp ce ponderea celor care comercializează în totalul 
gospodăriilor ce dețin terenuri arabile sau pășuni este de doar 11%.  
 
Realizarea unor produse tradiționale este sporadică, sub 1% dintre gospodării 
producând în gospodărie gemuri, siropuri, murături sau alte produse. Și realizarea de 
produse tradiționale non-alimentare este foarte rară, doar 15 gospodării din cele 4400 
producând și comercializând astfel de produse:costume populare, coșuri, mături, haine, 
broderii etc.  
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Figura 42. Gospodării care au produs produse tradiționale 

 

 
 
Figura 43. Gospodării care au produs și comercializat produse tradiționale artizanale 
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4.2. Piețe de desfacere existente și oportunități 
 

4.2.1. Accesul la piețe de desfacere din perspectiva agenților economici din 
regiune 
 

Așa cum s-a arătat și în Capitolul 2 piețele de desfacere prezintă caracteristici specifice 

fiecărui domeniu de activitate. Figura 44 redă zonele în care agenții economici își desfac 

produsele și serviciile, pe domenii de activitate. Agenții economici din domeniul 

agriculturii (71%) și al transporturilor (64%) sunt prezenți ca activitate pe o zonă extinsă 

la nivel național, comparativ cu firmele al căror obiect de activitate este comerțul, care 

sunt concentrate mai mult asupra clienților la nivel local (68%). Se remarcă activitatea 

firmelor cu activitate în industria prelucrătoare atât pe piața internă cât și pe piețele 

internaționale – 28% dintre acestea comercializează produse în alte țări și 49% în alte 

localități din țară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deși diferențele între localizarea piețelor de desfacere nu sunt mari, distribuția agenților 

economici din regiune după vechimea în activitate și localizarea clienților arată că 

firmele înființate în perioada 2006-2008 deservesc mai degrabă clienți la nivel național 

(situați în alte localități din țară), iar cele înființate în perioada 1992-2001 deservesc în 

aceeași măsură atât clienți din localitatea în care își desfășoară activitatea, cât și clienți 

din alte localități din țară. Referitor la piețele internaționale, constatăm din nou că nu 

există diferențe majore între categoriile de vechime, însă firmele nou înființate (cu cel 

mult trei ani de activitate) au o activitate puțin mai mare de desfacere a produselor / 

serviciilor la nivel internațional comparativ cu celelalte (11%, față de 7% până la 9%) 

(Figura 45).  
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Din perspectiva activităților care implică exploatarea principalei resurse disponibile în 

regiune, respectiv terenul, datele culese în rândul agenților economici arată că un număr 

mic dintre aceștia se ocupă în principal de cultivarea terenului (47 firme) și de creșterea 

animalelor (42 firme). Numărul firmelor care au participat la anchetă și care desfășoară 

o activitate agricolă mixtă (cultivarea terenului și creșterea animalelor) este de 27.  

Raportat la categorii specifice de activități agricole desfășurate, 58% dintre agenții 

economici menționează faptul că produsele obținute în activitatea agricolă sunt folosite 

în cea mai mare parte pentru hrana animalelor din propria fermă. Un număr mic de 

participanți (23%) menționează faptul că partea cea mai mare a produselor agricole este 

comercializată prin mijloace en-gros, și doar 4% reușesc să-și desfacă produsele în 

comerțul en-detail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Distribuția agenților economici după principala modalitate de întrebuințare a 
producției agricole 
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Firmele care se ocupă cu creșterea animalelor comercializează mai ales laptele obținut 

(62%), și în mai mică măsură carnea (31%). Deoarece capacitatea de a prelucra 

produsele obținute este caracteristică unui număr mic de respondenți, nici ponderea 

celor care comercializează produse derivate din lapte sau carne nu ia valori mari: 17% 

comercializează produse derivate din lapte iar 7% comercializează produse derivate din 

carne. Creșterea păsărilor este o activitate mai puțin întâlnită în regiune, comparativ cu 

fermele de bovine, ovine sau porcine, iar acest lucru determină și o pondere mai mică a 

produselor specifice disponibile (spre exemplu, doar 10% din firme comercializează 

ouă).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile zootehnice desfășurate sunt marcate de un nivel înalt de stabilitate: în 

ultimii cinci ani, doar un număr de patru ferme (10%) și-au schimbat profilul, alegând 

să înlocuiască tipul de animale exploatate. Două dintre acestea au renunțat să mai 

crească bovine, una a renunțat la porcine și cea de-a patra la caprine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Distribuția agenților economici după produsele comercializate 
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Mici schimbări au survenit și la nivelul produselor comercializate. Patru agenți 

economici menționează schimbarea modalității de desfacere (direct unei firme din altă 

localitate), restructurarea sortimentelor de produse din lapte sau introducerea 

mostrelor de produse special pentru piețele externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendința de implementare a modificărilor cu scopul îmbunătățirii produselor, a 

obținerii de noi produse și de abordare a altor piețe de desfacere se reflectă și în 

activitatea producătorilor agricoli, prin abordarea principiilor de producție ecologice. 

Produsele ecologice sau bio sunt cele obținute din plante și ingrediente organice, care nu 

au suferit modificări genetice și care nu conțin produse chimice, iar aceste caracteristici 

le conferă o perioadă de valabilitate mai scăzută comparativ cu produsele care conțin 

conservați sau alte produse chimice asemănătoare. O mică parte din agenții economici 

investigați (17%) dețin deja certificate ecologice pentru culturi sau produse, iar 45% din 

totalul firmelor cu activitate în agricultură și-au declarat intenția de a obține astfel de 

certificări pentru produsele lor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Distribuția agenților economici după modificările aduse produselor comercializate Modificări ale produselor comercializate

Da
15%

Nu
77%

NR
8%

Q: Dar în ce privește tipurile de produse comercializate, ați făcut schimbări importante în 

ultimii cinci ani?

Agenți economici a căror activitate este creșterea animalelor, N=42
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4.2.2. Accesul la piețe de desfacere din perspectiva gospodăriilor din 
regiune 
 

 

Așa cum a fost arătat în capitolul anterior, o parte foarte mare a gospodăriilor din zonă 

se remarcă prin practica agriculturii de subzistență (două gospodării din trei consumă în 

gospodăria proprie produsele agricole obținute, vezi Figura 51), și un număr foarte mic 

dintre gospodăriile investigate (11%) reușesc să comercializeze cel puțin o parte din 

produsele agricole.  

 

Datele privind mijloacele de desfacere folosite la nivelul gospodăriilor arată că acestea 

preferă în mai mare măsură metode informale. 48% dintre gospodării comercializează 

produsele obținute direct la clienți acasă, 6% desfac produsele la domiciliul propriu iar 

12% aleg să-și vândă produsele la târgurile din piețe. Un număr foarte mic de gospodării 

(2%) menționează că vând produsele obținute la marginea drumului (la șosea). În ceea 

ce privește căile formale de vânzare, 36% preferă să vândă direct firmelor, 13% apelează 

la intermediari și la comercianți individuali, și 17% desfac produsele în piețe.  
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Problema centrelor de colectare a produselor agricole sau, altfel spus, a lipsei acestora, 

reiese și din numărul foarte mic al gospodăriilor care apelează la acestea: doar 3% 

menționează că își duc produsele la astfel de centre. 
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Gospodării care au vândut din produsele obținute, N=467

Figura 51. Mijloace de desfacere a produselor obținute în activitatea agricolă 
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4.3. Potențialul eco-turistic al zonei 
 

4.3.1. Situația activităților în domeniul turistic în regiune 
 

Datele oficiale prezentate de Institutul Național de Statistică la nivelul celor 3 județe ne 

arată evoluții foarte diferite a serviciilor hoteliere și de cazare formalizate. Astfel, 

evoluția cea mai spectaculoasă o are județul Brașov unde, începând din 2003 

capacitatea de cazare declarată a crescut cu mai mult de 50% până în anul 2010 (de la 

9611 locuri la 16742). În perioada anterioară, evoluția fusese marcată de o scădere destul 

de accentuată (de la 12488 locuri de cazare în 1990 la 9528 în 2002). De asemenea, se 

poate observa din Figura 52) că județul Brașov se detașează de celelalte două județe în 

termeni de capacitate de cazare. Județul Sibiu a avut o evoluție ușor descendentă până 

în 2006, an din care s-a înscris pe un trend ascendent, ajungând în 2010 la aproape 

aceeași capacitate de cazare ca în anul 1990 (6538 în 2010 comparativ cu 6376 în 1990). 

Este posibil ca această creștere a infrastructurii turistice să fie corelată cu programul 

”Capitala Culturală Europeană 2007”. Județul Mureș nu a avut o direcție constantă de-a 

lungul anilor. Comparând 1990 cu 2010 constatăm că și în acest județ infrastructura 

turistică s-a stabilizat la un nivel similar celui din 1990 (6093 în 2010 față de 6365 în 

1990).  

 
Figura 52 - Evoluţia numărului de locuri de cazare la nivel de judeţ 
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În Figura 53 au fost însumate datele oficiale privind capacitatea de cazare a localităților 

din zona Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt și au fost grupate pe județe, încercând să 

vedem dacă evoluția în aceste zone urmează evoluțiile la nivel de județ. Pentru zona 

proiectului ce include 44 de localități, în doar 19 localități existau locuri de cazare 

raportate în mod oficial. O primă observație legată de evoluția capacității de cazare la 

nivelul întregii regiuni Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt este aceea că față de anul 1990, 

s-a înregistrat o scădere importantă. Revenind la datele pe județe, observăm că 

localitățile din județul Brașov au avut o scădere continuă până în anul 2003, urmată de 

o ușoară creștere și apoi o menținere la un nivel constant. Localitățile din județul Mureș 

au urmat din 2000 un trend ușor crescător. Localitățile din județul Sibiu au avut o 

evoluție relativ sinusoidală, iar în ultimul an de raportare (2010) a înregistrat o scădere. 

Având în vedere rolul administrațiilor celor 3 județe, și datele oficiale privind 

infrastructura turistică se poate afirma că județul Sibiu joacă un rol extrem de important 

pentru regiunea Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt, și, deși județul Brașov are un 

potențial turistic mult mai mare față de celelalte două județe, acesta nu se manifestă și 

în localitățile incluse în proiect.  

 
Figura 53- Evoluţia numărului de locuri de cazare în localităţile din zonă, după judeţ 
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4.3.2. Situația activităților în domeniul turistic din perspectiva autorităților 
locale 
 

Datele obținute de la autoritățile locale cu privire la agenții economici care își desfășoară 

activitatea în domeniul turistic arată că acest domeniu este slab reprezentat în regiune. 

Jumătate din autoritățile locale din zonă (22 din 44) menționează prezența activităților 

turistice pe teritoriul localităților lor, cele mai numeroase dintre acestea fiind cele care 

oferă servicii de cazare sub forma pensiunilor și a cabanelor (Figura 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile de agrement constituie în foarte mică măsură domeniul principal pentru 

agenții economici din regiune, aceste servicii fiind mai degrabă conexe serviciilor de 

cazare oferite deja. Doar 9 firme sunt înregistrate în evidențele autorităților locale cu 

obiect de activitate principal serviciile de agrement. Activitățile de agrement menționate 

includ în mai mare măsură drumețiile pe trasee turistice și plimbările călare, și în mai 

mică măsură vizitarea unor obiective de interes. În ceea ce privește alimentația, în zonă 

sunt înregistrate 42 agenți economici care oferă astfel de servicii. Referitor la serviciile 

de informare, un număr de 10 centre sau puncte de informare sunt active în 9 localități, 

în timp ce servicii precum cele de ghidaj turistic sunt prezente în numai cinci localități. 
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Q: Există pe teritoriul localității agenți economici care oferă 
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Figura 54. Numărul agenților economici din regiune care oferă servicii de găzduire, 

după tipul acestora 
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4.3.3. Situația activităților în domeniul turistic din perspectiva agenților 
economici din regiune 
 

Dintre agenții economici investigați, un număr de 34 au ca domeniu de activitate 

principal turismul. Serviciile oferite în activitatea turistică sunt cu precădere cele de 

cazare și alimentație (28 din 34 agenți oferă ambele servicii), la care se adaugă cele de 

recreere și, în mai mică măsură, excursiile ghidate și activitățile care presupun 

implicarea turiștilor în treburi gospodărești tradiționale. 

 
Tabelul 34. Distribuția agenților economici după serviciile oferite în activitatea turistică 

Servicii oferite în activitatea turistică: 
Număr 

mențiuni 

Cazare, găzduire 28 

Alimente, hrană 28 

Activități de recreere (jocuri, spații de recreere etc.)  17 

Excursii ghidate în zonele protejate pentru observarea speciilor 8 

Excursii ghidate și vizite la monumentele sau zonele de interes 9 

Activități de cunoaștere și implicare a turiștilor în activitățile 
tradiționale gospodărești specifice zonei 

6 

Altele 5 

 

Un aspect relevant pentru activitatea turistică îl constituie sursele din care provin 

materiile prime folosite la producerea alimentelor servite turiștilor. Agenții economici 

apelează într-o mai mare măsură la furnizori formali atât de materii prime cât și de 

produse alimentare, în detrimentul producătorilor mici locali. Totuși, trebuie să 

remarcăm faptul că jumătate dintre agenții economici apelează la producători 

tradiționali, iar cealaltă jumătate ar trebui stimulată prin diverse pârghii economice să 

achiziționeze de pe piața locală. 

 
Tabelul 35. Surse de achiziție a materiilor prime necesare producerii alimentelor în 
afacerea turistică 

Ce fel de materii prime/ingrediente utilizați pentru producerea 
alimentelor pe care le comercializați? 

Total 
N=28 

Materii prime achiziționate de la producătorii agricoli locali 15 

Materii prime achiziționate de la comercianți en-gros sau en-detail 21 

Produse alimentare tradiționale achiziționate de la producătorii agricoli locali 14 

Produse din industria alimentară 21 

Alte surse de materii prime/produse 4 
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Capacitatea de cazare medie a unui agent economic este de 10 camere, respectiv 20 

paturi. În medie, un agent economic din regiune a primit în anul 2011 456 de turiști, din 

care în medie 26% au fost cetățeni străini. Turiștii străini provin cel mai frecvent din 

Germania, Austria, Franța, Marea Britanie și Ungaria. Perioada medie de cazare a 

acestora a fost de patru nopți, iar tariful mediu perceput pentru o cameră dublă a avut 

valoarea de 109 lei. 

 

Cele mai bune surse de informare pentru persoanele interesate de vizitarea zonei cu 

privire la oportunitățile existente sunt site-urile proprii ale agenților economici (27%) 

sau site-urile dedicate de turism (22%). Un sfert dintre agenți menționează că o parte 

din clienți vin în regiune la recomandarea apropiaților care au vizitat zona și au 

beneficiat de serviciile turistice oferite de ei. O pondere mai mică a turiștilor (18%) 

preferă să se intereseze de oportunitățile de cazare direct, în momentul sosirii în 

localitate. Un număr foarte mic (4%) folosesc serviciile unei fundații sau alte surse 

pentru a se informa despre regiune. 

 

Din perspectiva punctelor de atracție, cele mai multe mențiuni se referă la calitatea 

mediului înconjurător (21%). Acestea sunt urmate de stilul de viață tradițional (10%) și 

de rețeaua de biserici fortificate (15%). 5% dintre turiștii care ajung în regiune sunt 

interesați de casele săsești.  

 

Calitățile regiunii îi conferă acesteia un potențial turistic ridicat, iar tendințele de 

dezvoltare se regăsesc și la nivelul agenților economici care activează în acest domeniu:  

jumătate intenționează să-și extindă oferta de servicii , în timp ce 15% doresc să-și 

extindă capacitatea de cazare în anul următor.  

 

 

4.3.4. Situația activităților în domeniul turistic din perspectiva 
gospodăriilor din regiune 
 

 

Activitatea turistică în rândul gospodăriilor are mai degrabă un caracter informal, 

derivat din lipsa autorizației sau licenței pentru desfășurarea de activități economice. 

Doar 1% din gospodăriile investigate au menționat că au oferit vreodată cazare și/sau 

alimente turiștilor contra unor sume de bani. 
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O gospodărie cu activitate relativ constantă în turism dispune, în medie, de o capacitate 

de cazare de trei camere, și o medie de 5 paturi/gospodărie. Comparativ cu potențialul 

de cazare al unui agent economic din domeniu, atât capacitatea de cazare, serviciile 

conexe, tarifele și implicit numărul de clienți sunt mai mici în rândul gospodăriilor 

(Figura 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În concordanță cu capacitatea de cazare și tarifele percepute, nici veniturile 

gospodăriilor provenite din servicii turistice nu sunt foarte mari. O estimare a venitului 

anual provenit din turism, calculată pe baza numărului mediu de turiști cazați, a duratei 

medii de cazare și a tarifului mediu pentru o cameră dublă (estimat la jumătate din 

valoarea tarifului perceput în sezonul de vârf) arată că intervalul sumelor obținute în 
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Figura 55. Activitatea gospodăriilor investigate în domeniul turism 
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anul 2011 este destul de variat (cea mai mică sumă obținută estimată a fost de 320 lei, 

iar cea mai mare de 24000 lei).  

 

Serviciile oferite de o gospodărie în activitatea turistică sunt la fel de diverse precum 

cele oferite de agenții economici din domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regăsim și în rândul unui număr mic de gospodării intenția de a extinde paleta de 

servicii, acestea dorind să adauge la oferta actuală fie activități care să atragă clienți în 

afara sezonului, fie activități specifice ariei protejate (echitație, observarea speciilor etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intențiile de dezvoltare antreprenorială în domeniul turismului sunt exprimate de 1% 

din gospodăriile care nu au o afacere în acest domeniu. Principalele servicii pe care 
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Figura 57. Servicii oferite de gospodării în activitatea turistică. 
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acestea se gândesc să le ofere sunt cele de cazare și alimentație, și într-o măsură mai 

mică, activități de recreere și excursii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupând cele două surse de date (datele de la nivelul gospodăriilor și datele de la nivelul 

agenților economici), am încercat să identificăm localitățile cu capacitatea de cazare cea 

mai mare. Acestea se regăsesc în nordul zonei de proiect și în sud-vestul acesteia, fiind 

probabil corelate cu apropierea de două orașe importante din punct de vedere turistic: 

Sighișoara și Sibiu.   
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Figura 59. Gospodării care intenționează să pornească o afacere în domeniul turistic 
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Figura 60. Capacitate de cazare în gospodării și la agenții economici cu activitate în domeniul turistic 
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4.3.5. Percepții ale actorilor locali cu privire la potențialul eco-turistic al 

zonei 

 

Actorii locali percep potenţialul eco-turistic al zonei în raport cu turiştii străini care 

ştiu mai bine să aprecieze valoarea naturii şi a comunităţilor. În prezent, turismul ce 

se practică în zonă este perceput ca fiind unul de „tranzit”, vizitatorii oprindu-se 

pentru o foarte scurtă perioadă de timp, continuându-şi călătoria către alte destinaţii 

din ţară.  

 

”E: Potenţial turistic nu aş putea spune că este... că avem... pentru faptul 

că noi suntem în general în tranzit. De exemplu se face tranzitul, pot să 

facă pe la noi spre Bâlea. Se iese, se vine după satele astea şi pot să iasă în 

drumul spre Arpaşu şi de acolo la Bâlea. Obiective nu avem de vizitat... 

avem numai bisericile, care sunt biserica evanghelică, biserica greco-

catolică din Ilimbav şi alte obiective turistice nu avem”. (Marpod, 

reprezentant instituţie) 

 

”R: Pensiuni da. Foarte bună în [Nucet] şi jos în Cornățel, există în Alţâna, 

asta din Marpod s-a desfiinţat şi în Agnita, cam atâtea deocamdată. Ştiu 

eu că turistul în regiune puţin o să stea numai în regiune şi o să se plimbe, 

asta e mai mult turismul de trecere, poate stai o noapte şi mergi mai 

departe în altă regiune că România e o ţară mare. Dar eu aş zice ca şi cu 

Galul din Germania, ar fi foarte interesant să promovăm un turism de 

ciclist, că cu bicicleta poţi să vezi şi mai multe, detalii contează aici, că 

dealuri sunt în toată Europa, avem bisericile astea fortificate, cine îi place, 

mie îmi place, dar asta e combinaţia care se pretează mult şi la drumeţie 

şi la ciclism.” (Marpod, activist) 

 

Aşa cum a fost menţionat mai devreme, turismul ar putea fi dezvoltat pe două 

direcţii: agroturismul şi ecoturismul. Zona are un mare potenţial agroturistic dat 

fiind faptul că aceste comunităţi păstrează foarte mult din arhitectura tradiţională, 

iar principalele activităţi economice sunt cele din domeniul agriculturii. Cei care sunt 

dornici să experimenteze viaţa în mediul rural ar putea găsi în zonă atât un mediu 

nepoluat cât şi comunităţi cu un aspect tradiţional. În ceea ce priveşte ecoturismul, 

intervievaţii consideră că ar putea oferi turiştilor drumeţii (pe jos şi cu bicicleta) 

astfel încât turiştii să poată observa natura. Din această perspectivă sunt importante 

mai multe aspecte: este necesară marcarea unor trasee care să acopere întreaga zonă, 

nu doar comune individuale; traseele ar trebui să devină mai sigure prin instruirea 

ciobanilor cu privire la câinii de stână; actorii locali ar trebui să fie informaţi cu 

privire la plantele şi animalele ce se regăsesc în zonă astfel încât să poată oferi 

informaţii turiştilor.  

 

”Deci ar putea de exemplu, ar putea în zonă să se dezvolte turismul rural 

şi ar fi o sursă de venit pentru locuitorii de pe această vale. Deşi turiştii 
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care vin din străinătate pun preţ foarte mare pe natură, să fie zona 

protejată, să nu fie poluare, deci exact ce avem aici” (Alţâna, cadru 

didactic) 

 

”E: Aş vedea două... două feluri: o dată partea cu ce v-am spus şi la 

început de agroturism, deci. Ar fi un punct în plus de... vizită în harta 

turiştilor străini, dar văd şi un turism specific. Pentru cei care... Păsările 

de exemplu. Sunt convinsă că există nu ştiu câţi mari amatori şi iubitori 

de... care merg în toată lumea să vadă diverse specii de păsări, să le 

studieze, să le... să... aşa mai departe. Şi cred că şi un turism specific pe 

această nişă, în funcţie de.” (Marpod, fermier) 

 

”I: S-ar putea organiza ceva trasee pentru plimbări aici în zonă? Dealuri 

sunt frumoase dar…  

E: Avem, deci trasee avem. Sunt trasee, deci, din străzile, drumurile 

comunale, sunt drumuri spre păşunat care sunt pietruite. Deci se poate 

merge. Accesibilitate, avem chiar şi topometric, deci pe hărţi. Drumurile 

de acces prin toate parcelele şi toate terenurile din localitate. Alea nu au 

fost nici repartizate la legea 18, mai bine s-a diminuat suprafaţa 

cetăţenilor, dar drumurile de acces au fost păstrate peste tot, în tot 

teritoriul comunei, există drumuri de acces.”  (Marpod, reprezentant 

instituţie) 

 

În zonă pot fi identificate şi alte posibile atracţii turistice, dar care ar avea nevoie de 

investiţii înainte de a fi promovate. Astfel de exemple pot fi: bisericile fortificate, 

bisericile ortodoxe, băile cu apă minerală de la Rodbav, lacul Scoreiu, case sau clădiri 

cu valoare deosebită, fosta cale ferată cu ecartament îngust, numită de localnici 

mocăniţa.  

 

”Ce puteţi să ne spuneţi despre localitate? 

G: Localitatea este foarte frumoasă [...] că e singura localitate situată în 

centrul ţării. Deci ar putea fi şi ca obiectiv turistic, pe lângă altele. 

Investitori nu ştiu dacă are veni în zonă. Poate nici zona nu e chiar atât 

de... nu e făcută un pic de popularitate, nu e făcut... Nu ştiu cum să mă 

exprim. 

I: Credeţi că ar putea avea un interes turistic? Ar putea prezenta un 

interes turistic? 

G: Da, pentru că fiind aici poligonul care aparţine armatei... deci alţii n-

au văzut avioane aici [...]. 

I: Asta poate să fie şi de bine şi de rău. 

G: Şi cu una şi cu alta, dar avem aici între localităţi, între Dealu Frumos şi 

Merghindeal, sărături. Când eram copil era staţiune. Deci din pământ, 

apă, apă sub formă de tratament ceva... sulf, nu ştiu. 

I: Apă sulfuroasă? 
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G: Cam aşa ceva. 

I: Şi acum mai este ceva acolo? 

G: Mai sunt nişte cabane. Aparţin de Agnita. Mai avem cred şi noi una pe 

acolo, nu sunt sigur. Dar e zonă moartă. S-ar putea face. Sunt bisericile 

care sunt foarte vechi: Dealu Frumos, Merghindeal. Dacă ar fi... cum s-a 

făcut la Richiş. Aţi fost prin zona aceea?”  (Merghindeal, fermier) 

 

“I: Ce fel de turişti vin? 

R: Mai mult nemţi, dar am avut de la chinezi începând. 

I: Și ce vizitează sau ce fac aici? 

R: Vin care numai vor să viziteze moara, atunci Iohan se ocupă, face turul 

moarei şi spune istoria şi aici ce s-o întâmplat, sau vin oameni care vor să 

şi mănânce, sau acum nu de mult am avut copii cu care am făcut pâine 

împreună, biscuiţi, erau copii de la 3 ani începând, nu a fost uşor. 

I: Este vreo pensiune aici în Hosman? 

R: Nu. Este casa parohială, care este din păcate jalnic pentru că domnul 

care este responsabil mi-a propus un contract ca sa fiu un fel de 

administrator, dar aşa de jalnic arăta că mie mi-ar fi ruşine să spun la 

omul că costă 5 euro/noapte, ca să ceri bani trebuie să ai şi ceva, nu lux  

... 

R: Da. În momentul asta avem noi la casa noastră particulară, am făcut 2 

camere foarte simple, numai din lemne, unde primim, nu putem să 

spunem că turişti, că nu este o pensiune, dar sunt oameni care vin noaptea 

cu bicicleta şi nu au unde şi câteodată ţi se face aşa, mie mi-e milă că vin  

seara şi nu mai ştiu unde să meargă.” (Nocrich, brutar) 

 

“Să se pună în mişcare mocăniţa şi este foarte multă lume interesată şi 

implicată dar văd că nu vedem luminiţa de la capătul tunelului, dar sunt 

foarte mulţi care vor s-o pună iar în mişcare şi ar fi foarte bine dacă s-ar 

pune iar în mişcare măcar pentru scopuri turistice, deci să se plimbe 

turiştii de la Sibiu până Agnita şi înapoi.” (Alţâna, cadru didactic) 

 

”R: bineînțeles turismul, deşi este o zonă destul de bine promovată, dar tot 

lipsesc niște amenajări. De exemplu, noi avem un lac aici destul de mare, 

se poate înota, se poate da cu barca, dar cum pământul aici e mai noroios 

şi cresc plante trebuie amenajat, dar asta tot numai prin nişte fonduri. Şi 

nişte trasee bicicliste, sau pentru drumeţi au fost trasate nişte trasee, dar 

au fost nişte francezi care au găsit bani şi au zis „noi vrem să venim în 

România şi vrem să facem nişte marcaje” şi cu o asociaţie s-o rezolvat 

organizarea acestei.” (Marpod, activist) 

 

”I: Și credeţi că ar putea fi dezvoltat turismul? 

R: Da. Dacă reuşim să facem traseul fraţilor Grecu, [bisericile din, n.a.] 

Ţichindeal, Fofeldea, Săsăuș ar fi extraordinar. Din Fofeldea în Săsăuș 
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sunt 7 km peste deal, asta e drum strategic militar, pe aici se mergea la 

poligonul de la Cincu, aţi auzit de el ” (Fofeldea, activist) 

 

De asemenea, o organizaţie neguvernamentală locală a organizat o serie de 

evenimente locale numite Transilvanian Brunch, evenimente menite să promoveze 

zona. 

 

“D: Avem aici Transilvanian Brunch. E tot o acţiune de-a Hârtibaciului, 

ne întoarcem tot la microregiunea Hârtibaciului. A fost o chestie... este o 

acţiune de promovare care o facem acum în al 5-lea an. Brunch ştiţi ce 

înseamnă? Brunch. 

… 

Noi ne ducem acolo după ce a fost identificată sau propusă o locaţie, 

mergem să vedem dacă sunt oameni acolo care sunt în stare să 

pregătească aşa ceva. Acum, în al 5-lea an, de obicei sunt deja localităţi cu 

oameni care au participat la alte brunch-uri şi ştiu. Este un meniu local. 

I: Slănină, brânză? 

D: Da şi ce iese din grădină. Din cauza asta închidem listele de rezervări 

la 180 de persoane. Deci mai multe nu permitem în sat. Am avut 

experienţă cu 250 şi [...] şi ştim că... 

I: E greu să hrăneşti atâţia oameni, nu? 

D: Nu creşte calitatea evenimentului şi face şi probleme pentru că nu e un 

eveniment gastronomic. E un eveniment de fapt de socializare, de a aduce 

oamenii de fapt la satele... de exemplu unde trăiesc numai ţigani şi le 

arătăm că se poate. E fain. Acum chiar am primit... acum avem la noi, 

sâmbăta care vine şi chiar astăzi m-a sunat o doamnă de la o firmă din 

Braşov, vor veni cu 15 oameni, vin oameni din Iaşi acum la brunch.  

… 

D: Da. Anul ăsta a început multă lume să întrebe: „Nu putem să 

dormim?”. Şi am făcut şi ofertă de cazare. 

I: Deci în Hosman nu există nici o pensiune, nimic, nu? 

D: Avem foarte puţin. Avem o pensiune modernă la Nucet. E [...] aşa 

trebuie să fie aici în zonă, zic eu: cu mâncare din grădină, cu oameni care 

sunt cumva ceva autentic şi nu întreprinzători şi mai avem 2-3.” 

(Hosman, activist) 

 

Bisericile fortificate sunt cele care au atras atenţia asupra potenţialului turistic al 

zonei. Totuşi, deşi acestea reprezintă elemente importante în cele mai multe 

comunităţi ele pot atrage doar turişti în tranzit, ce nu se opresc în comunităţi. De 

altfel, din discuţiile cu actorii locali a reieşit faptul că există o separare între biserica 

fortificată săsească şi restul comunităţii, dat fiind faptul că aceasta aparţine unei 

comunităţi ce a dispărut aproape în întregime. Comunitatea rămasă, formată din 

români şi romi nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce priveşte administrarea acestor 

vestigii care sunt în multe cazuri într-un proces de degradare avansată. Totuşi, există 
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opinii care arată că, spre deosebire de bisericile ortodoxe care nu au fost finanţate 

pentru a fi reabilitate, comunitatea săsească a găsit resurse financiare pentru a salva 

un număr restrâns de biserici fortificate. Dată fiind această situaţie, planurile în ceea 

ce priveşte turismul în zonă se fac distinct de ceea ce înseamnă comunitatea săsească. 

 

“Deci, biserica săsească sau biserica evanghelică e un partener foarte 

greu. Pentru că acolo sunt conectate anumite... o anumită atitudine de fost 

stăpân sau... a zonei... Este o cultură explozivă. Este o biserică şi nu este o 

întreprindere de promovare turism. Clar. Adică ei sunt şi suprasolicitaţi 

cu chestia asta. Deci ai nişte biserici care pentru cei evanghelici, 

reformaţi, protestanţi nu sunt clădiri sfinte. De fapt, acolo e o mare 

contradicţie, de fapt, dacă nu mai e nevoie de biserică, atunci lasă să 

cadă.”  (Hosman, activist) 

 

„Problema noastră cu ei din punct de vedere turistic, ca sa zic aşa, sunt 

cetăţile astea. Unii le-au abandonat şi nu vor să ştie de ele dar nici nu lasă 

pe alţii să se ocupe. Alţii chiar se ocupă de ele!  

Şi ăsta e al treilea an în care... biserica era gata să cadă, dar cu fonduri 

europene în general, au contactat o şcoală de construcţii din Germania … 

Munchen da, au venit de acolo cu o echipă de elevi de la şcoala de 

construcţii şi au reparat. Sunt foarte avansaţi acum cu reparatul. Păi 

prima oară când au venit, au venit să repare numai acoperişul să nu mai 

plouă şi când au desfăcut au văzut că e catastrofă totul şi nu mergea 

numai o reparaţie superficială şi atunci au adus constructori de acolo, au 

adus profesori din Munchen, au analizat, au făcut costuri, au cerut 

fonduri şi anul asta e al treilea şi cred că o să definitiveze lucrările. Deci 

ăştia s-au ocupat! Alţii, este situaţia Hosmanului în care nu lasă pe nimeni 

să se apropie de biserică, o lasă să cadă, nu îi interesează, nu vă 

amestecaţi voi! Deci sunt situaţii diferite şi în comunităţile săseşti.” 

(Agnita, activist) 

 

„Deci nu există, saşii (...), până am venit noi, nu vă supăraţi, ei aveau 

strategia făcută între Olt şi Târnave, dar numai despre bisericile săseşti 

vorbeau, chestie care, iartă-mă eu îs român, român verde. 

I: Se face ceva cu ele şi (...)? 

R: Fac, deci... nu, să ne înţelegem. Eu sunt... cum ştiu foarte mulţi (...), deci 

ei fac, noi nu facem nimic. Deci problema-i la noi, nu la ei. Deci ei au 

accesat 12 milioane sau 18 milioane de euro, nu mai ştiu câţi, au accesat  

12 milioane pentru 18 biserici, ceva de genul ăsta, habar n-am, prin 

biserică (...) e un proiect al lor acuma, în trei ani de zile, nu ştiu câte, 6 din 

18 biserici, da, trebuie făcut nu ştiu ce, consolidare, restaurare.” (Sibiu, 

activist)  
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4.4. Aşteptări privind beneficiile asociate statutului de arie Natura 
2000 
 

Natura 2000 şi consecinţele includerii zonei în Natura 2000 sunt în general subiecte 

puţin cunoscute. După cum remarcau unii intervievaţi, includerea în Natura 2000 s-

a făcut fără participarea comunităţilor locale, astfel încât actorii locali sunt nevoiţi să 

identifice beneficii post-factum. Un prim efect constatat pe parcursul derulării 

interviurilor este acela că oamenii locului devin mai conştienţi de faptul că natura are 

o valoare recunoscută de ceilalţi. Totuşi, o astfel de atitudine are nevoie să fie 

susţinută permanent cu informaţii concrete despre valorile naturale ce sunt 

protejate, unde se găsesc acestea şi cum pot fi protejate. 

 

“Eu zic că da, este un avantaj pentru că ne pune pe nişte condiţii, ne 

forţează să devenim conştienţi de o anumită situaţie, o anumită valoare la 

care am fost văzuţi de pe plan extern. Bineînţeles, eu vorbesc ca unul care 

a venit din extern şi am o altă...  probabil o altă abordare, dar prima 

reacţie a fost una de supărare când a fost declarat Natura 2000, dar eu 

am impresia acuma, oamenii au zis bine, am fost... Adică e o situaţie tipic 

pentru ei, probabil, românească. Deci noi am fost puşi în faţa unui fapt 

făcut de alţii, hai să vedem ce putem face cu asta.” (Hosman, activist) 

 

Pentru agricultură principalul beneficiu ar fi acela că practicile tradiţionale ce vor fi 

utilizate de acum încolo vor păstra o anumită calitate a naturii, se va face o 

agricultură durabilă. Dar, acest lucru trebuie susţinut prin politici concrete ale 

statului. Dat fiind faptul că sunt anumite reguli ce trebuie respectate, iar 

productivitatea va fi mai mică decât în zonele unde se practică agricultura intensivă, 

sunt necesare mecanisme financiare de susţinere: subvenţii, declararea zonei drept 

zonă defavorizată.  

 

“E: Da. Dacă de exemplu s-ar descoperi pe o anumită parcelă anumite 

specii, cum erau speciile acelea de fluturi, că mi-a rămas exemplul în 

minte, care ne-a fost atuncea prezentat la conferinţă... Anumite specii de 

... fluturi pe cale de dispariţie, deci. Din punct de vedere al turismului cred 

că ar putea să ajute zona în dezvoltare. Pe noi, pe strict pe partea de 

agricultură, ca fermier, nu cred decât în sistemul că ... învaţă poate şi cei 

care... să folosească terenurile în mod durabil, dar...  În alt fel... nu cred.” 

(Marpod, fermier) 

 

“I: Ce beneficii credeţi că ar putea avea această localitate de pe urma 

faptului că e inclusă în Natura 2000? 

R: Mulţi o să zică că nu avem beneficii, că o să ne pună nişte restricţii, 

asta îi, deci cei care au mai depus cerere pe la Apia şi o mai băgat şi pe 

agro-mediu, deci trebuie să respectam nişte reguli, şi coasa se începe din 
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mijlocul tarlalei spre exterior să poată fugi vieţuitoarele. Poate o să vină 

timpul să ne ajute 

I: La ce vă referiţi? 

R: S-ar putea să ne ajute să ne încadrăm într-o zonă defavorizată, că am 

înţeles că se face iar reîmpărţirea, nu ştiu să mă exprim acum, zonelor 

ăstora defavorizate. Sunt multe zone cum sunt astea de sub munte cu 

terenuri mult mai productive, oamenii sunt mult mai bine înstăriţi şi fac 

parte din zona defavorizată, cum e Porumbacu, Arpaşu, unde e zona 

cartofului şi câştigă. Sunt terenuri mult mai uşoare, se lucrează mult mai 

uşor. Dacă plouă, după o ora ei pot intra cu plugul, noi trebuie să stăm 2-

3 zile, ei sunt zonă defavorizată şi iau subvenţii mult mai mari ca noi. La 

nutreţuri sunt mai bune ale noastre, păşunile şi fâneţurile sunt mai bune 

ale noastre decât ale lor, poate ne ajută ca să respecte şi oamenii apoi, 

cositul începe la 1 iulie, dintre interior spre exterior, cred că cu asta se 

ocupa Natura 2000, încercăm.” (Chirpăr, fermier) 

 

Agricultura ecologică ar putea beneficia de pe urma statutului zonei de arie Natura 

2000, dar pentru moment perspectivele privind pieţele de desfacere pentru 

produsele eco nu sunt foarte optimiste. În ceea ce priveşte activităţile industriale, 

oricum zona nu era considerată potrivită pentru astfel de activităţi, astfel că 

restricţiile nu mai sunt percepute atât de mult a limita zona.  

 

”A: Păi avantaje, nu ştiu eu cât să fie de mari avantajele, numai aşa dacă 

cumva, că o să fie şi aici nişte limite, nu ajungem noi să facem fabrici din 

alea cu chimicale [...] dar îţi trebuie pentru proiectele astea îţi trebuie nişte 

avize, se obţin de la ăştia de la Mediu, că doar am făcut şi eu şi asta, 

pentru toate [...] ţi le dau. Că practic ce afectează, să zic, dacă eu cresc pui 

sau chiar dacă am cumpărat tractoarele astea, nu ar sau ar unde nu s-a 

arat de când lumea. Nu am făcut o fabrică sau cum am zis să nu-mi dea 

aviz că poluează sau face alte minuni din astea. Nu cred că ne încurcă. Nu 

cred că e domeniul care-l avem noi, ce facem noi sau dacă cultivi cum vrei 

să faci o pensiune, sau vrei să faci, cu ce încurcă?” (Șoarş, fermier) 
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5. Potențialul impact al activităților economice asupra stării 

de conservare a habitatelor și speciilor 
 

5.1. Perspectivele actorilor locali asupra mediului înconjurător 
 

 

Atunci când sunt întrebaţi despre calitatea mediului înconjurător, primele 

răspunsuri subliniază faptul că în zonă nu mai există surse de poluare prin dispariţia 

puţinelor activităţi industriale și prin dispariţia agriculturii intensive practicate în 

perioada comunistă.  

 

“Nu mai e aşa poluat, nu mai sunt chimicale, nu mai sunt îngrăşăminte 

chimice aruncate, depozitate, cum era pe vremea CAP-ului. Prea puţini 

mai ierbicidează şi cât ierbicidează? Acolo o fâşie de porumb cât au, mai 

mult se păşunează și se coseşte, deci nu mai e ca înainte lucrate hectare 

întregi, e alt aer, mai sănătos” (Alţâna, reprezentant instituţie) 

 

Plăţile de agromediu au contribuit la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

prin impunerea unor reguli de exploatare a terenului agricol. Totuşi, există cazuri în 

care intervievaţii au semnalat faptul că sistemul de control al agricultorilor ce au 

primit plăţi de agromediu este uneori corupt, astfel încât regulile nu sunt 

implementate peste tot. 

 

„R: dar nu coseşte pentru că lasă oile şi e cosit gata, deci terenul ăla care e 

dat lui în chirie cu oile, el ar trebui un sfert să-l aibă liber, total, nu ca am 

pe hârtie, se tot învârt avioanele astea de control pe aici, degeaba, că din 

avion vezi verde sau vezi un pic mai galben 

I: nu se fac controale? 

R: nu se fac că nu e nici interes. Să-ţi zic ceva, tu dumneata şef de Apia sau 

ce eşti, de exemplu, vin eu cu 10 kg de telemea „ia-le domne”‚ „vezi că vin în 

data de în control”, „cu cine ai vorbit? Cu ciobanul?”, „nu era la locul lui”, 

trece controlul, mai vine alţii şi aşa se face, d-aia nu merge în România 

pentru că o mică ciupeală, un mic dar te obligă la a face greşeli. Se 

încearcă acum dar nu ştiu cât se reuşeşte pentru că dacă nu eşti 

proprietar nu ai interesul de aţi crea puterea economică de care ai nevoie, 

văd și eu că încerc să fac unele probleme dar vin alţii care zic „lasă-i în 

pace că doar nu-i al tău”, păi nu e al meu, dar e al nostru” (Fofeldea, 

activist) 

 

Zootehnia este principal activitate economică generatoare de venituri în această 

zonă. În acelaşi timp, anumite practici în creşterea animalelor pot constitui 

ameninţări pentru mediul înconjurător: creşterea prea mare a efectivelor de ovine și 

deparazitarea chimică a ovinelor. 
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„Acum mai poluează ferma din capătul oraşului. De acolo, ăia mai au 

probleme că nu au un sistem de deversare, foarte mult se duce direct în 

vale. Nu ştiu care e situaţia, în ce măsură poluează crescătorii de oi, deci 

ei trebuie primăvara să facă îmbăieri la oi 

I: de ce? 

R: după ce se tund, se îmbăiază ca să se deparaziteze de râie în general. Şi 

atunci au nişte sisteme, nişte bazine în pământ, unde pun nişte substanţe 

chimice și bagă oile acolo 

I: și teoretic aia se duce în pământ, nu? 

R: se duce în pământ, se duce în vale, face scurgere în vale în pământ, nu-

s identificate, astea pot fi făcute undeva din beton pe un pârâu de nici nu-l 

găseşti, sau face anul asta aici, la anul dincolo, dar ei trebuie să-şi facă 

îmbăierea şi folosesc substanţe chimice” (Agnita, activist) 

 

“Tot în privinţa, un duşman al albinelor ar fi numărul mare de oi care 

sunt în comună, la noi toată comuna e înconjurată de oi și dispare floarea 

de pe câmp, ăla e iar un neajuns al stuparilor 

I: de când a început să crească numărul oilor? 

R: păi de când se dă subvenţii, cum devine rentabil, statul sau cine îl 

plăteşte pe crescătorul de oi îl plăteşte ca să ţină oi și să obţină venit, e 

bine, dar pe noi ne afectează foarte mult că dispare floarea din câmp şi 

mai ales acum e perioada cea mai bună, noi merge și le dăm siropuri 

specifice pentru albine. M-am dus la Făgăraş și am cumpărat siropuri de 

zeci de milioane ca să nu se prăpădească, că o să intre foarte slăbite în 

iarnă şi o să fie probleme, atacă când sunt slăbite și scade efectivul şi e 

păcat.” (Chirpăr, apicultor) 

 

Schimbările produse la nivelul activităţilor agricole sunt privite cu nelinişte în ceea ce 

priveşte efectele asupra mediului înconjurător: creşterea numărului de ovine în 

detrimentul bovinelor, lipsa rotaţiilor în exploatarea terenului, creşterea numărului 

de utilaje agricole şi implicit a numărului de lucrări agricole, creşterea numărului de 

bovine aduse din alte regiuni ale Europei, bovine ce au un alt regim de viaţă.  

 

„E: Problema cea mai mare care pot să zic că... există, este 

suprapăşunatul. 

I: Suprapăşunatul 

E: Deci asta este... Putem s-o sesizăm noi... dar... și acest lucru ar trebui să 

înveţe un pic și partea... crescătorii ... mai ales de oi. Pentru că bovinele nu 

strică terenul. Bovinele nu strică terenul... chiar îl îngraşă şi această 

rotaţie care se face, a parcelelor este făcută într-un sistem gândit în 

prealabil, cu un an înainte... Fiecare teren. Tocmai pentru a nu uza 

păşunile. Problema este că fermierul ... puţini fermieri ... fac lucru-acesta 
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în mod strategic şi calculat şi, cred că nici nu cunosc foarte bine termenul 

de durabilitate, durabil” (Marpod, fermier) 

 

„Nu mai sunt oameni care să lucreze, nu se mai folosesc lucrările agricole 

tradiţionale, au început să vină tractoare foarte mari, de mare capacitate, 

a început să se schimbe inclusiv structura zootehniei, au apărut animale 

noi, bizonii în zonă. Deci sunt foarte multe schimbări şi nu ştim în ce 

măsură ele influenţează pozitiv sau negativ conceptul de Natura 2000.” 

(Agnita, activist) 

 

În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în ultimii ani s-au remarcat progrese în 

special pentru că au fost desfiinţate gropile de gunoi care nu corespundeau 

standardelor europene. Astfel, localităţile din zonă au angajat firme de salubritate la 

care sunt abonate toate gospodăriile. Pentru comunităţile sărace și izolate, acest 

serviciu reprezintă o cheltuială prea mare.  

 

“E: De la Sibiu pentru că noi, ca Administraţie Publică Locală nu avem 

suficienţi bani spre a face o investiţie la standardele cerute de comunitatea 

europeană: să facem o groapă ecologică care să corespundă cerinţelor 

care se impun în ziua de astăzi. și neavând această posibilitate, am 

contactat, am făcut o licitaţie şi a fost preluat serviciul meu public... al 

nostru, de către o firmă specializată în preluarea deşeurilor. Şi sunt, 

fiecare familie are container. Îşi pune gunoaiele menajere la container şi 

în ziua în care el se preia, oamenii îşi scot containerele, se preiau 

deşeurile. Deci nu avem probleme cu gunoaie pe marginea străzii sau 

chestii de genul ăsta sau depozitarea lor în locuri aşa... nepermise sau... 

nu. A fost în primul an, când noi aveam o rampă a noastră de gunoi şi 

când am acoperit rampa de gunoi şi am împrejmuit locul respectiv, vreo 

2-3 luni au mai încercat să arunce pe ici pe colo şi acum a conştientizat 

fiecare că este un lucru foarte bun şi nu există probleme în ceea ce priveşte 

depozitarea deşeurilor în condiţii ca lumea.” (Marpod, reprezentant 

instituţie) 

 

„Dincontră. E mai curat acuma. Pentru că a-nceput colectarea selectivă și 

chiar colectarea deşeurilor. Pân-acuma se duceau fiecare le-arunca unde 

apucau, dar acuma se face... Vine maşina săptămânal, le-adună, deci se 

simte treaba asta.” (Chirpăr, fermier) 

 

„R: da, numai ca problema este că transportă deşeurile la 100 de km și îi 

costă cam mult pe oameni şi mai ales că trebuie să încasezi pe membru de 

familie și unde sunt 10-15 persoane în familie 

I: şi cam cât e? 

R: e cam 3.70 lei per membru și pe luna şi luându-le una cu alta se adună” 

(Brădeni, fermier) 
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„Eu nu umblu pe teren, pe hotar, colegii îmi spun că în afară de faptul că 

nu prea se lucrează terenul agricol, e curat, mici excepţii. Avem noroc cu 

societatea Eco care colectează și PET-urile, că PET-urile erau o problemă 

la noi pe toate râurile, pâraiele, zonele, fundăturile era plin de PET-uri. 

Nu mai sunt, e curat. Iar aerul nu e un aer poluat din moment ce nu e 

industrie. E praful care ne deranjează dar se termină și cu asta. Odată cu 

lucrările din oraş nu va mai fi nici atâta praf” (Agnita, reprezentant 

instituţie) 

 

În ceea ce priveşte gunoiul de grajd şi dejecţiile de la animale, intervievaţii afirmă că 

acestea sunt folosite în principal în exploataţiile agricole ca îngrăşământ natural. 

 

“E: Gunoiul de la grajd, în general îl fac la forme, în propriile gospodării 

au... mulţi care au animale au și fose colectoare pentru dejecţiile lichide și 

au MIG-uri, utilaje agricole cu care şi le împrăştie pe propriile lor 

exploataţii agricole sau locurile de le au în proprietate privată, ca gunoi 

de grajd.” (Marpod, reprezentant instituţie) 

 

 

5.2. Impactul activităților agenților economici din regiune asupra 
mediului 
 

 

Agricultura realizată de agenții economici pune o presiune asupra mediului prin 

utilizarea unor practici menite a crește productivitatea. Așa cum era de așteptat, 

aproape 80% folosesc lucrări mecanizate. Un lucru îmbucurător este faptul că 70% 

folosesc și îngrășăminte naturale. Problema identificată este utilizarea 

îngrășămintelor chimice și a pesticidelor de aproape jumătate dintre agenții 

economici intervievați. Aproximativ 40% cer și sfatul unui specialist atunci când 

utilizează aceste metode.  

 
Tabelul 36. Utilizarea unor practici în agricultură, la nivelul agenților economici 

Practici 
Au folosit în 2011 

(%) 

Îngrășăminte chimice 53 

Îngrășăminte chimice cu sfatul unui specialist referitor la cantitatea de 
îngrășământ  

40 

Îngrășăminte naturale (compost) 70 

Substanțe naturale împotriva dăunătorilor 19 

Substanțe chimice (pesticide) împotriva dăunătorilor 53 

Substanțe chimice (pesticide) împotriva dăunătorilor cu sfatul unui 
specialist referitor la cantitatea și tipul pesticidului 

43 
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Practici 
Au folosit în 2011 

(%) 

Lucrări mecanizate 79 

Semințe selecționate 66 

Testarea solului 26 

Planuri de fertilizare întocmite de specialiști 30 

Sursa: Ancheta Gallup, 2012 

 

În ceea ce privește creșterea animalelor, cea mai frecventă practică este aceea de 

administrare a antibioticelor, iar folosirea furajelor chimice este foarte rară (doar 5% 

au afirmat că au folosit în 2011). Toți agenții economici intervievați au afirmat că nu 

au folosit hormoni de creștere a animalelor.   

 
Tabelul 37. Utilizarea unor practici în creșterea animalelor, la nivelul agenților 
economici 

În 2011, ați …  % 

Folosit furaje chimice 5 

Administrat antibiotice animalelor 52 

Administrat hormoni de creștere animalelor 0 

Sursa: Ancheta Gallup, 2012 

 

Gestionarea deșeurilor rezultate în procesul de creștere a animalelor reprezintă un 

aspect foarte important mai ales în cazurile în care se estimează o creștere a 

șeptelului în aceste localități. La momentul cercetării jumătate dintre agenții 

economici aveau bazin de colectare. 14% aveau grajduri cu podea din pământ prin 

care urina se infiltra în sol.   

 
Figura 61. Practici de gestionare a deșeurilor animale 

 

Practici agricole

Se infiltrează în sol prin 
podeaua grajdului care 

este din pământ
14%

Este colectată într-un 
bazin impermeabil

55%

Se scurge printr-un șanț 
într-un loc în curtea fermei

2%

Altceva
10%

Nu e cazul (ferme de 
păsări)

2%

NR
17%

Q: Ce se întâmplă cu urina provenită de la animale? 

Agenți economici cu activitate de creștere a animalelor, N=42
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Un aspect ce a fost analizat la nivelul întregului eșantion de agenți economici a fost 

acela al acțiunilor întreprinse în ultimii 5 ani pentru a reduce impactul activităților 

economice desfășurate asupra mediului. 30% din toți agenții economici intervievați 

au spus că au întreprins cel puțin o acțiune în acest sens. Cele mai frecvente măsuri 

au fost achiziționarea de echipamente sau utilaje mai puțin poluante (34% din cei 

care au întreprins acțiuni), sau au redus consumul de energie (26%), iar 5% au 

utilizat îngrășăminte/pesticide naturale.  

 
Figura 62. Practici de reducere a impactului asupra mediului 

 
Atitudinea și comportamentul agenților economici față de mediu se definește și prin 

relația cu autoritățile de control în domeniul mediului. 3% dintre agenții economici 

intervievați au primit în ultimii 5 ani amenzi de la Garda de mediu. Dintre cele 19 

companii care au primit amenzi, 9 sunt din domeniul industriei prelucrătoare, două 

firme din domeniul exploatării silvice, două din domeniul hoteluri și restaurante și o 

fermă de animale.  

 
Tabelul 38. Constrângeri de mediu asupra agenților economici din regiune 

În ultimii cinci ani societatea/asociația a… 

% 

Da Nu NR 

primit amenzi de la Garda de mediu 3 94 3 

renunțat la anumite investiții deoarece nu a primit avizul de mediu 1 96 3 

închis/mutat activități de producție din cauza reglementarilor de mediu 1 97 3 

 

 

 

Reducerea impactului asupra mediului

Da
29%

Nu
67%

NR
4%

Q: În ultimii 5 ani societatea/asociația dumneavoastră a întreprins 

vreo acțiune pentru a reduce impactul asupra mediului?

Total eșantion, N=591

Q: Care au fost aceste acțiuni?

Răspuns multiplu

N=171

34

26

5

35

Ați achiziționat 
echipamente/utilaje noi mai 

puțin poluante

Ați redus consumul de energie

Ați utilizat 
îngrășăminte/pesticide 

naturale

Alte măsuri
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Cunoaștere concept Natura 2000

Nu am auzit niciodată de 
așa ceva

44%

Am auzit, dar nu știu nimic 
despre acest lucru

23%

Știu destul de puține
21%

Știu destul de multe lucruri
10%

NȘ/NR
2%

Q: Vă rog să-mi spuneți cât de multe cunoașteți despre Natura 2000?

Total eșantion, N=591

Pierderile financiare pe care societățile le-au avut ca urmare a sancțiunilor primite 

sau ca urmare a constrângerilor de mediu menționate în Tabelul 38 sunt în medie de 

22.662 lei. Pierderea cea mai mare menționată este de 200000 de lei, fiind suportată 

de o firmă din domeniul exploatării silvice.  
 

În această anchetă în rândul agenților economici au fost adresate și câteva întrebări 

de identificare a nivelului de cunoaștere asupra statutului de Arie Natura 2000.  

 

 

Figura 63. Cunoașterea conceptului de Natura 2000 în rândul agenților economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% dintre agenții economici intervievați nu au auzit de Natura 2000, și doar 31% au 

un nivel cel puțin minim de cunoaștere a acestei rețele. Mai mult, doar 27% cunosc 

faptul că localitatea în care se află societatea/asociația acestora se află într-o arie 

Natura 2000.  
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Figura 64. Cunoașterea statutului de arie Natura 2000 a localității, în rândul agenților 
economici 

 
 

Percepțiile agenților economici cu privire la consecințele statutului de arie Natura 

2000 pentru comunitate (locuitori și agenți economici) sunt încă neclare - mai mult 

de jumătate nu și-au putut exprima o opinie în acest sens (vezi Figura 65). Atunci 

când se raportează la locuitori, tendința este mai degrabă de a considera că sunt 

consecințe pozitive. Când se gândesc la consecințele asupra antreprenorilor din zonă, 

agenții economici devin mai puțin optimiști, opiniile pozitive scăzând ca pondere.  

 

Când se gândesc la consecințele pozitive pentru locuitori, agenții menționează 

dezvoltarea turismului în zonă, o mai bună protecție a mediului, un mediu mai curat, 

mai îngrijit; se vor dezvolta practici agricole ecologice, va crește calitatea produselor 

obținute și valoarea zonei; se vor reduce practicile dăunătoare pentru mediu. 

Consecințele pozitive pentru firme menționate de respondenți sunt: facilitarea 

activităților agenților economici din turism, facilitarea aprobării fondurilor necesare 

dezvoltării afacerii, limitarea activităților poluante și o mai bună gestionare a 

deșeurilor, va contribui la promovarea firmelor care activează în zonă.  

 

În privința consecințelor negative pentru locuitori, acestea se referă la restricții 

privind derularea unor activități tradiționale precum oieritul sau tăiatul lemnelor, 

dar și la dificultăți în obținerea avizelor necesare de la autorități. Ca efecte negative 

asupra mediului economic, respondenții au menționat: problema avizelor și a 

autorizațiilor pentru crescătorii de animale, introducerea de taxe suplimentare, 

limitarea activităților economice ce pot fi desfășurate, reducerea activităților 

economice din zonă și migrarea agenților economici în zone mai permisive. 

 

Cunoașterea statutului de arie Natura 2000

Da, este într-o zonă 
Natura 2000

27%

Nu, nu este într-o zonă 
Natura 2000

10%

NȘ
61%

NR
2%

Q: Cunoașteți dacă localitatea în care se află societatea/asociația dumneavoastră se află într-o zonă 

Natura 2000?

Total eșantion, N=591
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Figura 65. Percepțiile agenților economici privind consecințele  statutului de arie 
Natura 2000  

 
 

 

5.3. Impactul activităților gospodăriilor din regiune asupra 
mediului 
 

 

Percepțiile gospodăriilor cu privire la impactul deciziilor și comportamentelor pe 

care le adoptă asupra mediului reflectă un anumit grad de conștientizare a relațiilor 

dintre activitățile umane și poluarea mediului înconjurător. Modalitățile de 

gestionare a deșeurilor, respectiv a gunoiului de grajd și a celui menajer pot constitui, 

în percepția a aproximativ 50% dintre respondenți, surse de poluare atât a apei cât și 

a solului (vezi Figura 66. Percepții în rândul gospodăriilor asupra surselor de poluare 

a apei și Figura 67). De asemenea, utilizarea îngrășămintelor chimice fără sfatul unui 

specialist este perceput a fi o posibilă sursă de poluare a apei și a solului de către 51% 

dintre respondenți. Utilizarea îngrășămintelor naturale fără a apela la cineva de 

specialitate este percepută a avea mai puține riscuri pentru mediul înconjurător 

(doar 29% consideră că acest comportament este o sursă de poluare a apei în mare 

măsură sau în foarte mare măsură, respectiv 25% o percep drept posibilă sursă de 

poluare a solului).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecințele statului de arie Natura 2000

Nici una
13%

Negative
4%

Pozitive
24%

Depinde
4%

NȘ/NR
55%

Q: Ce consecințe credeți că are statutul de sit Natura 

2000 asupra locuitorilor dintr-o astfel de zonă?

Total eșantion, N=591

Nici una
16%

Negative
4%

Pozitive
15%

Depinde
5%

NȘ/NR
60%

Q: Dar asupra firmelor care își desfășoară activitatea 

în zonă?

Total eșantion, N=591
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Figura 66. Percepții în rândul gospodăriilor asupra surselor de poluare a apei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 67. Percepții ale gospodăriilor asupra surselor de poluare a solului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamentul gospodăriilor în domeniul utilizării unor substanțe chimice în 

agricultură sau modalitățile acestora de gestionare a deșeurilor pot constitui posibile 

surse de risc pentru mediul înconjurător.  Chiar dacă respondenții percep calitatea 

mediului înconjurător în zonă ca fiind foarte ridicată, neexistând surse de poluare, se 

constată că există anumite practici de utilizare a îngrășămintelor chimice și a 

pesticidelor. Astfel, 39% din gospodăriile care lucrează terenul agricol folosesc 

îngrășăminte chimice și 37% utilizează pesticide. Consultarea unui specialist cu 

privire la utilizarea acestor substanțe este mai frecventă în cazul pesticidelor, 17% din 

cei care lucrează terenul afirmând că cer sfatul unui specialist. În cazul pășunilor, 4% 

dintre cei care lucrează pășunile au folosit în ultimul an îngrășăminte chimice.  

Surse de poluare a apei
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Q: În ce măsură credeţi că următoarele pot să reprezinte surse de poluare a APEI în localitatea dumneavoastră?

Total eșantion, N=4400

Surse de poluare a solului
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Q: În ce măsură credeţi că următoarele pot să reprezinte surse de poluare a SOLULUI în localitatea dumneavoastră?

Total eșantion, N=4400
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Tabelul 39. Utilizarea unor practici în agricultură, la nivelul gospodăriilor 

Care din următoarele practici le-ați folosit în ultimul an? Nu Da NS/NR 

PENTRU TERENUL AGRICOL 
   

Ați folosit îngrășăminte chimice  53% 39% 8% 

Ați folosit îngrășăminte chimice cerând sfatul unui specialist cu privire 
la cantitatea de îngrășământ  

79% 8% 13% 

Ați folosit substanțe chimice (pesticide) împotriva dăunătorilor  51% 37% 12% 

Ați folosit substanțe chimice (pesticide) împotriva dăunătorilor cerând 
sfatul unui specialist cu privire la cantitatea și tipul pesticidului  

71% 17% 12% 

PENTRU PĂȘUNE SAU FÂNEAȚĂ 
   

Ați folosit îngrășăminte chimice 88% 4% 8% 

Ați folosit îngrășăminte chimice cerând sfatul unui specialist cu privire 
la cantitatea de îngrășământ 

83% 1% 16% 

Ați folosit substanțe chimice (pesticide) împotriva dăunătorilor  83% 1% 16% 

Ați folosit substanțe chimice (pesticide) împotriva dăunătorilor cerând 
sfatul unui specialist cu privire la cantitatea și tipul pesticidului  

83% 0% 16% 

 

 

Figura 68. Gestionarea deșeurilor menajere prin servicii specializate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionarea deșeurilor menajere a fost reglementată în majoritatea localităților prin 

apelarea la un serviciu de colectare a gunoiului menajer. La momentul cercetării, 12% 

din gospodăriile din eșantion nu erau abonate la un astfel de serviciu, dintre acestea 

doar o treime dorindu-și să se aboneze în viitor..  

 

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor menajere, mai mult de jumătate dintre 

respondenți afirmă că separă gunoiul menajer de cel de grajd și de asemenea că 

separă resturile de mâncare de resturile de sticlă, plastic, hârtie etc. Aceste practici 

Colectarea gunoiului menajer

Da
88%

Nu
12%

Q: Gospodăria dumneavoastră este abonată la un serviciu de 

colectare a gunoiului menajer?

Total eșantion, N=4400

Q: Ați dori să fiți abonați la un astfel de serviciu pentru 

colectarea gunoiului menajer?

N=540

Da
31%

Nu
48%

NS/NR
21%
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favorabile mediului pot avea atât rațiuni civice cât mai ales economice, respectiv 

utilizarea la capacitate maximă a unor produse. 
Figura 69. Practici uzuale de depozitare a deșeurilor menajere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând modalitățile de gestionare al fiecărui tip de gunoi menajer (Figura 70), 

identificăm câteva aspecte interesante. Resturile de fier sunt cele care se încearcă cel 

mai frecvent a fi utilizate, respectiv 31% afirmă că le vând, iar 10% le aruncă undeva 

în propria curte. 5% dintre gospodării ard resturile de plastic.  

 

Deși mai mult de jumătate afirmă că separă resturile de alimente de deșeurile ce pot 

fi reciclate, atunci când sunt întrebați de modalitatea de gestionare a fiecărui tip de 

gunoi în parte, observăm că aproximativ 70% aruncă la tomberon atât deșeurile 

reciclabile (mai puțin fierul) și resturile de alimente ce nu pot servi drept hrană 

pentru animale.  

Figura 70. Practici de depozitare după tipul deșeurilor 

Practici uzuale în depozitarea gunoiului

Da
62%

Nu
24%

Nu arunc 
gunoiul 

niciodata
1%

NS/NR
13%

Q: Cum procedați de obicei când depozitați gunoiul?

Separați gunoiul menajer de gunoiul de grajd (bălegar)

Total eșantion, N=4400

Q: Cum procedați de obicei când depozitați gunoiul?

Separați resturile de mâncare de resturile de sticlă, plastic, 

hârtie

Total eșantion, N=4400
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Q: Unde aruncați de obicei… ?

Total eșantion, N=4400
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Un alt aspect interesant este acela al soluțiilor găsite atunci când se strâng prea multe 

resturi menajere în curte. 44% le depozitează în locuri neamenajate din afara curții 

(în fața curții, pe câmp sau la platformele de gunoi din sat, dar acestea din urmă au 

fost desființate fiind înlocuite cu servicii de salubrizare). Din chestionarul adresat 

primăriilor am identificat 4 localități unde nu există un serviciu de salubrizare, 

gospodăriile depozitând gunoiul în fața curții sau apelând la pubele și tomberoanele 

din spațiul public.  

 
Figura 71. Modalități de eliminare a deșeurilor, menajere din curte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspect conex în relația comunitate - mediu îl reprezintă interacțiunile pe care 

locuitorii le au cu viața sălbatică și temerile pe care aceste interacțiuni le pot favoriza. 

Așa cum reiese din Figura 72, incidența întâlnirilor din ultimul an dintre locuitori și 

animale sălbatice precum ursul sau lupul este destul de mică: 6 % s-au întâlnit cu 

ursul, iar 3% cu lupul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalități de eliminare a deșeurilor menajere din curte

le duc la platforma de 
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NȘ/NR
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Q: Ce faceţi de obicei când se adună multe resturi menajere în curtea dvs.?

Total eșantion, N=4400
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Figura 72. Incidența întâlnirilor cu animale sălbatice 

 

 
 

 

  

Incidența întâlnirilor cu animale sălbatice
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Q: În unele localităţi oamenii se întâlnesc uneori cu animale sălbatice. În ultimul an de câte ori s-a întâmplat ca dvs. sau altcineva din 

gospodărie să vedeţi în localitatea dvs. sau prin împrejurimi ...?

Total eșantion, N=4400
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Concluzii 
 
 
 

Studiul ”Beneficiile socio-economice ale includerii zonei Hârtibaciu-Târnava Mare-

Olt în aria Natura 2000” și-a propus să realizeze o diagnoză a comunităților din 

această zonă pentru a identifica potențialul uman, social, economic și natural care 

poate sta la baza generării acestor beneficii socio-economice. Obiectivele acestui 

studiu au fost acelea de a analiza potențialul de dezvoltare a activităților economice 

din zonă și de a identifica posibile beneficii socio-economice ale includerii în rețeaua 

Natura 2000.  

Studiul a utilizat abordări metodologice complementare (cercetare cantitativă și 

calitativă), dar și surse diferite de date (statistici oficiale și date culese în mod direct 

de la principalii actori: administrația locală, agenți economici și populație). Toate 

acestea au oferit o imagine complexă asupra aspectelor socio-economice 

caracteristice regiunii. 

La nivelul populației o primă problemă identificată este aceea a sub-ocupării și a 

capitalului educațional scăzut care reduce oportunitățile populației de a se integra pe 

o piață a muncii calificată. Aceste probleme din plan social se răsfrâng și asupra 

sectorului economic aruncând comunitățile într-un cerc vicios: o populație cu un 

capital uman scăzut nu atrage investitorii, drept urmare capitalul economic al 

comunității scade, fapt ce reduce viitoarele oportunități de dezvoltare ale membrilor 

comunității. Migraţia temporară a fost o soluţie pentru ocuparea forţei de muncă, dar 

această strategie poate funcţiona doar temporar, o dată cu înaintarea în vârstă 

locuitorii fiind obligaţi să găsească alte soluţii.   

Localitățile rurale din centrul regiunii analizate au resurse economice extrem de 

scăzute, dezvoltarea economică a acestora fiind posibilă doar cu investiții externe sau 

prin influența pe care orașele din zonă ar putea-o exercita din punct de vedere 

economic. O mai bună dezvoltare a industriei prelucrătoare în aceste orașe ar putea 

oferi oportunități de muncă pentru locuitorii din mediul rural. Avrigul are la 

momentul actual un potențial economic mult mai ridicat, dar poziția sa este 

marginală pentru zona de proiect. Agnita se află în centrul regiunii, ar crește 

accesibilitatea unor localități sărace la  infrastructură și oportunități noi de 

dezvoltare, dar nu are capacitatea fizică și economică de a juca acest rol.   

Dezvoltarea infrastructurii de transport este esențială pentru impulsionarea 

activităților economice, inclusiv a celor agricole. Izolarea anumitor localități 

constituie o barieră pentru desfacerea produselor locale indiferent de natura 

acestora, și constituie de asemenea o barieră pentru mobilitatea populației active. Pe 

de altă parte, dezvoltarea infrastructurii de transport ar putea produce noi presiuni 

asupra mediului înconjurător a cărui calitate actuală este o consecință a izolării și 

subdezvoltării economice. 
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Agricultura locală a fost impulsionată de plățile de agromediu și de subvențiile 

pentru animale, aceste ajutoare contribuind la creșterea profitabilității acestei 

activități. S-a observat o tendință de dezvoltare a agriculturii extensive, ceea ce pe 

termen lung va însemna o reducere a agriculturii de subzistență.  În unele localități, 

un efect pervers al plăților de agromediu a fost acela al blocării oportunităților de 

extindere a activităților agricole, proprietarii de terenuri fiind interesați doar de 

primirea acestor subvenții și refuzând arendarea chiar și în lipsa capacității de a lucra 

respectivele terenuri.  

Agricultura ecologică regăsește în această zonă un teren fertil pentru dezvoltare, 

statutul de arie protejată constituind atât un garant al menținerii calității mediului 

înconjurător, dar și un potențial brand de exploatat în promovarea produselor locale. 

Agenții economici din domeniul agricol manifestă un real interes pentru agricultura 

ecologică chiar dacă în prezent piețele de desfacere sunt încă nesigure și slab 

dezvoltate. Gospodăriile sunt mai sceptice și nici nu au resursele financiare pentru a 

investi în agricultura ecologică. 

Dezvoltarea agriculturii ecologice în zona proiectului ar putea fi realizată prin 

sprijinirea antreprenorilor locali să-și desfacă produsele obținute pe piețe externe 

care au un potențial de creștere. Pentru aceasta ar trebui asigurat un lanț de 

colectare, transport și eventual prelucrare la nivel local, care s-ar încheia cu 

exportarea produselor obținute. Inițiativele locale de a investi în dezvoltarea unui 

astfel de lanț există doar la nivel declarativ, principalele bariere în realizarea acestui 

obiectiv fiind lipsa de încredere în potențialii parteneri, dar și lipsa de resurse 

financiare.  

Turismul ar putea fi dezvoltat sub forma agro-turismului sau eco-turismului. Acestea 

sunt forme de turism ce se află într-o evoluție ascendentă, existând un interes atât 

din partea guvernanților de a dezvolta aceste activități economice, dar și din partea 

consumatorilor din ce în ce mai conștienți de impactul asupra mediului. Acest tip de 

turism este dezvoltat în prezent mai degrabă informal și constituie o sursă de venit 

complementară pentru gospodării.  

Există un potențial foarte ridicat pentru dezvoltarea celor două forme de turism în 

zonă, dar acest potențial poate fi valorificat doar prin colaborarea între comunitățile 

din regiune. Resursele naturale (peisajul, fauna) sunt elemente de atracție ce pot fi 

valorificate mai bine prin promovarea statutului de arie Natura 2000. Resursele 

culturale sunt foarte bogate, dar sunt dispersate și insuficient promovate. Problema 

transportului local apare și în relație cu dezvoltarea acestor forme de turism, fiind 

necesară găsirea unor soluții prietenoase cu mediul (transport public, transport cu 

biciclete sau crearea infrastructurii necesare drumețiilor). Toate acestea pot fi 

realizate prin proiecte ce ar trebui să reunească administrațiile mai multor localități, 

antreprenorii locali și societatea civilă. 

Schimbările produse la nivelul activităţilor agricole sunt privite ca posibile 

amenințări pentru mediu: creşterea numărului de ovine în detrimentul bovinelor, 
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lipsa rotaţiilor în exploatarea terenului, creşterea numărului de utilaje agricole, 

creşterea numărului de bovine aduse din alte regiuni ale Europei, cu un alt regim de 

viață. 

O altă posibilă amenințare pentru mediul înconjurător asociată dezvoltării 

agriculturii este utilizarea pe o scară mult mai largă a îngrășămintelor chimice și a 

pesticidelor sau a altor practici defavorabile mediului înconjurător. Dorința de a 

crește profitabilitatea și creșterea accesului la resurse financiare ce pot fi investite în 

stimularea producției pot conduce la un grad mai mare de utilizare a acestor 

substanțe, fapt ce necesită crearea unui sistem de monitorizare a calității solului și 

apei. 


