1.8. Dezvoltare rurală
Organizarea administrativ-teritorială rurală
În anul 2012, structura administrativ-teritorială rurală a
judeţului Brăila cuprindea un număr de 40 de comune
și 140 de sate. În decursul anilor 2004-2012, nu s-a
produs nicio modificare la nivelul numărului de
comune/ sate din judeţul Brăila.
Comparativ cu regiunea de Sud-Est, în Brăila sunt
11,3% din totalitatea comunelor din regiune și 9,7% din
totalitatea satelor.
Din punct de vedere al efectivului demografic, în
judeţul Brăila erau, în 2012, 42,5% localităţi cu o
populaţie sub 3.000 locuitori, 42,5% localităţi cu o
populaţie cuprinsă între 3.001 și 4.000 locuitori, 12,5%
dintre localităţi aveau un efectiv de 4.001-6.000
locuitori, și numai 2,5% dintre localităţi aveau 6.001
locuitori și peste.
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Distribuția localităților din județul Brăila
în funcție de efectivul populației
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Populația rurală a judeţului Brăila totaliza, în anul
2012, 124.269 locuitori, urmând un trend descendent
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atât faţă de anul de bază (2004), cât și faţă de cel
precedent. Faţă de efectivul înregistrat în 2004,
populaţia din 2012 este mai scăzută cu 5.174 locuitori,
respectiv cu -4,0%.
Gradul de ruralizare al judeţului a oscilat în jurul valorii
de 35%, în intervalul ce are ca limită inferioară valoarea
de 34,7% și ca limită superioară, 35,1%. Gradul de
ruralizare a crescut pe parcursul perioadei de referinţă
cu 0,4%. Comparativ cu valorile înregistrate la nivelul
regiunii de Sud-Est și cu cele de la nivel naţional,
gradul de ruralizare din judeţul Brăila este mai scăzut;
astfel, în anul 2012, gradul de ruralizare din regiune și
din ţară a avut valori mai ridicate (45,0% pentru fiecare
zonă) decât la nivel judeţean (35,1%).
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Efectivul, înregistrat în 2012 era cu 5.174 persoane,
respectiv 4,0% mai scăzut decât în 2004.
Raportul dintre populaţie masculină și cea feminină la
nivelul judeţului este destul de strâns, înregistrându-se
50,1% persoane de sex masculin (62.254 persoane) și
49,9% persoane de sex feminin (62.015 persoane).
Aceleași proporţii se păstrează și la nivelul regiunii de
Sud-Est, populaţia masculină fiind puţin mai
numeroasă. Procentele se inversează la nivel naţional,
unde 49,9% dintre persoane sunt de sex masculin, iar
50,1% de sex feminin.
Raportul de masculinitate depășește, în 2012,
raportul de 1 la 1 la nivel judeţean (100,4 bărbaţi la 100
femei) și regional (100,5 bărbaţi la 100 femei), dar nu și
la nivel naţional (99,6 bărbaţi la 100 femei).
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de
Statistică, structura populației rurale pe grupe de
vârstă la nivelul judeţului Brăila se prezenta, în anul
2012, astfel: 22,1% din populaţie era tânără (0-19 ani),
56,2% era populţie adultă (20-64 ani), iar 21,7% era
populaţie vârstnică (65 ani și peste).
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Sursa datelor: INS;
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Vârsta medie a populaţiei feminine din mediul rural
brăilean este de 43,9 ani, iar cea a populaţiei masculine
de 40,1 ani. Comparativ cu mediul urban al judeţului,
unde vârsta medie a unei femei era de 42,9 ani, iar a
unui bărbat de 39,8 ani, se remarcă faptul că populaţia
rurală este mai îmbătrânită decât cea urbană, dar nu
cu mult.
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Piramida vârstelor populației rurale din
județul Brăila, pe sexe, în 2012
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de persoane tinere (0-19 ani) revin 984,1 persoane
vârstnice (65 ani și peste).
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În graficul ce conţine piramida vârstelor se poate
observa un efectiv mai ridicat al populaţiei feminine la
vârste mai înaintate comparativ cu populaţia
masculină.
Gradul de îmbătrânire al populaţiei rurale din Brăila a
fost, în 2012, de 984,1‰, valoare superioară celor
înregistrate atât la nivelul regiunii (933,7‰), cât și celei
naţionale (807,1‰). Astfel, în judeţul Brăila, la 1.000
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Raportul de dependență al tinerilor brăileni din
mediul rural a fost, în 2012, de 392,3‰, în timp ce, la
nivel regional, acest indicator a avut o valoare mai
scăzută (317,2‰), la fel ca și la nivel naţional
(385,3‰).
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15-19 ani

5- 9 ani

Gradul de dependență demografică a fost de 778,5‰
în cele 40 de comune brăilene la nivelul anului 2012.
Acest indicator prezintă câte persoane tinere (0-19 ani)
și vârstnice (65 ani și peste) revin la 1.000 persoane
adulte (20-64 ani); în acest caz, 1.000 persoane active
susţin 778,5 persoane aflate în afara vârstei de muncă.
La nivel regional, rata de dependenţă demografică
este de 613,5‰, iar la nivel naţional, 696,2‰.

Raportul de dependență al vârstnicilor este, și
acesta, mai ridicat în mediul rural brăilean (386,1‰)
decât la nivel regional (296,2‰) și naţional (311,0‰).
Rata de înlocuire a forței de muncă este raportul
dintre populaţia rurală cu vârstă de până la 14 ani şi o
treime din populaţia adultă (15-64 ani). La nivelul
mediului rural al judeţului acest indicator are valoarea
770,8‰, ceea ce înseamnă că fiecare 1.000 de
persoane care vor ieşi din câmpul muncii vor fi
înlocuite de circa 771 persoane. O situaţie
asemănătoare se înregistrează și la nivel regional
(761,1‰) sau naţional (762,8‰).

Mişcarea naturală a populaţiei în mediul rural
În mediul rural al judeţului Brăila, pe întreaga perioadă
de referinţă (2004-2012), rata natalităţii a fost
inferioară ratei mortalităţii. La nivelul anului 2012 s-au
înregistrat 1.045 de născuţi vii și 2.156 de decese.
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Rata mortinatalității din mediul rural, la fel ca și rata
mortalităţii infantile, a avut valori fluctuante pe
parcursul întregii perioade: a urmat un trend
descendent până în anul 2009 (0,8‰), urmând ca în
2010 să atingă același nivel ca în 2004 (6,7‰), după
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La nivelul regiunii de Sud-Est, dar și la nivel naţional,
ratele de mortalitate urmează un trend descendent pe
întreaga perioadă, valorile înregistrate în anul 2012
fiind de 13,3‰ în regiune și de 11,8‰ în România.

Rata natalităţii şi a mortalităţii la
nivelul mediului rural din judeţul
Brăila, în perioada 2010- 2012 (‰)

15

Rata mortalității infantile la nivelul mediului rural al
judeţului Brăila a fluctuat destul de mult în perioada
2004-2012, astfel că, în ultimul an, acesta a înregistrat
valoarea 20,1‰, iar în anul precedent, din 1.000 de
născuţi vii, 14,5 au decedat înainte de împlinirea
vârstei de un an.

care a început din nou să crească, fiind de 1,0‰ în anul
2011 și 2,9‰ în 2012.

10

Sporul natural a avut valori negative atât la nivel
judeţean, regional, cât și naţional, pe parcursul tuturor
anilor de referinţă. Astfel, în 2012, rata sporului natural
a fost de -8,9‰ în judeţ, -5,2‰ în regiune și -4,7‰ la
nivelul întregului teritoriu naţional.
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Sursa datelor: INS; calcule: Addvances

Indicatori statistici demografici în mediul rural
la nivel judeţean, regional şi naţional, în anul 2012
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Din 1.000 născuţi (morţi și vii), 4,6 copii s-au născut
morţi în cursul anului 2012 atât la nivelul regiunii de
Sud-Est, cât și la nivel naţional.
Numărul căsătoriilor înregistrate în anul 2012 în cele 40
de comune ale judeţului Brăila a fost de 340,
reprezentând 7,1% din totalitatea căsătoriilor din
regiune și 0,9% din cele din România.
132 de divorţuri s-au înregistrat în anul 2012 în mediul
rural brăilean, această valoare reprezentând 10,2% din
totalul regional și 1,4% din cel naţional.
Rata nupțialității din comunele brăilene a fost de
2,7‰ în anul 2012, punctul culminant înregistrându-se
în anul 2007, la fiecare 1.000 de locuitori oficiindu-se
7,8 căsătorii. Cel mai probabil, această valoare ridicată
se datorează ajutorului financiar acordat de stat atunci
când fiecare dintre soţi se afla la prima căsătorie şi
aveau reşedinţa sau domiciliul în România. Valoarea
acestui indicator a fost mai redusă decât în regiunea de

Rata sporului natural în mediul rural
judeţean, regional și naţional,
în perioada 2010- 2012 (‰)
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Rata de divorțialitate a avut un nivel constant pe
toată perioada, la fiecare 1.000 de locuitori ai mediului
rural brăilean realizându-se 1,1 divorţuri. Valori
asemănătoare s-au înregistrat și în mediul rural
regional sau naţional (1,0‰ în fiecare din zone).

Mişcarea migratorie a populaţiei rurale
La nivel anului 2012, mişcarea migratorie, exprimată
prin soldul schimbărilor de reședință a fost de -290
persoane, ceea ce a dus la micșorarea efectivului total
rural al populaţiei brăilene. Soldul migratoriu al
schimbărilor de domiciliu a fost în anul 2012 de 425
persoane, acesta influenţând pozitiv populaţia rurală a
judeţului.

Agricultura în cifre
Suprafața agricolă a judeţului Brăila deţine o pondere
de 81,4% din suprafaţa fondului funciar. Așadar, din
430.459 ha cât însumează suprafaţa totală judeţeană,
în anul 2012, suprafaţa agricolă era de 350.450 ha. Din
2004 și până în prezent, s-a constatat o micșorare a
suprafeţei agricole cu 0,3%, ceea ce, în valoare
absolută, reprezintă o scădere cu 993 ha.

1

-5

Sud-Est (3,8‰ în anul 2012), dar și decât în ţară (4,0‰
în 2012).

-4,7

Suprafaţa agricolă a judeţului, pe categorii de
folosinţă, se împarte astfel: 91,0% este ocupat cu teren
arabil (318.905 ha), 7,7% cu pășuni și fâneţe (27.053
ha), iar 1,3% cu vii și livezi (4.492 ha).

-6,7
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-11

Judeţul Brăila

Regiunea de Sud-Est

România

Din întreaga suprafaţă agricolă existentă în anul 2012
în mediul rural al judeţului Brăila, 272.206 ha,
reprezentând 77,7% din total, reprezintă proprietate
privată.

Sursa datelor: INS; calcule: Addvances
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Producția medie la hectar exprimată prin kg/ha, nu a
înregistrat valori semnificativ diferite pentru cele două
forme de proprietate (total și privat).

Structura suprafeţei agricole din
judeţul Brăila, pe categorii de
folosinţă, în anul 2012

350.450

Arabil
91,0%

La nivelul judeţului Brăila s-au obţinut, în anul 2012,
cantităţi mai mari la fiecare dintre principalele culturi
comparativ cu cantităţile de la nivel naţional sau
regional.

Pășuni și
fâneţe
7,7%

ha

Vii și livezi
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Producţia medie totală de cereale pentru boabe în
Brăila a fost de 3.169 kg/ha, cea de grâu și secară de
3.355 kg/ha, de orz și orzoaică a fost de 2.870 kg/ha, iar
de porumb boabe de 3.172 kg/ha. Pentru floareasoarelui s-a obţinut o producţie medie totală de 1.566
kg/ha, pentru sfecla de zahăr, 42.662 kg/ha, iar pentru
cartofi, 12.172 kg/ha.
Animale ce revin la 100 ha

Sursa: INS; Calcule: Addvances

La finele anului 2012, numărul de bovine ce reveneau
la 100 hectare de teren la nivel judeţean (12,4 capete
bovine/100 ha) a fost superior celui înregistrat în

Efectivul principalelor categorii de animale ce revin la 100 ha, în judeţul Brăila,
în perioada 2010 - 2012
-capete/100 ha-

10,7

Porcine

Analiza situaţiei existente

2011
Ovine și caprine

75,7

74,9
12,4

11,1
2010

Bovine

Evoluție procentuală:
-bovine: -15,6%;
-porcine: 30,0%;
-ovine și caprine: 37,9%.

72,5

68,9

84,1

91

Evoluție efectivă:
-bovine: -2,3 capete/100 ha;
-porcine: 17,3 capete/100 ha;
-ovine și caprine: 20,8 capete/100 ha.
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Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances

regiunea Sud-Est (10,7 capete bovine/100 ha) dar
inferior celui de la nivel naţional (14,8 capete
bovine/100 ha).
Numărul de porcine înregistrat în judeţul Brăila în anul
2012 a fost superior (74,9 capete porcine/100 ha) atât
valorii înregistrate la nivel regional (45,1 capete
porcine/100 ha), dar și naţional (58,2 capete
porcine/100 ha). Același lucru se întâmplă și în cazul
ovinelor și caprinelor, unde, la nivelul judeţului Brăila,
s-au înregistrat mai multe capete (75,7 capete ovine și
caprine/100 ha) decât în regiune (75 capete ovine și
caprine/100 ha) și în ţară (74,6 capete ovine și
caprine/100 ha).
Evoluţia animalelor ce revin la 100 ha, în perioada
2004-2012, la nivelul judeţului Brăila a fost negativă în
cazul bovinelor, scăzând cu 15,6%, dar pozitivă în cazul
porcinelor (+30,0%), ovinelor și caprinelor (+37,9%).
În sectorul privat se remarcă un număr mai mare al
capetelor de bovine, porcine, ovine și caprine ce revin
la 100 ha decât la nivel total, atât la nivel judeţean,
regional, cât și naţional.
Producția agricolă animală
În anul 2012, producţia totală de carne, exprimată în
tone greutate vie, a fost, în judeţul Brăila, de 41.007
tone, din care 99,8% s-a obţinut din producţie privată.
Faţă de anul 2004, în 2012 producţia totală de carne a
scăzut cu 4.893 tone, ceea ce în puncte procentuale
înseamnă o scădere de 10,7%.
Pentru următoarele tipuri de carne s-a produs o
scădere a cantităţii acestora, astfel că, în anul 2012
faţă de 2004, valoarea înregistrată de producţia
agricolă de carne de bovine era mai mică cu 70,4%, cea
de ovine și caprine a scăzut cu 24,6%, iar cea de pasăre
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cu 57,0%. Excepţie face producţia de carne de porcine,
care a înregistrat o creștere de 25,7%.
Din producţia totală de carne, 77,8% este carne de
porcine, 8,1% de ovine și caprine, 8,1% de pasăre, iar
restul de 6,1% de bovine.
Producţia totală de lapte a fost mai mare în anul 2012
faţă de 2004 cu 143 mii hl, ceea ce înseamnă o creștere
procentuală de 17,0%.
În ceea ce privește producţia totală de lână, la nivelul
anului 2012 s-a înregistrat o cantitate de 619 tone,
fiind mai mare cu 85 tone (15,9%) faţă de cantitatea
înregistrată în 2004.
Producţia totală de ouă, la nivelul judeţului Brăila a
scăzut cu 53 milioane bucăţi (-16,6%) în 2012 faţă de
anul 2004, ajungând ca în ultimul an să fie de 267
milioane bucăţi.
Producţia agricolă totală de miere din judeţ era în anul
2012 de 350 tone, fiind mai ridicată cu 67,5% (141 tone)
faţă de valoarea înregistrată în anul de referinţă.
Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din
agricultură
Parcul de tractoare și principalele mașini agricole din
agricultura judeţului Brăila era alcătuit, în anul 2012,
dintr-un număr de 3.350 tractoare agricole fizice, 2.906
pluguri pentru tractor, 874 cultivatoare mecanice,
1.740 semănători mecanice și 637 comine
autopropulsante pentru recoltat cereale, furaje și
cartofi.
Numărul de tractoare agricole fizice din judeţ a scăzut
în anul 2012, faţă de 2004, cu 159 bucăţi, ceea ce, în
puncte procentuale, înseamnă -4,5%; celelalte mașini
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agricole au înregistrat doar creșteri numerice: cel de
pluguri pentru tractor a crescut cu 79 bucăţi
(+2,8%), de cultivatoare mecanice cu 44 bucăţi
(+5,3%), de semănători mecanice cu 235 bucăţi
(15,6%), iar cel de combine autopropulsante
aproape s-a dublat, (creștere cu 210 bucăţi, 49,2%).

Viticultura în judeţul Brăila
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Evoluţia parcului de tractoare și
principalele mașini agricole din judeţul
Brăila, în perioada 2010-2012
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Suprafaţa viilor pe rod din judeţul
Brăila, în perioada 2010 - 2012
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În anul 2012, la nivelul judeţului Brăila, suprafața
totală a viilor pe rod era de 2.229 ha, dintre care, în
funcţie de tipul de vie, 71,2% (1.587 ha) era
suprafaţă de vie hibridă pe rod, iar restul de 28,8%
(642 ha) era vie altoită pe rod. În funcţie de tipul de
struguri, 96,8% din suprafaţă (2.157 ha) era cultivată
cu struguri de vin și doar 3,2% (72 ha) cu struguri de
masă.
Suprafaţa cultivată cu viţă de vie din judeţul Brăila a
scăzut cu 1.946 ha (-46,6%) în 2012 faţă de anul
precedent și cu 1.668 ha (-42,8%) faţă de anul de
referinţă (2004). Evoluţia suprafeţei de viţă de vie
nu a urmat niciun trend, fiind fluctuantă de-a lungul
perioadei 2004-2012.
Producția totală de struguri din judeţul Brăila a
fost, în anul 2012, de 8.166 tone. În funcţie de tipul
de vie de pe care s-au cules această cantitate, 65,6%
(5.359 tone) a fost vie hibridă pe rod, iar restul de
34,4% (2.807 tone) a fost vie altoită pe rod.
În funcţie de tipul de struguri, s-a obţinut o
producţie totală de 7.737 tone (94,7%) de struguri de
vin și 429 tone (5,3%) struguri de masă.

Sursa datelor: INS;
Calcule: Addvances
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Faţă de producţia înregistrată în anul 2011, cea din
2012 s-a înjumătăţit, scăzând cu 8.627 tone (-51,4%),
iar faţă de anul de referinţă (2004), producţia a scăzut
cu 5.623 tone, ceea ce, în puncte procentuale,
înseamnă -40,8%.

Producţia de struguri din judeţul
Brăila, pe tipuri de vie, în anul 2012

Producția medie la hectar în anul 2012 în judeţul
Brăila a fost de 3.664 kg/ha; 4.372 kg/ha s-au
înregistrat pentru viile altoite pe rod și 3.377 kg/ha
pentru viile hibride pe rod.

Vii altoite
pe rod
34,4%

Sursa: INS; Calcule: Addvances

Cea mai mare problemă a mediului rural din judeţul
Brăila ţine de nivelul ridicat de sărăcie al populaţiei,
calitatea vieţii locuitorilor din localităţile rurale fiind
puternic influenţată de slaba dezvoltare economică.
Din punct de vedere economic putem afirma că
puţinele firme din mediul rural sunt focalizate în
sectoare economice care generează un număr redus
de salariaţi și niveluri salariale scăzute. Una din nevoile
acute resimţite de populaţie este aceea a diversificării
economiei locale prin atragerea de noi investitori sau
prin susţinerea potenţialilor antreprenori de la nivel
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4.178

4.778

3.664

5.665

4.899
3.406

Probleme majore

- kg/ha -

4.980

Producţia medie de struguri la hectar
la nivel judeţean, regional și naţional,
în perioada 2010 - 2012

În 2005, faţă de anul precedent, producţia medie de
struguri la hectar a fost cu 33,5% mai mică în judeţul
Brăila, cu 63,2% în regiunea de Sud-Est și cu 55,7% mai
scăzută la nivelul întregii ţări.

4.022

Cea mai scăzută producţie, atât la nivel judeţean
(4.654 kg/ha), regional (5.686 kg/ha), cât și naţional
(3.936 kg/ha) din perioada analizată (2004-2012) a fost
în 2005, din cauza ploilor extrem de abundente și a
furtunilor.

8.166
tone

4.182

Comparativ cu cantităţile înregistrate la nivel regional,
producţia medie judeţeană a fost inferioară, dar
superioară celei naţionale.

Vii hibride
pe rod
65,6%

2012

România
Sursa datelor: INS
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local. Crearea de locuri de muncă în domenii mai
variate – locuri de muncă mai bine plătite – poate avea
un impact semnificativ și din punct de vedere
demografic, prin diminuarea tendinţei migraţioniste a
populaţiei. De altfel, datele statistice au arătat că
populaţia îmbătrânită sau scăderea volumului
demografic în ultimii ani reprezintă probleme
importante la nivelul mediului rural brăilean.
În ceea ce privește agricultura, în ciuda potenţialului
imens al acestui judeţ, o bună parte din populaţie încă
practică agricultura de subzistenţă sau semisubzistenţă.
Din punct de vedere al infrastructurii, gradul scăzut de
racordare a populaţiei din unele comune la reţelele
tehnico-edilitare reprezintă o problemă stringentă.
Totodată, accesibilitatea rutieră este un aspect care
necesită îmbunătăţiri în anumite localităţi, cu atât mai
mult cu cât reprezintă un factor avut în vedere și de
potenţialii investitori în momentul stabilirii unei locaţii
noi pentru investiţii.
Și în domeniul serviciilor publice sunt întâmpinate
anumite probleme ce ţin mai ales de infrastructura în
care își desfășoară activitatea instituţiile de profil.
Existenţa unor unităţi educaţionale care își desfășoară
activitatea în clădiri degradate, insuficienţa unităţilor
medicale, gradul avansat de uzură al dotărilor
unităţilor culturale, medicale, educaţionale sau sociale
reprezintă dificultăţi care trebuie remediate în
perioada următoare.

Analiza situaţiei existente

Direcţii posibile de acţiune
Principala direcţie de acţiune în mediul rural al
judeţului Brăila trebuie să fie dezvoltarea economică,
aceasta putând fi considerată vectorul dezvoltării per
ansamblu al comunelor din judeţ.
Consolidarea și dezvoltarea economiei locale prin
atragerea de noi investitori și susţinerea celor prezenţi
va contribui la creșterea calităţii vieţii populaţiei atât în
mod direct, cât și în mod indirect. În mod direct prin
crearea de locuri de muncă variate și bine remunerate
și indirect prin sporirea bugetului local. În acest fel
autorităţile publice locale vor putea susţine
dezvoltarea serviciilor publice (educaţie, sănătate,
cultură, servicii sociale, salubrizare,e tc.) și vor putea
demara lucrări complexe de modernizare și dezvoltare
a infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare.
Susţinerea sectorului agricol este una din alternativele
cele mai viabile de la nivel local având în vedere
resursele deţinute de comunele brăilene în acest sens.
Este însă necesară adoptarea unor măsuri precum:
modernizarea parcului de tractoare și utilaje agricole,
susţinerea practicării agriculturii ecologice sau
asigurarea pieţelor de desfacere pentru producătorii
brăileni.
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Analiza SWOT
-

-

Puncte tari
Rata de înlocuire a forţei de muncă este ușor mai
ridicată decât la nivel regional sau naţional;
Soldul migratoriu pozitiv al schimbărilor de
domiciliu;
Peste 80% din suprafaţa fondului funciar al
judeţului este reprezentată de suprafaţa agricolă;
Producţia medie vegetală la hectar este
superioară decât cea de la nivel regional sau
naţional;
Creșterea numărului de bovine, ovine și caprine ce
revin la 100 ha teren;

-

-

-

-

-
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Puncte slabe
Scăderea populaţiei din mediul rural cu 4% în anul
2012, faţă de anul 2004;
Populaţia este afectată de procesul de
îmbătrânire demografică;
Vârsta medie a populaţiei din mediul urban este
ușor mai ridicată decât a populaţiei din mediul
urban al judeţului;
Gradul de dependenţă demografică este mai
mare decât la nivel regional sau naţional;
Sporul natural înregistrează valori negative;
Creșterea ratei mortalităţii infantile în anul 2012,
faţă de anul anterior;
Rata nupţialităţii este mai scăzută decât la nivel
regional și naţional, în timp ce rata divorţialităţii
este mai mare decât la nivel regional și naţional;
Soldul migratoriu negativ al schimbărilor de
reședinţă;
Insuficienta promovare a zonei rurale şi a
produselor specifice;
Scăderea suprafeţei viilor pe rod în anul 2012, faţă
de anul anterior;
Lipsa resurselor financiare în rândul micilor
fermieri pentru realizarea studiilor pedologice şi
agrochimice;
Lipsa culturii asociative şi antreprenoriale în
rândul micilor fermieri;
Lipsa fondurilor băneşti pentru înnoirea parcului
auto în rândul micilor fermieri;
Neaplicarea în rândul populaţiei a metodologiilor
agricole moderne;
Capacitate slabă de absorbţie a fondurilor
europene destinate dezvoltării şi diversificării
economiei rurale, precum şi creşterii calitătii vieţii
la sate (informare insuficientă, proceduri greoaie,
lipsă resurse financiare);
Lipsa facilităţilor de promovare şi valorificare a
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-

-

-

-

-

-

Oportunități
Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce
activează în domeniul agriculturii ecologice,
dezvoltării rurale, protecţiei mediului şi dezvoltării
durabile;
Dezvoltarea agroturismului;
Dezvoltarea
meseriilor
tradiţionale
şi
artizanatului;

Fonduri de finanţare nerambursabile de la
guvern pentru activităţi de meşteşugărit prin
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii si Cooperaţie (OTIMMC);
Existenţa resursei umane (a copiilor) ce doresc
să înveţe arta populară locală şi meşteşugăritul;
Existenţa programelor administraţiei publice
locale care oferă parcele cu titlu de folosinţă
gratuită tinerilor în vederea construcţiei de
locuinţe;
Dezvoltarea agriculturii ecologice;
Existenţa Camerelor Agricole Judeţene ce
sprijină dezvoltarea mediului rural şi agricol;
Analiza situaţiei existente

-

-

produselor de artizanat şi artă populară;
Accesul redus al populaţiei din mediul rural la
utilităţi;
Infrastructura de acces nemodernizate din unele
comune;
Lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului liber
în mediul rural;
Slaba diversificare a activităţilor economice în
zona rurală;
Lipsa unităţilor economice locale care să creeze
locuri de muncă;
Procentul ridicat al persoanelor asistate social;
Lipsa resurselor financiare pentru cofinanţarea
proiectelor de dezvoltare;
Aspectul general al mediului rural este inestetic
(caracterizat de sărăcie, lipsa unei unităţi
urbanistice etc.).
Amenințări

Dezvoltarea zonelor rezidenţiale poate
conduce la scăderea suprafeţei agricole totale
ca urmare a procesului de scoatere din circuit
agricol a suprafeţelor în vederea construcţiei de
locuinţe;
Cadrul legislativ instabil şi lipsa cunoaşterii
acestuia în rândul populaţiei;
Circulaţia redusă a informaţiilor în domeniul
agricol;
Cadrul legislativ naţional care încurajează
nemunca şi dependenţa de ajutoare sociale.
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