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CALITATEA VIEŢII ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN AREALUL MESEŞ

Dezvoltarea  satului  românesc  reprezintă  o  temă  de  real  interes  atât  din  punct  de 

vedere teoretic cât mai ales practic pentru numeroase domenii – social, economic, politic, etc. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană spaţiul rural a fost supus unor schimbări majore şi a 

cunoscut o dinamică aparte. Multiplele provocări impuse de anumite standarde europene au 

creat noi perspective de dezvoltare  dar au adus cu sine şi noi probleme pentru care locuitorii 

şi  autorităţile  au  reuşit  să  le  gestioneze  mai  mult  sau  mai  puţin  eficient  în  funcţie  de 

competenţa managerială, rezistenţa la schimbare a locuitorilor şi alţi factori externi acestora 

cum ar fi: birocraţia de la nivelul instituţiilor statului, lipsa de continuitate în decizii odată cu 

schimbarea partidului de la putere sau lipsa susţinerii financiare adecvate din partea statului 

pentru  demararea  unor  proiecte  de  dezvoltare  rurală.  Peste  acest  tablou  se  suprapun  şi 

problemele  specifice  mediului  rural:  lipsa  locurilor  de  muncă,  migraţia  populaţiei  active, 

veniturile scăzute, lipsa unor mijloace moderne de producţie în agricultură, slaba valorificare 

a produselor din agricultură şi nu în ultimul rând nivelul de pregătire inferior celui din mediul 

urban.  Toate  aceste  aspecte  sunt  evidenţiate  de  numeroase  date  statistice  şi  cercetări 

desfăşurate în mediul rural  însă pentru a putea implementa strategii eficiente de dezvoltare 

rurală în anumite zone considerăm importantă o analiză atentă a fiecărei zone şi intervenţii 

focalizate pe nevoi specifice în fiecare regiune şi microregiune în parte.

În acest studiu ne vom opri asupra analizei unor spaţii rurale reprezentative din judeţul 

Sălaj şi mai exact vom analiza calitatea vieţii şi dezvoltarea rurală în câteva comune de aici . 

Am ales  această  zonă din considerente  atât  subiective  cât  şi  obiective.  Subiective 

deoarece satisfăcea nevoia de cunoaştere şi de înţelegere a mediului rural de acolo de către un 

om născut şi crescut pe acele meleaguri  şi obiectiv deoarece toate informaţiile primite pe 

diverse căi arătau că judeţul Sălaj este „oaia neagră” a regiunii , fiind unul dintre cele mai 

slab dezvoltate judeţe din Regiunea Nord-Vest . 

Demersul investigat a pornit de la aceste premise şi după o fundamentare teoretică 

solidă  care  ne-a  clarificat  conceptele  principale  cu  care  vom  lucra  –  dezvoltare  rurală, 

calitatea vieţii şi fonduri europene – a fost structurat în două părţi. Prima parte a cercetării 

vizează analiza calităţii vieţii percepute din spaţiul rural sălăjean. 

Metoda de studiu  folosită a fost ancheta pe bază de chestionar pentru a putea culege o 

mai mare cantitate de date şi a identifica o serie de indicatori ai calităţii  vieţii cum ar fi : 

calitatea învăţământului, calitatea asistenţei medicale primite, satisfacţia în viaţa de zi cu zi, 

satisfacţia în viaţa de familie,  nivelul venitului, satisfacţia vis-a-vis de viaţa politică, calitatea 

mediului , calitatea infomaţiei primite prin mijloacele de informare în masă, etc . 
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În a doua parte a lucrării ne-am oprit asupra identificării nivelului de dezvoltare rurală 

din zonele studiate atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. În studiul calitativ am 

recurs la aplicarea unui ghid de interviu autorităţilor din zona avută în studiu iar în cercetarea 

cantitativă am realizat  o imagine de ansamblu asupra caracteristicilor socio-economice ale 

comunelor din judeţul Sălaj, bazându-ne atât pe analize statistice cât şi pe date primare culese 

din teren.  Asupra a două dintre comunele cercetate  ne-am oprit  în detaliu  realizând două 

studii de caz care aduc în prim plan elemente atât elemente socio-economice relevante pentru 

acele locuri cât şi perspectivele de dezvoltare existente .

Întreg demersul investigativ a fost concentrat asupra schimbărilor ce au avut loc în 

ultimii ani în satul sălăjean marcat de perspectiva europeană care a impus noi standarde şi noi 

direcţii  în dezvoltarea rurală.  Am încercat descrierea cât mai obiectivă a acelor locuri,  cu 

problemele sociale de acolo, cu planuri de dezvoltare mai mult sau mai puţin pliate pe nevoile 

indivizilor şi potenţialul zonelor.

Lucrarea nu şi-a propus neapărat o reprezentativitate a datelor obţinute ci mai degrabă 

se vrea un demers de explicare şi înţelegere a unei realităţi rurale din mai multe perspective - 

a omului de rând , a autorităţilor şi a datelor statistice la care am avut acces din acea zonă. 

Stilul de abordare a vieţii e atât sociologic cât şi antropologic – prin datele de teren culese 

prin observaţie.Valoarea acestei cercetări este dată de coroborarea reprezentărilor sociale cu 

statisticile naţionale existente şi suprapunerea acestora peste realitatea locurilor pe care am 

încercat să o analizăm obiectiv folosind metoda analizei SWOT – metodă ce crează un tablou 

descriptiv complet pornind de la analizele de date secundare sau primare, observaţii, analiză 

de documente şi interviurile cu autorităţile din acele zone.

2.FUNDAMENTAREA TEORETICĂ

Capitolul 2 reprezintă o trecere în revistă a literaturii de specialitate în ceea ce priveşte 

conceptele fundamentale cu care vom lucra: conceptul de calitatea vieţii, indicatori sociali, 

dezvoltare rurală, fondurile europene pre-aderare, fondurile europene post-aderare. 
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Calitatea  vieţii este  un concept  evaluativ,  fiind  rezultanta  raportării  condiţiilor  de 

viaţă şi a activităţilor care compun viaţa umană, la necesităţile, valorile, aspiraţiile umane. Se 

referă atît la evaluarea globală a vieţii (cît de bună, satisfăcătoare este viaţa pe care diferitele 

persoane, grupuri sociale, colectivităţi),  cît şi la evaluarea diferitelor condiţii  sau sfere ale 

vieţii:  mediul ambiant,  munca (vieţii de muncă),  relaţiilor interpersonale, vieţii de familie. 

Concept „amorf” (Bowling 1995) în plan teoretic, calitatea vieţii ridică probleme şi în planul 

operaţionalizării şi măsurării: „Filosofii nu s-au pus de acord asupra unei definiţii a calităţii 

vieţii,  iar  în  practica  măsurării  empirice  a  calităţii  vieţii  vedem comparaţii  dintre  pere si 

mere" (Veenhoven 2005). Mai mult, este tratat ca „entitate vagă şi eterică, ceva de care mulţi 

vorbesc,  dar nimeni  nu ştie prea clar  ce să facă cu ea" (Campbell  et  al.  1976), „cel mai 

multidisciplinar termen aflat în uzul curent” (Farquhar 1995). Definiţiile aflate în circulaţie 

atribuie calităţii vieţii sensuri precum: "condiţiile necesare pentru fericire“ - McCall (1975), 

"satisfacţie subiectivă" - Terhune (1973), "potenţial adaptativ" - Colby (1987), "importanţă 

capitală  acordată  vieţii"  -  Jolles  and  Stalpers  (1978),  “outputurile”  corespunzatoare 

“inputurilor”  de  domeniul  fizic  si  spiritual  (Liu  1974);  “gradul  în  care  o  persoană  îşi 

îndeplineşte  scopurile  în  viaţă”  (Cella,  Cherin  1987),  "efectul  dezirabil  al  politicilor  şi 

programelor"  -Schuessler  & Fisher (1985),  "semnificaţie  pentru om a vieţii  sale" (Zamfir 

1993). După această analiză a conceptului destul de complex şi controversat  de „calitatea 

vieţii” am trecut în revistă o serie de indicatori sociali sociali folosiţi în cercetările asupra 

calităţii vieţii pornind de la istoricul acestora şi ajungând la utilitatea acestora în analizele 

globale, naţionale şi regionale.

Am continuat cu analiza conceptului de spaţiu rural şi dezvoltare rurală un aspect 

detaliat fiind dezvoltarea rurală din Regiunea Nord-Vest – regiune din care face parte şi zona 

avută în studiu – comune din arealul Meseş, jud Sălaj.

Când spunem rural ne gândim la ferme, munca la câmp, zone mai puţin populate, 

natură,  valori  tradiţionale.  Sunt  foarte  rare,  sau  aproape  inexistente  cazurile  când  nu 

distingem mediul rural, atunci când ne aflăm în acest mediu. Astfel, toată lumea cunoaşte 

termenul de rural, dar nimeni nu poate defini termenul foarte precis. Spaţiu rural nu constituie 

un ansamblu omogen, dar nu este nici un spaţiu abstract. Rural este umano-geografic şi de 

două  ori  heterogen.  O primă  heterogenitate  este  dată  de  teren  (subsol,  topografie,  sol  şi 

microclimat). A doua heterogenitate provine din densitatea demografică puternic diferenţiată 

în puncte polarizatoare de la mici oraşe la oraşe cu vocaţie regională şi de capitală (Borget, 

1966). Luat în considerare chiar şi numai din punct de vedere agricol sub aspectul capitalului 
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funciar, spaţiul rural conţine terenuri de calităţi foarte diferite şi care, în funcţie de climat, 

sunt favorabile unor culturi  şi nefavorabile altora. Spaţiul  rural poate, în anumite ipoteze, 

atunci când este un spaţiu închis, de exemplu, să aibă o semnificaţie prin sine însuşi. Există 

anumite  trăsături  care  creează  o distincţie  între  zonele  rurale  şi  urbane.  În  zonele  rurale, 

proporţia predominantă a terenului continuă să rămână mai mult sau mai puţin într-o stare 

naturală şi este folosită în principal pentru agricultură, silvicultură, turism, minerit, pescării, 

etc. O proporţie mult mai mică din teren este folosită pentru locuinţe. Densitatea populaţiei în 

zonele rurale este prin urmare mai mică decât în mediul urban.

Robert  Badouin, în cursul său de « Economie Rurale », defineşte spaţiul  rural în 

opoziţie  cu  spaţiul  urban,  desemnând  prin  acest  concept  ’’...zone  caracterizate  printr-o 

populare de o densitate relativ slabă şi prin preponderenţa activităţilor agricole. Spaţiul rural, 

contrar  spaţiului  urban,  nu  comportă  puternice  concentrări  de  oameni.  Aglomerările  sunt 

limitate la dimensiunile satului sau ale burgului. El este reprezentat printr-un habitat dispersat 

sub formă de cătune  sau de  ferme  diseminate  in  natură.  Spaţiul  rural  se  pretează  pentru 

activităţi de tip agricol. Pe de altă parte, dacă spaţiul rural privilegiază pământul ca factor de 

producţie, el nu se confundă cu existenţa unui sol capabil să suporte culturile şi să hrănească 

animalele. Spaţiul rural este în acelaşi timp întindere şi mediu înconjurător.’’ (Babouin,1971).

Am încercat să definim şi conceptul de „dezvoltare rurală” cu toate că acesta  poate fi 

subiectul  a  numeroase  definiţii  şi  interpretări.  De  exemplu,  se  poate  defini  printr-o 

îmbunătăţire  generală  a  bunăstării  economice  şi  sociale  a locuitorilor  rurali  şi  a  mediului 

instituţional şi fizic în care ei trăiesc. 

Dezvoltarea comunităţilor rurale poate fi descrisă ca un proces în care comunitatea 

este  implicată  în  mod activ,  în scopul  mobilizării  tuturor  iniţiativelor  pentru valorificarea 

resurselor proprii în beneficiul social şi economic al comunităţii. De foarte multe ori noţiunea 

de  dezvoltare se identifică frecvent cu cea de  creştere, deşi ele nu sunt sinonime ( Vincze, 

2000).  Am prezentat  şi  cele  trei  sfere  ale  dezvoltării  rurale:  în  plan  social,  economic  şi 

ecologic.

 Finalizarea părţii teoretice s-a făcut prin detalierea fondurilor europene preaderare şi 

post-aderare şi conturarea unei imagini asupra modului în care acestea s-au implementat în 

Regiunea Nord-Vest.
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3.PROBLEMATICA DE CERCETARE ŞI METODOLOGIA 

Calităţii vieţii are deja un istoric şi la noi în ţară în jurul acestui subiect creându-se  şi 

un instutut – Instututul de Cercetarea a Calităţii Vieţii (ICCV) , institut cu tradiţie deja de 20 

de ani care aduce valoare lumii ştiintifice prin rezultatele cercetărilor desfăşurate. Alături de 

calitatea vieţii un interes crescut este arătat în acest studiu şi dezvoltării rurale –asta deoarece 

multe din timpuri străvechi spaţiul a funcţionat după alte legi şi în alt ritm decât spaţiul urban. 

Astăzi când societatea cunoaşte o dinamică extraordinară a ne apleca asupra schimbărilor 

care au loc în spaţiul rural este mai mult decât important pentru estimarea nivelului evoluţiei 

şi fixarea obiectivelor pentru perioada următoare. Metodele de cercetare utilizate sunt ancheta 

pe bază de chestionar, interviul semistructurat, analiza SWOT, observaţia , analiza secundară 

de date şi studiul de caz.

4.REZULTATELE CERCETĂRII

 STUDIUL 1:  Calităţii vieţii percepute din arealul Meseş

Pentru o imagine mai obiectivă asupra calităţii vieţii  din arealul Meseş vom  recurge 

la o analiză a câtorva indicatori sociali şi economici importanţi şi vom analiza cum aceştea au 

suferit modificări ca urmare a implementării unor proiecte cu finanţare europeană. Obiectivul 

central al studiului este acela de a contura o imagine cât mai fidelă a calităţii vieţii percepute 

din această zonă.

Ipotezele de la care am pornit în acest demers au fost următoarele:

1. Percepţia asupra calităţii vieţii variază în funcţie de categoria socială din  

care face parte individul 

2. Implementarea unor proiectele cu finanţare europeană au crescut calitatea  

vieţii oamenilor din zonele rurale studiate
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3. Accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană a conturat  

o nouă elită în spaţiul rural

Pentru testarea acestor ipoteze am ales un design de tip secţional deoarece este un 

design care  permite obţinerea unor date cu o rapiditate mai mare, cu costuri destul de scăzute 

şi  este  tipul  de  design  adecvat  temei  alese.  Metodele  pe  care  le  folosesc  sunt  metode 

cantitative - ancheta prin chestionar şi analiza secundară de date cantitative. Eşantionul este 

de 274 persoane cărora li  s-a aplicat  un chestionar  cu 49 de întrebări  care vizau anumiţi 

indicatori ai calităţii vieţii şi modul în care aceştea s-au modificat ca urmare a implementării 

unor  proiecte  cu  finanţare  europeană.  Dintre  acestea  6  întrebări  vizau  datele  socio-

demografice ale respondenţilor (sex, vârstă, ocupaţie, studii, venitul lunar în gospodărie şi 

numărul de membri ai acesteia),  2 întrebari  erau întrebări  deschise şi restul erau întrebări 

închise  (cu  răspunsuri  predefinite,  cel  mai  adesea  pe  scale  ordinale  având  în  vedere  că 

măsurau  gradul  de  mulţumire  vis-a-vis  de  anumite  aspecte  socio-economice  ale  vieţii). 

Chestionarele s-au aplicat în luna august 2011 în gospodăriile din 6 sate din comunele avute 

în studiu în arealul  Meseş (sat  Aghireş – comuna Meseşenii  de Jos,  sat  Vârşolţ-  comuna 

Vârşolţ, sat Pericei – comuna Pericei, sat Băniţor-comuna Bănişor, sat Cizer-comuna Cizer, 

sat Sâg-comuna Sâg). 

Eşantioanele  au fost  de două tipuri  primul  eşantion a fost  selectat  aleator  folosind 

metoda pasului (pasul de 3) şi cuprindea indivizi cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul în 

acea localitate. Chestionarele au fost aplicate unui număr de 300 de indivizi (50 din fiecare 

sat) însă din cauză că ancheta s-a făcut cu revenire doar 260 dintre ele au rămas valide. Un al 

doilea eşantion (14 persoane) căruia  i  s-a aplicat  chestionarul  a fost  unul neprobabilistic, 

selectat  prin  metoda  “bulgărelui  de  zăpadă”  şi  a  fost  aplicat  persoanelor  din  aceaste 

comunităţi care au beneficiat în mod direct de fonduri cu finanţare europeană – cei la mulţi 

accesând fonduri prin măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole. Acest chestionar 

făcîndu-se faţă în faţă nu au existat non-răspunsuri deci eşantionul iniţial a rămas  intact.

Demersul de cercetare a vizat calitatea vieţii percepute în aceste spaţii, influenţa pe 

care fondurile structurale europene le-a avut asupra vieţii cetăţenilor. Din rezultatele obţinute 

putem observa o oarecare îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă deşi nivelul salarial şi satisfacţia 

vis-a-vis de rezultatele muncii sunt minore. Putem observa că fondurile europene au crescut 

standardele  de calitate  în  învăţământ  şi  sănătate,  au  facilitat  aducţiunea  apei  potabile,  au 

generat noi surse de venit şi ai dezvoltat infrastructura în zonele rurale. În ceea ce priveşte 
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impactul asupra cetăţenilor care au accesat direct aceste fonduri se pare că venitul a crescut şi 

a generat noi situaţii sociale provocatoare din care probabil abia peste timp vom putea afirma 

că au ieşit învingători. Cert este faptul că investiţiile din ultima perioadă au crescut calitatea 

vieţii, au generat noi oportunităţi de dezvoltare  a indivizilor care locuiesc în acea zonă şi au 

conturat un trend ascendent în dezvoltare.

STUDIUL 2a: Analiza calitativă a dezvoltării rurale în arealul Meseş

    Obiectivul acestui studiu este acela de a descrie aspecte ce ţin de dezvoltarea rurală 

în arealul Meseş. Schimbările postdecembriste şi ulterior impuse de către Uniunea Europeană 

au adus lumii satului o serie de schimbări. Demersul actual de cercetare  vizează identificarea 

schimbărilor  socio-economice  efective  care  au  avut  loc  în  aceste  spaţii  atât  ca  urmare  a 

analizelor unor documente oficiale cât  mai ales a percepţiei  indivizilor  şi autorităţilor din 

acele zone . 

Obiectivele noastre în această cercetare au fost următoarele  :

1. Conturarea unei  imagini a lumii  satului  din arealul  Meseş în perioada 

post-aderare 

2. Identificarea principalelor evoluţii şi dificultăţi în dezvoltarea rurală din  

acea zonă

3. Impactul  implementării  proiectelor  cu  finanţare  europeană  asupra 

comunităţii

4. Perspectivele de dezvoltare a satului din arealul Meseş

Pentru  a  atinge  obiectivele  stabilite   am ales  un  design  de  tip  secţional  deoarece 

implică o mai mare acurateţe a datelor, este mai economic din punct de vedere al timpului şi 

mai avantajos din punctul de vedere al controlului eşantionului. Metoda pe care am folosit-o 

a fost una calitativă- interviul semistructurat şi observaţia participativă. Ghidul de interviu 
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are  4  părţi  distincte:  aspecte  generale  ale  comunei,  dezvoltarea  rurală,  comunitatea  , 

perspective de dezvoltare. Interviurile s-au realizat cu autorităţile din 6 comune selectate din 

judeţul Sălaj – comuna Meseşenii de Jos, comuna Vârşolţ, comuna Pericei, comuna Bănişor, 

Comuna Sâg şi comuna Cizer. În fiecare dintre aceste comune am realizat câte un interviu 

înregistrat cu primarul sau vice-primarul comunei într-o întâlnire prestabilită. Interviurile s-au 

desfăşurat la primărie şi au durat între 40 şi 65 minute. Perioada în care s-a făcut acestea a 

fost luna august 2011.

Din analiza  răspunsurilor  la  câteva  întrebări  am putut  observa că în  ultimii  4  ani 

autorităţile  au  demarat  o  serie  de  proiecte  de  amploare  menite  să  schimbe  mult  viaţa 

oamenilor,  să  le  aducă  un plus  de confort  şi  să  le  creeze  noi  oportunităţi  de dezvoltare. 

Punctele  de  vedere  ale  primarilor  şi  respectiv  vice-primarilor  în  legătură  cu  dificultăţile 

întâmpinate  în  ultimii  ani   sunt  variate  şi  ele  aduc  în  prim  plan  mai  ales  problemele 

birocratice cu care se confruntă autorităţile în dezvoltarea proiectelor de investiţii dar şi alte 

probleme  specifice  spaţiului  mioritic:  importanţa  atenţiilor,  mentalitatea  românilor, 

avantajarea  comunelor  care  au reprezentanţi  de  aceeaşi  „culoare  politică”  ca  şi  cei  de la 

guvernare. O altă problemă fundamentală este  birocraţia foarte bine ilustrată de activitatea 

celor de la Centrul Regional pentru Plăţi în Agricultură, Dezvoltare rurală şi Pescuit care are 

probleme cu lipsa de personal, această lipsă generând probleme în derularea proiectelor . 

O  problemă  delicată  şi  greu  de  gestionat  de  către  autorităţi  este  si  rezistenţa  la 

schimbare pe care o au cei din spaţiul rural – rezistenţă de multe ori justificată şi din prisma 

costurilor asociate acesteia (branşarea care presupune nişte costuri iniţiale şi ulterior costuri 

permanente).  Putem observa cu uşurinţă  că accesarea  acestor  fonduri  de către  persoanele 

fizice  nu este  un  lucru  facil,  demersurile  sunt  îngreunate  şi  în  acest  caz  de birocraţie  şi 

singurele  iniţiative  notabile  sunt  cele  din  domeniul  agricol  –  fie  pentru  modernizarea 

exploataţiilor  agricole  fie  pentru  instalarea  tinerilor  fermieri.  Cert  este  că  fiecare  proiect 

implementat aduce noi locuri de muncă , noi perspective de dezvoltare personală a celor care 

la accesează .

Din  discuţiile  avute  cu  primarii  am  putut  observa  că  marile  probleme  sunt  lipsa 

locurilor  de muncă,  fondurile insuficiente  pentru acordarea ajutoarelor sociale  şi  mai  ales 

problema comunităţilor de rromi care se  pare că reprezintă în mare parte o categorie asistată 

social care are şi comportamente deviante ceea generează automat anumite probleme sociale.
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Problema retrocedărilor, mai ales în zonele în care nu a existat colectivizare este una 

extrem de importantă care face ca unele investiţii să nu se poată face şi deşi există potenţial 

acesta nu poate fi exploatat.

După o analiză atentă a tuturor opiniilor  exprimate observăm cum schimbările din 

ultima vreme fac din spaţiul rural un spaţiu tentant, cu facilităţi similare celor din mediul 

urban  însă  rămân  probleme  precum  lipsa  locurile  de  muncă,  în  unele  zone  insuficienta 

dezvoltare a infrastructurii şi poate lipsa proiectelor mijlocelor de valorificare a produselor 

agricole. 

Dinamica  din ultima perioadă face ca  proiecţiile  vis-a-vis  de viitorul  comunei  în 

următorii 10 ani să fie în general unele optimiste, modelul european pare-se că este unul bine 

întipărit  în  mintea  autorităţilor.  Descrierile  cuprind  în  general  aspecte  legate  de 

infrastructura, aducţiunea apei, canalizare dar şi de posibilitatea apariţiei investitorilor care să 

creeze noi locuri de muncă , să exploateze zonele din punct de vedere turistic. Satul se speră 

că va căpăta fond dar şi formă prin noua imagine în care – prunii sunt înlocuiţi cu plante 

ornamentale şi „gâsca nu mai stă pe vale” .

În  ultimii  ani  lumea  satului  a  cunoscut  o  remarcabilă  evoluţie,  investiţiile  în 

infrastructură,  aducţiunea  apei  potabile,  canalizarea,  modernizarea  şcolilor,  grădiniţelor, 

dispensarelor,  amenajarea  de  parcuri,  săli  de  sport,  sunt  doar  câteva  dintre  proiectele 

implementate în aceste zone care au schimbat radical atât viaţa oamenilor cât şi perspectivele 

de dezvoltare a acestora. 

Cu toate acestea există şi în prezent probleme sociale grave cum sunt lipsa locurilor de 

muncă,  sărăcia,  şomajul,  comportamentele  neadecvate  ale  populaţiei  de etnie rromă şi nu 

numai care se încearcă a fi rezolvate prin diverse mijloace. Fiecare autoritate în parte încearcă 

să propună o rezolvare însă doar creând un întreg sistem şi oferind şanse egale  fiecăruia 

probabil că vor reuşi să depăşească aceste probleme. Evident că procesul ideal de găsire a 

unei soluţii este acela în care diverşi actori sociali (primărie, şcoală, mediul de afaceri local, 

biserica etc) vor contribui în egală măsură în tot acest proces.

În concluzie putem afirma cu certitudine că dezvoltarea rurală este în plin proces, că 

abia acum suntem la începutul unui drum de a cărui roade vom învăţa şi ne vom putea bucura 

în timp.
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STUDIUL 2b: Analiza cantitativă a dezvoltării rurale în arealul Meseş

Studiul face parte din demersul de cercetare ce are ca şi obiectiv ilustrarea cât mai 

exactă a unei realităţi din lumea satului sălăjean. Aşa cum s-a putut observa am început acest 

demers  prin  crearea  unei  imagini  cât  mai  obiective  asupra  calităţii  vieţii  percepute  a 

oamenilor  care trăiesc în acele  zone,  urmând o conturare  a nivelului  de dezvoltare  rurală 

existente. În acest sens, considerăm necesară coroborarea datelor de natură calitativă obţinute 

prin  interviu  şi  observaţie  cu  date  cantitative  care  vor  aduce  un  plus  de  claritate  şi 

obiectivitate  acestui  demers.  Obiectivul  central  al  acestui  studiu este acela  de a identifica 

nivelul  de dezvoltare  rurală  din spaţiul  rural  sălajean şi  de a realiza  o analiză a  realităţii 

specifice acestor zone.

 Ne vom focaliza în această parte a cercetării noastre asupra a două aspecte  primul 

dintre acestea ar fi analiza spaţiului rural sălajean şi cel de-al doilea investigarea nivelului de 

dezvoltare  a comunelor din arealul Meseş oprindu-ne în detaliu asupra a două dintre acestea 

– Cizer şi Vârşolţ – comune reprezentative aş putea spune pentru mediul rural sălajean.

Metodele  pe  care  le  folosim  sunt  metode  cu  precădere  cantitative  –  analiza 

documentelor şi analiza secundară de date cantitative,  analiza SWOT şi studiul de caz. Am 

ales aceste metode pentru a putea crea o imagine cât mai fidelă a acestui spaţiu şi a contura cu 

elemente  cât  mai  ilustrative  lumea satului  sălăjean.  Pentru analiza  secundară  de date  am 

folosit date de la Institutul Naţional de Statistică, am analizat date de la diferite ministere , 

date de la Centrul Regional de Dezvoltare Rurală, Plăţi în Agricultură şi Pescuit Satu Mare, 

Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest, consiliul Judeţean Sălaj şi alte organisme şi instituţii care 

au putut livra informaţii valoroase asupra subiectului de interes.

Am ales şi două studii de caz - două comune din judeţul Sălaj  – Comuna Vârşolţ 

(fig.1) şi comuna Cizer (fig.2) pentru a ilustra nivelul de dezvoltare rurală. Am ales aceste 

zone deoarece sunt reprezentative pentru anumite tipologii  – comună apropiată de o zonă 

urbană ,  relief de şes cu potenţial în agricultură şi cealaltă comună la marginea judeţului, 

departe de o zonă urbană, zonă montană,  potenţial în turism.
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Figura 1. Comuna Vârşolţ, jud Sălaj

        Figura 2. Comuna Cizer , jud Sălaj
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Conform Recensământului Populaţiei din 2002, populaţia rezidenţială în mediul rural 

pentru judeţul Sălaj era de 149.708 din care populaţia ocupată în agricultură era de  37.700 

persoane.  Dintre  acestea,  populaţia  salariată  în  agricultură  era  de  doar  1.125,  respectiv  o 

pondere  de  cca.  3%. Preponderenţa  muncii  manuale  şi  sezoniere  în  activităţile  agricole, 

generată de lipsa resurselor financiare, fac ca în acest sector, deşi populaţia ocupată are o 

pondere de  46,6%  din totalul populaţiei active, forţa de muncă să se caracterizeze printr-o 

subutilizare cronică. Se observă, în acelaşi timp, ponderea mare,  aproape 1/3, a populaţiei 

inactive  (peste 60 ani) care explică într-o anumită măsură persistenţa economiei rurale de 

autoconsum şi subzistenţă, precum şi inerţia proceselor de dezvoltare în acest spaţiu. Sporul  

natural  este negativ în mediul rural, iar populaţia în scădere, fenomenul de mobilitate spre 

mediul urban este aproximativ stagnant, cu sensibile tendinţe de descreştere. 

Analizând  dinamica  populaţiei  active  sub  aspectul  mobilităţii,  una  din  tendinţele 

majore este de migrare în străinătate a forţei de muncă, pentru munci sezoniere, ceea ce, într-

o  perspectivă  apropiată,  va  constitui  un  important  factor  de  capitalizare  şi  regenerare  a 

economiei  rurale.  Densitatea  populaţiei  rurale  înregistrează  şi  ea  un  trend  descrescător, 

evidenţiindu-se valori relativ crescute în mediul rural adiacent oraşelor şi scăzute în mediul 

montan,  sau depărtat  de arterele  hidrografice,  rutiere  sau feroviare,  ele fiind în umbra de 

comunicaţii generată de o reţea de utilităţi deficitară.

Economia  rurală,  are  o  structură  nediversificată,  monofuncţională,  axându-se pe o 

agricultură  de  subzistenţă,  care,  se  impune  restructurată  şi  regenerată  sub  aspectul 

exploataţiilor si al randamentului. Numărul total de elevi în  şcoli din mediul rural  este de 

15.619, personal didactic 1.782, din care cel calificat este de 1596. Observăm că personalul 

didactic necalificat, în număr de 186 cadre didactice, reprezintă doar 10,43% din total, fapt 

care  indică existenţa  unor premise obiective,  solide,  pentru un învăţământ  de calitate.  Ca 

infrastructură educaţională, învăţământul rural este bine reprezentat,  respectiv funcţionează 

149 unităţi  de învăţământ,  din care  şcoli  primare  53,  şcoli  gimnaziale  88,  diferenţa  fiind 

reprezentată de licee şi scoli de arte şi meserii.

În  ceea  ce  priveşte  sănătatea,  populaţia  rurală  a  judeţului  Sălaj  are  un  acces  la 

serviciile sanitare asigurat de un număr de 12 farmacii, 61 cabinete medicale de familie şi 6 

cabinete stomatologice. La acestea se adaugă şase centre medicale permanente şi o unitate de 

asistenţă medicală ambulatorie.

Raportat la ponderea mare (60%) a populaţiei rurale în total populaţie judeţ, în mediul 

rural  revin  2.454  locuitori/un  medic  faţă  de  791  locuitori/un  medic  în  mediul  urban, 

farmaciile  reprezintă  doar 30% din total,  cabinetele medicale stomatologice  10%, ceea ce 
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presupune concentrarea preocupării de viitor pentru dezvoltarea şi consolidarea serviciilor de 

sănătate în mediul rural.

Alimentarea cu apă potabilă constituie un indicator mondial al gradului de civilizaţie 

şi calitate a vieţii.Analizând situaţia existentă în Sălaj, se remarcă o preocupare sporită pentru 

accesul  populaţiei  rurale  la  această  importantă  utilitate  a  vieţii  cotidiene.  În  comunele  şi 

localităţile  rurale  din  Sălaj  există  două  tipuri  de  sisteme  de  alimentare  cu  apă:  sistemul 

centralizat şi cel al microsistemelor proprii în sistem gravitaţional.

Principala problemă a mediului rural este  ponderea încă predominantă a sectorului 

agricol  în  economie,  conservând nediversificarea  şi  structura  monoeconomică,  o  tendinţă 

contrară  politicilor  economice  europeane,  nivelul  scăzut  de  dezvoltare  a  infrastructurii  şi 

serviciilor, lipsa de surse alternative de ocupare şi venit pentru populaţia îmbătrânită a acestei 

zone.       

După analiza acestor date la nivelul mediului rural sălajean am recurs la o analiză a 

zonelor aflate în studiu (fig. 3) din punct de vedere al suprafeţei, populaţiei, numărului de 

locuinţe, dinamica populaţiei, obiective turistice, proiecte de investiţii şi alte elemente care 

ne-au permis analize detaliate asupra gradului  de dezvoltare rurală din acele zone.

În  ultima  parte  a  studiului  am recurs  la  o  analiză  detaliată  a  două  dintre  cele  6 

comune,  analiza acestor comune - Cizer şi Vârşolţ ne-a permis construirea unei imagini de 

ansamblu asupra nivelului de dezvoltare rurală. Se poate cu uşurinţă observa exploatarea  la 

maxim a oportunităţilor oferite de proiectele cu finanţare europeană şi focalizarea interesului 

în acele direcţii stabilite ca şi prioritare de către Uniunea Europeană. Din păcate nu observăm 

deocamdată valorificarea potenţialului (zonele turistice, potenţialul cultural etc.) acestor zone 

şi nici pespective imediate pentru a se întâmpla acest lucru. Din cele două studii de caz putem 

observa  cum  problemele  sociale  persistă  –  lipsa  locurilor  de  muncă,  şomajul,  migraţia, 

sărăcia – şi autorităţile se dovedesc neputinciose în controlul acestora cu toate că există mult 

optimism în lupta cu aceste probleme.
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                             Figura 3. Comunele din arealul Meseş 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII

Cercetarea de faţă aduce o serie de informaţii noi asupra spaţiului rural  atât din punct 

de vedere al percepţiei pe care o au indivizii asupra calităţii vieţii şi dezvoltării rurale din 

acele zone  cât şi din punct de vedere al documentelor oficiale referitoare aceste aspecte. 

Analiza reprezentărilor sociale asupra calităţii vieţii a adus un plus de validitate demersului şi 

ne-a dat şansa unei cunoaşteri „din interior”, discuţiile cu liderii locali ne-a dat posibilitatea 

să observăm diferenţele dintre cele două viziuni iar suprapunearea dovezilor statistice peste 

aceste două perspective au conturat un tablou complet asupra zonei studiate.

1. Contribuţii teoretice
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În  prezenta  lucrare  am  încercat  să  combinăm  literatura  clasică  privid  cercetarea 

socială,  cu  studiile  şi  rapoartele  diferitelor  comisii  şi  organisme  care  reglementează 

programele Uniunii Europene. Pentru o mai bună ilustrare a conceptelor cu care am lucrat : 

calitatea vieţii, dezvoltare rurală, finanţare europeană am adus în prim plan studii şi autori – 

autohtoni şi de peste hotare care s-au ocupat în detaliu de această problematică . Demersul de 

cercetare iniţiat care a pus în legătură concepte diverse şi a analizat efectele de cauzalitate 

dintre  el.  Aceste  analize  pot  naşte  noi  modele  teoretice  de  explicare  şi  înţelegere  a 

schimbărilor din mediul rural românesc .

2. Contribuţii metodologice 

Din perspectiva metodologică consider că lucrarea îmbină eficient metodele calitative 

cu cele cantitative reuşind să ofere o imagine de ansamblu valoroasă asupra mediul  rural 

autohton. Mai mult decât atât modalitatea de a porni de la date statistice şi a reda tablouri 

decupate din realitate într-un mod descriptiv şi analitic cum se întâmplă în analizele SWOT 

aduc o perspectivă modernă în cercetarea socială. Combinarea metodelor clasice –anchetă , 

interviu , observaţie cu metode mai noi precum analiza secundară de date , analiza SWOT 

aduc un plus în cercetarea zonelor rurale care de cele mai multe ori au fost studiate cu metode 

descriptive specific  antropologice-  interviul  etnografic,  observaţiile  de teren şi  ancheta  pe 

bază de chestionar. 

3. Contribuţii practice

Un aspect valoros al acestei lucrări este cel practic, fără doar şi poate această cercetare 

poate reprezenta pentru cei asupra cărora ne-am oprit un bun punct de plecare în demararea 

unor acţiuni sociale  şi nu numai.  Având indicatori  atât  în ceea ce priveşte calitatea vieţii 

percepute cât şi în privinţa punctelor vulnerabile pot interveni ţintit asupra acestora şi pot da 

o nouă direcţie iniţiativelor pe care le vor avea în viitorul apropiat.
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4.Limite şi direcţii viitoare de cercetare 

Dintre limitele fundamentale ale acestei lucrări putem să ne oprim asupra gradului mic 

de  reprezentativitate  a  eşantionului  ales   în  cazul  analizei  dezvoltării  rurale.  Am ales  6 

comune din judeţul Sălaj – însă nu aleator ci pe baza unor criterii subiective tocmai pentru a 

scoate  în evidenţă ceea ce au diferit şi nu reprezentativ neapărat. 

În cazul cercetării calităţii vieţii nu am analizat decât o mică parte din ceea ce însemnă 

calitatea vieţii – şi anume calitatea vieţii percepute , necorelând aceste date cu date statistice 

din acele zone  nu avem o imagine pur obiectivă a stării de fapt. Ca şi direcţii viitoare de 

cercetare ne propunem extinderea şi intensificarea obiectivelor stabilite iniţial. Ar fi de dorit 

ca datele obţinute din cercetarea ce vizează calitatea vieţii percepute să fie corelate cu date 

referitoare la indicatori obiective socio-economici ai calităţii vieţii ca ulterior să putem avea o 

imagine completă şi a putea face o diagnoză mai precisă a satului sălăjean.  Un alt demers 

interesat ar fi construirea unui eşantion reprezentativ de comune la nivel regional sau chiar 

naţional şi investigat atât calitativ cât şi cantitativ nivelul de dezvoltare rurală care ar putea 

cuprinde şi alte aspecte: patternuri de comportament ale indivizilor, rezistenţa la schimbare, 

obieciurile şi păstrarea tradiţiilor şi multe alte elemente care ar face un tablou complet satului 

românesc.
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