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OCUPARE, ANGAJABILITATE ȘI ANTREPRENORIAT ÎN MEDIUL RURAL
cercetare realizată în cadrul proiectului  
Made in Rural – Dezvoltare economică rurală prin revitalizarea 
tradițiilor populare și exploatarea potențialului economic non‐agricol  
 
Proiect co‐finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ‐2013  

 Prezentarea rezultatelor 
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Made in Rural 

 

Fundația World Vision România este o organizație  creștină  care desfășoară programe de 

educație,  intervenție  umanitară  de  urgență,  dezvoltare  și  advocacy.  Organizația  se 

concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitaățile în scopul depășirii sărăciei și 

nedreptății.  Inspirată  de  valorile  creștine,  fundația  lucrează  cu  persoanele  cele  mai 

vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.  

 

World Vision România    face parte din parteneriatul World Vision  International prezent  în 

aproape 100 de țări din întreaga lume.  În 25 de ani de prezență în România am ajutat peste 

500.000 de copii și adulți, în aproape 400 de comunități din 8 județe.  

 

World Vision Romania crede în dreptul la șanse egale pentru copiii de la sate și de la oraș și, 

de aceea, desfășoară în comunitățile rurale programe de dezvoltare comunitară pe termen 

lung  axate  pe  educație  și  reducerea  abandonului  școlar,  sănătate  și  protecția  copilului, 

agricultură și dezvoltare rurală, angajament civic și creștin. Dezvoltarea comunității creează 

condiții  de  viață  mai  bune  pentru  copii.  În  proiectele  noastre,  ne  concentrăm  pe 

transformarea comunităților și a membrilor acestora pentru a realiza o viața împlinită pentru 

fiecare copil. 

 

MADE IN RURAL este un proiect de dezvoltare economică rurală care a oferit oamenilor din 
spațiul  rural  servicii  integrate de ocupare  ‐  consiliere  și mediere profesională,  calificare  și 
sprijin pentru inițierea unor mici afaceri.  
 
Reînvierea meșteșugurilor populare este o soluție accesibilă pentru creșterea veniturilor și o 
alternativă  reală  la  subzistența  prin  agricultură.  Încurajarea  antreprenoriatului  vine  în 
întâmpinarea economiei  șubrede a satului românesc  și combate munca  în străinătate care 
afectează deopotrivă copiii, familia și comunitățile.  
 
Peste 2100 de persoane  au  fost  consiliate profesional,  au  absolvit  cursuri de  calificare  în 
țesătorie, turism sau antreprenoriat, iar aproape o treime dintre ele au acum locuri de muncă 
sau au fost sprijinite financiar să înceapă o afacere. Artizanii formați în cadrul proiectului au 
fost  ajutați  să  vândă  prin  organizarea  de  expoziții  și  promovare  online  pe  platforma 
www.targuldelasat.ro.  
 
18  ateliere  de meșteșuguri  au  fost  create  în  comunitățile  care  au  găzduit  proiectul,  iar 
meșteșugarii intruiți sunt acum afiliați Rețelei Meșteșugarilor Rurali, înființată prin inițiativa 
MADE IN RURAL. 
 
Proiectul s‐a desfășurat în perioada martie 2014 – decembrie 2015 în beneficiul persoanelor 
vulnerabile din mediul rural,  locuitori ai  județelor Alba, Bistrița‐Năsăud, Brașov, Constanța, 
Cluj, Dolj, Ialomița, Iași, Ilfov, Vaslui și Vâlcea. 
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IRES – Institutul Român pentru Evaluare și Strategie 

 
Declarație de identitate  

 Suntem un thinktank independent;  

 Funcționăm  ca  un  laborator  de  idei  și  cercetare  consacrat  problematicilor  de  interes 
public; 

 Furnizăm o producție originală de idei, reflecție și consultanță;  

 Ne menținem autonomia intelectuală și nu ne asociem grupurilor de interese specifice;  

 Suntem o platformă pentru de schimb de idei și comunicare publică; 

 Urmărim animarea dezbaterii publice pe teme importante; 

 Suntem interesați de impactul public al ideilor și proiectarea viitorului. 
 
Certificări ale îndeplinirii condițiilor standardelor internaționale de management integrat:  

• ISO 9001:2008 – Sistemul de Management al Calității  

• ISO 14001:2004 – Sistemul de Management al Mediului  

• ISO 27001:2005 – Sistemul de Management al Tehnologiei Informației – Tehnici 
de Securitate – Securitatea Informației  

• OHSAS 18001:2007 – Standardul de Sănătate Ocupațională  
 
Certificări internaționale:  
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES este membru ESOMAR. 

Resursa umană IRES  
Nucleul  dur  al  echipei  este  format  din  10  cercetători  de  prim  rang,  specializați  în  cercetări 
calitative, cantitative, training, marketing și comunicare; experiența acestora de mai bine de 10 
ani pe piața din domeniu reprezintă o garanție a calității excepționale a serviciilor oferite.  
 
Echipa extinsă cuprinde peste 40 de specialiști cu expertiză în domeniile de acțiune ale Institutului 
Român  pentru  Evaluare  și  Strategie  ‐  IRES  (sociologi,  jurnaliști,  politologi,  artiști),  care  și‐au 
câștigat experiența prin participarea  la proiecte de  importanță națională și  internațională, fapt 
care  ne  recomandă  drept  una  dintre  cele mai  competitive  echipe  din  România  în  domeniul 
cercetărilor de piață și al studiilor de sondare a opiniei publice.  
 
Institutul Român  pentru  Evaluare  și  Strategie  ‐  IRES  dispune  de  o  rețea națională  de  842  de 
operatori de interviu de teren, astfel încât putem realiza simultan mai multe cercetări de teren, 
oricare ar  fi dimensiunea eșantionului, precum  și de o rețea de 400 de operatori  în Republica 
Moldova.  
 
Institutul Român pentru Evaluare  și  Strategie  ‐  IRES are o echipă numeroasă de operatori de 
interviu de tip CATI și CAPI: 160 de operatori de interviu specializați în anchete telefonice (CATI – 
Computer  Assisted  Telephone  Interview),  care  își  desfășoară  activitatea  în  propriul  nostru 
callcenter, dar și persoane specializate în aplicarea chestionarelor prin CAPI (Computer Assisted 
Personal Interview).  
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DETALII METODOLOGICE 

Studiul  comparativ privind  identificarea principalelor probleme  și oportunități  în  ceea  ce  privește 

ocuparea, angajabilitatea și antreprenoriatul în mediul rural a fost realizat pe două subeșantioane: 

 Eșantion de 857 de respondenți, reprezentativ la nivelul populației cu vârste cuprinse între 18 

și 60 de ani din regiunile de dezvoltare Nord‐Vest, Nord‐Est, Sud, Sud‐Est, Sud‐Vest, București‐

Ilfov și Centru, cu o marjă de eroare de ± 3,4%, la un interval de încredere de 95%; 

 Eșantion de 875 de respondenți, reprezentativ la nivelul populației cu vârste cuprinse între 18 

și 60 de ani din comunitățile incluse în aria de interes a proiectului Made in Rural, cu o marjă 

de eroare de ± 3,4%, la un interval de încredere de 95%. 

Aplicarea chestionarelor a fost realizată telefonic. Celor două subeșantioane le‐a fost aplicat un singur 

tip de chestionar, pentru asigurarea comparabilității datelor.  

 

OCUPARE ȘI ANGAJABILITATE ÎN MEDIUL RURAL 

Ocuparea și angajabilitatea persoanelor din spațiul rural 

În urma analizei datelor acestui studiu, observăm că aproape jumătate dintre persoanele intervievate 

din  rândul  locuitorilor  din mediul  rural  sunt  persoane  inactive.  Astfel,  per  ansamblu,  procentul 

persoanelor  cu  vârsta  cuprinsă  între  18  și  60  de  ani  care nu  sunt ocupate  la momentul derulării 

studiului este de 46,2% (național)/45,5% (MiR), între acestea fiind cuprinși pensionari, studenți/elevi, 

șomeri înregistrați, zilieri și casnici. 
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Principalele domenii în care au cea mai îndelungată experiență profesională persoanele participante 

la  studiu  care  au  declarat  că  au  avut  un  loc  de muncă  până  în  prezent  sunt  cel  al  confecțiilor/ 

textilelor/încălțămintei, al comerțului, agriculturii și construcțiilor.  

9% dintre respondenții din eșantionul național și 3% din eșantionul MiR declară că sunt agricultori cu 

gospodărie proprie. Aproximativ  jumătate dintre  aceștia  afirmă  că o parte din produsele  agricole 

rezultate în gospodărie este consumată de membrii gospodăriei și o altă parte este comercializată, iar 

aproximativ o treime dintre ei menționează că respectivele produse sunt consumate doar de membrii 

gospodăriei.  Comercializarea,  ca  destinație  principală  a  produselor  rezultate  în  gospodărie,  este 

menționată de o proporție mai redusă a participanților la studiu: 14% (național)/6% (MiR). 

 

 

La cursuri, training‐uri, programe de perfecționare sau calificare/recalificare declară că au participat 

aproximativ o treime dintre persoanele intervievate din localitățile MiR, față de aproximativ un sfert 

dintre respondenții la nivel național.  

Cel mai frecvent amintite programe de formare pe care  le‐au frecventat participanții  la studiu sunt 

cursuri de vânzător/lucrător comercial, cursuri în domeniul IT, pază și protecție, precum și cursuri de 

fermier/zootehnist.  
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Majoritatea  intervievaților care au participat  la cursuri sau programe de  formare sunt optimiști cu 

privire la utilitatea acestora în găsirea unui loc de muncă; respondenții MiR declară că sunt încrezători 

în mare  sau  foarte măsură cu privire  la utilitatea cursurilor  într‐un procent mai mare decât cel al 

participanților la studiu din eșantionul național care declară același lucru (79% față de 62%).  

 

Dintre  persoanele  intervievate  în  eșantionul  național  care  nu  au  participat  până  acum  la  un 

curs/program de calificare sau perfecționare, 40% declară că ar fi dispuse să facă acest lucru în viitor, 

pentru a‐și găsi un (nou) loc de muncă. În cazul eșantionului MiR, jumătate dintre cei care nu au fost 

în trecut la un astfel de curs menționează că ar dori să participe la un program de calificare/recalificare. 

Cursurile  care  trezesc  cel  mai  ridicat  interes  respondenților  sunt  cele  de  bucătar/patiser, 

cosmetică/manichiură și cele în domeniul construcțiilor sau zidăriei. 

Întrebați pentru ce salariu net s‐ar angaja în afara localității, procentul celor care preferă salarii mai 

mici decât 1200 lei scade și procentul celor care ar lucra pentru mai mult de 1200 lei crește, pentru 

ambele categorii de populații investigate, față de procentele celor care răspund același lucru pentru 

situația în care s‐ar angaja în localitatea de rezidență. Procentul respondenților care se încadrează din 

perspectiva preferințelor salariale în categoria 1501‐2000 lei crește cu 10 puncte procentuale, în cazul 

ambelor eșantioane, când e vorba de un loc de muncă în afara localității, față de un loc de muncă în 

localitatea de rezidență.
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Oportunități de angajare în comunitățile rurale  

Principalul obstacol constatat de ambele categorii de respondenți în obținerea unui loc de muncă o 

constituie lipsa oportunităților de angajare în localitate. Totuși, un procent mai mic de participanți la 

studiu din eșantionul MiR consideră acest aspect drept cel mai important impediment (43% față de 

50% ‐ național). Lipsa educației sau a unor competențe specifice, respectiv lipsa dorinței de a munci 

sau lenea sunt văzute drept obstacole de proporții mai mari de respondenți din eșantionul MiR față 

de eșantionul național.  

 

 

O  proporție  mai  mică  de  respondenți  din  eșantionul  MiR  declară  că  în  comuna  lor  nu  există 

oportunități de angajare comparativ cu respondenții din eșantionul național care declară același lucru 

(33% ‐ MiR față de 40% ‐ național). În plus, procentele celor care menționează că în comuna lor există 

oportunități de angajare la întreprinderi mici sau PFA‐uri și a celor care afirmă că se găsește de lucru 

„cu ziua” sunt mai mari în populația MiR comparativ cu eșantionul național. 

 

Rolul serviciilor de suport privind ocuparea 

Intervievații  din  eșantionul MiR  afirmă  într‐o  proporție  ușor mai mare  față  de  cei  din  eșantionul 

național că știu ca în localitatea lor de rezidență să existe servicii de informare privind locuri de muncă 

disponibile și servicii de consultanță în dezvoltarea afacerii.  
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Impactul privind creșterea angajabilității în spațiul rural al proiectelor cu finanțare europeană 

Utilitatea  unor  proiecte  finanțate  din  fonduri  europene  care  vizează  creșterea  angajabilității  este 

percepută drept mare sau  foarte mare de 73% dintre respondenții din eșantionul național care au 

auzit de existența unor astfel de proiecte și de 79% dintre respondenții MiR. Principalul motiv pentru 

care aceste proiecte sunt considerate utile este acela că ele duc la crearea locurilor de muncă (33% ‐ 

național,  32%  ‐ MiR);  în  plus,  respondenții MiR  susțin,  într‐un  procent mai mare  decât  cei  din 

eșantionul național, că proiectele finanțate din fonduri europene care vizează creșterea angajabilității 

contribuie  la dezvoltarea profesională a  locuitorilor  (22%  ‐ MiR,  față de 17%  ‐ național)  și ajută  la 

dezvoltarea afacerilor (9% ‐ MiR, față de 6% ‐ național).  

De  proiectul Made  in  Rural  au  auzit  44%  dintre  respondenții MiR  și  14%  dintre  respondenții  din 

eșantionul național. 

 

ANTREPRENORIAT ÎN MEDIUL RURAL 

Potențial de dezvoltare a antreprenoriatului 

Dintre persoanele  intervievate  în mediul rural din cele șapte regiuni, 22% declară că au de gând să 

pornească o afacere în următorii doi ani, în timp ce proporția celor care spun același lucru în rândul 

persoanelor cu  rezidența  în  localitățile  țintă ale proiectului MiR este cu 6 puncte procentuale mai 

ridicată – 28%. De asemenea, în limita marjei de eroare, un procent mai mare a respondenților din 

rândul populației din urmă declară că nu intenționează să facă acest lucru pentru că deja au o afacere 

– 6% ‐ MiR, 4% ‐ național.  
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Principalele surse de finanțare pe care le au în vedere viitorii sau potențialii antreprenori intervievați 

sunt  fondurile  europene nerambursabile  (40%  ‐ național, 46% MiR),  economiile personale  (24%  ‐ 

național, 22%  ‐ MiR), respectiv fonduri obținute din partea familiei sau prietenilor  (16%  ‐ național,  

15% ‐ MiR).  

Cei mai mulți dintre potențialii antreprenori  intervievați  spun  că ar alege domeniul agricol pentru 

dezvoltarea unei afaceri (57% în cazul eșantionului național, 53% în cazul celui construit din populația 

din comunitățile MiR). Pentru cei care ar alege domenii non‐agricole, principalele opțiuni ar fi comerțul 

(19% național, 25% MiR), alimentația (19% național, 9% MiR) sau construcțiile (13% național, 9% MiR). 

În  rândul  respondenților  din  cadrul  celui  de‐al  doilea  eșantion  se  observă  o  propensiune  mai 

pronunțată pentru domenii de  afaceri  atipice pentru mediul  rural, precum  croitoria  sau  industria 

textilă (9% ‐ MiR, 2% ‐ național) sau sănătate și servicii sociale (8% ‐ MiR, 1% ‐ național). De asemenea, 

o proporție semnificativ mai ridicată a respondenților din cadrul eșantionului MiR spun că au pregătire 

în domeniul non‐agricol  în care sunt  interesați să pornească o afacere – 62%  față de 38%,  la nivel 

național. 

Rolul  serviciilor  suport,  impactul proiectelor europene privind dezvoltarea antreprenoriatului  în 

spațiul rural 

O proporție semnificativ mai ridicată a respondenților din comunitățile MiR declară că au cunoștință 

de existența unor centre de dezvoltare sau consiliere antreprenorială  în comună sau  în  localitățile 

învecinate: 15%, comparativ cu 9%  la nivelul tuturor comunităților rurale din cele șapte regiuni. De 

asemenea, proporția celor care au apelat  la astfel de servicii, din totalul celor care au auzit despre 

existența lor, este mai ridicată: 13% ‐ MiR, față de 5% ‐ național.  

Același  lucru este valabil  și pentru notorietatea programelor de  formare profesională care vizează 
dezvoltarea competențelor antreprenoriale sau lărgirea cunoștințelor antreprenoriale, despre care au 
auzit 38% dintre respondenții din comunitățile proiectului și 33% dintre cei intervievați la nivelul celor 
șapte regiuni. Cu toate acestea, proporția celor care au participat la un astfel de program este similară 
– 15% ‐ MiR față de 16% ‐ național. 
 

MEȘTEȘUGURI PRACTICATE ÎN MEDIUL RURAL 

Meșteșugul tradițional ca modalitate de generare venituri în comunitățile rurale 

Proporții similare ale respondenților din cele două subpopulații – 9% ‐ declară că fie ei personal, fie 

cineva din familie sau dintre cunoscuți practică un meșteșug.  

În comunitățile MiR, proporția respondenților care spun că se practică meșteșuguri în comuna lor este 

cu 6 puncte procentuale mai crescută, comparativ cu cea a respondenților din eșantionul național; 

astfel, 17% spun că se practică meșteșuguri, iar produsele se comercializează (față de 14% la nivel rural 

național),  iar  10%  spun  că  se  practică  meșteșuguri  fără  a  se  comercializa  produsele  rezultate 

(comparativ cu 7% la nivel național). 

De asemenea, o proporție mai ridicată a respondenților din cadrul eșantionului MiR care spun că în 

comuna  lor  se  practică  meșteșuguri,  iar  produsele  sunt  comercializate,  spun  că  există  afaceri 

dezvoltate  în acest sens: 53%  ‐ MiR, 47%  ‐ național.   Cei mai mulți dintre participanții  la studiu,  în 

proporții similare în rândul celor două populații, consideră că meșteșugurile reprezintă un factor de 

coeziune comunitară în mare sau foarte mare măsură (47% în cazul eșantionului național, respectiv 

51% în cadrul eșantionul MiR).   
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