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DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE IN 
COMUNITATI RURALE 

 
PACHET DE ACTIVITATI A1  

CERCETARE SI ANALIZA 



 

Obiectivele specifice ale pachetului de activitati A1: 

 

– Identificarea si evaluarea nevoilor specifice ale populatiei din 
mediul rural in ceea ce priveste integrarea si adaptarea la piata 
muncii;  

– Identificarea perceptiei populatiei din mediul rural cu privire la 
propria stare de sanatate; 

– Identificarea nevoilor populatiei din mediul rural cu privire la 
educatie, instruire/formare si angajare 
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Metodologie (1) 
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Cercetare calitativa si cantitativa in Regiunile Centru, Sud-Est si Sud Muntenia, 
19 judete si 19 comune; 
 
Pornind de la obiectivele proiectului, pachetul de activitati A1 a fost structurat 
in urmatoarele etape: 
 

Culegerea si analiza datelor generale (statistice si descriptive) 
 
Organizarea de 76 interviuri cu persoanele cheie din comunitatile rurale 
 
Organizarea de 19 focus-grupuri cu managerii din comunitatile rurale 
 
Realizarea unei cercetari in populatia generala – folosind chestionarul 
structurat (2000 persoane intervievate) 



Interviurile cu persoane cheie au fost realizate cu acele persoane din 
comunitatile rurale ce detin informatii relevante legate de comunitate in general, 
posibilitatile de dezvoltare, nevoile concrete ale populatiei, piata fortei de munca, 
posibilitatile de ocupare locale, sanatatea populatiei, precum si ca urmare a 
influentei lor in populatie si in mediul privat: Primar, Viceprimar, Secretar, 
Asistent Social si, dupa caz, Administratorul primariei si Medicul de familie. 

 

La Focus-Grupuri au participat managerii ce isi desfasoara activitatea pe plan 
local si care au avut ocazia sa impartaseasca viziunea generala asupra necesitatilor 
de gestionare a afacerii, asupra pietei fortei de munca, nevoilor individuale de 
dezvoltare personala si profesionala, cunostintelor legate de sanatatea si 
securitatea la locul de munca. 

 

Metodologie (2) 

4 



•Toate discutiile s-au desfasurat intr-o maniera participativa si deschisa, 
in care au avut loc schimburi oportune de informatii; 

•Discutiile au fost moderate de catre echipa de cercetatori pe baza 
Ghidului de Interviu si a Ghidului de Focus-Grup; 

•Echipa de cercetare in teren s-a bucurat de toata sustinerea 
administratiei locale si a intreprinzatorilor si companiilor din zona, cu 
promisiunea continuarii unei colaborari stranse pe toata durata de 
implementare a proiectului. 

Metodologie (3) 
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Teme centrale pentru cercetarea calitativa  
 
 

• Interviuri persoane cheie: 

1. Descrierea comunitatii;       

2. Facilitati si infrastructura 
sociala; 

3. Informare, posibilitati de 
dezvoltare;  

4. Probleme sociale si sanatate;  

5. Caracteristicile populatiei;       

6. Posibilitati de ocupare;  

7. Piata fortei de munca si 
companii; 

8. Grupuri vulnerabile. 

 

 

 Focus-Grupuri: 

1. Perspective economice si de 
dezvoltare;  

2. Descrierea fortei de munca locale 
si a propriilor angajati; 

3. Formarea profesionala;  

4. Sanatatea si securitatea in munca. 
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─pornind de la rezultatele obtinute in urma interviurilor si a 
focus-grupurilor s-a elaborat un chestionar structurat; 

 

─Cercetarea a continuat cu aplicarea chestionarului in 
populatia generala: persoane in cautarea unui loc de munca, 
persoane ocupate in agricultura de subzistenta, someri (2000 
chestionare aplicate in populatia generala). 

 

 

Metodologie (4) 
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Rezultate (1) 
 Concluzii generale pentru cele trei regiuni: 

 

– Principala problema cu care se confrunta locuitorii comunitatilor rurale este 
lipsa locurilor de munca si inexistenta posibilitatilor de ocupare la nivel local. 
Singura solutie este cea a investitiilor in zona care ar putea angaja peste 100 
de persoane; 

– Tinerii nu mai sunt interesati sa urmeze scoli de meserii dar acestea nici nu 
prea exista. Acest fapt este constatat cu ingrijorare de catre managerii locali, 
ce fac eforturi sa gaseasca forta de munca calificata, de cele mai multe ori 
preferand sa angajeze necalificati pe care ii califica la locul de munca; 

– Tinerii parasesc definitiv vatra satului pentru a se muta in mediul urban in 
cautarea unor locuri de munca mai bune; 
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Rezultate (2) 

 
 Concluzii generale pentru cele trei regiuni:  

 

– Forta de munca neangajata este indeosebi reprezentata de femei, acestea 
desfasurand activitati casnice sau gospodaresti; 

– Formarea profesionala a fost un subiect important pentru managerii 
prezenti la discutii  interesul fiind pus in special pe obtinerea unei 
calificari (Administrator pensiune, Inspector protectia muncii);  

– A fost constatata o responsabilitate scazuta fata de locul de munca si 
meseria pe care o practica, cu preponderenta la cei de pana in 35 ani. 
Aceasta se manifesta prin: nerespectarea regulilor de munca, parasirea 
locului de munca fara respectarea normelor legale si chiar in prezenta 
bunavointei angajatorilor (exemplu: platirea cursurilor de calificare). 
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Rezultate (3) 
Concluzii generale pentru cele trei regiuni:  

 

─ Locuitorii folosesc ca mijloc principal de informare privind comunitatea si fondurile 
europene structurile primariei; 

 

─ Exista acces la internet, fie prin fibra optica (ca urmare a conectarii prin programul 
“Economia bazata pe cunoastere”), fie prin internet de la operatorii de telefonie 
mobila. Internetul insa nu este folosit si in scopul dezvoltarii economice; 

 

─ Managerii nu au suficiente informatii legate de: gestionarea resurselor umane, 
motivare, responsabilizare, fidelizare, promovarea sanatatii la locul de munca, 
reglementari legale, legislatie comerciala si de dreptul muncii.  
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Rezultate (4) 
Concluzii generale pentru cele trei regiuni:  

 

─ Angajatorii nu au informatii relevante locurilor de munca din mediul rural privind 
sanatatea si securitatea la locul de munca;  

 

─ Promovarea sanatatii nu reprezinta un subiect de actualitate, nici in ceea ce 
priveste preventia consumului de alcool si de tutun, nici preventia bolilor 
“obisnuite”; de aici reiese nevoia de informare privind aceste subiecte;  

 

─ Ajutorul social are o raspandire larga, cu un numar mediu de 50 de 
dosare/comuna. Toti respondentii considera ca acesta este unul din factorii pentru 
care forta de munca in general este demotivata sa munceasca, preferand sa 
primeasca venitul minim garantat in loc de salariu pentru munca prestata.  
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Mult mai multe informatii vor fi disponibile 
in raportul cercetarii! 

 

 

 



Va multumesc pentru atentie! 

 

Intrebari, comentarii? 

 


