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INTRODUCERE 

Demersul ştiinţific urmărit prin lucrarea „Tehnici de marketing în 

dezvoltarea rurală. Studiu de caz-zona Călățele județul Cluj” îşi propune abordarea 

unei teme de actualitate şi necesitate, rezultante în special în urma integrării 

României în Uniunea Europeană. 

Necesitatea studiului tehnicilor de marketing folosite în dezvoltarea rurală 

este determinată de infrastructura insuficientă, de lipsa informaţiilor de 

specialitate, de factori de producţie limitanţi, care determină motivarea limitată 

pentru dezvoltare a spațiului rural. 

PPAARRTTEEAA  II   --  SSTTAADDII UULL   AACCTTUUAALL   AALL   CCUUNNOOAAŞŞTTEERRII II   

CAPITOLUL I 

DEZVOLTAREA SPA ŢIULUL RURAL 

1.1. DEFINIREA ŞI FUNCŢIILE SPAŢIULUI RURAL 

Conceptul de spaţiu rural este unul complex, evidenţiat prin coordonate de 

ordin natural, teritorial, social, economic, ecologic, tehnic şi tehnologic, juridic, 

educaţional, instituţional, politic, managerial etc., având un caracter polivalent, 

interdisciplinar şi integrator (OTIMAN, 2006). 

1.2. DEZVOLTAREA SPAŢIULUI RURAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

Politica Agricolă Comună (PAC) în ţările Uniunii Europene 

Obiectivele politicii agricole comune sunt: 

� Creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic, prin 

asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, şi prin utilizarea 

optimă a factorilor de producţie, în special a forţei de muncă; 

� Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia agricolă, în special 

prin creşterea veniturilor individuale ale lucrătorilor agricoli; 
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� Stabilizarea pieţelor; 

� Asigurarea siguranţei aprovizionărilor; 

� Asigurarea unor preţuri rezonabile pentru consumatori; 

1.3. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ 

Prin noua orientare a Politicii Agricole Comune, s-a conturat tot mai 

pregnant un curent favorabil unei dezvoltări rurale durabile, prin asigurarea pe 

termen lung a dezvoltării şi stabilităţii sociale, economice şi culturale a spaţiului 

rural, în intercondiţionalitate cu protecţia şi conservarea mediului şi peisajelor, a 

menţinerii fertilităţii solului, asigurării habitatelor şi biodiversităţii, păstrării 

tradiţiilor şi patrimoniului cultural, cum se prefigura de altfel prin Declaraţia 

Conferinţei Dezvoltării Rurale Europene de la Cork. Acest obiectiv a fost preluat 

şi promovat şi de România, integrată în UE de la 1 ianuarie 2007, reprezentând 

fundamentul Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi al Documentului Unic 

de Programare, prin care se vor aplica şi în ţara noastră măsurile de dezvoltare 

rurală, finanţate din fondurile naţionale şi cele europene (MARIA VINCZE, 2000; 

OTIMAN, 2006; ANA BLEAHU, 2005). 

1.4. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) DE PERSPECTIVĂ DUPĂ 2013 

PAC a evoluat, dar sunt necesare şi alte schimbări pentru a putea face față 

noilor provocări, în special pentru: 

� a răspunde îngrijorării tot mai accentuate legate de securitatea alimentară a 

UE şi globală, 

� a îmbunătăţi gestionarea sustenabilă a unor resurse naturale precum apa, 

aerul, biodiversitatea şi solurile, 

� a face faţă atât presiunii tot mai mari asupra condiţiilor producţiei 

agricole, generată de schimbările climatice în curs, cât şi necesităţii ca 

agricultorii să-şi reducă contribuţia la emisiile de gaze cu efect de seră, să 

joace un rol activ în atenuarea acestor schimbări şi să furnizeze energie 

din surse regenerabile, 
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� a păstra şi a spori competitivitatea într-o lume caracterizată de 

globalizarea tot mai accentuată şi de volatilitatea tot mai mare a preţurilor, 

menţinând totodată producţia agricolă în întreaga Uniune Europeană, 

Pentru a face faţă provocărilor majore, s-au schiţat 3 opţiuni pentru viitoarea 

orientare a PAC: 

1) ajustarea celor mai presante deficienţe ale PAC, prin schimbări treptate; 

2) transformarea PAC într-o politică mai ecologică, mai echitabilă, mai 

eficientă şi mai eficace; 

3) renunţarea la ajutorul pentru venit şi la măsurile de piaţă şi concentrarea 

asupra obiectivelor referitoare la mediu şi la schimbările climatice. 

CAPITOLUL  II  

DEZVOLTAREA RURAL Ă ŞI COEZIUNEA EUROPEAN Ă, POLITICI DE 

DEZVOLTARE ECONOMIC Ă REGIONAL Ă 

2.1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ 

Raportul mondial al dezvoltării umane (1996), elaborat sub egida 

Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), sintetizează patru 

componente esenţiale ale paradigmei dezvoltare durabilă: 

� Productivitatea: populaţia trebuie să-şi sporească productivitatea şi să 

participe deplin la procesul de generare a veniturilor, creşterea economică 

reprezentând un subsistem al modelelor de dezvoltare umană; 

� Echitatea: populaţia trebuie să aibă acces echitabil la opţiuni; 

� Durabilitatea: accesul la opţiuni trebuie asigurat nu numai pentru 

generaţiile prezente, ci şi pentru generaţiile viitoare. Toate formele de 

capital-fizic, uman şi mediu - trebuie reîntregite; 

� Împuternicirea: omul trebuie să participe deplin la deciziile şi la procesele 

care-i modifică viaţa. Pentru realizarea condiţiilor compatibilitatea celor 
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patru cerinţe, strategia dezvoltării durabile include, ca un element esenţial, 

simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni. 

2.2. POLITICI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene (sau politica de 

coeziune) pune accentul mai ales pe investiţii pentru viitorul cetăţenilor, precum şi 

îmbunătăţirea infrastructurii şi, în special, dezvoltarea carierei, oferind astfel acces 

la formare profesională. 

2.3. MEDIUL RURAL ÎN ROMÂNIA 

Politica agricolă şi de dezvoltare rurală 

Prin politici publice specifice, Guvernul României urmăreşte realizarea 

următoarelor obiective: 

� Finalizarea reformei proprietăţii funciare; 

� Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale 

cu caracter comercial, formarea clasei de mijloc în spaţiul rural; 

� Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor 

agricoli; 

� Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piață; 

� Dezvoltarea şi modernizarea satelor; 

� Dezvoltarea pisciculturii; 

� Gestionarea durabilă a pădurilor; 

� Reforma instituţională. 

2.4. CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA CONVERGENŢA ECONOMICĂ 

EUROPEANĂ A SECTORULUI AGROALIMENTAR ŞI A SPAŢIULUI 

RURAL ROMÂNESC 
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În 2003 Davidovici aprecia că prioritatea majoră a obiectivelor de politică 

agricolă românească este ”Formarea și consolidarea piețelor concurențiale” ca 

instituţii şi structuri fundamentale ale sistemului economic de piaţă. 

La doi ani de la aderare (2007-2009) se putea afirma că elementele de 

convergenţă sunt firave şi de mică amploare, fiind determinate de: factori 

structurali; diferenţe tehnologice (input-uri) şi de productivitate (output-uri); 

venituri; instituţionale; mediul de afaceri; bunăstare economică şi socială (Tab. 1). 
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Tabel 1 / Table 1 

Indicatori de compatibilitate / Compatibility index 

(Cecilia Alexandri, 2003) 

Indicatori / Indicators D F PL HU ROU 

Mărime economică / Economic size 
(IESU) 

49,5 53,6 3,2 3,6 1,00 

Suprafața / Area  (ha/LA) 18,52 27,74 3,2 4,6 2,09 

Capital fix / 
Fixed capital 

Euro/EA 19.535 18.636 592 1.425 575 

Euro/PA 7.998 9.261 280 707 350 

VPA (Euro/ha) 2.420 2.170 940 1.080 920 

Prod. Medie / 
Average production  
(kg/ha, cap) 

Cereale / 
Cereals 

6.600 6.700 3.100 4.900 2810 

Lapte / Milk 6.850 6.440 4.490 6.770 3010 

2.5. POLITICI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ REGIONALĂ 

Obiectivul tradiţional al politicilor de dezvoltare regională îl constituie 

reducerea disparităţilor teritoriale, realizarea unui echilibru relativ între nivelurile 

de dezvoltare economică şi socială a diferitelor zone din teritoriul naţional. 

Obiectivele dezvoltării regionale sunt foarte diverse: 

� susţinere renovării urbane şi rurale; 

� construirea sau îmbunătăţirea infrastructurii, încurajarea aportului de 

capital şi implementarea de noi obiective; 

� sprijinirea regiunilor aflate în declin industrial pentru reconversia pe 

traiectorii viabile; 

� echilibrarea cererii şi ofertei de forţă de muncă între diferite zone. 

2.6. STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ȘI OBIECTIVELE 

PRINCIPALE ALE ACESTEIA 

� State fondatoare au fost în 1950: Germania, Franţa, Belgia, Italia, 

Luxemburg, Olanda. Alte nouă state au aderat succesiv la Uniunea 
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Europeană astfel: în 1973 - Marea Britanie, Irlanda, Danemarca; în 1981 - 

Grecia; în 1986 Portugalia şi Spania; iar în 1995 - Finlanda, Suedia, 

Austria. 

� Începând cu anul 2004 au devenit membre ale Uniunii Europene: Cipru, 

Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, 

Slovenia, Ungaria; iar din 2007 Bulgaria şi România. În prezent state 

candidate sunt: Croaţia; Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. 

Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre 

şi popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept scop solidaritatea. 

Principalele obiective sunt: 

� promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 

1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999); 

� să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională, prin 

ajutorul umanitar pentru ţările membre, o politică externă şi de securitate 

comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în 

cadrul organizaţiilor internaţionale; 

� să instituie cetăţenia europeană, care nu înlocuieşte cetăţenia naţională dar 

o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor 

Europei; 

� să dezvolte o zonă de libertate, securitate şi justiţie, legată de funcţionarea 

pieţei interne şi în particular de libera circulaţie a persoanelor; 

CAPITOLUL III 

PRODUSELE TRADIŢIONALE - SUPORT AL TEHNICILOR DE 

MARKETING ÎN DEZVOLTAREA RURAL Ă 

3.1. PRODUSE TRADIŢIONALE 

”Produs tradiţional” este produsul care trebuie să fie obţinut din materii 

prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională, sau un mod de producţie 
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şi/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de 

prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare, 

aparţinând aceleiaşi categorii. 

”Tradiţionalitatea” este elementul sau ansamblul de elemente prin care un 

produs se distinge în mod clar de alte produse similare, aparţinând aceleiaşi 

categorii. Tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau 

cantitativă, ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară 

sau naţională, ori prin standarde voluntare; totuşi această regulă nu se aplică dacă 

reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii 

tradiţionalităţii unui produs. 

”Atestarea produselor tradiţionale” înseamnă recunoaşterea tradiţionalităţii 

unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu prevederile 

normei. 

3.2. PRODUSELE TRADIŢIONALE ŞI AGROTURISMUL 

Este evidentă relația de interdependență dintre promovarea regiunii (zonei) 

promovarea agroturismului și susținerea produselor tradiționale. Este de 

notorietate faptul că unele zone au „brevetat” în mintea cumpărătorilor unele 

produse: cașcaval Rucar, „kürtős kalács”-colac secuiesc, cârnați de Pleșcoi. 

Producătorii respectivi pot vinde mai uşor aceste categorii de produse, dar și 

agroturismul din zonă are de câștigat pentru că de multe ori potențialul turist este 

atras de faima gastronomică a regiunii. 

3.2.1. Atestarea și înregistrarea produselor tradiționale românești 

Cadrul legislativ național pentru atestarea și înregistrarea produselor 

tradiționale românești îl reprezintă Ordinul nr. 690 din 28.09.2004 al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru aprobarea Normei privind condițiile și 

criteriile pentru atestarea produselor tradiționale. 

Atestarea produselor tradiționale - recunoașterea tradiționalității unui produs 

prin intermediul înregistrării sale în Registrul de atestare a produselor tradiționale. 
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Condiții necesare pentru atestare 

Produsul trebuie să: 

� fie fabricat din materii prime tradiționale; 

� prezinte o compoziție tradițională sau un mod de producție și/sau de 

prelucrare tradițională; 

� fie tradițional în sine, sau să exprime tradiționalitatea; 

� fie conform unui Caiet de Sarcini. 

Aplicanții 

Pentru obținerea atestării unui produs tradițional pot aplica fie producătorii 

individuali, fie grupurile de producători (orice asociere indiferent de forma sau 

componența sa juridică) care realizează același tip de produs alimentar. 

Etapele privind atestarea produselor tradiționale sunt: 

� Pregătirea documentației; 

� Depunerea documentației; 

� Verificarea documentației; 

� Atestarea. 

CAPITOLUL IV 

AGROTURISMUL CA TEHNIC Ă DE MARKETING ÎN SCOPUL 

POTENŢĂRII DEZVOLT ĂRII RURALE 

Numeroşi specialişti în turism rural au identificat România ca fiind ţara cu 

potenţialul cel mai mare din Europa în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului 

rural ca o sursă de venit importantă atât pentru investitori cât şi pentru bugetul 

ţării. 

4.1. AGROTURISMUL 

Caracteristicile agroturismului sunt următoarele: 
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� Agroturismul reprezintă o îmbinare a activităților agricole cu serviciile 

turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o 

soluție complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu 

efecte pozitive atât de natură economică cât și socială, ce presupune 

contactul turistului cu activitățile gospodărești, și asigurarea parțială a 

hranei din produse locale 

� Ferma rămâne un simbol foarte puternic pentru locuitorii din mediul urban 

prin casa fermierului, a ţăranului, a celui care cunoaşte secretele naturii, 

cunoaşte locurile cele mai bune de pescuit din zonă; este locul în care se 

cresc animale domestice, cu care orăşeanul a pierdut contactul, este locul 

în care se pot mânca fructe proaspete, locul unde se succed generaţii, 

reprezentând în acelaşi timp, un loc şi un mod de viaţă aparte. 

4.2. MOTIVAŢIA ŞI ADRESABILITATEA CONSUMATORILOR DE 

AGROTURISM 

Potenţialii consumatori de agroturism preferă această formă de turism din 

următoarele considerente: 

� Serviciile sunt de calitate 

� camere mobilate în stil rustic dar cu asigurarea confortului; 

� bucătărie tradiţională cu asigurarea standardelor de calitate, ospitalitate. 

� Petrecerea timpului liber în marea majoritate se face în mijlocul naturii: 

� amplasarea locaţiei în zone cu vegetaţie, atractive din punct de vedere 

turistic (pădure, malul râurilor sau lacurilor etc.); 

� asigurarea unui spaţiu de izolare faţă de zone poluante. 

4.3. PRIVIRE FILOZOFICĂ ASUPRA TRADIȚIEI 

Tradiția este o îmbinare între fizic și meta-fizic, este ceea ce leagă cel mai 

mult istoric și deopotrivă ontologic pe om de Dumnezeu, și totodată îl integrează 
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complet în Cosmos, în Creația Sa, aducându-l până la a se “asemăna în chip” cu 

Cel după care a fost zidit. 

PPaarr tteeaa  aa  II II --aa  --  MM AATTEERRII AALL   ȘȘII   MM EETTOODDĂĂ  

CAPITOLUL V 

CONSULTANŢĂ AGRICOL Ă, TEHNICĂ DE MARKETING ÎN 

DEZVOLTAREA RURAL Ă 

Calitatea şi eficienţa consultanţei agricole se exprimă în final, prin progresul 

exploataţiilor agricole, producţii ridicate, atât cantitativ cât şi calitativ, dar şi 

orientate şi corelate cu cerinţele pieţei şi nu în ultimul rând prin venituri 

substanţiale pentru producătorul agricol. 

5.1. OBIECTIVE GENERALE ALE CONSULTANȚEI CA TEHNICĂ DE 

MARKETING 

În privința obiectivelor generale pe care le are consultanța agricolă, utilizată 

ca tehnică de marketing, acestea sunt: 

� Diseminarea informaţiei până la nivelul producătorilor agricoli pentru a-i 

face capabili să ia decizii eficiente într-un context economic concurenţial, 

prin promovarea unei oferte diversificate de servicii de extensie în cadrul 

unui plurisistem de furnizori de consultanţă agricolă; 

� Informarea continuă a producătorilor agricoli, creşterea cunoştinţelor 

tehnice, economice, manageriale, legislative şi de marketing moderne, 

prin îmbunătăţirea informaţiei; 

� Realizarea conexiunilor de cunoaştere şi transfer informaţional între 

instituţiile de cercetare, învăţământ, agricole (de stat sau private), 

autorităţile guvernamentale din domeniu şi producătorii agricoli; 

5.1.1. Diseminarea informaţiei 

Pentru realizarea acestei activităţi trebuie să fie realizată: 
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� organizarea în cadrul fiecărei Camere Agricole a unui serviciu de 

consultare a internetului şi de evaluare, selectare, transmitere electronică 

sau multiplicare şi distribuţie a materialelor informative necesare 

producătorilor agricoli; 

� transmiterea materialelor de interes către fermierii din exploataţiile 

agricole mari, mijlocii şi forme asociative incipiente prin email, CD -uri, 

dischete; 

� transmiterea materialelor pe suport de hârtie şi explicarea lor în cadrul 

unor întâlniri periodice prestabilite (sau ori de câte ori este nevoie) ale 

specialiştilor din cadrul Camerelor Agricole cu fermierii, micii 

producători individuali, sau producătorii din fermele familiale mici, etc. 

5.1.2. Informarea continuă a producătorilor agricoli 

Informarea producătorilor agricoli se realizează prin mai multe căi de 

comunicații. Dintre acestea cele mai importante sunt: posturile de televiziune, 

emisiunile radiofonice, publicațiile, diverse prezentări grafice, proiecții de 

diapozitive, prezentări video și alte acțiuni de popularizare, realizarea de loturi 

demonstrative etc. 

5.1.3. Realizarea conexiunilor de cunoaştere şi transfer informaţional 

Cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 

Ionescu Şişeşti”, institute şi staţiuni de cercetare de profil, instituţii de învăţământ 

superior, organisme şi firme de specialitate din ţară şi străinătate în vederea 

implememtării programelor de dezvoltare-cercetare şi extensie. În acest sens se va 

colabora pentru elaborarea de programe de cercetare aplicativă şi de implementare 

în practica agricolă a rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică, asigurând astfel: 

preluarea, colectarea, prelucrarea şi diseminarea rezultatelor obţinute. 

CAPITOLUL VI 

CONTEXTUL DEZVOLT ĂRII RURALE ÎN ROMÂNIA 
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6.1. SUCCINTĂ PREZENTARE GENERALĂ A ROMÂNIEI 

Relieful României se desfăşoară pe trei trepte majore: Munţii Carpaţi, 

Subcarpaţi, dealuri, podişuri şi câmpii (inclusiv luncile şi Delta Dunării). 

Caracteristicile principale ale unităţilor de relief sunt proporţionalitatea 

suprafeţelor (31% munţi, 36% dealuri şi podişuri, 33% câmpii şi lunci) şi 

dispunerea concentrică şi sub formă de amfiteatru a treptelor majore de relief. 

6.2. DESCRIEREA GENERALA A SPAŢIULUI RURAL 

Spaţiul rural din România este format în prezent din suprafaţa administrativă 

a celor 2.688 de comune existente pe teritoriul ţării, care reunesc populaţia rurală a 

ţării, conform Legii 2/1968 de organizare administrativ-teritorială. Comunele sunt 

formate din unul sau mai multe sate, existând în total 12.751 de sate în spaţiul 

rural. Din punct de vedere administrativ-teritorial există 42 de judeţe, care 

reprezintă unităţile administrative de bază. 

Satele prezintă o mare diversitate sub aspectul numărului de locuitori. 

Dimensiunea satelor variază, de la cele care au doar câțiva locuitori, până la sate 

cu peste 7.000-9.000 locuitori. Predomină însă satele cu puțini locuitori, numărul 

mediu de locuitori ai unui sat, fiind de aproximativ 800. 

6.3. CONTEXTUL MACROECONOMIC AL DEZVOLTĂRII RURALE 

Producția agricolă a manifestat dinamici specifice foarte diverse, atât 

sectorial (vegetal și animal), cât și în profil regional, în funcție de diversitatea 

condițiilor de pretabilitate agro-pedoclimatică, dar și de gradul de utilizare a 

factorilor de producție. 

Producția vegetală a înregistrat un ritm de creștere mai mare, deoarece 

presupune eforturi materiale și financiare mai mici, în condițiile inexistenței pieței 

de capital și a creditelor avantajoase. Se impune, de aceea, dezvoltarea sistemului 

asociativ și cooperatist pentru sporirea forței de negociere a producătorilor 

agricoli. 
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6.4. CARACTERISTICE SOCIO-ECONOMICE ALE REGIUNILOR (NUTS 2) 

DIN ROMÂNIA 

În România s-au constituit opt regiuni de dezvoltare, pe baza Regulamentului 

CE nr. 1059/2003.Acestea sunt: 

� Regiunea 1: Nord-Est; 

� Regiunea 2: Sud-Est; 

� Regiunea 3: Sud; 

� Regiunea 4: Sud-Vest; 

� Regiunea 5: Vest; 

� Regiunea 6: Nord-Vest; 

� Regiunea 7: Centru; 

� Regiunea 8: Bucureşti-Ilfov 

6.5. REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST 

Caracteristici demo-geografice 

Regiunea Nord-Vest are o suprafaţă de 34.159 km² reprezentând 14,3% din 

suprafaţa totală a ţării. Este alcătuită din 6 judeţe (NUTS 3): Bihor, Bistriţa-

Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Populaţia Regiunii Nord-Vest era în 

anul 2005 de 2.737.400 locuitori (12,6% din populaţia totală a ţării) şi are o 

densitate medie de 80,1 locuitori/km2. 

Dinamica populaţiei regiunii este caracterizată de un spor natural de -2,2‰ 

în 2004, cea mai redusă valoare înregistrându-se în Cluj (-3,1‰), iar cea mai 

ridicată în Bistriţa-Năsăud (0,3‰), singurul judeţ din regiune care a înregistrat un 

spor natural pozitiv. Gradul de urbanizare al regiunii, la nivelul anului 2004, era de 

52,8%, dar la nivel intraregional, existau diferenţieri mari, acesta variind de la 

36,2% (județul Bistriţa-Năsăud), până la 66,4% (județul Cluj). 

6.6. INFRASTRUCTURA 
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Pe ansamblul regiunii, infrastructura de transport, mediu şi energetică este 

mai bine dezvoltată comparativ cu alte regiuni, dar lipsa investiţiilor timp de 

decenii a adus diferitele tipuri de infrastructură într-o situaţie precară. 

6.7. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE 

Regiunea Nord-Vest, deţine un potenţial de dezvoltare variat şi diferenţiat 

teritorial. Astfel, de la oraşele mari ale regiunii (Cluj-Napoca, Oradea etc.), până la 

cele mai izolate zone, pot fi identificate resurse locale pe baza cărora să se poată 

realiza dezvoltarea durabilă a acestora. 

Există, de asemenea, mai multe zone etno-folclorice care au permis 

dezvoltarea agroturismului în Maramureş, Cluj şi Bihor. 

Prin apropierea de Europa Centrală, relief de mare originalitate (peşteri, 

defilee etc.), climă favorabilă, înălţimi reduse (circa 1.800 m), Munţii Apuseni au 

şansa de a deveni o atracţie pentru turismul de drumeţie, ai cărui practicanţi caută 

condiţii de cazare simple în medii cât mai naturale. 

6.8. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Refacerea şi protecţia mediului constituie o prioritate esenţială pentru 

dezvoltarea României. (BRAN, 2002) 
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6.9. ANALIZA DISPARITĂŢILOR COMPARATIV CU UNIUNEA 

EUROPEANĂ 

Infrastructura tehnică şi socială 

Suprafața spațiului rural din România ocupă o proporție de 89% din teritoriul 

țării, mai mare decât în Uniunea Europeană, unde acesta deține numai 81%. 

Rețeaua drumurilor publice este foarte puțin densă în România, comparativ 

cu Uniunea Europeană, densitatea fiind de 5 ori mai mică. Lungimea singurei 

autostrăzi din România este de numai circa 110 km, starea ei fiind sub standardele 

cerute. 

Sănătatea şi asistenţa sanitară 

Cheltuielile pentru sănătate din România reprezintă o parte mică din PIB, 

aproape de trei ori mai puțin decât în cazul UE. Comparativ cu situația din țările 

învecinate, România dispune de un număr relativ mic de medici în raport cu 

locuitorii săi. În Bulgaria sau Ungaria, numărul mediu de locuitori ce revine la un 

medic din aceste țări este de 2 ori mai mic decât în România. 

Resursele umane 

Densitatea medie a populației României este relativ scăzută în comparație cu 

Europa, iar cea din rural este cu mult mai mică. 

Structura pe sexe a populației din România este la fel de echilibrată ca și în 

Europa. Structura pe vârste este mai avantajoasă pentru România, pe ansamblul 

țării, populația fiind mai puțin îmbătrânită. Populația rurală a României are însă un 

grad de îmbătrânire demografică apropiat de cel al întregii populații din țările 

europene, având avantajul unei rezerve mai mari de populație tânără sub 15 ani. 

6.10. ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ ÎN 

AGRICULTURĂ 

Legislaţie nearmonizată 
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Legislația nearmonizată este în următoarele sectoare: culturi arabile, legume 

și fructe, lapte și produsele lactate, porc, carne de vită și de vițel, carne de oaie și 

capră, carnea și ouăle de pasăre, politica privind calitatea prelucrării produselor 

(zahăr și industria tutunului); fibre textile, furaje uscate, semințe, statistici 

agricole, politica de sprijinire financiară a producătorilor și silvicultură. 

Procesul armonizării legislative este în curs și include toate aspectele legate 

de implementare. 

6.11. FINANŢAREA EUROPEANĂ 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală poate fi accesat odată cu 

aprobarea Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR). Investițiile 

care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR trebuie să fie eligibil. 

CAPITOLUL VII 

METODOLOGIA CERCET ĂRII APLICATE 

7.1. METODA CHESTIONARULUI 

Printre avantajele utilizării chestionarului în cercetarea pieţei se pot enumera: 

bogăţia tematică a datelor ce pot fi recoltate cu ajutorul lui, manevrare şi 

prelucrare accesibilă, posibilitatea administrării lui în mod repetat la aceiaşi 

subiecţi sau la subiecţi diferiţi; de asemenea, în cercetările de marketing 

longitudinale de tip panel, chestionarul are capacitate de a culege de la purtătorii 

cererii atât informaţii de natură cantitativă, cât şi de ordin calitativ. 

Plecând de la aceste caracteristici ale chestionarului, în lucrarea de față s-au 

realizat 2 chestionare: ”Anchetă privind tipul de turism preferat de grupul vizat 

luat în studiu”, respectiv ”Anchetă privind oferta agroturistică și dezvoltarea rurală 

a comunei Călățele – județul Cluj”. 

Primul chestionar a fost realizat şi aplicat în București, în ultima parte a 

anului 2009 și este alcătuit din 21 întrebări închise, (de tip grilă, cu unul sau mai 
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multe răspunsuri permise și de tip ierarhic), aplicându-se unui număr de 120 

respondenți de categorii de vârstă diferite, aparținând unor medii sociale variate. 

Chestionarul a avut drept scop ”deschiderea” celor chestionați în petrecerea 

vacanței în mediul rurală. Aici s-a urmărit percepția celor din capitală privind 

”reîntoarcerea la natură, la tradiție, la obiceiuri strămoșești”. Agroturismul, parte a 

turismului rural reflectă caracteristicile unei zone rurale bazată pe agricultură, 

economii și societăți tradiționale. 

Cel de-al doilea chestionar, a fost realizat de un număr de 98 respondenți, toți 

locuitori ai comunei Călățele și a cuprins un număr de 7 întrebări marea majoritate 

fiind închise (de tip grilă, cu unul sau mai multe răspunsuri permise) și deschise. 

Limbajul folosit în aceste chestionare a fost unul simplu, direct, care să nu poată 

provoca confuzii sau să lase loc interpretărilor. De menționat că în realizarea 

acestor chestionare a fost destul de dificil să se aleagă cuvintele potrivite în 

formularea întrebărilor astfel încât respondenții să poată furniza exact informațiile 

dorite de autor. În formularea întrebărilor s-a folosit un limbaj preponderent 

cotidian (aproximativ 90% din întrebări), restul fiind un limbaj strict de 

specialitate. 

În realizarea acestor chestionare s-a folosit metoda de contact (interviul față 

în față operator-intervievat), care deși presupune costuri mai mari de realizare 

(având în vedere timpul și cheltuielile de călătorie ale operatorului, multiplicarea 

chestionarelor aplicate), scade posibilitatea apariției non-răspunsurilor (prin 

abordarea respondenților în mediul potrivit). Metoda de contact folosită are și 

avantajul că respondenții pot fi îndrumați să răspundă prin abilitatea operatorului 

de a le adresa o serie de întrebări ajutătoare și de asemenea prin gradul sporit de 

confidențialitate pe care-l prezintă. 

Abordarea respondenților în vederea intervievării a fost realizată ”prin 

metoda surpriză” adică fără anunțarea prealabilă a celor care trebuiau să răspundă 

întrebărilor chestionarului. Timpul necesar anchetării a fost nelimitat, durând în 

medie 25-30 minute. 
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Întâlnirea directă între anchetator și cel intervievat duce la realizarea unor 

discuții libere, discuții care-l ajută pe anchetator în cercetarea lui putând cuprinde 

și probleme care nu au fost cuprinse inițial în anchetă. Metoda ”față în față” a 

permis de asemenea asistarea de către operator, în vederea lămuririi unor întrebări, 

dar fără a sugera atitudini, sau preferințe. 

În primul chestionar în formularea întrebărilor s-a ținut cont de gruparea 

socio-profesională. S-au avut în vedere următoarele criterii: sexul, statutul social, 

vârsta, nivelul cheltuielilor făcute în ultima vacanță. Spre deosebire de primul 

chestionar în cel de-al doilea s-a ținut cont doar de vârsta respondenților, ca factor 

social. 

Prelucrarea datelor obținute prin cele două chestionare realizate s-a făcut 

utilizându-se metoda SPSS (versiunea 10). SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) este unul dintre cele mai puternice și utilizate programe de 

prelucrare a datelor statistice precum și a alcătuirii de prognoze. La această 

metodă de prelucrare există două tehnici statistice, autorul utilizând în lucrarea de 

față statistica descriptivă care descrie caracteristicile principale ale variabilelor 

individuale. 

7.2. TESTUL HI PĂTRAT 

Testul χ2 este un test neparametric utilizat pentru analiza legăturilor dintre 

două variabile măsurate cu scala nominală. Întrucât în cazul unor astfel de 

variabile nu poate fi calculată media, testul se va aplica pe baza frecvenţelor 

absolute sau relative, la fel ca în cazul tuturor testelor neparametrice. Cu ajutorul 

acestui test se urmăreşte punerea în evidenţă a semnificaţiei diferenţelor dintre 

frecvenţele observate (obţinute la nivelul eşantionului) şi nişte frecvenţe stabilite 

pe baza unei presupuse distribuţii a populaţiei, numite frecvenţe aşteptate. 

PPaarr tteeaa  aa  II II II --aa  --  RREEZZUULL TTAATTEE  ȘȘII   DDII SSCCUUȚȚII II   

CAPITOLUL VII 
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CERCETAREA DE MARKETING 

8.1. ANCHETĂ PRIVIND TIPUL DE TURISM PREFERAT DE GRUPUL 

VIZAT LUAT ÎN STUDIU 

Tema acestui chestionar este studiul receptivităţii populaţiei către petrecerea 

vacanţei în mijlocul naturii, într-o pensiune agroturistică. Chestionarul cuprinde 25 

de întrebări și a fost realizat în Bucureşti, în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 

2009, când au fost intervievați un număr de 120 respondenţi. 

Teritoriul județului Cluj se remarcă printr-un peisaj deosebit de variat, având 

forme de relief diverse, precum și o serie de monumente ale naturii. La acestea se 

adaugă monumentele istorice rămase din timpuri străvechi, monumente de artă 

precum și elemente folclorice originale. Potențialul turistic este destul de bogat, 

acesta oferind condiții favorabile pentru turism, odihnă și tratament. 

(http://ro.scribd.com/doc/42763546/Valorificarea-Potentialului-Turistic-Al-Judetului-Cluj, 2010). 

27.42%

50.00%

19.35%

1.61%
1.61%

Care este părerea Dvs. despre potenţialul judeţului Cluj ca 
destinaţie turistică ? / What is your opinion regarding the 

potential of Cluj county as tourist destination?

foarte bună / very good destul de bună / rather good bună / good

destul de slabă / rather low slabă / low
 

Fig. 1. Aprecierea potențialului jude țului Cluj ca destinație turistică 
Fig. 1. Opinion regarding the potential of Cluj county as tourist destination 

La întrebarea privind facilitățile dintr-o pensiune pe care le preferă turiștii, 

aceștia au răspuns în număr de 120 de respondenţi (100%). Respondenții au ales 

într-o proporție de 54,84% ca pensiunile agroturistice să dispună de încălzire, 
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14,52% vor acces la facilităţi sportive, 9,68% preferă mâncarea tradiţională, 

8,06% stilul rustic autentic românesc şi loc de joacă pentru copii, și în final 4,84% 

sunt atrași de traseele turistice. 

54.84%

14.52%

8.06%

4.84%

8.06%
9.68%

Menţionaţi facilit ăţile care aţi dori să fie incluse la o pensiune 
agroturistică / Mention the facilities you would like to see included 

in a rural location

încălzire / heating
facilit ăţi sportive / sports facilities
loc de joacă / playground
trasee / sightseeing tours
stil rustic autentic românesc / Romanian authentic traditional style
mâncare tradiţională / traditional food

 

Fig. 2. Facilitățile care credeți că ar trebui să fie incluse într-o pensiune 
turistic ă 
Fig. 2.Facilitiesyou would like to be included in rural location 

Pensiunile agroturistice din zona Cluj fiind situate cu prioritate în regiuni 

montane, este normal ca în preferința beneficiarilor de servicii agroturistice să fie 

în primul rând sursa de căldură furnizată și abia apoi alte facilități. 

Calculul statistic efectuat prin testul Hi pătrat pentru răspunsurile obținute la 

această întrebare este următorul: 

 Frecvență observată / 
Observed frequency 

(FO) 

Frecvență așteptată (teoretică)/ 
Expected frequency (theoretic) 

(Fa) 
Încălzire 65,8 20 
Facilități sportive 17,4 20 
Loc de joacă 9,7 20 
Trasee 5,8 20 
Stil rustic autentic 
românesc 

9,7 20 

Mâncare tradițională 11,6 20 
 120 120 
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Total persoane = 120; 

( )
a

2
aO2

F

FF∑ −
=χ  

Hi pătrat calculat = 129,49 

GL = 5 ( nr. Grupelor -1) 

P 5%=11,1 

Hi pătrat calculat 129,49 > 11,1 Hi pătrat teoretic 

Din rezultatele obţinute se poate concluziona faptul că între cele două 

frecvenţe (cea calculată şi cea aşteptată), deosebirile sunt reale, asigurate statistic. 

Astfel cum (χ2) calculat este mai mare sau egal cu (χ2) teoretic la o P5% ”ipoteza 

zero” nu se mai verifică, deci între cele două frecvențe sunt deosebiri reale. 

Concluziile acestui chestionar sunt relevante pentru studiul lucrării de față, 

întrucât pun la dispoziție elementele necesare dezvoltării unei strategii de 

dezvoltare rurală a zonei Călățele, județul Cluj. 

Dezvoltarea activităţilor turistice în comunităţile locale creează noi locuri de 

muncă şi stimulează economia locală prin dezvoltarea infrastructurii şi a 

serviciilor turistice (cazare, alimentaţie, transport, facilităţi recreative, produse 

meşteşugăreşti şi suveniruri), ca şi prin crearea sau creşterea cererii de produse 

necesare asigurării serviciilor turistice. Prin investiţiile realizate, activităţile 

turistice stimulează dezvoltarea economică a regiunii. În acelaşi timp, ele aduc 

mari beneficii culturale cum ar fi: creşterea coeziunii comunităţii locale şi 

recuperarea tradiţiilor şi a patrimoniului local, care devin în acest fel puncte de 

interes pentru vizitatori. Totodată, ele au şi un impact asupra mediului, accentuând 

nevoia de a utiliza resursele naturale într-o manieră durabilă. Lărgirea evantaiului 

de activităţi economice tradiţionale devine astfel un factor de dezvoltare rurală 

locală. 

8.2. STUDIU DE CAZ - ZONA CĂLĂŢELE, JUDEŢUL CLUJ - DESCRIERE, 

MONOGRAFIE, PROMOVARE, VALORIFICARE 
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Comuna Călăţele este situată în partea central-vestică a judeţului Cluj, la 65 

km distanţă de municipiul Cluj Napoca şi la 15 km distanţă de Huedin; Călăţele 

(în maghiară Kiskalota, în germană Kelezel) este o comună în judeţul Cluj, 

Transilvania, România. Este alcătuită din 6 sate: Călăţele, Călata, Dealu Negru, 

Călăţele-Pădure, Finciu şi Văleni. 

În ceea ce privește infrastructura comunei Călățele putem spune următoarele: 

� comuna este electrificată în totalitate; 

� reţeaua de apă potabilă acoperă 80% din necesarul total; 

� comunicarea se realizează prin intermediul telefoniei fixe; 

� drumurile comunale sunt asfaltate în proporţie de 30%; 

� există cablu tv; 

� cel mai apropiat punct de alimentare cu carburanţi se găseşte la 15 km de 

comună; 

� comuna beneficiază de un sistem de manipulare a deşeurilor; 

� aeroportul se află la 60 km de comună. 

 

Fig. 3. Evoluția demografică a populației în perioada 1850-2007 (mii locuitori) 
Fig. 3. Demographic trends of population during 1850-2007 (thousand) 

În comuna Călăţele și satele ei există numeroase aspecte inedite de cultură 

populară tradițională românească și a naționalității conlocuitoare maghiare. 

Pe terasele depresiunii se înșiră așezările umane ce au în genere formă de 

amfiteatru, alungindu-se în lungul văii unde se întinde ulița principală a satului. 

Aici se întâlnesc case construite în întregime din bârne, alcătuite din casă cu 

cămară sau numai din două încăperi de locuit, cu un tirnat în lungul fațadei casei, 
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cu acoperiș țuguiat din șindrilă. Și la Călățele poate fi întâlnit găbănașul, 

construcție de lemn în care se păstrau produsele agricole necesare familiei. În 

curtea fiecărei gospodării se află, în spatele grajdului, colnița, construcție 

amenajată, în care erau adăpostite oile iarna. Și aici, ca și în multe alte zone 

transilvănene, oamenii mai în vârstă atestă că forma mai veche a acoperișului casei 

și a acareturilor a fost din paie, deoarece acestea erau mai durabile. În Călățele 

poate fi văzut și costumul popular tradițional specific românesc, cu elemente 

caracteristice portului femeiesc (camașa cu ciupag, cătrința cu trup vânăt etc.), 

apoi portul bărbătesc cu cămașă, cioarecii și pigotarul; ca îmbrăcăminte de 

deasupra, iarna se purtau sumane și tundră. Între piesele curente de port se află și 

gluga. Frumusețea și originalitatea pieselor de port este pusă pe deplin în evidență 

de ornamentica realizată prin țesături și cusături. În Calata se întâlnește și 

costumul specific populației localnice maghiare. Tot aici, în Călățele, există încă 

meșteri în prelucrarea artistică a lemnului, care confecționează obiecte mici din 

lemn. 

Potenţialul turistic se reflectă în condiţiile deosebit de favorabile oferite 

pentru practicarea unei game variate de forme de petrecere a timpului liber cum ar 

fi: drumeţia, alpinismul, turismul auto, sporturile de iarnă şi de vară, odihna de 

scurtă şi lungă durată, taberele de copii şi tineret, tratamentul balnear etc. 

Dintre zonele şi obiectivele naturale de mare atractivitate turistică trebuie 

menţionate: 

� Vlădeasa şi Muntele Mare care se impun prin masivitatea reliefului, 

extensiunea pădurilor de răşinoase, aerul ozonat, stratul de zăpadă 

apreciabil şi de durată favorabil sporturilor de iarnă; 

� Munţii Trascăului, deosebit de spectaculoşi datorită formelor de relief 

modelate în calcare, pe o arie relativ restrînsă putînd fi întîlnite patru 

sectoare de chei (Cheile Turzii, Turenilor, Borzeştilor şi Colţeştilor), 

defilee, stânci impozante, pereţi de calcare, peşteri etc.; 
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� Muntele Băişorii, zona ce se remarcă prin peisaje de excepţională 

frumuseţe, căutată vara de amatorii de vânat şi pescuit şi iarna de 

practicanții sportului alb; 

� zona Gilău-Tarniţa, care oferă condiţii deosebite pentru agrement la sfîrşit 

de săptămînă; 

� zona Beliş-Fânânele situată pe malul stîng al lacului de acumulare, 

pretabilă pentru agrement şi practicarea de sporturi nautice. 

� Munții Apuseni, munții Bihor-Vl ădeasa, munții Gil ăului; 

8.3. ANCHETĂ PRIVIND OFERTA AGROTURISTICĂ ŞI DEZVOLTAREA 

RURALĂ A COMUNEI CĂLĂŢELE, JUDEȚUL CLUJ 

Turismul rural, prin componenta sa agroturismul, reprezintă una dintre 

soluţiile de dezvoltare a întregului spaţiu rural. Apariţia şi amenajarea lui în cadrul 

sătesc oferă surse noi de venituri populaţiei, mai ales în condiţiile în care zona 

dispune de un potenţial deosebit, resurse umane de calitate, precum şi de 

infrastructură corespunzătoare. 

Studiul de caz prezintă rezultatele cercetării efectuate pe bază de chestionar. 

Întrebările au urmărit cu prioritate oferta agroturistică. Concluziile cercetării 

conduc la ideea că, într-un orizont mediu de timp, zona analizată are potenţial de 

dezvoltare, în deplină armonie cu mediul înconjurător, care este deosebit de darnic 

în peisaj și forme de relief. 

Tema acestui chestionar este dezvoltarea rurală a comunei Călăţele din 

judeţul Cluj şi prin practicarea agroturismului. Chestionarul cuprinde 11 întrebări. 

Repondenţii au fost în număr de 98, toți locuitori ai localităţii Călăţele, chestionaţi 

în perioada 01-10 octombrie 2009. 

La prima întrebare din cel de-al doilea chestionar au răspuns 98 de 

respondenţi ceea ce reprezintă 100% din total. Analizând răspunsurile primite se 

observă că 84,62% dintre cei chestionaţi îşi doresc să ofere cazare turiştilor (deci 

sunt deschişi către această activitate) şi doar 15,38% nu îşi doresc acest lucru. 
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Pentru ca localnicii să cunoască temeinic facilităţile practicării 

agroturismului în zona Călăţele este nevoie de o mai bună comunicare între actorii 

locali implicaţi (localnici, autorităţi, ONG-uri etc), dar şi de organizarea unor 

cursuri de formare a celor care doresc să furnizeze servicii de turism rural. 

Şi la întrebarea privind ”sursa de finanțare preferată laînființarea unei 

pensiuni agroturistice” au răspuns 100% din totalul persoanelor chestionate. Ca 

sursă de finanţare accesibilă celor care doresc să înfiinţeze o pensiune 

agroturistică, fondurile proprii reprezintă 64,10% din opţiunile celor chestionaţi, 

26,92% fondurile structurale, 7,69% alte surse de finanţare şi în final 1,28% 

preferă banca ca furnizor de fonduri. 

84.62%

15.38%

V-ar plăcea să oferiţi cazare turiştilor ? / Would you like to 
provide tourist accommodation ?

da / yes nu  / no
 

Fig. 4. Preferința de a oferi cazare turiștilor 
Fig. 4. Preference to provide accommodation to the tourists 

Fermierii şi întreprizătorii din spaţiul rural trebuie sprijiniţi pentru a profita 

din plin de oportunităţile de finanţare prin FEADR, instrumentul cel mai adaptat 

nevoilor de dezvoltare a comunităţilor rurale şi care asigură un context unitar şi 

coerent de susţinere europeană a strategiilor locale de dezvoltare rurală. Faptul că 

locuitorii zonei Călăţele care doresc să îşi înfiinţeze o pensiune agroturistică 
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pentru rotunjirea veniturilor şi promovarea zonei, sunt sceptici privind accesarea 

instrumentelor structurale puse la dispoziţia statului român de către Uniunea 

Europeană indică un nivel redus de educație şi formare profesională, oamenii sunt 

rigizi la schimbare, infrastructura economică şi socială sunt deficitare, predomină 

gospodăriile de semi-subzistenţă, proprietăţile agricole sunt fragmentate, calitatea 

antreprenoriatului este slabă iar sursele de investiţii lipsesc. Factorii locali şi 

regionali de decizie trebuie să se implice în informarea şi uşurarea accesării 

fondurilor structurale în vederea valorificării oportunităţilor oferite în contextul 

european pentru dezvoltarea rurală. 

1.28%

26.92%

64.10%

7.69%

Ce sursă de finanţare consideraţi accesibilă pentru înfiin ţarea 
unei pensiuni agroturistice ? / What source of funding do you 

consider available to set up a pensions?

banca / bank fonduri structurale / structural funds
fonduri proprii / own funds altele / others  

Fig. 5. Sursa de finanţare preferată pentru înfiin ţarea unei pensiuni 
agroturistice 

Fig. 5. Preferred source of funding for the establishment of rural 

Calculul lui Hi pătrat aplicat frecvențelor observate și a celor așteptate pentru 

răspunsurile la întrebarea privind ”sursa de finanțare pentru înființarea unei 

pensiuni agroturistice” este redat mai jos. Valoarea lui Hi pătrat măsoară 

deosebirile dintre Hi pătrat calculat și cel teoretic pentru o probabilitate de 5%. 

 Frecvență observată / 
Observed frequency (FO) 

Frecvență așteptată (teoretică) / 
Expected frequency (theoretic) 
(Fa) 
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Bancă 1,3 24,5 

Fonduri structurale 26,4 24,5 

Fonduri proprii 62,8 24,5 

Altele 7,5 24,5 

 98 98 

Total persoane = 98; 

( )
a

2
aO2

F

FF∑ −
=χ  

Hi pătrat calculat = 93,88 

GL = 3 (= nr. Grupelor -1) 

P5%=7,81 

Hi pătrat calculat 93,88 > 7,81 Hi pătrat teoretic 

Din rezultatele obţinute se poate concluziona faptul că între cele două 

frecvenţe (cea calculată şi cea aşteptată), deosebirile sunt reale, asigurate statistic. 

Astfel cum (χ2) calculat este mai mare sau egal cu (χ2) teoretic la o P5% ”ipoteza 

zero” nu se mai verifică, deci între cele două frecvențe sunt deosebiri reale. 

71.79%

28.21%

Cunoaşteţi proiectul de dezvoltare rurală privind dezvoltarea 
infrastructurii comunei Călăţele ? / Do you know the rural 
development project on infrastructure development of Călăţele 

village ?

da / yes nu  / no

 

Fig. 6. Informaţii privind dezvoltarea infrastructurii comunei C ălăţele 
Fig. 6. Information on infrastructure development of Călăţele village 
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Legat de dezvoltarea infrastructurii în zonele rurale sunt foarte importante 

accesările fondurilor structurale europene, prin măsurile cuprinse în Planul 

Național de Dezvoltare Rurală. Proiectele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale sprijină deja investiţii legate de irigaţii şi drumuri forestiere şi servesc la 

stabilirea unui cadru strategic, juridic şi de protecție a mediului care vor creşte 

capacitatea de implementare a acţiunilor referitoare la infrastructura agricolă şi 

forestieră, şi trebuiesc completate şi cu proiecte care să permită dezvoltarea 

infrastructurii (drumuri, poduri şi alte căi de acces). 

Proiecte de dezvoltare ale zonei în curs de acceptare prin Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară ADI (Microregiunea Vlădeasa Huedin comunele 

Călățele, Râșca, Mănăstireni): 

� Rețea alimentare cu apă potabilă satul Călata; 

� Canalizare cu stație de epurare satele Călata și Văleni; 

� Reabilitare drum ruta Mănăstireni - mănăstirea Râșca Transilvana. 

Proiectele au fost accesate prin Măsura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în 

valoare a moștenirii rurale” face parte din Axa III - ”Calitatea vieții în zonele 

rurale și diversificarea economiei rurale”, prin grija autorităților locale, cu un 

punctaj > 85%. 

O altă alternativă de dezvoltare a spațiului rural o constituie formele de 

sprijinire a fermierilor tineri sau dezvoltarea fermelor de semi-subzistență. 

Instalarea tinerilor fermieri merită o atenţie deosebită, pentru a se rezolva 

problema transferului de terenuri dintre generaţii. Această problemă decurge din 

faptul că numărul agricultorilor tineri sau de vârstă medie este foarte mic. Astfel 

tinerii vor putea utiliza terenurile care vor fi transferate de la agricultorii mai în 

vârstă, cei din urmă fiind încurajaţi să renunţe la practicarea agriculturii. Fără un 

număr suficient de agricultori tineri, există un risc semnificativ, ca terenurile să fie 

abandonate sau folosite neproductiv sau ca aceştia să primească exploataţii care să 

le depăşească posibilităţile de administrare sau realizarea de investiţii. De aceea, 
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este necesar ca numărul agricultorilor tineri să crească, astfel încât, terenurile 

devenite disponibile prin pensionarea timpurie a agricultorilor sau prin renunţarea 

la practicarea agriculturii, să poată fi utilizate productiv şi să contribuie la 

creşterea economică globală şi la dezvoltarea rurală durabilă. Sprijinul pentru 

instalarea tinerilor fermieri va viza forţa de muncă deja activă în agricultură, cum 

sunt lucrătorii agricoli din exploataţiile agricole familiale, fermele de semi-

subzistenţă, exploataţiile agricole care fac parte dintr-o formă asociativă. Acţiunea 

de instalare a tinerilor fermieri nu va încuraja persoanele din afara sectorului să 

preia activităţi agricole. 

CAPITOLUL IX 

PRODUSE TRADIȚIONALE SPECIFICE ZONEI C ĂLĂȚELE 

Zona Călăţele poate fi remarcată prin mai multe produse tradiţonale fără 

atestat de specificitate. Produsele tradiţionale reprezentative pentru zona Călăţele 

sunt produse pe bază de fructe de pădure (zmeură, afine, mure, fragi, muguri de 

brad, merişoare), produse pe bază de ciuperci, pălinca de prune, dar și pe bază de 

brânză. 

Pentru valorificarea zonei ar fi recomandat să fie certificate o serie de 

produse tradiționale specifice zonei cum ar fi: mălai dulce, mâncare cu prune 

uscate, dulceața de măceșe, balmoșul, mămăliga pătură, oțetul de merișoare, 

siropul crud de zmeură, afinata, hribii la borcan, pălinca de prune. 

În vederea certificării produsului potenţial tradiţional s-a realizat un Caiet de 

Sarcini pentru descrierea şi identificarea dulceţii de măceşe. 

Principalele informații cuprinse în acest Caiet de Sarcini sunt următoarele: 

Grupul aplicant: 

S.C. MĂCEŞ. COM S.R.L. 

Punct de lucru: CĂLĂŢELE, jud. Cluj 

Numele produsului alimentar: 

DULCEAŢĂ DE MĂCEŞE - CĂLĂŢELE  
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Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau transformate 

Indicaţia geografică: localitatea Călăţele, judeţul Cluj, ţara România 

Descrierea produsului alimentar: 

Dulceaţa de măceşe este un produs alimentar natural, obţinut din măceşe 

(Rosa canina), prin fierberea acestora în recipiente de aramă acoperite cu capac de 

lemn construit special, cu adaos de zahăr. 

Caracteristici organoleptice: 

Dulceaţa de măceşe este o pastă fină, catifelată, omogenă în toată masa 

produsului, fără aglomerări de masă sau urme de coji sau seminţe datorită metodei 

locale de fabricaţie. Dulceaţa de măceşe este fabricată din măceşe de calitate, atent 

selecţionate la deplină maturitate a coacerii înainte de căderea brumei. 

9.1. AVANTAJE ECOLOGICE ȘI ECONOMICE ALE PRODUSELOR 

TRADIȚIONALE 

Dintre principalele avantaje ecologice și economice ale produselor 

tradiționale putem enumera: 

� materia primă utilizată este obținută direct din natură, fără cheltuieli de 

achiziționare; 

� valorificarea vegetației spontane existente, având ca finalitate obținerea de 

produse cu proprietăți deosebite; 

� obținerea unei game variate de produse, având o largă căutare pe piața de 

consum; 

� tehnologia de obținere a produsului finit este simplă; 

� ingredientele utilizate sunt originale, naturale, specifice zonei, fără pericol 

de contaminare cu diverse substanțe poluante. 

9.2. CONCLUZII PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR ZONEI 

CĂLĂȚELE PRIN REALIZAREA DE PRODUSE SPECIFICE 

TRADIȚIONALE 
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Lipsa de informaţii este una dintre variabilele care are un impact important în 

promovarea, în dezvoltarea domeniului produselor tradiţionale şi în exprimarea 

opţiunii consumatorilor în privinţa acestora. În această direcţie se recomandă 

organizarea unor campanii de informare şi promovare intensive, astfel încât 

consumatorii să poată fi informaţi cât mai bine în legătură cu produsele 

tradiţionale, să cunoască avantajele acestora precum şi procedurile stabilite juridic 

care au rolul de garanta şi de a asigura calitatea acestora. 

Este necesară adoptarea unei strategii de stimulare a consumului de produse 

ecologice și tradiționale şi de educare a consumatorilor în direcţia îmbunătăţirii 

nivelului de cunoştinţe în acest domeniu. 

9.3. ELEMENTE DE STRATEGIE DE MARKETING PENTRU 

PROMOVAREA ZONEI CĂLĂŢELE 

Plecând de la o analiză SWOT a zonei Călățele s-a realizat o strategie de 

marketing de promovare a zonei care poate permită ridicarea nivelului de trai a 

locuitorilor prin identificarea elementelor ce pot fi valorificate. 

Astfel, deși infrastructura, nivelul educațional și resursele financiare ale 

zonei sunt actualmente deficitare, potențialul natural și uman din zonă pot deveni 

pe viitor puncte forte în dezvoltarea zonei Călățele. Având în vedere potențialul 

natural al zonei se consideră că o prioritate pentru viitor este cea a investirii 

superioare în educație și cultură. De actualitate ar fi accesarea fondurilor europene 

prin programul operațional sectorial de dezvoltare a resurselor umane (POSDRU) 

pentru organizarea unor cursuri de dezvoltare a meșteșugurilor, tradițiilor populare 

locale, agroturismului pentru populația interesată din zonă după modelele 

europene. 

Concluzionând se apreciază că, dezvoltarea comunităţilor locale nu se poate 

realiza fără o implicare activă a cetăţenilor în procesul de consultare şi de luare a 

deciziilor. Astfel, apare necesitatea înfiinţării la nivel local a unor structuri care să 

reunească reprezentanţi ai sectoarelor public, și privat din zonă, bine stabilite care 

să identifice punctele slabe şi tari şi să stabilească priorităţile zonei, să 
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implementeze acţiunile corespunzătoare şi apoi să împărtăşească experienţa şi 

bunele practici cu alte structuri similare. Este necesară oferirea sprijinului pentru o 

construcţie instituţională la nivel local prin mobilizarea actorilor locali, 

reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul 

dezvoltării zonei Călățele prin elaborarea de strategii axate pe problemele 

identificate în comunitate şi prin valorificarea resurselor locale, a cunoştinţelor şi a 

aptitudinilor reprezentanţilor locuitorilor. De asemenea trebuie avută în vedere 

colaborarea dintre zonele rurale în vederea efectuării unor schimburi şi transferuri 

de experienţă, dar și dezvoltarea teritorială echilibrată prin implementarea 

strategiilor de dezvoltare locală. 

CAPITOLUL X 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE 

10.1. TEHNICI PENTRU CUNOAȘTEREA REALITĂȚII RURALE ȘI 

STADIUL DEZVOLTĂRII RURALE 

Zona Călăţele poate deveni una din zonele cele mai dezvoltate din punct de 

vedere economic şi social, prin cea mai bună valorificare a resurselor locale, 

revigorarea tradiţiilor, dezvoltarea turismului rural și agroturismului, 

crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a 

poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător. 

Priorităţi în dezvoltarea ulterioară a zonei Călățele: 

� Creşterea vizibilităţii comunei Călăţele în ţară şi în lume, în scopul 

dezvoltării turismului, atragerii turistilor, investiţiilor şi investitorilor, şi a 

facilităţii finanţării programelor locale de dezvoltare, în domeniile turism 

şi infrastructură, social, economic, cultural etc.; 

� Formarea profesională în domeniile: agricultură, silvicultură, agroturism, 

turism rural pentru cât mai mulţi locuitori ai satelor aparţinătoare comunei 

Călăţele; 

� Împădurirea suprafeţelor degradate; 
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� Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor; 

� Înfiin ţarea unei staţii de depozitare a deşeurilor - zonală; 

10.2. CONSTITUIREA FUNDAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ DIN 

ZONA CĂLĂȚELE 

Pentru locuitorii comunei Călăţele care doresc să se implice în valorificarea 

zonei prin dezvoltarea agroturismului şi a turismului rural în zonă, se consideră 

oportun constituirea unei Fundaţii, care să participe la dezvoltarea acestui spațiu 

rural care astăzi se confruntă cu numeroase dificultăți. Susținerea acestei 

comunităţi rurale este cu atât mai importantă cu cât aceasta reîntărește voința 

locuitorilor de a promova şi dezvolta zona. 

10.3. ANALIZĂ ASUPRA MEDIULUI DE MARKETING IMPLICAT ÎN 

DEZVOLTAREA ZONEI CĂLĂŢELE 

Zona montană a judeţului Cluj (Măguri-Mărişel, Beliş, Valea Ierii), din care 

face parte şi studiul-caz al lucrării de faţă se confruntă cu o serie de probleme cum 

ar fi degradarea infrastructurii, îmbătrânirea populaţiei, creşterea analfabetismului 

sau exploatarea haotică a resurselor locale. 

Şi în domeniul produselor tradiţionale din zona studiată se identifică o serie 

de probleme cum ar fi de exemplu: 

� lipsa personalului calificat, care să se ocupe de certificarea produselor 

tradiționale din zona Călățele; 

� neimplicarea locuitorilor din zona Călățele în certificarea produselor 

tradiționale locale (elaborarea Caietelor de Sarcini, derularea procedurilor 

necesare în vederea certificării unor produse); 

� prin modernizarea opțiunilor populației rurale se pierde tradiționalitatea 

zonei prin produsele sale specifice: 

� neimplicarea suficientă a tinerilor în producerea și promovarea produselor 

tradiționale locale; 
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� neimplicarea autorităților locale în promovarea zonei prin produsele 

tradiționale specifice; 

� neimplicarea suficientă a populației locale în valorificarea fructelor de 

pădure și ciupercilor care pot constitui materia primă în obținerea 

produselor tradiționale specific. 

Obiectivele pe termen mediu și lung care să faciliteze dezvoltarea sectorului 

privind produsele tradiționale sunt: 

� Certificarea produselor tradiționale identificate precum hribi la borcan, 

afinată, sirop crud de zmeură roșie,mălai dulce, mâncare de prune uscate, 

dulceață de măceșe, balmoș, oțet de merișoare; 

� Promovarea zonei prin produsele tradiționale identificate și certificate; 

� Dezvoltarea zonei prin intensificarea vânzării produselor tradiționale 

(direct de la producători, în târguri, piețe locale etc.); 

� Păstrarea rețetelor tradiționale și transmiterea acestora generațiilor 

viitoare; 

� Crearea unui logo specific care să apară pe toate produsele tradiționale în 

vederea valorificării lor; 

� Crearea unui brand care să cuprindă și produsele tradiționale; 

� Desfacerea produselor tradiționale certificate către consumatori prin 

vânzarea on-line; 

� Crearea unui site în care alături de promovarea facilităților turistice ale 

zonei Călăţele să se facă şi publicitate produselor tradiţionale specifice. 

Plecând de la promovarea în mediul virtual a produselor tradiționale se 

consideră necesară crearea unui brand și a unui logo specific. 

Brandul: “Călăţele - tradiţional” 

Brandul “Călățele-tradiţional” urmăreşte convingerea consumatorilor de 

valoarea produselor tradiţionale şi de petrecerea timpului liber în mediul satului 

românesc ardelenesc, prin încrederea dobândită în proveninenţa produselor şi 

calitatea serviciilor oferite. 
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Imaginea zonei Călăţele este definită prin calitatea produselor, autenticitatea 

acestora, seriozitatea producătorilor şi bunele relaţii de comunicare dintre 

producător şi consumator. 

Logo-ul creat este un simbol prin care consumatorul identifică brand-ul unui 

serviciu sau produs oferit lui. Mesajul logo-ului reprezintă un argument pentru 

reîntoarcerea omului modern la tradiţie şi natură. Alături de brand, acesta este o 

modalitatea de a face publicitate unui produs sau a unei zone. 

Logo-ul specific creat pentru produsele tradiționale din zonă este: 

 

Ca metodă de promovare on-line a zonei Călățele s-a realizat blog-ul 

http://zonacalatele.wordpress.com/, care are drept obiectiv, de a face cunoscută 

zona Călăţele prin specificul ei, prin elementele culturale întâlnite aici, prin 

produsele sale tradiţionale autentice, produse a căror tehnologie de producere se 

transmite din generaţie în generaţie prin viu grai, prin ospitalitatea şi receptivitatea 

localnicilor pentru consumatorul de rural. 

Blog-ul pune în valoare la nivel practic elementele de strategie de dezvoltare 

rurală ale zonei Călăţele cuprinzând informații despre zonă, peisaj natural, produse 

tradiționale, imagini reprezentative, brand, logo care pot da publicității elementele 

necesare investiţiilor şi cunoașterii zonei alese. 

Blog-ul reprezintă un jurnal online, un mod în care fiecare persoană își poate 

exprima gândurile, ideile, opiniile. S-a ales această metodă de promovare pentru 

credibilitatea pe care o prezintă, dar şi pentru comunicarea directă cu cei care 

vizitează blog-ul. Pe blog, paginile sunt dinamice, înfăţişarea blog-ului se schimbă 
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la apariția unei noi postări, postarea nouă apare mereu prima în pagină, postările 

vechi fiind încet-încet eliminate, şi astfel informaţiile sunt mereu de actualitate. 

Pentru că blog-ul reprezintă ”cartea de vizită” la care potenţialul client are 

acces oricând şi oriunde, iar pentru că zona Călăţele are nevoie de o mai bună 

promovare prin mijloace moderne, acesta va trebui să oglindească cât mai bine 

imaginea zonei şi specificul acesteia prin culori specifice şi imagini care să 

reflecte principalele caracteristici de la prima accesare. 

Blog-ul http://zonacalatele.wordpress.com/ conţine categorii precum: tradiţie, 

imagini, produse tradiţionale, monografie şi obiectiv. La categoria produse 

tradiţionale sunt prezentate pe scurt şi câteva produse tradiţionale din zonă, 

împreună cu procesul lor tehnologic şi tradiţionalitatea acestora. 

Promovarea produselor tradiţionale din zonă se va face la certificarea 

acestora şi prin inscripţionarea etichetelor cu logo-ul ales şi cu brand-ul care 

identifică provenienţa şi identitatea acestora. 

CONTRIBUȚII PROPRII 

Din această lucrare reies unele contribuții proprii ale autorului, cum ar fi: 

� Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului asupra unui eșantion 

format din 98 respondenți (toți locuitori ai Comunei Călățele) privind 

”Dezvoltarea rurală a comunei Călățele” arată că mai mult de jumătate din 

ei cunosc proiectele de dezvoltare a zonei care sunt în curs de realizare, iar 

pentru ceilalți s-au stabilit o serie de obiective ale unei strategii de 

marketing care identifică problemele cu care se confruntă cumunitatea la 

nivel local legate de infrastructură, agricultură, populația și nevoile 

sociale, mediu înconjurător și produsele tradiționale dar și căi de 

soluționare a acestora; 

� Elaborarea unei analize SWOT care identifică o serie de puncte tari, 

puncte slabe, priorități și riscuri, necesare întocmirii unei strategii de 

marketing în scopul promovării zonei Călățele; 
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� Elaborarea unei strategii de marketing care identifică problemele cu care 

se confruntă sectoarele importante pentru dezvoltarea zonei, dar și trasarea 

unor obiective pe termen ce pot soluționa problemele existente; 

� Identificarea unor produse caracteristice zonei care prin tradiționalitatea și 

autenticitatea lor pot fi certificate; 

� Elaborarea unui Caiet de Sarcini în vederea certificării produsului 

”Dulceața de măceșe” ca produs tradițional; 

� Promovarea în mediul virtual (prin crearea unui website) a zonei Călățele 

precum și unor produse potențial recunoscute ca fiind tradiționale făcând 

astfel mai bine cunoscută zona Călățele și potențialul ei turistic. 
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