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Cadru general al elaborarii studiului 

Descrierea partilor interesate 

Motodologia programulul LEADER, (axa IV din PNDR), spiritul 
acestuia, abordarea conceptuala specifica, genereaza constituirea unei 
retele parteneriale, in care se intrepatrund si se armonizeaza  dezideratele  
diferitilor stakeholders, actori locali, animati de oportunitatile de finantare, 
si nu numai, existente in GAL. 
In momentul in care s-a constituit Planul de Dezvoltare Locala (PDL), in 
cadrul analizei efectuate au fost indentificati stakeholdersi care sa participe 
la procesul decizional bottom-up ( de jos in sus), dar in acelasi timp sa 
constituie zona principala de directionare a resurselor financiare existente 
in masurile, si in protofoliul de proiecte aferent PDL. 

În relaţia cu planul strategic existent se împletesc interesele  - mai 
mult sau mai puţin bine definite - ale unui număr mare de actori locali. 

Daca am analiza, tinand cont de criteriul de reprezentativitate, am 
constata faptul ca mediul privat, format din structurile asociative si mediul 
de afaceri detine o pondere de 76% din parteneriat. Diferenta de 24% o 
detinde administratia publica locala (APL). Din acest punct de vedere se 
identifica in mod cert indicatorii relevanti de reprezentativitate si decizie 
pe care studiul nostru ii va urmarii si ii va respecta cu strictete. Aceasta este 
prima forma de stratificare a sistemului denumit GAL.    
    

 Mediul privat este principalul beneficiar al proiectului şi al PDL-ului. 
El este format din reprezentantii mediului de afaceri si din reprezentantii 
structurilor asociative de tip ONG(asociatii,fundatii,etc.), asociatii sportive, 
structuri religioase, grupuri de initiativa,  lideri formali si informali, etc. . 
APL-urile impreuna cu scolile, institutiliile de sanatate publica reprezinta 
interesele autorităţilor administraţiei publice locale, care se prezumă că 
reflectă interesele comunităţilor locale rurale. 
Comunităţile rurale sunt numeroase şi eterogene din punctul de vedere al 
stadiului de dezvoltare, dinamicii, potenţialului, aspiraţiilor, priorităţilor. 
Statistic parteneriatul este reprezentat astfel: -  din total 103 parteneri: 21 
reprezinta structuri asociative locale (APL,scoli spitale,etc.), 48 de parteneri 
vin din zona mediului de afaceri(ii.,pfa, srl, etc.) si 34 structuri asociative de 
tip ONG(asociatii, fundatii,etc.). Acestia sunt alti indicatori pe care in cadrul 
cercetarii si analizei sociologice trebuie sa-i avem in vedere. La nivelul GAL 
Valea Mostistei trebuie controlată această diversitate (evidenţiată, 
explicitată, înţelese consecinţele) şi creat un cadru care, pe de o parte să 
servească intereselor comune, iar pe de altă parte să ofere posibilitatea 
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exprimării, promovării şi manifestării specificităţii locale. Se regasesc  
multe elemente comune, dar şi multe elemente diferite. In orice caz, nu 
există un singur set de priorităţi sau un singur parcurs care să fie aplicabil 
tuturor comunităţilor locale in procesul de analiza.  
 

APL- Politica locală de dezvoltare durabilă este atributul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi depinde de capacitatea acestora. Foarte 
important, din punct de vedere al unei dezvoltari coerente trebuie asigurata 
armonizarea intereselor APL-urilor cu mediul privat tinandu-se cont de 
nivelul de reprezentativate dar fara a crea un dezechilibru in zona „egalitatii 
de sanse” in cadrul parteneriatului.  
 
 

Alti factori interesati din afara teritoriului 
Asa cum se procedeaza atunci cand se structureaza analizele SOWT, 
trebuiesc indentificati factorii si elemente din exteriorul sistemului care pot 
sa influenteze negativ sau pozitiv dinamica  procesului de dezvoltare. 
Intereseul de a dezvolta activitati generatoare de venit si de aici noi locuri 
de munca, exista cu siguranta si in exteriorul microregiunii. Este la fel de 
important procesul de identificare a factorilor interesati de oportunitatile 
existente in GAL, atat in interiorul microregiunii cat si in exteriorul acesteia. 
Luand in consideratie nevoia existentei posibilitatii de co-finantare a 
proiectelor, factorul prohibitiv uneori, trebuie dezvoltat sistemul de 
animare a teritoriului prin proceduri specifice si dincolo de granitele sale. 
Transferul de capital si de tehnologie in teritoriul GAL, potential existente 
dincolo de granitele teritoriului, asociate cu forta de munca existenta, cu 
terenurile, imobilele si utilitatile respective ale acestaora regasite in 
teritoriu, in asociere reciproc  avantajoasa pot sa asigure in mod cert 
cersterea gradului de absortie a fondurilor. In consecinta vor fi asigurate 
astfel  conditii de generare sufucuiente si necesare obtinerii unei bune stari 
dorite si promovate de programul LEADER in teritoriu. 
 

Natura documentului de analiza si strategie,a 

studiului de zona 

Dincolo de metodologia si tehnologia conceptuala specifice cercetarii 
si analizei sociologice, a studiului de zona, natura documentului de analiza 
si strategie dobandeste particularitati oarecum atipice fata de o cercetare si 
o analiza sociologica stricta.  

Particularitatile sunt generate si de specificul interventiei luand in 
considerare faptul ca analizam un sistem nou de promovare oarecum atipic 
de dezvoltare rurala (LEADER). 
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Documentul final de analiza si strategie, a studiului de zona se doreste a fi 
insusit, adoptat şi promovat de către toti factorii interesati, cu posibilitati 
de diseminare si extrapolare in teritoriile LEADER. El trebuie să servească 
mai multe categorii de interese şi, în principal, trebuie să contribuie la mai 
buna corelare dintre politicile naţionale şi cele locale,implicit la crearea 
unor mecanisme de facilitare şi accelerare a iniţiativelor locale de 
dezvoltare în contextul politicilor orizontale şi sectoriale de nivel local, 
microregional, national. 
Rezultă că documentul, studiul de zona, este: multi-beneficiar, multi-
utilizator, multinivel şi multi-sectorial. 

Documentul de analiza si strategie sociologica va contribui la 
realizarea unor progrese în ceea ce priveşte: 

- dezvoltarea capacitatii de absorbtie a resurselor financiare de catre 
factorii interesati din microregiunea Valea Mostistei; 

- crearea unui limbaj codificat comun (concepte, definiţii, indicatori, 
instrumente); 

- crearea unui cadru conceptual de referinţă pentru elaborarea, 
aplicarea şi monitorizarea politicilor locale de dezvoltare durabilă şi a 
politicilor centrale corespondente; 

- descrierea cadrului legal şi instituţional, identificarea limitărilor şi 
propunerea de soluţii; 

- crearea unei tipologii a comunităţilor rurale care să faciliteze 
controlul diversităţii şi difuzarea mai rapidă a experienţei; 

- furnizarea unei metodologii replicabile care să permită actualizarea 
periodică a documentului; 

- căutarea unui consens cu privire la transpunerea în practică a unor 
principii cum sunt subsidiaritatea, autonomia financiară, solidaritatea şi 
coeziunea economică şi socială,parteneriatului, etc.; 

- identificarea şi promovarea unor priorităţi cu caracter general, sau 
specifice unor grupuri de comunităţi cu focalizare pe cele vulnerabile in 
special rromi; 

- valorificarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a experienţei avansate în 
domeniu. 
În alţi termeni, acest document de strategie si analiza sociologica, studiul de 
zona, serveşte, în acelaşi timp, ca: 
- instrument de lobby si promovarea unor bune practici; 
- ghid de planificare, realizare şi monitorizare a dezvoltării locale, prin 
proiecte finantate de GAL; 
- declaraţie în privinţa bunei guvernări locale in spiriturl parteneriatului 
public privat; 
- plan de acţiune propriu-zis pentru dezvoltarea capacitatii de absortie si 
efiecienticizarea resurselor financiare; 
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- cadru de referinţă pentru valorificarea expertizei, urmărirea progreselor, 
difuzarea cunoaşterii şi experienţei valoroase in teritoriu si in afara cestuia. 
 
 

Elemente de noutate  

În elaborarea documentul de analiza si strategie, a studiului de zona 
s-a urmărit promovarea unor elemente de noutate faţă de abordările 
curente ale strategiilor şi programelor de dezvoltare rurală. 
În general, toate elementele care pot avea o contribuţie la dezvoltarea 
rurală sunt deja evidenţiate în diferite documente de politică. Problema 
constatată este aceea că diferitele elemente nu sunt integrate într-o viziune 
holistică, aşa cum, de altfel, se prezintă situaţia din punctul de vedere al 
autorităţilor locale, al mediului de afaceri local, al structurilor asociative 
existente in teritoriu si al unui parteneriat public-privat privat 
institutionalizat incadrul GAL-ului. 

Inexistenţa unei paradigme unice, face ca adesea, măsuri 
contradictorii să fie susţinute cu argumente care provin din viziuni diferite, 
astfel încât spre exemplu, promovarea turismului se poate face cu preţul 
modificării peisajului, în numele creşterii economice şi diversificării se pot 
implanta industrii care să deterioreze modul de viaţă tradiţional, micşorând 
atractivitatea specific rurală a zonei etc. 

Pe de altă parte, alegerile cu privire la beneficii şi costuri sunt de 
competenţa fiecărei comunităţi, in mod aleatoriu, uneori neexistând pana 
acum o soluţie bună, coerenta la nivel de teritoriu. Scopul unei viziuni 
integratoare comuna nu este acela de a oferi o soluţie unică, ci tocmai 
oferirea unui cadru de referinţă care să permită fiecărei comunităţi să 
decidă propriul model de dezvoltare, asumându-şi conştient 
compromisurile inevitabile. Exista insa o preconditie pe care programul 
LEADER trebuie sa si-o propuna si sa o asigure si anume: dezvoltarea 
capacitatii de absortie, asigurarea in mod nediscriminatoriual accesulu  la 
informatii si consultanta, asigurarea  egalitatii de sanse, redistribuirea cat se 
poate de exhilibrat in teritoriu a resurselor financiare, generarea unei sinergii 
intre resursele financiare ale programului LEADER si celelate programe 
existente pe piata, complementare acesutia.   

Corespunzător consideraţiilor de mai sus, documentul de analiza si 
strategie, a studiului de zona se distinge prin următoarele: 

- înţelegerea dezvoltării rurale ca dezvoltare locală în cadrul 
colectivităţilor din mediul rural; 

- punerea la baza dezvoltării durabile a conceptului de dezvoltare 
umană (a trinomului om-natură-societate), astfel încât performanţa 
economică este văzută ca mijloc şi nu ca scop; 
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- încercarea de a construi o punte între starea primitivă, a multor 
comunităţi rurale şi exigenţele noii economii a cunoaşterii; -  teza de la care 
se porneşte este aceea că, îmbunătăţirile incrementale prezintă riscul 
perpetuării şi adâncirii decalajelor. Este astfel necesar structurarea unei 
concepţii axată pe acţiuni-vectori prioritare, capabile să declanşeze şi să 
întreţină procese moderne în societatea şi economia colectivităţilor rurale, 
acestea din urmă fiind văzute ca elemente componente esenţiale ale 
competitivităţii naţionale într-o lume globalizată. Toate acestea converg 
catre un numitor comun: dezvoltarea capacitatii de absortie ,a resurselor 
financiare existente in GAL, furnizarea informatiilor necesare tuturor 
factorilor interesati, generarea unei metotdologii facile care sa servesaca ca 
model de buna practica pusa la indemana tuturor celor care doresc sa 
acceseze masurile specifice GAL-ului Valea Mostistei. 
 

Amplasarea teritoriului  

Microregiunea Valea Mostiştei este situată în regiunea de nord-vest a 
judeţului Călăraşi, în imediata vecinătate a judeţelor Ilfov la vest şi Ialomiţa 
la nord. 
Coordonatele geografice în care se încadrează teritoriul sunt date de 
comuna Tămădău Mare care reprezintă poziţia nordică a acestuia, situată 
pe meridianul de 28°57' longitudine vestică şi paralela de 44°47' şi poziţia 
cea mai sudică, determinată de coordonatele teritoriului comunei Frăsinet, 
situată pe meridianul de 26°44' longitudine vestica şi paralela de 44°15' 
latitudine nordică. 

Microregiunea se află aproximativ la jumătatea distanţei între 
Bucureşti si Călăraşi, adică cca. 50 de km, legătură cu municipiul Bucureşti 
putându-se realiza atât pe calea ferată Bucureşti - Constanţa şi Bucureşti - 
Olteniţa pentru partea vestică a  teritoriului, Iar traficul rutier pe 
Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa şi pe drumul naţional DN3 Bucureşti - 
Călăraşi şl Bucureşti - Olteniţa. 
De asemenea, oraşul Lehliu Gară, reprezintă un nod de comunicare pentru 
microregiune şi un important pol de dezvoltare comercial şi economic la 
nivelul acesteia. 
 
 
 

Vecinătăţi 
Teritoriul se învecinează la nord cu comuna Horia, aparţinând 

judeţului Ialomiţa, iar la sud cu comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi. La est 
sunt amplasate comunele Vasilaţi, Nana şl Luică, precum şi oraşul Fundulea, 
iar la vest comunele Dor Mărunt, Lupşanu, Ulmu, Dorobanţu. In partea de 
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est a teritoriului, dincolo de comunele cu care se învecinează direct, este 
situat Judeţul Giurgiu, iar la sud, dincolo de comuna Mănăstirea este 
amplasată graniţa prin care România se învecinează cu Bulgaria, conturând 
un cadru de vecinătate favorabil microregiunii. 
tn ceea ce priveşte contextul LEADER, la est, teritoriul Valea Mostiştei are ca 
vecin GAL Bărăganul de Sud-Est. 

Relief 
Microregiunea Valea Mostiştei este situată în Câmpia Bărăganul Mostiştei 
(sau Bărăganul Sudic), ce face parte din partea sudică a Câmpiei Române. 
Relieful caracteristic este compus din Câmpia Mostiştei, Câmpia Lehliului şi 
lunca Mostiştei (Câmpul Argovei), singurele neregularităţi reprezentându-
le văile terasate, aşa numitele crovuri, precum şi movilele. 

Localităţile de zonă se pot clasifica în: aşezări situate în 
microdepresiuni (Săruleşti, Gurt)ăneşti, Frăsinet), aşezări în trepte, 
amplasate pe terasele unor râuri sau lacuri (Valea Argovei, Ileana, Lehliu 
Sat), aşezări de şes, amplasate în câmpie deschisă (Lehliu Gară). 

Din punct de vedere genetic, relieful Câmpiei Române este rezultanta 
directă a acţiunilor fluviolacustre. 
In ansamblu, relieful Câmpiei Române se încadrează în categoria marilor 
şesuri continentale ale Europei, de tipul câmpiilor de loess, cu forme netede, 
uşor ondulate şi înclinate, cu energie redusă şi altitudini care în foarte 
puţine cazuri depăşesc 200 m. 
          Astfel, Bărăganul de Sud prezintă o întindere netedă, acoperită cu un 
strat gros de loess (rocă sedimentară de origine eoliană, alcatuită dintr-un 
praf fin, de culoare galben-brună, prin care apa pătrunde relativ usor), efect 
al evolutiei sale geologice indelungate ca bazin de sedimentare. Relieful are 
aspect plan, rareori existand zone inalte. 
 

Clima 
Teritoriul microregiunii Valea Mostiştei aparţine în totalitate sectorului cu 
climă continentală, specific Câmpiei Române. Regimul climatic general este 
omogen în tot cuprinsul teritoriului ca urmare a uniformităţii reliefului de 
câmpie. El se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii nu prea 
bogate, care cad mai ales sub forma de averse şi prin ierni relativ reci, 
marcate uneori de viscole puternice, dar şt de frecvente perioade de 
încălzire care provoacă discontinuităţi în distribuţia temporară şi teritorială 
a stratului de zăpadă. 
     Media anuala a presiunii atmosferice este de circa 1016 mb, vara valorile 
fiind mai mici, pentru ca iarna să fie mal mari datorită faptului că 
predomină activitatea antlcicională. 
In ce priveşte media anuală a temperaturii, aceasta se situează în jurul 
valorii de +11°C. Media temperaturii aerului în luna cea mal caldă (iulie) 
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este de + 23 °C, în timp ce în cea mai rece lună a anului (ianuarie), media 
este de +2°C. 
      Precipitaţiile atmosferice constituie un factor hotărâtor al stării de 
vegetaţie a plantelor şl a producţiei agricole. Ele sunt aduse, în generai, de 
către masele de aer atlantice şl mediteraneene. Anual se înregistrează o 
cantitate de precipitaţii de cca. 503,6 mm. 
     Umiditatea aerului, cu o medie anuală de 80%, are valori mal ridicate 
iama şl mai scăzute primăvara şi vara. Un maxim al umidităţii aerului este 
înregistrat în perioada decembrie- februarie (90%) şi un minim în iulie 
(71%). în perioada iulie-septembrie se ajunge la un deficit major de 
umiditate din sol, iar culturile din teritoriu necesită irigaţii. 
       Umezeala aerului se datorează curenţilor de aer de origine tropicală şi 
mediteraneană, care se produc îndeosebi iama, ca şi a celor atlantici care 
înregistrează o frecvenţă mare vara. Acestora li se adaugă sursele locale: 
evaporaţia apei de pe suprafaţa Dunării, Gălăţuiului şi a Văii Mostiştei, 
evapotransplraţia plantelor şi s solului. 
In ceea ce priveşte suma orelor de strălucire a soarelui, aceasta este mai 
crescută fn lunile de vară mai- septembrie, de peste 200 de ore/lună, 
însemnând peste 8 ore/zi, cu un "vârf în luna iulie. Pentru zilele de iarnă în 
perioada decembrie-februarie, numărul orelor de strălucire a soarelui 
scade la aproximativ un sfert faţă de perioada de vară.  Anotimpurile de 
primăvară şi toamnă înregistrează o medie de peste jumătate din orele de 
strălucire a soarelui înregistrate pe perioada de vară (cca. 5 ore/zi). 
Viteza medie a vântului este de 3,6 m/sec, înregistrându-se diferenţieri pe 
anotimpuri. 
Frecvenţele medii anuale înregistrate Indică predominarea vântului de vest 
(16,4%) şi sud- vest (12,4%), şi a celor din nord (14,8%) si nord-est 
(13,3%) producând iarna spulberarea zăpezii şl vara pierderea apei din sol. 
Frecvenţa medie anuală a calmului atmosferic este de 12,9%. 

Dintre vânturile ce se resimt pe teritoriul microregiunii Valea 
Mostiştei, pot fî amintite: 

  Crivăţul - un vânt foarte puternic, rece şi uscat, care se dezvoltă la periferia 
anticiclonului siberian, având direcţia NE-SV. Bate iama, determină geruri 
mari, îngheţuri intense, polei, iar uneori viscole puternice, însoţite de viteze 
mari ale vântului, provocând spulberarea, trolenirea zăpezii, îngheţul 
solului şi degradarea culturilor, eroziunea solului, înzăpezirea arterelor de 
circulaţie. 

 Austrul - vânt uscat, prezent aproape în toate anotimpurile. El se dezvolta 
la periferia anticiclonilor centraţi în Peninsula Balcanică, în condiţiile 
existenţei unei depresiuni barice în centrul Transilvaniei. Iarna produce 
ger, vara secetă, primăvara usuca rapid câmpul umed.  
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 Băltăreţul - vânt umed, având originea în ciclonîi care se formeaza pe 
Marea— Mediterană şi în Marea Neagră. Bate în special toamna şi 
primăvara, din SE şl spre NV, sau din est spre vest, însoţit de nori negri şi 
groşi, care produc o ploaie măruntă şi caldă, de scurtă durată. Uneori bate şi 
iarna aducând ploi, iar vara, răcoare. 

 Suhoveiul - bate în perioada caldă a anului. Bate din direcţii diferite, dar 
îndeosebi din est, fiind un vânt fierbinte şi uscat, provocând seoetă şi, 
uneori, eroziunea solului şi furtuni de praf. Mai poartă numele de " 
Sărăcilâ", Traistă Goală" sau 'Traistă-n Bâţ". 

Dintre fenomenele atmosferice deosebite pot fi amintite: poleiul, 
chiciura, îngheţul şi depunerile de gheaţă - în perioada de iarnă; pentru 
toamnă şi primavară: bruma (care prezintă condiţii favorabile de formare 
încă din a doua parte a lunii septembrie şi primavara până in luna mal), 
ceaţa; pentru anotimpul de vară: evapotranspiraţla peste 700 mm, rouă 
foarte abundentă, ploile torenţiale, grindina, care apare în urma unor plot 
torenţiale de convecţie, la trecerea unor furtuni rect peste suprafaţa 
supraîncălzită. 

Fenomenul de îngheţ este specific perioadei reci a anului, primul 
inghet producăndu-se, de regulă, în prima decadă a lunii octombrie, iar 
ultimul îngheţ de primavară este semnalat, de obicei, cel mar târziu prin 
luna aprilie. 

 
Solurile 

Din punct de vedere morfologic teritoriul este situat în Bărăganul Sudic, 
considerată cea mai importantă unitate morfologica a Câmpiei Române. 
Solurile sunt soluri zonale de stepă şi au ca roci parentale loessul sau 
depozitele loessoide, Loessul este considerat ca material parental optim de 
formare a solurilor. Acesta s-a sedimentat în pleistocenul superior, fiind cel 
mai întins depozit de cuvertura. 
In zona câmpului se întâlnesc cernoziomuri ciocolatii cu petice de 
cernoziomuri castanii. în crovuri întâlnim petice de cernoziomuri levigate 
de depresiune. 
Aceste soiuri sunt caracteristice ţinutului cu climat stepic unde 
precipitaţiile sunt în jur de 500 mm şi vegetaţia este alcătuită din Ierburi. 
Sunt bogate în humus, cane atinge grosimi ce variază între 60-80 cm. Fiind 
afânate, se lucreaza uşor, primesc şi înmagazinează cantităţi de aer şi de apă 
suficientă pentru dezvoltarea plantelor. 
Fiind formate pe loess cu o structură glomerulară şi o textură lutoasă şi 
lutoasă-nlslpoasă, sunt poroase, fapt ce determină un drenaj perfect. Când 
ploile sunt abundente, apa care se afla în exces se infiltrează uşor şi în 
celelalte straturi, iar cand este insuficientă, se ridica spre suprafaţă prin 
circulaţia ascendenţă la nivelul rădăcinilor. 
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Sunt perioade, uneori destul de lungi când, din cauza căldurii şi a vânturilor, 
rezerva de apă din soî să se epuizeze, astfel că plantele pot suferi de secetă. 
Condiţiile favorabile de sol şi relief explică predominantul caracter cerealier 
al regiunii. 
 

Resursele de apă 
La nivelul teritoriului se înregistrează o suprafaţă de cea 5457 ha luciu de 
apă2, reprezentând aproape 6% din suprafaţa totală a acestuia. 
Regimul hidrografic este reprezentat de râul Mostiştea, râu autohton al 
Câmpiei Române, cu o suprafaţă totală a bazinului hidrografic de peste 
1700 km5. Lungimea totală este de 98 km, iar panta medie esle de 1%, ceea 
ce face ca apa provenită din precipitaţii sau din stratul freatic să stagneze 
sub formă de bălţi, aceasta prin amenajări având utilitate piscicolă şi pentru 
irigaţii. 
De semnalat că văile Argova şi Vânătă din Câmpul Argovei (ca şi afluenţii lor 
Cucuveanu şi Milotlna) sunt barate cu diguri, formând salbe de lacuri. 
întregul bazin al Mostiştei are peste 100 de Iazuri realizate prin mici baraje. 
Caracteristicile hldrogeologice şi hidrochimice ale formaţiunilor 
sedimentare din regiune sunt condiţionate de următorii factori: 

 *subunitatea morfologică pe care se dezvoltă; 
  *raportul de alimentare sau drenare faţă de reţeaua hidrografică. 
Condiţii favorabile ale înmagazinăril şi circulaţiei apelor subterane se 
regăsesc la nivelul următoarelor formaţiuni geologice: " în nisipuri albiene, 
 *în „stratele de Frăţeşti" (Pleistocen inferior) 
 *în nisipurile „Compexului marnos" (Pleistocen mediu) 
 *în „nisipurile de Mostiştea" (Pleistocen superior) 
 *în depozitele loessoide ale Câmpiei şi aluviunile teraselor lalomiţei şi 
Dunării. 
Stratele de Frateşti (Pleistocen Inferior) găzduiesc un orizont acvifer sub 
presiune cu nivel freatic ascensional. 
Nisipurile de Mostiştea (Pleistocen superior) bazai găzduitoare de 
orizonturi acvifere cu apă sub presiune cu nivel ascendent, pe alocuri are 
chiar nivel liber, funcţie de permeabilitatea rocilor acoperitoare, nu prea 
este exploatat. 
Orizontul freatic situat la adâncimi de 8 - 10 m la baza depozitelor loessoide 
este exploatat prin fântâni săteşti. 
 

Flora şi fauna 
Conform încadrării biogeografice, teritoriul Valea Mostiştei, se situeaza în 
regiunea de stepă, rar din punct de vedere al provinciilor floristice, face 
parte din provincia danubiano-pontică. 
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Flora şi fauna sunt caracteristice zonelor de stepă şl silvostepă, fiind direct 
influenţate de starea factorilor de mediu din judeţ şl de acţiunile antropice. 
La nivelul microregiunii, majoritatea vegetaţiei este reprezentată de culturi 
de cereale şi de plante tehnice. 
Zona stepei ocupă cea mai mare parte a judeţului Călăraşi şi prin urmare şi 
a teritoriului analizat, fiind caracterizată prin existenţa stejarului brumăriu 
{Quercus pedunculifora) şi a arţarului tătăresc (Acer tataricum), dispersate 
între terenurile agricole şi areale restrânse de pajişti secundare stepice care 
abundă în firuţă cu bulb (Poa bulbosa}, firuţă bârboasă (Andropogon 
iscbaemum), năgară (Stlpa capiilata), peliniţâ [Artemisia austriaca), laptele 
câinelui (Euphorbia stepposa), etc. 
Vegetaţia din zonă este caracterizată prin existenţa zăvoaielor de luncă 
alcatuite din salcie şi plop, şleauri de luncă cu stejar, frasin, ulm, carpen, 
cărplnrţă, vişin turcesc, plante agăţătoare, viţă de vie salbatică, cătină, lemn 
câinesc, liană grecească şi plantaţii de plop între care se intercalează pajişti 
de luncă cu Agrostis stolonrfera, Aiopecums pratensis, Agrpyron repens şi 
terenuri cultivate. 
Fauna salbatică din teritoriu este reprezentată de elemente tipice adaptate 
agrobiocenozelor din zonele de stepă şi silvostepă ca: iepurele, potârnichea, 
prepeliţa, şoparta de iarba, şarpele, dihorul de stepă, nevastulca, şobolanul, 
ciocârlia, graurul, guguştiucul, porumbelul sălbatic, turturica, sturzul, în 
păduri a fost aclimatizat fazanul. 
Fauna pădurilor de câmpie este alcătuită din exemplare de căprior, cerb, 
jder de copac, mistreţ, viezure, veveriţe, câinele enot sau mangutul 
(Nyctereutes procynoides ussuriensis Matschie), ciocănitoare, bufniţe, 
porumbel guleraţi, sticleţi, fazani, melci. Fauna luncilor şi lacurilor este 
reprezentată de vidră (lutra Intra), vulpe (Vulpes vulpes), becaţlna comună, 
iişita, raţa sălbatică, melci, acvila, şoimul, lebăda. 
în iezere şi ostroave cuibăresc: pelicanul creţ, pelicanul comun, cormoranul 
mic, cormoranul mare, barza albă, barza neagră, stârcul de noapte, sfârcul 
galben, stârcul de cireadă, lebăda de vară, lebăda de iarnă, egreta mică, 
egreta mare, lopătarul, ţigănuşul, pescăruşul albastru, raţa mică, raţa 
pestriţă, raţa mare, privighetoarea de zăvoi, fluieramI de munte, silvii, silvii 
cu capul negru, prundăraţi guleraţi mici, scoicari, privighetoarea de zăvoi, 
mierla, frunză galbenă, gaia neagră, huhurezul mic, ciuful de pădure, 
caprimuig, prigorii, codalbil. 
Peştii care populează apele lacurilor şi bălţilor sunt: carasul, crapul, plătica, 
bibanul, şalaut ştiuca. 
 

Producţia vegetală 
Cerealele deţin ponderea cea mai mare în cadrul culturilor agricole de 
câmp. Porumbul se află pe locul întâi dintre cereale. Este cultura care se 
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pretează cel mai bine condiţiilor pedoclimatice şi prin aplicarea masurilor 
agrotehnice în mod raţional s-ar obţine producţii foarte mari. 
Grâul, se află pe locul al doilea între cereale, fiind o cultură care se pretează 
foarte bine condiţiilor naturale din zonă. 
Floarea soarelui este a treia cultura ca pondere în suprafaţă. 
Viticultura este o ramura care în ultimii ani, a înregistrat o dezvoltare 
cantitativă, dar nu şi calitativă, fiind caracterizată în special prin producţia 
de soiuri hibride. 
Pomii fructiferi se găsesc mai ales pe marginea arterelor de penetraţie şi în 
gospodăriile individuale. Speciile de pomi fructiferi din zona sunt: caisul, 
zarzărul, prunul, vişinul, mărul, nucul, gutuiul, parul, dudul, cireşul. 
Hărţi - pianul localizării teritoriului Harta localizării în cadru judeţului,  
Teritoriul Valea Mostiştei este amplasat situată în regiunea de nord-vest a 
judeţului Călăraşi, în imediata vecinătate a judeţelor Ilfov la vest şi Ialomiţa 
la nord, la jumătatea distanţei între Bucureşti si Călăraşi, adică cca. 50 de 
km. 
 
Din punct de vedere al reliefului, aparţine Câmpiei Bărăganul Mostiştei (sau 
Bărăganul Sudic), ce face parte din partea sudică a Câmpiei Române. 
Relieful caracteristic este compus din Câmpia Mostiştei, Câmpia Lehtiului şi 
lunca Mostiştei (Câmpul Argovei), cu altitudini sub 200 m. 
 

 

 

Harta teritoriului Valea Mostiştei  

Prezintă teritoriul Valea Mostiştei în contextul judeţului Călăraşi, din care 
face parte. Pe hartă sunt marcate liniile de demarcaţie ale teritoriului 
precum şi contururile unităţilor administrativ teritoriale care compun 
teritoriul. 
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Sunt evidenţiate principalele căi de comunicaţii de care se bucură teritoriul: 
calea ferată Bucureşti - Constanţa şl Bucureşti - Olteniţa (pentru partea 
vestică a teritoriului) şi Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, drumul 
naţional DN3 Bucureşti - Călăraşi şi Bucureşti - Olteniţa din perspectiva 
traficului rutier. 
Este, de asemenea, marcată reţeaua de drumuri judeţene şi comunale care 
deserveşte teritoriul. 
 
Reţeaua hidrografică bogată este evidenţiată Th cadrul hărţii teritoriului, în 
scopul surprinderii principalelor resurse naturale de la nivelul acestuia. 
Sunt evidenţiate şi principalele caracteristici ale economiei locale: 
agricultura, pescuitul, creşterea animalelor, procesarea alimentelor, precum 
şi capacităţile de cazare tip camping la nivelul teritoriului. 

 

Populaţie, demografie  

în localităţile cuprinse în teritoriul Valea Mostiştei, la 1 iulie 2009, se 
înregistra o populaţie totală de 37.699 de locuitori, distribuită în 11 comune 
şi un oraş mic, conform datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de 
Statistică a judeţului Călăraşi. 
La nivelul localităţilor care compun teritoriul analizat, populaţia variază 
într-un interval cup: între 1.437 şi 6.319 locuitori, cel mal populat fiind 
oraşul Lehliu Gară, iar cea slab populată fiind comuna Gurbăneşti. 
în ceea ce priveşte densitatea populaţiei la nivelul teritoriului, calculată pe 
baza datelor la 1 iulie 2009, aceasta este în medie de 40,2 loc./km2, cu mult 
sub media calculată la nivelul judeţului Călăraşi de 64 loc./km2, specifică 
zonelor de cîmpie, mai izolate geografic. 

 



13 
 

P
o

p
u

la
ţi
e
 

P
o

p
u

la
ţi
e

 2
0
0

2
 

P
o

p
u

la
ţi
e

 I
u

lie
 2

0
0
9

 

E
v
o

lu
ti
e

/R
e

g
re

s
ie

 

S
o

ld
u

l 
m

ig
ră

ri
i 
2
0

0
8

 

S
o

ld
u

l 
n

a
tu

ra
l 

{n
a

ta
lit

a
te

a
- 

|m
o

rt
a

lit
a

te
) 

2
0

0
8

 

S
u

b
 1

4
 a

n
i,
 i
u

lie
 2

0
0
9

 

P
e

s
te

 6
0
 a

n
i,
 i
u

lie
 2

0
0
9

 

P
o

p
u

la
ţi
a

 d
e

 v
â

rs
tă

 a
c
ti
v
ă

 

(1
4

 -
6
0

 d
e

 a
n

i)
, 

iu
lie

 2
0
0
9

 

S
o

m
a
J
 2

0
0

9
 

TOTAL 4149
7 

3769
9 

-3798 11.8 -15.4 6474 10665 2056
0 

727 

 100% 100% Regres ie 
- - 

17% 28% 55% 3.5% 

Lehliu Gară 6562 6319 -243 6 -32 1027 1323 3969 169 

 16% 17% Regresie   16% 21% 63% 4.3% 

Frăsinet 2048 1752 -296 -6 -8 267 595 890 44 

 5% 5% Regresie   15% 34% 51% 4.9% 

Gurbăneşti 1662 1437 -225 5 -27 253 543 641 12 

 4% 4% Regresie   18% 38% 45% 1.9% 

Ileana 3872 3262 -610 -8 -21 608 1056 1598 61 

 9% 9% Regresie   19% 32% 49% 3.3% 

Lehliu Sat 2985 2792 -193 6 3 427 836 1529 113 

 7% 7% Regresie   15% 30% 55% 7.4% 

Nicolae          

Bălcescu 1707 1572 -135 -3 -11 297 420 855 34 
 4% 4% Regresie   19% 27% 54% 4.0% 

Săruleşti 3174 3116 -58 46 -10 634 705 1777 64 
 8% 8% Regresie   20% 23% 57% 3.6% 

Sohatu 3558 30S5 -493 30 -41 485 1212 1368 77 
 9% 8% Regresie   16% 40% 45% 5.6% 

Tămădău          

Mare 2614 2328 -286 8 -17 436 545 1347 26 
 6% 6% Regresie   19% 23% 58% 1.9% 

Valea          

Argovei 2792 2458 -334 5 -20 439 808 1211 68 
 7% 7% Regresie   18% 33% 49% 5.6% 

Plătăreşti 4317 3734 -583 35 -2 617 899 2218 59 
 10% 10% Regresie   17% 24% 59% 2.7% 

Mănăstirea 6206 5864 -342 14 -3 984 1723 3157 NA 
 15% 16% Regresie   17% 29% 54% NA 

Şomajul a fost calculat ca procent al şomerilor Înregistraţi din loial populare de varstă activă la 2009 Pentru comuna Mănăstirea 

nu au putut fi procesate datele pentru 2009 

Dinamica populatiei 

Teritoriul Valea Mostiştei are, la nivelul anului 2009, o structură 
demografică specifică zonelor de câmpie, cu o populaţie în scădere şi 



14 
 

îmbătrânită. Din totalul populaţiei, 72% reprezintă populaţie între G-60 de 
ani, iar restul de 28% populaţia îmbătrânită, cu vârste de peste 60 de ani. 
Dinamica populaţiei teritoriului evidenţiază o scădere constantă începând 
cu 2002, perioadă Tn care s-a pierdut cca. 9 % din populaţie. 
Deşi rata sporului natural ai populaţiei la nivelul teritoriului (diferenţa 
dintre numărul nou născuţilor şi numărul persoanelor decedate) pentru 
anul 2008 se menţine negativă (-1,8 0/00), comparată cu unităţile superioare 
este mai mare decât rata înregistrată la nivel judeţean (- 2.5 0/00)  Şi cea de la 
nivelul Regiunii Sud Muntenia (-3,4 0/00)1 dar mai scăzută decât sporului 
natural la nivelul întregii ţări (-1,5 0/00). 
Comunele din teritoriu cu cel mai mare spor natural, potrivit datelor 
disponibile pentru anii 2005-2009 sunt: Săruleştl, Nicofae Bălcescu şl 
Tămădău Mare. Cel mai scăzut spor natural s- a înregistrat pentru comunele 
Mănăstirea, Lehliu Sat şi Frăsinet. 
Soldul mi graţiei se înregistrează negativ pentru anul 2009 la nivelul 
întregului teritoriu. Localităţile care au înregistrat în ultimii cinci ani 
(perioadă pentru care am analizat date) sold migratoriu pozitiv, cu un 
număr de persoane sosite cu domiciliul în localităţi mai mare decât numărul 
celor plecate sunt: Sâruleşti, Tămădău Mare, Nicolae Bâlcescu, LeWiu Sat şl 
oraşul Lehliu Gară. 
Cel mal mare număr de persoane sosite în teritoriu s-a înregistrat în anul 
2008, ca urmare a perioadei de dezvoltare a economiei înregistrată pentru 
2007. Pentru 2009, an de criză economică, acesta a scăzut cu mult peste 
nivelul anului 2005. 
Analiza mobilităţii spaţiale a populaţiei ia nivelul teritoriului are un roi 
important, aceasta fiind alături de natalitate, unul dintre factorii creşterii 
sau descreşterii numărului populaţiei. Cauzele care determină mobilitatea 
spaţială a populaţiei sunt variate şi implică întotdeauna existenţa unor 
factori de respingere în regiunea de plecare (reprezentaţi în cadrul 
teritoriului prin lipsa confortului de tip urban şi a oportunităţilor de 
dezvoltare personală, mai ales pentru popufaţia tânără), precum şi a unor 
factori de atracţie în regiunea de sosire (reprezentaţi de posibilitatea 
obţinerii unei proprietăţi într-un cadrul natural favorabil şi de un anumit 
stil de viaţă liniştit, în special pentru popufaţia de vârsta apropiată 
pensionării). 
Pentru teritoriu, datele privind migraţia la nivelul teritoriului cuprind şi 
datele statistice existente aferente migratei internaţionale. Este de 
menţionat că, la nivelul întregii ţâri, datele statistice disponibile nu surprind 
cu acurateţe evoluţia mlgraţiei internaţionale. Pentru o imagine mai 
apropiată de realitate prezentăm concluziile unei cercetări sociologice 
publicată de către Fundaţia Soros, în 2006: "Peste o treime dintre 
gospodăriile ţării, aproximativ două milioane şi jumătate, au avut cel puţin 
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unul dintre membri plecat în străinătate după 1989. Aproximativ o cincime 
dintre gospodăriile României au avut cel puţin un membru care a lucrat în 
străinătate. Ponderea persoanelor de 18-59 ani care au lucrat în străinătate 
după 1989 este de cel puţin 12%. 
 

Populaţia pe grupe de vârstă şi etnii  

Analiza populaţiei pe grupe de vârstă relevă un procent de 55% al 
populaţiei de vârstă activă, care poate fi încadrată pe piaţa muncii, sub 
mediile judeţeană, regională şi naţională. Diferenţa o regăsim în procentul 
populaţiei cu vârsta de peste 60 de ani - care este de 28% din populaţia 
totală a teritoriului. 
De subliniat ca populaţia tânără este cu un procent mai mare decât media 
judeţeană şi cu două faţă de mediile regională şi naţională. 
Populaţia 
pe 
categorii 
de vârste 

National % 
Regional 
(Sud 
Muntenia) 

% 
Judeţul 
Călăraşi % 

Valea 
Mostiştei 

% 

0-14 ani 3265476 15% 468053 15% 51186 16% 6474 17% 

15-60 ani 14034289 65% 2085408 63% 192476 62% 20560 55% 

60 ani şl 
peste 

4204677 20% 711064 22% 69217 22% 10665 28% 

Total 21504442 100% 3284525 100% 312879 100% 37699 100% 

 

Evoluţia populaţiei, din perspectiva grupelor de vârstă între 2002 - 2009, pe 
baza datelor oficiale, arată o scădere cu un procent a populaţiei tinere de la 
18% în 2002 la 17% în 2009, încadrându-se în tendinţele naţionale şi 
europene. O scădere se înregistrează şi în totalul populaţie cu vârste de 
peste 60 de ani - cu cca 2 procente, astfel că se echilibrează dinamica prin 
creşterea populaţiei de vârstă activă (15-60 de ani). 
Conform ultimului recensământ al populaţiei din 2002, situaţia la nivelul 
teritoriului evidenţia o populaţie majoritară română - cu un procent de 94% 
din total populaţie, la care se adaugă o populaţie de cca 5,9 % de etnici 
rroma. Din datele demografice analizate comuna cu cea mai semnificativă 
miniritate rroma este Sâruleşti, cu peste 14 % din totalul populaţiei, urmată 
de oraşul Lehliu Gară cu 9,3%. Cel mai mic număr de etnici rromi se 
înregistra la Sohatu - doar 1,1 % din populaţie. 
La nivelul celorlalte comune populaţia rroma înregistra procente cuprinse 
între 2,5 % şi 9%, conform tabelului de mal jos. 

Localitatea 
Populaţie 
Rroma 

% din total 
populaţie 

Oraş Lehliu Gară 611 9.3% 

Frâ sinet 94 4.6% 
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Gurbăneşti 150 9.0% 

Ileana 98 2.5% 

Lehliu Sat 88 2.9% 

Nicolae Bălcescu 43 2.5% 

Sâruleşti 458 14.4% 

Sotiatu 38 1.1% 

Tămădău Mare 71 2.7% 

Vafea Argovei 122 4.4% 

Plătăreşti 263 6.2% 

Mănăstirea 438 7.1% 

 

Pe baza studiilor recente privind etnia rromă, este posibil ca numărul 
persoanelor care se recunosc ca fiind de etnie romă să fie mai ridicat, 
cunoscută fiind reticenţa etnicilor rromi de a se declara ca atare în perioada 
realizării recensământului, când politicile publice antidiscriminare nu erau 
implementate. "Se ştie că datele recensământului din 2002 (ca şi cele de la 
recensămintele anterioare) subestimează masiv dimeniunea reală a 
minorităţii romilor, prin calitatea declaraţiilor" (Gheţău, O perspectivă din 
anul 2007 asupra populaţiei României în secolul 21, 2007, pg 47). 
Coroborând informaţiile regăsite şi în alte cercetări sociologice care au stat 
la baza generării de programe specifice comunităţilor de romi, se poate 
estima că numărul real al locuitorilor de etnie roma este mai mare cu 50 
pâna la 100 locuitori de alte etnii sunt menţionaţi la recensăminte în număr 
nesemnificativ la nivelul teritoriului. 
 
Populaţia activă şi inactivă  

Potrivit datelor statistice disponibile, la nivelul anului 2002, la nivelul 
teritoriului, din totalul de 41.497 de locuitori, se înregistra un număr de 
13.467 de persoane active - cuprinzând aici atât persoanele care desfăşurau 
o activitate economică retribuită, cât şi populaţia aflată în căutarea unui loc 
de muncă, incluzând salariaţii, muncitorii independenţi, dar şi şomerii sau 
tinerii în căutarea primului loc de muncă. 
Cercetările realizate în cadrul studiului PROROM1, realizai de Banca 
Mondială propuneau, in iulie 2005, estimarea numărului totat real de 
persoane roma la minimum 730 174 şi maximum 968 275 fată de datele 
recensământului oficial din 2D02. unde populaţia roma era de 535 140 de 
persoane. 
în ce priveşte populaţia inactivă, conform datelor de la recensământul din 
2002, aceasta era de 25.430 persoane (din totalul celor 41.497 de locuitori) 
- cuprinzând aici pe aceia care nu au atins încă vârsta necesară intrării pe 
piaţa muncii, care sunt în curs de formare (elevii, studenţii, militarii în 
termen pentru anul de referinţă), precum şi femeile casnice şi pensi Trebuie 
menţionat că dezechilibrul în structura pe vârste determinat de scăderea 
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natalităţii şl de fenomenul de migraţie al populaţiei tinere are influenţe 
sociale majore asupra raportului dintre numărul persoanelor active 
ocupate şl cele întreţinute şi inactive, mai ales în ultimii ani, pentru care nu 
sunt disponibile date statistice relevante. 
Din analiza datelor privind populaţia ocupată, pe sexe şi statut profesional, 
la recensământul din 2002, reiese faptul că, la nivelul teritoriului, cel mai 
mare număr de persoane active erau salariaţi (cca. 50 % din totalul 
persoanelor ocupate). Celelalte categorii care înregistrau un număr 
semnificativ al populaţiei erau lucrători pe cont propriu {cca. 30 % din 
persoanele ocupate) şi alte 10 %). lucrători în gospodăria proprie. 
Categoria de persoane ocupate ca patroni/ întreprinzători privaţi 
contabiliza puţin peste 1 % din totalul celor ocupate. 
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Oraş lehliu Gară 2054 
144
9 

76 351 3 74 101 

Frăsinet      356 179 4 115 11 18 29 

Gurbăneşti      312 165 - 85 3 28 31 

Ileana 1178 321 21 481 1 249 105 

Lehliu       890 461 9 241 18 64 97 

Nlcolae Bălcescu       530 254 3 219 4 30 20 

Saruleşti       994 484 2 353 9 108 38 

Sohatu       957 267 7 409 
- 

205 69 

Tămădău Mare       966 437 5 296 - 119 109 

Valea Argovei       734 301 5 257 20 104 47 

Patareşti 1226 833 12 301 - 41 39 

Mănăstirea 1628 727 17 493 5 176 21 î 

 

Şomajul la nivelul teritoriului  

In urma analizei datelor puse la dispoziţie de către Direcţia Judeţeană de 
Statistică a judeţului Călăraşi, preluate de ia Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului începând cu anul 2006 observăm că 
teritoriul a traversat o perioadă de scădere a şomajului în 2007, urmată de 
o creştere semnificativă pentru ultimii 2 ani - aproape dublul numărului de 
şomeri înregistrat în 2007. Numărul femelfor şomere este mai mult decât 
dublu faţă de anul 2007 şi cu peste 100 de persoane mai mare decât în 
2006. 
Numărul şomerilor neîndemnizaţi era de peste 85% în perioada 2006-
2008, Tnsă la nivelul anului 2009 numărul acesta a scăzut cu cca. 24 de 
procente. Această diferenţă s-a transferat în procentul şomerilor 
îndemnizaţi, care a crescut până la 39%. 
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Evoluţia numărului de şomeri din perspectiva nivelului de educaţie 
evidenţiază în perioada criză o creştere a numărului de şomeri cu studii 
medii şl studii superioare. De asemenea, pentru 2009, numărul şomerilor cu 
vârste cuprinse între 35-45 de ani şi peste în ceştere comparativ cu anii 
precedenţi - cu aproximativ 4 şi respectiv 2 procente. 
Situaţia este explicabilă şi din perspectiva nivelului educaţional al 
populaţiei dlnteritoriu conform recensământului din 2002: aproximativ 
30% din populaţie sunt absolvenţi ai ciclului primar ca nivel maxim de 
educaţie şi alte 30% au absolvit nivelul gimnazial, în vreme ce numai 1,6% 
din populaţia zonei absolvise învăţământul superior. După 2002 calitatea 
nivelului educaţional al populaţiei din teritoriului urmăreşte tendinţele în 
scădere de la nivel naţional, ceea ce conduce la o slabă capacitate de a 
obţine un loc de muncă. 
Comparând situaţia şomajului la nivelul teritoriului cu cel de la nivelul 
judeţean, al macroregiunii dincare face parte teritoriul şi cu nivelul 
naţional, se constată o dinamică similară pentru ultimii trei ani (2007-
2009), cu menşiunea că la nivelul teritoriului Valea Mostiştei creşterea 
numărului persoanelor şomere a fost mai accentuată decît în cazul 
celorlalte niveluri menţionate. 
Interes redus fata de  oportunitatile de finantare in cadrul GAL Valea 

Mostistei la modul general, si in special din partea reprezentantilor 

categoriilor defavorizate. Care sunt factorii care determina aparitia 

fenomenului si cumpoate fi elinfluientat de procesul de animare si de alte 

metode de transmitere a informatiei. Care ar fi celelalte metode?  Temaeste 

importanta deoarece poate explica fenomenul manierei participative putin 

dezvoltate si ainteresului redus fata de oportunitatile de finantare din GAL. 

Rezultatul estimat si concluziile evidentiate pot inbunattii absortia 

resurselor financiarein teritoriu. Obiectul cercetarii este exploratoriu si 

explicativ. 

 

Precizări metodologice cu privire la ipotezele si la 

chestionarul specific acestora  

 
1. Ipoteza 

Temele de cercetare ale acestui studiu deriva din anexa I la contractul 
aferent realizarii unui studiu de zona comprehensiv care prin utilizarea 
unor metode de cercetare si instrumente de masura sociologice 
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constructive, relevante sa identifice si sa promoveze metodologii adecvate 
care sa: asigure un nivel de performanta ridicat activitatii GAL-ului, sa 
dezvolte maniera participativa a tuturor factorilor interesati din teritoriu, 
sa identifice cele mai potrivite metode pentru marirea gradului de absortie 
a masurilor financiare existente in programul LEADER. Pentru realizarea 
acestor deziderate, trebuie identificata in mod corect o explicatie cauzala 
care de regula este compusa din doua elemente distincte: un enunt cauzal si 
un model explicativ al procesului de producere a efectului de catre cauza.  
Enuntul cauzal stabileste, sub forma unei relatii universale si necesare, sub 
forma de lege, dependenta unui fenomen (efectul) de un alt 
fenomen(cauza): „ori de cate ori C, atunci si E” sau „C este cauza lui E”. 
Empiric, enuntul cauzal i-a forma unui enunt de covariatie:  variatia lui C 
este insotita de variatia lui E (Catalin Zamfir, pag 19, Spre o paradigma a 
gandirii sociologice). Covariatia poate fi discreta : disferitele stari distincte 
ale lui C sunt insotite de srtari distincte ale lui E. Este cazul legi 
productivitate/stratificare sociala : productivitatii la nivelul de subzistenta 
ii corespunde o societate egalitara; raritatii, o societate inegala; abundentei, 
o societate egalitara. Covariatia poate fi continua , cantitativa: „Cu cat este 
mai mare C, cu atat este mai mare E”. Legea ierarhie/diferentiere a 
satisfactei muncii este de acest tip.  
Modelul explicativ.  Enuntul cauzal are el insusi nevoie de explicatie. El 
afirma doar ca C este cauza lui E, raspunzand astfel la intrebarea „de ce E?” 
– „pentru ca C.” El nu ofera nici o explicatie procesului prin care C il produce 
pe E. Doar stiind cum se produce un efect, putem stii de ce este cauzat de un 
fenomen anume. Este necesar deci sa distingem explicatia unui fenomen, de 
explicatia unei legi cauzale.  La aceasta ultima intrebare raspunde modelul 
explicativ al procesului de producere cauzala. Legile cauzale enuntate mai 
inaninte nu sunt complete din acest punct de vedere. Ele sunt doar enunturi 
cauzale. Pentru a fi complete trebuie sa le asociem cate un model explicativ 
care sa evidentieze mecanismele producerii cauzale: de exemplu de ce si 
cum creaza elgalitate sau inegalitate sociala nivelul de productivitate a 
muncii?  De ce si cum aparitia unei amenintari externe creste coeziune 
grupurilor sociale? De ce si cum pozitia ierarhica influienteaza nivelul de 
satisfactie a muncii? Prin modelul expluicativ legea cauzala se integreaza 
intr-un corp teoretic mai general. Existenta unui model explicativ plauzibil 
poate fi considerata drept o prima verificare a unui enunt cauzal, 
conferindu-i acestuia statutul unei ipoteze solide. Analiza teoretica le 
selecteaza din multimea ipotezelor rivale pe qacelea care par mai plauzibile, 
propundu-le verificari empirice, mai mult, verificare empirica nu este nici 
ea absoluta. Analiza teoretca poate preciza conditiile in care regularitatea 
empirica constatata este posibil sa nu mai fie valabila. Modelul explicativ 
constituie deci atat un prim test al ipotezelor cauzale, cat si un complement 
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al verificarii empirice, o parte esentiala a sistemului de testare finala. 
Practica sociologica a scos la iveala faptul ca explicatia cauzala, atat de 
simplu de manuit la prima vedere, ridica de fapt o multime de dificlutati. 
Inca din stadiul incipient trebuie formulate in mod corect cele mai potrivite 
presupozitii. Astfel in cazul temei noastre de cercetare cele mai potrivite 
presupozitii in cadrul formularii ipotezei ar trebui formulate tinadu-se cont 
de anumite observatii directe, de exemplu:      

  Exista un interes redus fata de  oportunitatile de finantare in cadrul 
GAL Valea Mostistei la modul general, si in special din partea 
reprezentantilor categoriilor defavorizate. Se presupune faptul ca, daca 
nivelul de animare se accentueaza si se diversivica, numarul solicitantilor 
care doresc sa acceseze proiecte in cadrul GAL-ului va creste. Se presupune 
ca, daca cetatenii din Microregiune vor fi mai bine informati gradul de 
transparenta al programului si nivelul de incredere al cetatenilor in acest 
program vor creste. In masura in care anumite masuri cuprinse in 
portofoliul de masuri al GAL-ului se vor plia mai bine pe nevoi concrete si 
reale din teritoriu gradul de absorbtie financiara se va dezvolta.  Se 
presupune ca, daca administratia publica locala ar dori sa devina un vector 
de transmitere a informatiilor specifice GAL-ului atunci numarul de 
solicitanti v-a creste. Implicarea unor alti potentiali vectori de comunicare 
ar facilita accesul la informatii de specialitate si astfel numarul de proiecte 
depuse ar creste. Gasirea unor solutii potrivite de sprijin financiar pentru 
asigurarea cofinantarii ar dezvolta maniera participativa a cetatenilor. 
Promovarea unor exemple de bune practici usor de multiplicat ar putea sa 
mareasca gradul de atractivitate al ofertelor financiare existente in zona 
GAL-ului. Asigurarea egalitatii de sanse prin accentuarea efortului de 
animare in zonele defavorizate ar putea marii numarul de proiecte initiate 
din partea acestor beneficiari.Pentru ca aceste presupozitii sa-si 
demonsrtreze valentele cauzale ele trebuiesc reformulate astfel: 

o Cu cat nivelul de animare se accentueaza si se diversifica cu atat se 
mareste numarul solicitantilor; 

o Cu cat va creste volumul de infirmatii transmis cetatenilor cu atat va 
creste si gradul de transparenta al programului si de asemenea gradul 
de incredere al cetatenilor in program; 

o Cu cat specificul masurilor finantate de GAL se va plia mai bine pe 
nevoile reale de dezvoltare specifice teritoriului cu atat numarul de 
proiecte va creste, crescand de asemenea corespunzator si impactul 
acestora; 

o Cu cat administartia publica locala va dori sa devina un vector mai bun 
de comunicare si de transmitere a informatiilor cu atat numarul de 
proiecte va creste; 
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o Cu cat vor fi identificati si activati mai multi vectori de comunicare si de 
transmitre a informatiilor relevante despre oportunitatile de finantare 
din GAL cu atat va creste gradul de absorbtie financiara; 

o Cu cat de mult se vor simplifica procedurile si se vor dezvolta 
mecanisme care sa sprijine solicitantii pentru a dobandi capacitatea 
financiara de cofinantare cu atat numarul de proiecte depuse va creste; 

o Cu cat se va mari numarul de proiecte de succes, exemple de buna 
practica, diseminate in teritoriu cu atat se va mari si numarul celor 
care vor aplica; 

o Cu cat se va amplifica gradul de animare a teritoriului, in zona 
categoriilor defavorizate, rromi, folosindu-se cele mai eficiente 
procedee cu atat va creste si egalitatea de sanse si numarul cetatenilor 
din aceasta categorie care vor depune proiecte; 

o Cu cat activitatea GAL-ului se va perfectiona si va deveni mai eficienta 
din punct de vedere institutional cu atat va creste calitatea serviciilor 
specifice oferite beneficiarilor si numarul de proiecte depuse si 
finantate va creste; 

 Scopul cercetarii il constituie identificarea si implementarea unor 
procedee eficiente  de absorbtie financiara care sa asigure coerenta 
prcesului de dezvoltare rurala durabila conform PDL.  
Obiectivele specifice sunt:  
- dezvoltarea manierei participative a cetatenilor si marirea gradului de 
absorbtie a resurselor financiare existente in zona GAL Valea Mostistei; 
- indeplinirea indicatorilor tehnici si financiari pana la sfarsitul primei 
perioade de finantare;  
- dezvoltarea capacitatii institutionale a GAL-ului Valea Mostistei astfel incat 
sa corespunda din toate punctele de vedere la exigentele programului 
LEADER. 
Chestionarele sunt instrumentele care vor fi folosite in procesul de analiza 
sociologica. 
 
2. Definirea şi rolul chestionarelor  
Chestionarul este astăzi una dintre cele mai frecvente şi uzuale tehnici 
utilizate în ştiinţele socio-umane. Practic, chestionarul este principala 
metodă de colectarede date care folosesc investigaţiei ştiinţifice. În forma sa 
actuală, chestionarulse află în punctul de convergenţă a trei tipuri de 
intervenţii. Pe de o parte,exigenţele administrative au dus la multiplicarea 
documentelor şi formularisticilor(chestionarul de tip oficial), concepute ca 
instrumente de colectare a informaţiilor. 
Este suficient să ne gândim că primul contact cu o instituţie se realizează pe 
baza unui chestionar (concurs, angajare, notariat, poliţie) sau că fiecare 
dintre noi completează frecvent diferite tipuri de chestionare, mai ales în 
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interacţiunea cu structurile administrative. În al doilea rând, necesităţile 
cercetării sociale au impus perfecţionarea obţinerii răspunsurilor prin 
intermediul chestionarului. Folosite la început de către etnologi, 
chestionarele au fost perfecţionate în urma colaborării dintre sociologi şi 
psihologi. Astăzi, de fapt, aproape că nu există sociolog care să nu fi lansat 
propriul chestionar. În fine, practica medicală şi psihologică recentă a 
impus recursul la diferite tehnici individuale de cercetare. Cele trei direcţii 
convergente au contribuit la perfecţionarea tehnicii chestionarului şi la 
răspândirea şi chiar generalizarea aplicării lui pentru culegerea 
informaţiilor. 
Practica relativ curentă a utilizării chestionarelor face ca o mare parte a 
populaţiei să fie deja familiarizată cu ele, ceea ce permite realizarea unui 
contact mai rapid şi mai facil între operatorul de interviu şi subiect. 
Chestionarul de cercetare reprezintă o tehnică şi, corespunzător, un 
instrument de investigare constând, dintr-un ansamblu de întrebări scrise 
şi, eventual imagini grafice, ordonate logic şi psihologic, care, prin 
administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, 
determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi 
înregistrate în scris. Pentru cercetarea sociologica care se desfasura   
chestionarul va fi instrumentul cel mai potrivit, care sa ofere informatiile 
relevante din interiorul microregiunii Valea Mostistei. 
 
3. Cum vom construi chestionarul cel mai adecvat pentru GAL Valea 
Moștistei? 
Succesiunea de întrebări (sau imagini) fixate în scris, grafic presupune o 
 ordonarea logică a întrebărilor se ia drept criteriu timpul: subiectul este 
pus în situaţia de a răspunde mai întâi despre trecut, apoi despre prezent şi, 
în fine, despre viitor. Un alt criteriu curent de ordonare este cel dat de 
gradul de abstractizare: mai întâi se va răspunde la întrebările concrete şi 
abia apoi la cele mai abstracte. În funcţie de temă, tema fiind una specifica 
problematici GAL-ului Valea Mostiștei, de universul anchetei, va prevala 
ordinea logică sau cea psihologică. O anchetă în rândul persoanelor adulte 
cu un grad ridicat de cultură accentuează elementele raţionale ale ordonării 
stimulilor (întrebărilor), în timp ce investigarea, spre exemplu, a 
adolescenţilor, trebuie să rezolve în primul rând cerinţa de ordin 
psihologic a structurării chestionarului. Oricum, întrebările urmează o 
succesiune riguroasă, nefiind vorba despre o „ploaie de întrebării” la 
întâmplare. 
Orice investigaţie sociologică pentru care se aplică un chestionar porneşte 
de la una sau mai multe ipoteze. Nu există chestionar care să nu pornească 
de la nişte ipoteze, mai mult sau mai puţin conturate așa cum este cazul și in 
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situația de față. Ipotezele sau stabilit și au fost prezentate in capitolele 
anterioare. 
Chestionarul este parte a ciclului unei anchete sociologice, care porneşte de 
la o problemă generală, pe care-şi propune s-o cerceteze şi analizeze. 
 
Ciclul anchetelor sociologice 
Ancheta sociologică se particularizează în universul cercetărilor sociologice 
concrete (empirice, de teren) prin aceea că utilizează cu precădere 
chestionarul şi interviul pentru culegerea informaţiilor. Bazându-se pe 
modalităţi interogative în obţinerea informaţiilor, ancheta sociologică are 
un caracter neexperimental, cu un grad relativ scăzut de control al 
cercetătorului asupra variabilelor analizate. 
Ea va combina de multe ori modalităţile interogative de obţinere a 
informaţiilor cu studiul documentelor sau cu observaţia ştiinţifică. Ancheta 
sociologică se distinge de alte tipuri de cercetări sociologice concrete (de 
teren, empirice) prin utilizarea, în principal, a chestionarului şi interviului 
pentru obţinerea informaţiilor şi nerecurgerea la experiment. Ancheta 
sociologică are ca scop nu numai cunoaşterea aspectelor subiective (opinii, 
atitudini, aspiraţii, interese, etc.), dar şi a celor obiective şi nu necesită 
recurgerea obligatorie la eşantionare. 
Întrebările sau imaginile cuprinse în chestionar au funcţia de stimul 
declanşator de comportamente verbale sau non verbale. Comportamentul 
verbal – răspunsurile la întrebări – variază de la individ la individ şi este 
influenţat de o multitudine de factori, de la personalitatea celui anchetat şi 
situaţia-cadru de desfăşurare a anchetei la personalitatea celui care 
realizează ancheta socială, tema investigaţiei, structura chestionarului, 
timpul când are loc aceasta. 
 
4. Clasificarea chestionarelor utilizate in GAL Valea Mostiștei  
Chestionarele pot fi clasificare după conţinutul informaţiilor, după forma şi 
modul de aplicare. 
Primul criteriu de clasificare a chestionarelor după conţinutul informaţiilor 
adunate vizează calitatea informaţiilor. Din acest punct de vedere se disting 
două tipuri de chestionare: chestionarele de date factuale şi chestionarele 
de opinie. 
Chestionarele de date factuale sunt de tip administrativ, referitoare la fapte 
obiective, susceptibile de a fi observate direct şi verificate şi de alte 
persoane. Orice formular tip reprezintă în fond un chestionar, dar 
formularele tip din administraţie corespund prea puţin unor necesităţi mai 
îndepărtate: de centralizare a datelor, de prelucrare secundară a lor. Aici 
intervine rolul sociologului. 



24 
 

În investigarea fenomenelor socio-umane nu există chestionar care să nu 
cuprindă şi întrebări factuale. Informaţia obţinută prin astfel de întrebări nu 
poate fi pusă la îndoială. Întrebările factuale vor fi grupate în întrebări de 
cunoştinţe – stabilesc nivelul de cunoaştere despre natură şi societate la 
modul general, iar in special vor fi introduse şi întrebări de identificare 
(vârstă, stare civilă, situaţie şcolară sau profesională alături de intrebari 
privind PNDR-ul, programul LEADER  și GAL-ul). 
Chestionarele de opinie se referă la date imposibil de observat direct. În 
fond, acest al doilea tip de chestionare nu sunt numai de opinie, ci cu 
ajutorul lor se studiază atitudinile, motivaţia, interesele, disponibilităţile şi 
înclinaţia, într-un cuvânt tot ce ţine de psihologia persoanei, trăirile ei 
subiective. În investigarea fenomenelor sociale (economice, demografice, 
antropologice), este greşit să ne limităm la consemnarea opiniilor. 
Interesează în primul rând faptele, realitatea obiectivă şi abia apoi 
reflectarea ei în conştiinţa publicului. 
Dacă primul criteriu de clasificare a chestionarelor după conţinut viza 
calitatea informaţiei dobândite, cel de-al doilea criteriu se referă la 
cantitatea informaţiei. 
În acest sens, se poate vorbi de două tipuri de chestionare. În primul rând 
chestionarele speciale, cu o singură temă. În al doilea rând, chestionarele 
omnibus sunt cele cu mai multe teme. Pentru GAL vom folosi chestionare 
omnibus. Acestea sunt cel mai des întâlnite. Superioritatea chestionarelor 
omnibus nu rezultă, în primul rând, din cantitatea mai mare de informaţii 
cu privire la fiecare fapt sau fenomen social în parte, ci din posibilitatea 
de a surprinde interacţiunea şi condiţionarea acestora. Aspectul cantitativ 
se raportează, până la urmă, tot la aspectul calităţii. Chestionarele omnibus 
sunt specifice cercetării fundamentale în sociologie. Ele permit aplicarea 
analizei secundare, iar din punctul de vedere al costului sunt mai practice. O 
dată stabilit un eşantion, pare raţional să se urmărească mai multe teme cu 
ocazia aplicării unui singur chestionar, decât să se recalculeze noi 
eşantioane şi să se aplice, după necesităţi, mai multe chestionare speciale. 
După forma întrebărilor, se pot distinge chestionare cu întrebări închise, 
chestionare cu întrebări deschise şi chestionare cu întrebări atât închise, cât 
şi deschise. 
Chestionarele cu întrebări închise (sau precodificate) nu permit decât 
alegerea răspunsurilor dinainte fixate în chestionare (da, nu, nu ştiu). 
Gradul de libertate al subiectului este redus, dat fiind că răspunsul trebuie 
să se încadreze întruna din categoriile propuse de cercetător. Acest lucru 
presupune din partea subiectului existenţa unor opinii şi cunoştinţe bine 
cristalizate, iar din parteacercetătorului o bună cunoaştere a realităţii. 
Chestionarele cu întrebări deschise (libere, postcodificate), spre deosebire 
de cele închise (precodificate), lasă persoanelor anchetate libertatea unei 
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exprimări individualizate a răspunsurilor. Vor apărea variaţii în ceea ce 
priveşte forma şi lungimea răspunsurilor, fapt ce îngreunează codificarea, 
dar care aduce un plus în cunoaşterea particularităţilor unei populaţii 
privind: coerenţa logică, corectitudinea gramaticală, volumul lexical, 
formularea, viteza de exprimare şi capacitatea de justificare a opţiunilor 
exprimate. Întrebările deschise permit culegerea unor informaţii bogate 
asupra tuturor temelor, fără riscul sugestibilităţii. 
Întrebările închise şi deschise au avantaje şi dezavantaje. În cazul unor 
opinii insuficient cristalizate, chestionarele cu întrebări deschise dau un 
procent mai mare de răspunsuri „nu ştiu.” Întrebările deschise se adresează 
procesului activ al memoriei. 
Cel de-al treilea criteriu de clasificare a chestionarelor este dat de modul lor 
de aplicare. Se disting astfel chestionare autoadministrate şi chestionare 
administrate de către operatorii de anchetă. In cazul nostru se vor folosi 
chestionare administrate de operatorii de interviu. 
Chestionarele autoadministrate presupun înregistrarea răspunsurilor de 
către înseşi persoanele incluse în eşantionul investigat. Subiecţii din 
anchetă formulează şi consemnează în acelaşi timp răspunsurile, eliminând 
filtrarea informaţiei de către o altă persoană – operatorul de anchetă. Prin 
autoadministrare, ei se pot exprima mai bine: prin ceea ce răspund la 
întrebare, dar şi prin felul cum fac aceasta. Autoadministrarea elimină unul 
dintre factorii care influenţează răspunsul: personalitatea celui care aplică 
formularul. În absenţa unei persoane străine – a operatorului – este 
probabil ca subiecţii să fie mai dispuşi să răspundă la întrebări, pot să 
elaboreze răspunsuri mai detaliate şi mai atente, să consulte documente 
pentru a verifica afirmaţiile făcute. 
Chestionarele administrate de operatorii de anchetă constituie modalitatea 
cea mai des utilizată de culegere a informaţiilor în anchetele şi sondajele 
sociologice. Folosirea operatorilor de anchetă asigură reprezentativitatea 
eşantionului, poate lămuri înţelesul întrebărilor, permite să răspundă la 
chestionar şi persoanelor cu nivel de şcolarizare mai scăzut şi, mai ales, 
însoţeşte întotdeauna aplicarea chestionarului cu înregistrarea unor date 
de observaţie privind condiţiile ambientale în care s-a răspuns întrebărilor, 
reacţiile spontane ale subiectului. Folosirea întrebărilor dinainte stabilite în 
chestionar implică în unele cazuri modificări, adaosuri de natură 
nestandardizată, întrebări suplimentare cu finalitate precisă 
de clarificare şi completare a răspunsurilor. Acest lucru este posibil doar 
prin utilizarea operatorilor de anchetă, care dau şi siguranţa că răspund la 
chestionar chiar persoanele desemnate în eşantion şi fac accesibile 
cercetării probleme mai  complexe. 
Se poate pune întrebarea ce-i determină pe oameni absolut necunoscuţi 
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să răspundă la întrebări şi să intre într-un tip de comunicare neobişnuită, 
prin  intermediul chestionarului. Probabil că în primul rând politeţea şi 
curiozitatea, dorinţa de a contribui la perfecţionarea vieţii sociale. Aceasta 
impune însă chestionarului să fie axat pe o problemă socială actuală şi să 
fie, la rândul lui, politicos. O astfel de motivaţie nu este totuşi suficientă. 
Trebuie luat în consideraţie şi nivelul de aspiraţii al respondenţilor şi 
interesele lor specifice. 
Operatorii de anchetă nu se vor mulţumi – în cazul întrebărilor închise – să 
bifeze răspunsul, respectiv codul, ci vor consemna totdeauna, separat, 
comentariile legate de răspunsurile date. Comentariul persoanelor 
intervievate trebuie notate cuvânt cu cuvânt, curat şi citeţ, cu expresiile, 
construcţia frazei şi chiar erorile gramaticale ale subiectului. Când 
comentariul este prea lung, este mai bine a se utiliza prescurtările 
cuvintelor decât să se rezume răspunsurile. 
 

 Precizări metodologice cu privire la chestionarul 
pentru mediul rural specific microregiunii Valea 
Mostiștei, județul Călarași 
 
1. Contextul realizării chestionarului  
Chestionarul ţine de un proiect care îşi propune dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a GAL-ului Valea Mostiștei pe segmentul denumit 
implementarea strategiei de dezvoltare a microregiuni Valea Mostiștei, care 
face parte dintr-un concept mai larg ce iși propune, susţinerea dezvoltării şi 
modernizării spaţiului rural românesc, din microregiune după standardele 
europene; reducerea continuă a discrepanţelor de dezvoltare economică 
între spaţiul rural şi spaţiul urban; susţinerea măsurilor pentru asigurarea 
de servicii publice de calitate, cu standarde uniforme pentru toţi cetăţenii 
din microregiune. De asemenea proiectul isi mai propune dezvoltarea 
manierei participative a potentialilor beneficiari ai oportunitatilor de 
finantare existente in cadrul diverselor masuri pe care GAL-ul 
ValeaMostiștei le lansează. În mod concret se doreste identificarea cauzelor 
care in acest moment inhiba dorinta de participare a beneficiarilor, 
diminueaza numarul de aplicatii la un nivelapreciat ca fiind acum 
insatisfacator. Ne propunem sa formulam un enunt cauzal pentru ca 
ulterior sa concepem un model explicativ functional pe baza de analize  
specifice, astfel:  
  -O analiză detaliată a nevoilor de dezvoltare ale comunităţilor rurale care 
necesită colectarea extensivă periodică de informaţii cu privire la 
potenţialul economic / uman / tehnologic al comunelor, nevoi specifice 
operaţionale şi pe termen 
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lung, priorităţi de dezvoltare etc. şi crearea unui sistem integrat şi continuu 
de monitorizare a spaţiului rural (bază de date). Aceste informatii vor servii 
in mod curent la crearea unui sistem de implementare a programului 
LEADER adaptat contextului socio-cultural specific microregiuni Valea 
Mostistei. 
In microregiune ponderea o au unitatile administrativ teritoriale (UAT). 
Acestea se confrunta cu probleme specifice care au fost identificate in 
partea de cercetare initiala facuta in perioada structurarii strategiei de 
dezvoltare microregionala. Cu aceasta ocazie vom face numai o actualizare 
a acestor nevoi incercand tot odată sa optimizam procesul derezolvare a 
nevoilor cu oportunitatile de finantare de care GAL-ul dispune.Plecam de la 
ipoteza ca urmatoarele nevoi comune au fost in mod corect identificate și 
ele ar fi:   
• insuficienţa resurselor financiare proprii şi atrase necesare dezvoltării 
colectivităţilor rurale. Activitatea economică redusă, veniturile salariale 
medii nesemnificative, suprafaţa relativ mică ocupată de clădiri şi nivelul 
impozitelor locale determină o capacitate scăzută de generare a veniturilor 
proprii la bugetele locale ale comunelor; 
• lipsa capacităţii tehnice şi a expertizei la nivelul structurilor cu putere 
decizională, responsabile cu identificarea şi atragerea surselor de finanţare, 
elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural pe 
termen scurt, mediu şi lung, elaborarea şi promovarea programelor şi 
proiectelor de dezvoltare locală; 
• furnizarea serviciilor publice locale la parametri cantitativi şi calitativi 
slabi. 
  Focalizarea Administratiei Publice Locale(APL) peprograme care 
permit accesarea unor resurse specifice APL-urilor fara a lua in considerație 
nevoile similare existente in zona mediului privat. 
 Maniera participativa putin dezvoltata in zona mediului de afaceri 
privat,factor ce genereaza un numar mic de aplicatii depuse si finalizate in 
raport cu oportunitatile de finantare exsistente pe piata . 
 Implicare precara a societatii civile datorata lipsei unor structuri 
asociative active si credibile. 
 Inexsitenta unui sistem de furnizare a informatiilor constant, coerent 
si gratuit despre oportunitatile de finantare la modul general si despre 
oportunitatile de finantare in special cele care se adreseaza dezvoltării 
economice si sociale in mediul rural. 
Spre deosebire de concetăţenii lor din mediul urban, membrii 
colectivităţilor rurale fie nu beneficiază deloc, fie au doar acces limitat la 
unele servicii publice precum învăţământ liceal sau profesional, iluminat 
public, alimentare cu apă potabilă, canalizarea apelor uzate, salubrizare, 
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managementul situaţiilor de urgenţă, poliţie comunitară, cultură şi evidenţa 
persoanelor, etc. 
Se simte nevoia furnizarii de informatii despre modalitatile exsitente in 
mediul rural de dezvoltare personala si de dezvoltare a comunitatii. 
De aceea este nevoie de o analiză riguroasă a sectoarelor de activitate pe  
care comunele le au în responsabilitate, bazată pe informaţii solicitate în 
cadrul chestionarului şi furnizate de către reprezentanţii comunelor, de 
cetateni si de alti factori interesati care pot face obiectul chestionarelor. 
Este necesar in mod obligatoriu corelarea acestor date cu posibilitatile de 
interventie conform competentelor si atributiilor existente in GAL. GAL-ul 
trebuie sa asigure complementaritatea pe care programele specifice APL-
ului le dezvolta impreuna cu reprezentantii mediului  de afaceri privat 
stabilind un numitor comun intre acestea si capacitatea GAL-ului de a 
genera dezvoltare locala. 
 
2. Cine completează chestionarul  
Este importantă existenţa unei persoane special pregătite desemnate să 
gestioneze culegerea datelor necesare, centralizarea lor şi completarea în 
formă corectă a chestionarului. 
Persoana care completează chestionarul are o importanţă foarte mare 
pentru acurateţea datelor finale şi trebuie să aibă responsabilitatea acestei 
activităţi. 
Operatorii de interviu care vor aplica chestionarele vor fi in prealabil 
instruiti pentru a se familiariza cu metodologia specifica acestei activitati. 
 
3. Rolul şi utilitatea chestionarului  
Scopul acestui chestionar este colectarea de date din mediul rural, din 
Microregiunea Valea Mostistei pentru a determina gradul de dezvoltare la  
acest nivel si respectiv problemele specifice pe diferite domenii de 
activitate din viata socio-economica si culturala care se desfasoara in acest 
areal. El constituie o etapă importantă a cercetării pentru strategia de 
dezvoltare a mediului rural axata pe oportunitatile financiare existentein 
GAL cat si pe animarea teritoriului in vederea sporirii numarului de aplicatii 
depuse la GAL. 
Chestionarul are o utilitate foarte mare pentru diagnoza socială corectă a 
mediului rural şi acoperă 8 domenii esenţiale (date generale, vizibilitate si 
grad de incredere GAL, dezvoltare maniera participativa a beneficiarilor, 
crestere grad de atractivitate, economia rurală, mediul, dezvoltare socială, 
administraţia locală). Rolul său este de a colecta date reale şi corecte pentru 
a acoperi necesarul de informaţii care să contureze stadiul în care se află 
comunele, cetatenii, mediul de afaceri privat, structurile asociative de tip 
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ONG, precum şi necesităţile si profilurile lor de dezvoltare specifice 
raportate la tipul de oportunitati existente in GAL. 
 
4. Tipul de chestionar 
Din punctul de vedere al conţinutului informaţiilor este un chestionar care 
cuprinde atât date factuale, cunoscute în cel mai înalt grad de către 
autorităţile locale, cât şi o parte de opinie, subiecţilor cerându-li-se 
identificarea principalelor probleme ale comunităţii lor, pe zone de interes 
distincte. În cea mai mare parte însă, avem de-a face cu un chestionar de 
date factuale, prin urma riscul subiectivismului este mai mic, 
respondenţilor cerându-li-se informaţii concrete, care nu necesită analiza 
lor subiectivă. Tot ce ţine de datele localităţii, de indicatorii economici 
relevanţi, statistici sociale şi materiale, date concrete din teren fac parte din 
zona factuală. Opinia subiectivă a respondenţilor intervine numai atunci 
când li se solicită să precizeze care sunt deficienţele sau lipsurile care 
afectează calitatea unui anumit serviciu public. 
În ce priveşte „calitatea” informaţiei, chestionarul este unul de tip omnibus, 
în sensul că abordează mai multe subiecte, solicită informaţii din mai multe 
zone, care pot fi corelate şi coroborate pentru a avea o imagine de 
ansamblu. 
Chestionarul este alcătuit într-o ordine logică a domeniilor şi întrebărilor, 
pornind de la considerente de ordin general şi urmărind o ierarhie a 
tematicilor de interes public, care intră în atribuţiile autorităţilor locale. 
Chestionarul este, în consecinţă, structurat pe 8 domenii: date generale, 
vizibilitate si grad de incredere GAL, dezvoltare maniera participativa a 
beneficiarilor, crestere grad de atractivitate, economia rurală, mediul, 
dezvoltare socială, administraţia locală. 
În ce priveşte forma întrebărilor, chestionarul cuprinde atât întrebări 
închise, precodificate, la care subiecţii răspund cu „da” sau „nu”, întrebări de 
la care se aşteaptă un răspuns unic, sub forma unor date concrete – 
respectiv o cifră, cât şi întrebări deschise, al căror răspuns rămâne la 
latitudinea subiecţilor. La toate domeniile este prezentat un set de 
indicatori şi respondenţilor li se cere specificarea valorii corespunzătoare 
fiecărui indicator. Acestora li se adaugă, în câteva cazuri, întrebările 
deschise. 
Colectarea datelor privind administraţia publică locală din mediul rural 
trebuie privită ca o activitate integratoare a cerinţelor de reprezentare 
statistică în vederea implementării strategiei de dezvoltare a mediului 
rural. Succesul unei astfel de activităţi decurge din modul în care se 
realizează colectarea datelor pe baza chestionarului. 
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5. Modul de completare 
Chestionarul se completează citeţ şi clar, pentru a fi uşor de citit şi 
prelucrat. 
Orice observaţie sau detalii suplimentare se scriu pe o coală separată. 
Pentru diferitele domenii, acolo unde este cazul, informaţiile se pot colecta 
de la direcţiile şi departamentele de profil din cadrul autorităţii locale, 
putând fi apoi centralizate. Spre exemplu, direcţia de buget va furniza date 
referitoare la bugetul localităţii, cea de urbanism datele privind amenajarea 
teritoriului, etc. 
Culegerea informaţiilor necesare presupune adoptarea unei grile de 
colectare a datelor de bază (un chestionar), care să asigure calitatea 
informaţiilor obţinute (relevanţă, acurateţe, comparabilitate, coerenţă, 
claritate). 
Pentru colectarea datelor din unităţile de administraţie publică locală se 
poate utiliza şi evidenţa contabilă specifică acestei categorii de unităţi. Din 
datele care sunt individualizate în evidenţa contabilă, se preiau sumele ca 
atare (cheltuielipentru salubritate, epurarea apelor, canalizare etc.). 
Respondenţilor trebuie să li se precizeze importanţa acurateţei, 
rigurozităţii şi caracterului complet al informaţiilor. 

Esantionare 
 

Eşantionarea stratificată  

Dacă eroarea de eşantionare depinde şi de omogenitatea 
variabilei măsurate, atunci osoluţie pentru diminuarea marjei de eroare 
ar fi realizarea unei eşantionări stratificate. Se pleacă de la premisa că 
populaţia poate fi împărţită în subgrupe omogene în interior şi  
eterogene în exterior. Odată stabilită structura populaţiei, se calculează 
proporţia pe carefiecare subgrup, numit strat, o are raportat la 
populaţie. Această proporţii se regăsesc în  cadrul eşantionului 
construit, extragerea subeşantioanelor realizându-se prin eşantionare 
simplă aleatoare.Criteriile de stratificare a populaţiei pot fi: sexul, 
vârsta, mediul de rezidenţă,  starea civilă, educaţia etc. Folosirea 
unor criterii de grupare a populaţiei în straturi se  realizează 
plecând de la premisa că fiecare strat este omogen în interior din 
perspectiva caracteristicii populaţiei pe care vrem să o măsurăm. De 
exemplu, dacă folosim drept  criterii  de strati ficare variabilele 
„sex” (bărbat şi  femeie)  şi  „mediu de rezidenţă”  (comune, oraşe cu 
populaţia de până la 10 000 de locuitori), atunci vom avea patru 
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straturi. Să presupunem că în microregiunea Valea Mostistei, 
distribuţia în termeni relativi a populaţiei pe cele patru straturi este: 
 
 

 
 Barbati    Femei 

Mediul rural           19%          21% 
Orase cu populatia sub 10 000 locuitori         8%           9% 
 
 
   Dacă mărimea eşantionului pe care dorim să-l construim este de 1140 de subiecţi, 
atuncistructura eşantionului va fi următoarea:  
 

Barbati   Femei  Total 
Mediul rural            380       420      800 
Orase cu populatia sub 10 000 locuitori        160        180      340 
Total             540        600     1140 
  
 
 

O b s e r v ă m  f a p t u l  c ă ,  d e ş i  a m  e x t r a s  u n  e ş a n t i o n  
m a r e  ( n = 1 1 4 0 ) ,  m ă r i m e a subeşantioanelor este prea mică 
pentru a face inferenţe pe baza lor cu o marjă de eroare  acceptabilă. 
Pentru subeşantioanele extrase din mediul rural şi din marile oraşe, marja 
de eroare este în jur de 5% (care corespunde unui eşantion de 400 de 
persoane), prin urmare datele obţinute pe baza analizei acestora nu pot fi 
mulţumitoare, mai ales în situaţia când frecvenţele relative a variabilelor 
măsurate sunt mai mici decât marja de eroare. 
Pentru a putea creşte nivelul de reprezentativitate al subeşantioanelor, o 
soluţie ar  putea fi  creşterea ponderii  lor în cadrul eşantionului .  
Putem extrage din populaţie subeşantioane formate din 600 de 
persoane pentru fiecare strat.  
Pentru a asigura gradul de reprezentativitate a esantionului cercetarea 
sociologica va tine cont de urmatorii indicatori: in GAL Valea Mostistei 76% 
din reprezentativitate o constituie mediul de afaceri si structurile 
asociative, iar 24% APL. Din total 103 parteneri 21 sunt structurile 
asociative (inclusiv APL), 48 sunt organizatii reprezentand mediul de 
afaceri local si 34 sunt ONG. Din acest punct de vedere chestionarele se vor 
aplica tinand cont de aceasta realitate. 
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Chestionar 

Pentru proiectul de cercetare “studiul de zona, document de analiza si 

strategie pentru  Microregiunea Valea Mostistei”, judetul Calarasi  

Sexul  M  /  F 

Intrebarea nr.1     Ce varsta aveti? 

o 18 ani – 30 ani 

o 31 ani – 45 ani 

o 46 ani – 55 ani 

o 56 ani – 70 ani 

o peste 70 ani  

Intrebarea nr. 2   De cat timp locuiti in aceasta localitate? 

o 10 ani 

o 20 ani 

o 30 ani 

o Aici m-am nascut 

Intrebarea nr. 3  Cat de bine cunoasteti aceasta localitate, cetatenii sai si nevoile de dezvoltare ale 

localitatii? 

o  Foarte bine 

o Bine 

o Satisfacator 

o Deloc 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 4   Credeti ca este nevoie de  programe si proiecte finantate de U.E. care sa se 

adreseze Administratiei Publice Locale (APL), pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor? 

o Da 

o Nu 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr.5  Credeti ca este nevoie de  programe si proiecte finantate de U.E. care sa se adreseze 

cetatenilor pentru imbunatatirea conditiilor de trai? 

o Da 

o Nu 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 6   Credeti ca este nevoie de  programe si proiecte finantate de U.E. care sa se 
adreseze mediului de afaceri local ( s.r.l., i.i., p.f.a., societati agricole, etc.) pentru creearea unor noi 
locuri de munca si a dezvoltarii locale? 

o Da 
o Nu 
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o Nu stiu, nu raspund 
Intrebarea nr. 7  Credeti ca este nevoie de programe si proiecte finantate de U.E. care sa se adreseze 

ONG-urilor sau altor structuri asociative (asociatii, scoli, institutii de cult, etc.) pentru a genera 

dezvoltare economica si programe sociale  ? 

o Da 

o Nu 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebare nr.8  Cine credeti ca ar trebui sa se ocupe de promovarea si implementarea acestor 

initiative? 

o Primaria 

o Scoala 

o Agenti economici 

o ONG-uri 

o Politia 

o Altele: ......................................................... 

Intrebarea nr.9  Care ar fi metoda cea mai potrivita pentru transmiterea informatiilor privind 

existenta unor oportunitati de finantare catre potentialii beneficiari? 

o Adunari generale cu cetatenii organizate de Primarie sau de alti factori 

o Distribuirea de pliante si materiale publicitare 

o Discutii din poarta in poarta cu fiecare cetatean  

o Intalniri periodice cu persoanele sau agentii economici interesati 

o Informatii transmise cu ajutorul preotilor 

o Informatii transmise prin intermediul scolii si al profesorilor 

o Organizarea unor evenimente publice (targuri, oboare, stadion) pentru difuzarea 

informatiilor 

Intrebarea nr. 10   Cat de multe stiti despre existenta posibilitatii de a incepe o afacere proprie cu 

ajutorul resurselor financiare existente in acest moment pe piata? 

o Detin multe informatii 

o Detin informatii satisfacatoare 

o Detin informatii putine 

o Nu detin nici o informative 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 11  V-ati gandit sa initiati un proiect finantat din fonduri U.E. pentru a v-a 

imbunatatii nivelul de trai prin inceperea unei afaceri proprii? 

o Da 

o Nu  

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 12  Care credeti ca sunt principalele motive pentru care dumneavoastra chiar daca 

v-ati gandit sa incepeti o afacere proprie (sau deja ea exista)  nu ati intreprins nimic pana acum? 
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o Nu am avut informatii suficiente 

o Nu am incredere intr-o asemenea posibilitate  

o Nu am suficiente resurse financiare penrtu a asigura cofinantarea 

o Nu cunosc pe nimeni care sa ma ajute in acest sens 

o Procedurile mi se par greoaie si de neinteles 

o Nu cred ca aceste posibilitati imi sunt accesibile deoarece……………………………. 

Intrebarea nr. 13  Cunoasteti personae(institutii) direct sau indirect care au accesat programe si 

proiecte ale U.E.in localitatea dumneavoastra? 

o Da 

o Nu 

Intrebarea nr.14  Ati auzit de Programul  National de Dezvoltare Rurala? 

o Da 

o Nu 

Intrebarea nr. 15 Ati auzit de programul LEADER, care este axa IV din PNDR si care opereaza activ in 

localitatea dumneavoastra in acest moment prin intermediul Grupurilor de Actiune Locala? 

o Da 

o Nu 

Intrebarea nr. 16  Pentru cei care au raspuns ‘Da’(la intreb. 15) – Cum ati dobandit aceste informatii? 

o De la televizor 

o Am citit in ziar  

o Am beneficiat de un material publicitar 

o Cunosc persoane care se ocupa cu asa ceva si –am intrebat 

o Am participat la o intalnire pe aceasta tema 

o Mi-a povestit un prieten/vecin 

o Un specialist din program mi-a furnizat in mod direct informatiile necesare 

Intrebarea nr.17  Pentru cei care au raspuns ‘NU’ (la intrebarea 15) – Ati fi interest/a sa beneficiati de 

informatii si consultanta pe tema programului LEADER si a Grupului de Actiune Locala (GAL) in mod 

gratuit? 

o Da 

o Nu 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 18 Ce conditii credeti ca va lipsesc in acest moment pentru a depune o cerere de 

finantare la Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei? 

o Nu am suficienti bani sa incep 

o Nu am o idee clara despre ce as putea face 

o Nu cunosc pe nimeni care sa ma ajute in acest sens  

o Nu detin o cladire potrivita 
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o Nu detin suficient teren 

o Nu cred ca o sa ma sprijine primaria daca am nevoie 

o Afacerea pe care o detin nu mi se pare foarte rentabila 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrrebarea nr. 19  Daca as dorii sa incep ceva as investii in: 

o Activitati agricole 

o Activitati industriale 

o Prestari servicii 

o Altele care………………………….. 

o Nu doresc 

Intrebarea nr. 20  Daca as dorii sa incep ceva consider ca reprezentantii GAL- ului ar trebui sa ma 

contacteze uzand de urmatoarele posibilitati: 

o Direct 

o Prin telefon 

o Prin mail 

o I-as cauta eu uzand de posiblitatile mai sus mentionate 

o Nu stiu, nu raspund 

 

Intrebarea nr. 20  Considerati ca in localitatea dumneavoastra exista conditii si piata pentru 

produsele sau serviciile pentru care ati fi dispusi sa investiti? 

o Da 

o Nu 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 21 Cine credeti ca ar fi cele mai potrivite personae/ institutii care ar trebuii sa 

investeasca pentru dezvoltarea unor activitati economice in localitatea dumneavoastra? 

o Persoane/ institutii din localitate 

o Persoane/ institutii din afara localitatii 

o Pot investii orice persoane/institutii 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 22  Credeti ca existenta unor utilitati in localitatea dumneavoastra apa, canalizare, 

gaze, internet, drumuri corespunzatoare, etc. ar constitui o oportunitate pentru investitori si pentru 

dezvoltarea afacerilor? 

o Da 

o Nu 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr.23 Considerati ca un mediu inconjurator nepoluat trebuie sa constituie o preocupare 

numai pentru: 
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o Priemarie 

o Scoala 

o Politie 

o Biserica 

o Mediul de afaceri 

o Toti cetatenii si toate institutiile 

o Nu stiu, nu raspund 

Intrebarea nr. 24  Ce categorii de locuitori ai localitatii sunt cei mai implicate si dornici sa participle la 

identificarea problemelor, discutarea, luarea unor initiative de solutionare si  aplicare a acestora? 

o Primarul 

o Salariatii primariei 

o Consilieri locali 

o Preotii 

o Politistii 

o Profesorii 

o Administratorii magazinelor 

o Oamenii de afaceri 

o Alti lideri care………………………………….. 

Intrebarea nr. 25  Considerati ca, in conditiile contemporane, o societate este avantajata sau 

dezavantajata, daca traieste in mediul rural, comparative cu cel urban? 

o Avantajata 

o Dezavantajata 

o Nu stiu, nu raspund 
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