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Lucrarea urmăreşte să analizeze necesitatea înţelegerii zonelor rurale ca fiind deosebit de atractive, atât pentru 

a trăi, cât şi a munci şi, de asemenea, perceperea lor ca zone care îndeplinesc condiţiile necesare pentru dezvoltarea 

afacerilor populaţiei din mediul rural. Menţinerea practicării meşteşugurilor tradiţionale, dezvoltarea 

antreprenoriatului rural au ca punct de plecare interesele deosebite faţă de dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi 

se concretizează ca fiind soluţiile care stau la baza susţinerii economiei rurale. Meşteşugurile tradiţionale,  

antreprenoriatului rural pot asigura, în mod durabil, putere vitală comunităţilor din zonele rurale, impact pozitiv 

asupra beneficiilor, angajării forţei de muncă, calificării acestora, dar şi sprijinirea pieţelor pentru produsele din 

aceste zone. 

Cuvinte cheie: potenţial economic al spatiului rural, meşteşuguri tradiţionale, antreprenoriat rural, provocări, 

dezvoltare rurală, propuneri. 

 

The paper aims to analyze the need to perceive rural areas as being especially attractive, both to live and to 

work and also perceiving them as areas that meet the conditions for rural business development. Maintaining 

practicing traditional crafts, development of rural entrepreneurship have as a starting point the special interests 

towards the sustainable development of rural areas and is expressed as the underlying solutions to support the rural 

economy. The traditional crafts, the entrepreneurship can provide the vital power of rural communities in a sustainable 

way, the positive impact on benefits, on labor employment, on their qualification, but also supporting the markets for 

the products of these areas. 

Key words: economic potential of rural area, traditional crafts, rural entrepreneurship, challenges, rural 

development, proposals. 
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1. Insuficienta valorificare a potenţialului economic al spaţiului rural  

În prezent, se impune ca o soluţie de viitor o mai bună cunoaştere a meşteşugurilor tradiţionale, evidenţierea 

necesităţii stringente a revigorării acestor îndeletniciri străvechi ca suport de bază a dezvoltării şi susţinerii 

antreprenoriatului în mediul rural, cu consecinţe deosebit de atractive, atât asupra dezvoltării acestor zone, cu 

consecinţe pozitive asupra economiei României, cât şi asigurarea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din mediul 

rural, astfel putând să se pună punct exodului care, în prezent, înregistreză trenduri de creştere alarmante ale forţei de 

muncă rurale către zonele urbane sau, mai grav, către celelalte ţări ale Uniunii Europene, pierzându-se astfel capitalul 

uman, atât de necesar dezvoltării economice a fiecărei ţări.[8] 

Practicanţii meşteşugurilor tradiţionale din satele noastre se remarcă prin pricepere, îndemânare şi măiestrie 

deosebite. 

În prezent se are drept ţintă revitalizarea meşteşugurilor printr-o serie de acţiuni care să asigure transformarea 

acestor meşteşuguri în activităţi economice durabile, prin adaptarea activităţii şi rezultatelor sale la noile realităţi 

economice determinate de nevoile şi cerinţele pieţei actuale.[1] 

Necesitatea majoră pentru apariţia şi dezvoltarea afacerilor populaţiei din zonele rurale, atât pentru a trăi, cât şi 

a munci are ca punct de pornire o serie de cauze: 

a. Serviciile sociale de bază nu corespund nevoilor populaţiei din mediul rural. 

Dacă începem prin a ne raporta la infrastructura socială (creşe, şcoli, cămine de bătrâni, unităţi sanitare), aceasta 

este insuficient dezvoltată şi nu are capacitatea de-a răspunde în mod corespunzător nevoilor. Astfel, în anul 2016, 

centrele pentru asistarea adulţilor înregistrau 510 de unităţi, doar 26% erau căminele pentru persoane vârstnice care 

prezentau un nivel corespunzător de funcţionare, în condiţiile în care numărul persoanelor vârstnice din mediul rural 

este într-o continuă creştere. O situaţie aproape identică se identifică şi în cazul creşelor, unde numărul copiilor cu 

vârste de 1 - 4 ani este deosebit de ridicat (44,9%) şi înregistreză anual o creştere comparativ cu numărul unităţilor 

existente în mediul rural. 

De asemenea, infrastructura educaţională, sanitară şi culturală nu dispune de o capacitate adecvată de susţinere 

a unui nivel de viaţă corespunzător. 

Invăţământul preşcolar înregistrează un deficit major la nivel de infrastructură. 

b. Nivelul de educaţie şi formare profesională sunt deosebit de scăzute. 

Nivelul de educaţie al populaţiei rurale s-a îmbunătăţit, dar într-un ritm lent. Previziunile pentru anii următori 
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nu sunt deloc satisfăcătoare întrucât: 

– numărul instituţiilor de învăţământ mediu agricole a înregistrat în ultimul deceniu o tendinţă descendentă, 

concomitent cu scăderea numărului absolvenţilor; 

– lipsa de interes a sectorului agricol, precum şi scăderea numărului absolvenţilor şcolilor cu profil agricol sunt 

factori care au contribuit la scăderea nivelului de instruire a managerilor exploataţiilor agricole; 

– continuarea formării profesionale se află într-un stadiu incipient, fapt ce situează  Romania pe un loc inferior 

în UE 28. 

c. Fenomenul de urbanizare a populaţiei active e  continuu. 

În prezent, ca urmare a dezvoltării economice a sectorului secundar şi terţiar,  populaţia activă rurală a fost 

atrasă către zonele urbane. 

Această urbanizare accentuată a populaţiei active din mediul rural este determinată şi de numărul scăzut de 

oportunităţi de ocupare în mediul rural, înregistrându-se îndeosebi o scădere a ratei de ocupare, la principala grupă de 

vârstă, 15 - 65 ani. 

Numărul scăzut de posibilităţi de ocupare în mediul rural pare să fie contrazisă de rata şomajului, dar în realitate, 

în Romania, acest indicator ascunde acel şomaj în care persoanele trăiesc la limita subzistenţei, muncind doar în 

gospodaria proprie şi care nu se înregistrează nici ca şomeri, nici ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

d. Calitatea vieţii înregistrată în zonele rurale e scăzută. 

– risc de sărăcie şi excluziune socială a persoanelor din mediul rural; 

– veniturile sunt relativ scăzute în zonele rurale, comparativ cu zonele urbane; 

– lipsa sau prezenţa deficienţelor din infrastructură în zonele rurale din România, are un impact negativ asupra 

dezvoltării economice şi a calităţii vieţii. 

– serviciile de bază nu corespund necesităţilor populaţiei rurale, iar dacă pentru deficitul care există în asigurarea 

condiţiilor pentru dezvoltarea spaţiului rural din perspectivă socială nu se iau măsuri, acesta se va reflecta în 

dezvoltarea economică viitoare a zonelor rurale din România; 

– accesul şi asigurarea serviciilor medicale reprezintă o problemă majoră pentru existenţa unei calităţi 

superioare a vieţii în comunităţile rurale. 

e. Posibilităţile de finanţare din mediul rural întâmpină probleme majore 

În mediul rural serviciile financiare sunt, în general, greu accesibile, necesitând costuri de creditare la un  nivel 

mult mai ridicat (în ceea ce priveşte dobânzile, taxele şi comisioanele pentru diversele servicii prestate de bănci). În 

posibilităţile reale de obţinere şi accesarea de credite, problema majoră pentru mediul urban o reprezintă garanţiile, 

întrucât proprietăţile din mediul rural sunt evaluate la valori deosebit de scăzute. 

f. Rezultate în zonele rurale sunt neperformante. 

Analiza o pornim de la numărul afacerilor operationale din mediul rural care este extrem de scăzut. 

Pe de altă parte, o altă caracteristică alarmantă, este dată de capacitatea deosebit de redusă de-a răspunde 

necesităţii de asigurare a unui număr optim de locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul rural. [11] 

2. Practicarea meşteşugurilor tradiţionale în dezvoltarea antreprenoriatului rural 

În anul 2016, o dată cu apariţia  noului ghid „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”, 

s-a repus accentul pe sprijinirea întreprinzătorilor care sunt interesaţi să dezvolte afaceri la ţară. 

Prin acest ghid se asigură finanţarea: 

• activităţilor de producţie (fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităti de prelucrare a produselor lemnoase (productie 

de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, 

utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea şi utilizarea 

energiei din surse regenerabile pentru desfăşurarea propriei activităţi, etc.; 

• activităţilor meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole (olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

• activităţilor turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică); 

• serviciilor (medicale, sanitar-veterinare; reparatţi masini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, 

juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii 

destinate populaţiei din spaţiul rural etc). 

Aşa cum am subliniat şi în introducere, analiza se va concentra pe aducerea în prim plan, pe identificarea acelor 

meşteşuguri tradiţionale, pe necesitatea susţinerii şi redresării lor, identificându-se ca soluţii viabile ale dezvoltării şi 

susţinerii antreprenoriatului rural. 

Cele mai răspândite meşteşuguri tradiţionale: 

- olăritul; 

- ţesutul; 

- cusutul; 

- pielăria, cojocăria; 

- curelăria; 
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- cizmăria; 

- confecţionarea păunilor; 

- tâmplăria, sculptura în lemn, dogăria, fierăria; 

- pietrăritul, fântânăritul; 

- confecţionarea măştilor şi păpuşilor; 

- împletiturile din nuiele şi răchită; 

- confecţionarea instrumentelor muzicale (fluiere, ocarine, viori). 

Printre cele mai răspândite meşteşuguri tradiţionale, de evidenţiază ţesutul, o îndeletnicire deosebit de 

răspândită şi actuală în toate zonele rurale ale ţării, dar şi meşteşug care se menţine şi în prezent. [4] 

Femeile din satele noastre transmit şi devin mesageri prin semnele, ornamentele şi culorile din ţesăturile pe care 

le realiează. Tehnica de lucru abordată le asigură şi le permite o mare libertate şi inventivitate în creaţie.  

În cadrul produsele meşteşugăreşti ţesute există multe categorii de obiecte care se pot realiza la războiul de 

ţesut, precum: ştergarele, feţele de masă, cuverturile, ţoalele, cergile, pânzele etc, diversele piese ale costumelor 

populare: pânzăturile, pânza pentru guburi, cioareci, brâiele, traistele. 

Pielăritul - prelucrarea artistică a pielii – se distinge ca un meşteşug care participă şi asigură la crearea obiectelor 

de port popular, iar materia primă provine din practicarea unor ocupaţii străvechi precum: creşterea vitelor şi păstoritul. 

Utilizând pieile de animale, asupra cărora se aplică metode originale de argăsire (cu var sau tărâţe de grâu, etc.) se 

asigură pregătirea pojiţei pentru brodat, iar stilul de-a concepe şi a dispune ornamentele pieselor lucrate (mai ales, 

pieptarele şi cojoacele) se caracterizează ca fiind deosebit de variat (colorare, presare, perforare, aplicare, brodare cu 

mătase). 

Nu putem sa nu remarcăm faptul că, în prezent, meşterii artizani realizează o gamă variată de produse din piele: 

accesorii de îmbrăcăminte (poşete, mănuşi, cordoane, portofele), căciuli, haine şi jachete din piele, caracterizate şi 

printr-o croială modernă, având inserate detalii inspirate din arta tradiţională a cojoacelor româneşti. 

Cojocăritul a cunoscut o dezvoltare mare în satele şi târgurile din toate judeţele ţării noastre, fiind un meşteşug 

prin care se confecţionează produse pentru nevoile populaţiei săteşti: cojoace, pieptare şi căciuli din piei de ovine. [5] 

Cojoacele şi pieptarele purtate de săteni în zilele de sărbătoare sunt considerate piese deosebite de valoroase ale 

costumului popular, dar care se individualizează în funcţie de: 

- aria geografică de provenienţă;  

- vârstă;  

- statut social. 

Curelăria caracterizată prin confecţionarea curelelor late, chimirelor şi curelelor brodate pe piele – se disting în 

ansamblul portului popular bărbătesc ca elemente valoroase.  

Deosebit de răspândite şi folosite încă din vechime de păstori, se remarcă a fi chimirele (curele late), acestea 

având utilităţi strâns legate de obiceiurile şi nevoile locuitorilor de la sate, servind la protejarea omului în timpul muncii 

şi uşurarea efortului fizic.  

Cadrul ornamental brodat este compus dintr-o varietate de elemente decorative, care le conferă deosebite calităţi 

artistice, decorul curelelor din piele cusute putând fi compus din: motive geometrice (rombul, paşii, cercul, semicercul), 

motive fitomorfe (tulipanul, laleaua, ghinda, frunza, trifoiul, spicul, cireaşa, strugurele), motive zoomorfe (coada de 

peşte), motive antropomorfe (inima), motive skeomorfe (cârligul), motive simbolice (trifoiul cu patru foi) şi elemente 

cosmice (steaua).  

Dacă ne raportăm la judeţul Bistriţa-Năsăud, situat pe primul loc în ceea ce priveşte cojocăritul şi curelăria, 

menţionăm că se disting ca fiind cele mai importante localităţi în continuarea acestor meşteşuguri: Maieru, Sângeorz-

Băi, Salva, Năsăud. [3] 

3. Propuneri de promovare şi susţinere a meşteşugurilor tradiţionale 
Promovarea şi susţinerea meşteşugurilor tradiţionale necesită soluţii de precum: 

1. Menţinerea şi valorificarea meşteşugurilor clasice având în vedere: 

- modernizarea şi evidenţierea utilităţii produselor meşteşugăreşti; 

- adaptarea producţiei la necesităţile contemporane; 

- educarea gustului consumatorului contemporan; 

- preluarea şi utilizarea valorilor de uz sau decorative tradiţionale; 

- motivarea şi susţinerea utilităţii economice a funcţionării instalaţiilor tradiţionale. 

2. Realizarea de prezentări muzeale în situ (casele ethnos) şi introducerea lor în circuitele turistice. 

3. Efectuarea prezenţei pe trasee turistice a atelierelor de creaţie meşteşugăreşti sau a instalaţiilor de industrie 

tradiţională, ceea ce ar constitui puncte majore de interes şi de documentare deosebit de apreciate şi de valoroase.  

4.  Înfiinţarea unor ateliere-şcoală care să aibă drept scop cunoaşterea şi învăţarea în mod direct a întregii 

experienţe tehnologice şi a celei artistice tradiţională, de la adevăraţii meşteşugari populari. [14] 

5. Realizarea unor fişe de creator şi fotografierea tuturor meşteşugarilor. 

6. Realizarea de colaborări cu publicaţiile care susţin şi promovează turismul rural în vederea unei mediatizări 

optime a târgurilor de meşteşuguri tradiţionale organizate pe teritoriul  ţării. 
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7. Înfiinţarea Asociaţiilor Creatorilor Populari, având drept scop asigurarea unei eficiente coordonării a 

participării şi a promovării meşteşugarilor la târgurile meşteşugăreşti organizate în plan naţional şi internaţional. [13] 

8. Stabilirea de colaborări cu muzee şi organizaţii culturale din ţară pentru a susţine şi a sprijini recomandarea 

celor mai reprezentativi creatori populari din judeţe la diverse târguri internaţionale de artă populară, simpozioane, 

întâlniri oficiale. 

9. Constituirea în cadrul şcolilor populare de artă a unor clase având ca specialitate meşteşugurile tradiţionale. 

10. Organizarea de concursuri care să vizeze participarea elevilor din clasee menţionate mai sus, pe diverse 

secţiuni: olărit, ţesut, cusut, prelucrarea artistică a lemnului, împletituri, etc. 

11. Organizarea de tabere de cercetare etno-culturale care să permită studierea unei anumite zone din punct de 

vedere al meşteşugurilor, obiceiurilor, ritualurilor, folclorului muzical şi coregrafic. 

12. Crearea şi elaborarea de materiale - document care să conţină fotografii şi prezentări ale meşteşugurilor şi 

meşteşugarilor populari din judeţele României, cum ar fi expoziţii permanente cu vânzare, acele spaţii special 

amenajate şi puse la dispoziţia meşteşugarilor pentru a-şi expune produsele create şi pentru ca publicul doritor şi turiştii 

să aibă un acces facil la creaţiile acestora. 

Ţinta acestor propuneri de promovare şi susţinere a meşteşugurilor tradiţionale este de asigurare a continuităţii 

valorilor şi spiritului românesc. [10] 

În prezent, micii producători din satele româneşti se confruntă, cu o serie de provocări care se datorează:  

- lipsei accesului meşteşugarilor pe marile pieţe de desfacere, acestea fiind dominate de lanţurile de retail;  

- exodul tinerilor, atât în străinătate, cât şi către oraşe;  

- concurenţa cu produsele realizate la scară industrială sau cu produsele de slabă calitate importate.  

Pornind de la aceste situaţii menţionate, se impune concentrarea în viitor pe o serie de propuneri care să ne ajute 

să susţinem meşteşugurile la nivelul întregii ţări, precum ar fi:  

- instituirea unor programe educaţionale şi cursuri de antreprenoriat adaptate specificului comunităţilor;  

- acces la microcredite;  

- servicii de consiliere în afaceri;  

- promovarea culturilor antreprenoriale locale şi integrarea acestora pe pieţele naţionale şi internaţionale. Se vor 

demara în special proiectele care prevăd investiţii pentru activităţile meşteşugăreşti, de artizanat, care să se acorde 

proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a proiectului.  

4. Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale 

Pilonii revitalizării activităţilor meşteşugăreşti au drept ţinte majore:      

a. Înfiinţarea unor structuri de sprijin ale meşteşugarilor tradiţionali, la nivel macroeconomic.  

b. Efectuarea de studii de piaţă care să evalueze potenţialul de dezvoltare a meşteşugurilor.  

c. Introducerea unor noi perspective prin obţinerea unor produse moderne, din materiale moderne sau care deţin 

funcţionalităţi şi elemente moderne.   

d. Crearea şi popularizarea unor structuri de învăţământ profesionale.  

e. Elaborarea de strategii de marketing şi desfacere a produselor  meşteşugarilor tradiţionali. [9] 

Schimbarea meşteşugurilor într-o opţiune economică durabilă este considerată ca fiind rezultatul mixului unor 

tehnici de producţie şi de comercializare moderne, inovatoare cu tehnicile tradiţionale. 

Dezvoltarea rurală durabilă prin revitalizarea mestesugurilor are ca punct de plecare îmbunatăţirea calităţii forţei 

de muncă corelate cu nevoile pieţei muncii, cu cerinţele de competitivitate şi de dezvoltare durabilă, reducerea 

agriculturii de subzistenţă, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi îmbunătăţirea ocupabilităţii în sectorul 

meşteşugăresc din zona rurală. [2] 

 Obiectivele urmărite au în vedere : 

 - Creşterea nivelului de pregătire profesională în mediul rural, inclusiv crearea unor module adiţionale de 

şomeri, de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, prin 

implementarea unor programe de calificare/recalificare în ocupatii non-agricole, meşteşugăreşti.  

- Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a înfiinţării întreprinderilor meşteşugăreşti în vederea creşterii 

nivelului de informare şi de orientare privind iniţierea de mici afaceri meşteşugăreşti pentru minim 100 de persoane 

din care 30 de persoane din cadrul grupurilor ţintă şi care vor primi sprijin financiar în vederea deschiderii de mici 

întreprinderi în domeniul meşteşugurilor, informaţii şi asistenţă, inclusiv on-line. 

- Asigurarea accesului pe piaţa muncii prin furnizarea de servicii de mediere în vederea angajării. 

- Realizarea unui management calitativ prin măsurile de informare, pregătire profesională continuă în acest 

domeniu al meşteşugurilor şi prin servicii personalizate de consiliere, orientare şi plasare. 

Creşterea nivelului de orientare a forţei de muncă, măsurile de calificare/recalificare a persoanelor din mediul 

rural (din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă), în 

special, a persoanelor cu risc major de marginalizare socială datorită necalificării sau calificării necorespunzătoare, 

prin activităţile de informare şi orientare profesională, pot asigura atingerea obiectivului de dezvoltare a capitalului 

uman şi de ridicare a competitivităţii, prin corelarea educaţiei cu piaţa muncii pe tot parcursul vieţii şi asigurarea de 

oportunităţi sporite pentru participarea pe o piaţă modernă, flexibilă şi incluzivă a muncii. [12] 



Volume I                                                  International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices  

 

312 

 

 

Menţinerea meşteşugurilor tradiţionale, dezvoltarea antreprenoriatului rural au ca punct de plecare interesele 

deosebite faţă de dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi se concretizează ca fiind soluţiile care stau la baza susţinerii 

economiei rurale.  

Se are drept scop major descoperirea meseriilor vechi moştenite, pornind de la dorinţa de-a asigura practicarea 

meşteşugurilor vechi şi în secolul XXI. Asigurarea continuităţii practicării meşteşugurilor vor asigura îmbinarea 

tradiţiei cu modernul. [15] 

În prezent, alături de meşteşugari, acele persoane din mediul rural care desfăşoară activităţi tradiţionale, se 

alătură  şi cei care n-au fost şi nici nu sunt meşteşugari, dar care sunt interesaţi să-şi dezvolte o mică afacere, grupaţi 

în atelire sau să lucreze în domeniul meşteşugurilor. Oamenii care au aptitudini şi interese în acest domeniu sunt formaţi 

de către meşteşugarii recunoscuţi (din arta ţesutului, olăritului, etc.) din diferitele zone ale ţării, prin care se dovedeşte 

că se poate trăi din meşteşuguri în România, în secolul XXI, asigurând astfel si dezvoltarea durabilă a  

antreprenoriatului rural.  

Ţinta majoră e consolidarea şi obţinerea sustenabilităţii. Se impune ca o necesitate majoră să se atingă punctul 

în care veniturile care se obţin din mica producţie manufacturieră, din ateliere, să fie suficiente încât să asigure 

acoperirea cheltuielilor.  

Se impune să se introducă şi să se dezvolte noi linii de produse, care să dispună de desfaceri mai largi ca în 

prezent, să exite clienţi fideli care să cumpere direct de la meşteşugari, să se mărească numărul atelierelor de lucru. [7] 

Trebuie avut in vedere : 

- încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 

- reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

În prezent, beneficiind de programe educaţionale, de asistenţă şi expertiză a unor fundaţii străine, astfel câteva 

comunităţi cu spirit antreprenorial au curajul să se confrunte cu consumatorii din marile pieţe urbane şi chiar europene. 

Din sate necunoscute, câteva sute de mici fermieri şi meşteşugari, de la crescătorii de animale şi apicultori până la 

olari, cioplitori în lemn sau fierari, a apărut şansa de-a reînnoda tradiţia antreprenoriatului românesc, oferind unei pieţe 

globale tot ceea ce avem mai bun, ceea ce a rămas dintre aceste culturi deosebite aflate pe cale de dispariţie.[6] 

Meşteşugurile tradiţionale,  antreprenoriatului rural pot asigura, în mod durabil, putere vitală comunităţilor din 

zonele rurale, cu un impact pozitiv asupra beneficiilor, asupra angajării forţei de muncă, asupra calificării acestora, dar 

şi sprijinirea pieţelor unor astfel de produse. 

Satul şi oamenii săi, cu sărăcia şi lipsa lor de oportunităţi, nu sunt o problemă, ci o şansă, în care trebuie să 

credem şi să o fructificăm corespunzător. Antreprenoriatul rural face parte din această şansă. [16] 

5. Concluzii 

Cercetarea expusă în acest articol are drept scop scoaterea în evidenţă a necesităţii stimulării activităţii 

economice privind practicarea meşteşugurilor tradiţionale pe întreg teritoriul României. Este vizată practicarea 

meşteşugurilor ca activităţi lucrative stabile şi care să genereze oportunităţi de ocupare. În acest scop, se impune în 

viitor elaborarea, ulterior punerea în practică, a unui ansamblu de măsuri şi mecanisme care să genereze acele practici 

sustenabile de realizare a activităţii meşteşugăreşti. 

Se manifestă în aceste condiţii, atât o serie de puncte tari, dar şi puncte slabe, cât şi o serie de constrângeri, dar 

şi oportunităţi precum: 

a. Punctele forte sunt susţinute de:  

- existenţa unui număr semnificativ de meşteşuguri moştenite din generaţii;  

- existenţa pe piaţă a acelor meşteşugari renumiţi care reuşesc să cultive şi să educe gustul consumatorilor;  

- calitatea deosebită şi autenticitatea produselor meşteşugăreşti româneşti;  

- existenţa unor structuri, evenimente/expoziţii, târguri care pot fi dezvoltate pentru a sprijinirea meşteşugarilor;  

- platforme online care comercializează produsele meşteşugăreşti. 

b. Puncte slabe existente sunt determinate de:   

- trend descrescător al numărului de persoane specializate în practicarea acestor meşteşuguri;   

- carenţe în ceea ce priveşte atractivitatea produselor meşteşugăreşti pentru publicul larg;  

- inexistenţa unor structuri de sprijin care să fie disponibile pentru toţi meşteşugarii sau persoanele  interesate 

în  domeniu;  

- lipsa facilităţilor legislative specifice meşteşugurilor. 

c. Existenţa constrângerilor: 

- constrângeri legislative şi fiscale care determină imposibilitatea desfăşurării optime a activităţilor 

meşteşugarilor;  

- gradul redus de modernizare al reţelei de drumuri, atât la nivelul judeţelor, cât şi la nivel local/comunal, de căi 

ferate, precum şi lipsa unor terminale intermodale pentru transportul de mărfuri;  

- migraţia masivă a forţei de muncă spre mediul urban şi în străinătate;  

- dispariţia cunoştintelor despre tehnicile specifice, a unor meşteşuguri din cauza restrângerii numărului de 

meşteşugari tradiţionali, precum şi a îmbătrânirii lor. 

d. Oportunităţi sunt susţinute prin: 
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- asigurarea regiunilor, localităţilor cu activităţi meşteşugăreşti dezvoltate pe o poziţie strategică în context 

naţional şi regional;  

- asigurarea unui spaţiu multicultural, plurietnic şi multiconfesional;  

- asigurarea unui potenţial turistic deosebit, mai ales în turismul balnear-curativ şi de agrement acvatic, turismul 

montan şi hibernal, dar şi în turismul cultural, religios, etnografic, de afaceri şi evenimente etc.;  

- existenţa unor surse de finanţare pentru formarea meşteşugarilor şi desfăşurarea activităţilor meşteşugăreşti 

(Fondul Social European, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – activităţi neagricole şi altele). 

În viitor, revigorarea meşteşugurilor în România va sprijini şi va conduce prin dezvoltarea antreprenoriatului în 

spaţiul rural la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor neocupate din mediul rural, atât a celor care practică 

meşteşuguri, cât şi a persoanelor care sunt interesate de oportunităţile oferite de această activitate economică. 
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