
 
Titlul proiectului: Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte 
Contract nr.: POCU/74/6/18/103810 
Activitatea  4: Informare, promovare și publicitate  
Subactivitatea 4.4: Campanie de informare și conștiențizare privind rolul și importanța educației 
 
A4.4 Raport de analiză privind  funcționarea familiilor din satele izolate de munte din județul Alba  
 
Generealități despre proiect : 
Pornind de la specificul Axei 6 a POCU si a problemelor cu care se confruntă  membri grupurilor noastre 
țintă  am proiectat  intervenții menite să  contribuie la mai buna colaboare și  implicare a actorilor 
relevanți în creșterea gradului de incluziune școlară a copiilor din zona montanaă defavorizata.   
Mecanismul gandit de noi este format dintr-un parteneriat între administratia publica locala si ONG , 2 
școli cu statut de ~partener aociat~ ,  structuri  fixe și mobile prin care să  asiguram servicii diferențiate  
pe tipuri de nevoi specifice și grupe de vârstă. Unele  structuri fixe existau   ( școli, grădințe, campus 
școlar ) , iar altele le-am creat  prin proiect ( ~zona prioritara de educație~ Varful Recea , cota +1250m; 
loc de joacă ;  centrul de zi pentru anteprescolari , gradinița modulară  etc.). Structurile  mobile  
înființate  prin proiect sunt: unitate mobilă de identificare și înscriere a copiilor la servicii de ingrijire și 
educatie timpurie; caravana de incluziune școlară prin animație socio –educativa , structură prin care s-
au asigurat  incluisv actiuni de analiză și reducere a analfabetismului functional; unitate mobila de 
sprijin pentru educatie de calitate) . In aceste structuri fixe si mobile, precum si în alte spații publice s-
au desfășurat  activitati si subactivități relationate cu cauzele  care generează risc de abandon școlar  și 
mediocritate educatioanală. Una dintre subactivitățile cheie a fost campania de informare. 
 
 
1.Contextul general al campaniei de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației  
Campania de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației timpurii a fost o 
subactivitate cheie din cadrul  proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, 
finanțat prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) 
”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și 
informale pentru reintegrarea în educație și formare”. 
Campania  a vizat  toate cele 13 sate țintă și familiile cu copii pentru ca acestea  au nevoie de informații  
și argumente pentru a  înțelege rolul școlii  si al comunității  în educarea copiilor. Campania s-a 
desfășurat în  etape, iar cea mai relevanta  a cuprins cuprinde acțiunile  destinate lucrului cu părinții 
pentru care s-au organizat    grupuri de discuții , orientate spre trei  direcții de  acțiune, respectiv:  
 

Direcții de acțiune  Modalități de intervenție   

Cunoașterea cauzelor care 
generează abandon școlar și 
risc de excluziune socială  

Realizarea unui studiu privind starea socială a familiilor din satele țintă 
ale proiectului .Metoda folosită a fost ancheta  de teren, iar datele s-
au cules pe baza Fișei de evidență familială   

Informare părinților pe 
tematici de interes pentru 
integrarea socială 

Constituirea grupurilor de discuții cu părinții și transmiterea de 
informații relevante pentru  reducerea riscului de abandon școlar și a 
excluziunii sociale  

 
Intervențiile desfășurate au pus în centrul atenție cunoașterea realităților cu care se confruntă familiile 
care au în compoenență copii și louiesc în satele  sate de munte  din județul Alba.  În baza rezultatelor 
anchetei de teren au fost planificate acțiuni de informare, iar cele  mai relevante teme au vizat:  



• Informare privind necesităţile educaţionale ale copiilor 

• Informare privind sistemul de învățămînt obligatoriu 

• Informare privind modalităţile de sprijin şi servicii de reducere a riscului educational 

• Oferta de servicii a proiectului și condițiile de eligibilitate  
 
2. Localizarea geografică a campaniei de informare și conștientizare privind rolul și importanta 
educației  
Campania a vizat 13 sate țintă din județul Alba, Regiunea Centru și familiile cu copii pentru ca acestea 
au nevoie de informații și argumente pentru a întelege rolul lor, al școlii și al comunității în educarea 
copiilor 

Nr.crt. Sate țintă 
Unități  
administrativ 
teritoriale 

1 Pianu de Jos 

Pianu 

2 Pianu de Sus 

3. Strungari 

4. Plaiuri 

5. Purcăreți 

6. Mărgineni Săliștea 

7. Călene 
Cugir 

8. Mugești 

9. Răchita 

Săsciori 

10. Căpâlna 

11. Loman 

12. Pleși 

13. Tonea 

 
3. Grupul țintă al campaniei de informare și conștientizare privind rolul și importanța educației 
Grupul țintă al campaniei a fost predefinit prin Cererea de finanțare la 300 de părinți /tutori ai copiilor 
din cele 13 sate țintă ale proiectului. Analiza de teren a fost desfășurată pentru 485 de  părinți din 270 
de familii.  
Un alt element definitoriu al campaniei a vizat organizarea a cel puțin 50 de grupuri de discuții cu 
părinții pentru a asigura un cadru organizat de informare și mai bună înțelegere a rolului și importanței  
educației în zona țintă a proiectului. Până la finalizarea campaniei s-au organizat  53  grupuri de discuții 
cu 326 de părinți  . 
 
4. Metoda și instrumentele de culegere a datelor pentru analiză  

Metoda utilizată pentru realizarea analizei a fost ancheta de teren. Ea a constat în culegerea de 
date / informații despre părinții copiilor estimați să beneficieze de proiect,  în scopul identificării de 
distribuții statistice și interrelații (asocieri, raporturi funcționale sau cauzale etc.) între variabilele care 
corespund unui model teoretic și pentru expunerea concluziilor de la nivelul grupului țintă.   
Instrumentul de analiză a fost Fișa de evidență familială prin intermediul căruia s-au cules date despre 
membrii familiilor din cele 13 sate zona țintă a proiectului, în vederea analizării modului în care familia 
este constituită şi funcţionează. Culegerea datelor s-a realizat prin vizitarea familiior și completarea 
fișei  de către experți cu atribuţii în acest sens.  
Informațiile obţinute din aplicarea în teren a instrumentului de culegere a datelor au fost  introduse, 
înseriate şi totalízate pentru fundamentarea raportului.Totodată, ele s-au utilizat pentru  pentru 
reprezentările grafice  pe fiecare subcapitol de referință al analizei.  
Raportul de analiză cuprinde două compente importante, respectiv:  

-  date despre familii (sociale, economice, demografice)  
- aspecte relevante despre practicarea transhumanței și impactul acestui mod de viață asupra 

funcționării familiilor din zona țintă a proiectului.   



 
5. Rezultatele analizei 
5.1 Date despre familiile cuprinse în analiza de teren  
 
 

 

 

Analiza s-a realizat pentru 270 de familii  din 
13 sate  de munte. Acestea sunt compuse 
din 1280 membri, dintre care :  

- 485 părinți  
- 500 copii  între 0-17 ani  
- 295 alți membri adulți care  fac 

parte din familiile analizate  
Putem vorbi despre familii numeroase în 
peste 70 % dintre cazuri, iar media 
membrilor / familile este 5 . 

 

 

Nivelul de educație al  adulților este diferit 
de la o familie la alta și /sau satele țintă. 
Procentele medii dovedesc că :  
-51,55 % dintre părinți sunt absolvenți de 
gimnaziu, 
-20,62 % sunt absolvenți de învățământ 
liceal,  
-6 % au teminat studii postliceale sau 
superioare 
Majoritatea celor cu ISCED 3,4,5 și 6 provin 
din satele Pianu de Jos, Pianu de Sus și 
Strungari. 

 

În legătură cu calificările au precizat  
informații doar 139 de părinți dintre care 
cei mai mulți au profesii lucrative sau din 
domeniul serviciilor ( tâmplar;  mecanic;  
zugrav/ zidar/pavator; brutar/patiser/ 
cofetar ;lucrător comercial ; 
frezor/strungar/sudor) . 
Au fost identificate și 18 profesii dobândite 
în urma studiilor de licență ( profesor, 
manager, sociolog, jurist etc.) , precum și 26  
care au necesitat studii  postliceale ( 
designer, contabil, agent vânzări,  asistent 
medical, maistru ș.a) .   

 

Din cei 780 de adulți cuprinși în analiză 
rezultă că :  
-61,80 % sunt persoane fără loc de muncă, 
procent care  reflectă starea de fapt 
generată de practicarea agriculturii de 
subzisență din sateel izolate de munte 
- 26,92 % sunt anagajați  
- aproximativ 11% se află în alte situații 
(concediu de îngrijire a copilului, zilieri  , 
șomeri în plată etc.) 



 

 

Starea de sănătate a membrilor  familiilor 
din grupul țintă al analizei este una relativ 
buna, afirmație susținută de procentul celor  
care se declară sănătoși :  
-95,88 % dintre adulți  
- 95,76 % dintre copii 
S-au identificat și 33 de persoane cu 
handicp din rândul copiilor și adulților, 
precum și 22 de suferinzi de boli cronice, 
din care cei mai mulți sunt adulți. 
 
 
 

 

Analiza tipului de familii a scos în evidență 
că :  
-67 % ( 171) sunt familii nucleare 
-3 %  monopartenale materne și tot 3 % 
monoparentale paterne , ceea ce înseamnă 
împreună 16 familii  în care există un singur 
părinte. 
 În 69 de familii s-au identificat 3 și mai 
multe generații în  aceiași locuință, fapt care 
îngreunează funcțioanrea acestora.  
 
 

 
 
 

Forma juridică dominantă  de formare a  
familiilor este  dată de căsătorie ( 86 %) .  
Între familiile analizate au  fost identifcate: 
și :   
-7 % uniuni consensulae ( 18 cazuri)  
-5 % divorțuri ( 13 cazuri)  
-2 %  din familii au persoane văduve  ( 5 )  
 
 
 

 
 

Toate familiile locuiesc  în gospodării 
tradiționale, proprietetate personală,  
formate din casă, șură, grajd ( construcție 
pentru animale), curte și grădină.  
Componența casei  de locuit este foarte 
diferită de la sat la sat și , de regulă , în cele 
amplasate în zonele înalte  locuiesc mai 
multe generații în aceiași casă. 



 

Nivelul veniturilor pe membru de familie 
este unul redus . Din declarațiile 
respondenților rezultă că :  
-24 % au sub 100 lei / membru ( 66 fam) 
- 47 % au între 100-499 lei /membru ( 126 
fam) 
- 28 % au între 500-999 lei /membru (75 
fam) 
Doar 1 % dintre familii declară că au un 
venit / membru de familie între 1000 – 
1499 lei. 
 
 

 

Analiza surselor de venit  ale familiilor 
cuprinse în ancheta de teren scoate în 
evidență    situațiile de mai jos:  

- 62 % valorificarea produselor din 
propria gospodărie 

- 27 %   sume provenit e din salarii  
- 11 %  pensii ,concedii de ingrijire a 

copilului,somaj etc.  
 
 
 
 

 

Principalul beneficiu de asistență socială  
declarat de 100% dintre familii este alocația 
de stat pentru copii.Au fost identificate și 37 
de familii care declară alte tipuri de 
beneficii sociale, cum ar fi : Ajutorul 
social;Ajutorul  pentru încălzirea locuinței; 
Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul 
de stat. 
Există și 6 familii cu membri care primesc 
îndemnizații luare pentru membrii cu 
handicap, și alte 6 cu îndeminație pentru 
creșterea copiilor. 
 

 

 

 

 

5.2 Date despre practicarea transhumanței 
 

5.2.1 Familii care practică transhumanţa / păstoritul pendulator  

 În analiza de teren s-au inclus 270 de familii 
din 13 sate , iar dintre acestea 63 , din 9 
sate, practică păstoritul pandulatoriu de tip 
transhumant.  
Din punct de vedere statistic, cele mai 
multe familii provin din Purcăreți, sat din 
UAT Pianu ( 35 %) , iar cele mai puține ( 2 % 



 
 

din Mărgineni, sat care aparține de UAT 
Săliște. Un procent relevant s-a conturat și 
la nivelul satelor Loman, Pleși , Tonea și 
Răchita din UAT Săsciori. 

5.2.2 Luni calendaristice în care se practică transhumanţa 

 

 

Păstoritul pendulatoriu între satul de 
domiciliu și zonele montane mai înalte se 
practică diferențiat pe anumite perioade  
din an, respectiv:  
- 56 de familii din 8 sate  urcă după 21 mai  
în Zona Recea ( cota + 1200m) și coboară în 
iunie. Dintre acestea cele mai multe provin 
din satul Purcăreți( 22) . Rămân în satul de 
domiciliu pentru diferite munci agricole 
până în luna august cănd urcă din nou și 
revin în septembrie. 
- 7 familii din Răchita urcă în august și 
coboară în septembrie . 

5.2.3 Supravegherea copiilor care rămân acasă   
Un aspect important în ancheta de teren a vizat aflarea de  date despre situația copiilor din familiile 
care practică transhumanța, respectiv dacă ei rămân acasă și cine le asigură supravegherea/ 
îngrijirea.Prelucrarea datelor a scos în evidență că toți copiii, indiferent de vârstă, însoțesc membrii 
familiei în păstoritul pendulatoriu între zonele depresionare și montane. 

5.2.4 Locul în care familia merge în transhumanţă 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de transhumanță este întinsă și 
formată din  creste și platouri   montane și 
depresionare. Terenurile aparțin de 
Unitățile Administrativ  Teritoriale Pianu , 
Săscori, Săliște și Cugir. Pentru „văratul” 
oilor la munte, fiecare sat își are propriile 
stâne, unde organizarea vieții pastorale se 
face pe criterii de rudenie, prietenie sau 
vecinătăți.  Peste 70 % dintre familii au 
stânele pe Vârful Recea, iar 17 % la locul 
denumit Cărări. Alte locuri menționate de 
respondenți sunt Cruci ( 4 fam.), Hurdubeu 
și Rogojina, câte 1 famillie. 
 
 



5.2.5 Numărul membrilor familiei care sunt implicaţi în transhumanţă 

 

 
 

În cele 63 de familii analizate sunt 365 de 
membri, dintre care adulții reprezintă 51 %. 
Structura pe vârste a copiilor este marcată 
dominant de cei între 6-14 ani care sunt 67 
%. Cei mai mici , adică 0-5 ani ,  reprezintă 
doar 13 % din numărul total de copii, iar cei 
între 15-18 ani sunt 20 %.  
Analiza datelor statistice a scos în evidență 
un aspect relevant pentru funcționarea 
acestor familii,respectiv că doar 7 % dintre 
membrii lor nu urmează familia în zona de 
transhumanță. Este vorba despre 26 de 
persoane vârstnice sau bolnave.  

5.2.6 Modalități de deplasarea de la domiciliu până la locul de transhumanţă 
 

 

 
 

În timpul analizei de teren s-au solicitat și 
primit informații referitoare la modalitățile 
de deplasare din satul de domiciliu și până 
la locul păstorit. Urcatul animalele și a 
membrilor familiilor se face foarte diferit de 
la o localitate la alta în funcție de distanță, 
starea drumurilor, potențialul material  etc. 
Analizând cifrele rezultă că 94 % dintre 
familii dețin mijloace de transport pe care  
le  folosesc în acest sens și doar 6 % au 
declarat că folosesc carul/căruța. Animalele  
mari se deplasează pe jos , iar copii cu 
mijloace de transport atât cât căile de acces 
permit  acest lucru. De regulă, adulți meg pe 
jos ,sau călare , mai ales cei  care însoțesc 
animalele mari.  

5.2.7 Activităţile specifice ce se realizează în perioada de transhumanţă 

 

 

Activitățile specifice în perioada de 
transhumanță declarate de respondenți 
sunt multe și de regulă  de ele se ocupă atât 
adulții, cât și copiii, de la o  anume vârstă. 
De, exemplu, s-au prelucrat date despre :  
-144 de membri , dintre care 32 % copii 
asigură pășunatul animalelor  
-138 de membri , din care 28 % copii, 
cultivă/ recoltează legume 
-131 de membri, din care peste 24 % sunt 
copii, implicați în cosit iarba, strâns și 
depozitat fânul  
- 98 de membri, din care 25 % copii, prepară 
produse lactate  
- 81 de membri, din care 28 % copii, muls 
animalele . 
- 28% dintre copii au grijă de frații lor mai 
mici 



 

5.2.8 Sursele de aprovizionare ale familiei în perioada de transhumanţă 

 

Majoritatea familiilor care practică 
transhumanța și au fsot cuprisne în analzia 
de teren își produc în propria gospodărie 
alimentele de bază :  

- Legume 87 % 
- Fructe – 87 % 
- Lapte și produse lactate – 81 % 
- carne și produse din carne – 47 % 

Totodată, 87 %  din respondenții au afirmat 
că și  hrana pentru animale  este realizată  
prin creșterea / conservarea /murarea de 
nutrețuri, fânețe, grăunțe , legume ( napi, 
sfeclă , bostani etc.)   

 

 
 

Un alt aspect relevant pentru funcționare a 
celor 63 de familii care practică 
transhumanța este referitor la consmul și 
procurarea de legume și fructe necesare 
alimentației:   
 
 
- peste 87 % declară că le produc  dominant 
din  propria gospodărie  
- 27 % -cumpără o parte de la magazinele 
mixte sătești 
-  doar 7 % frecventează , în acest scop, și 
supermarketurile. 
În cazul achixziționării fructelor situația este 
diferită doar în cazurile de mai jos:   

- 17 % le cumpără din piețe 
- 59 % declară că le procură din 

magazinele mixte 
 

 

 
 

 

 

În general , familiile își produc în propria 
gospodărie alimentele de bază ( lapte, unt, 
brânză, carne, produse din carne  etc. )  
 
Există o gamă de produse necesare 
alimentației pe care le procură de la 
magazine mixte sătești ( 76 %), iar 36 % și 
din supermarketuri. 
 
Aproximativ 5% au menționat printre 
sursele de aprovizinare piețele 
agroalimentare. 
 
 
 



 

 

 

 
Aprovizionarea cu apă și consumul de 
băuturi carbogazoase și necarbogazoase 
este un alt aspect analizat în rîndul celor  63 
de familii. 
-100 % declară că procură apa potabilă de la 
izvoare  
-11 % precizeză că sporadci cumpără apă și 
de la magazine  
Băuturile carbogazoase sunt consumate 
doar de 44 % din familiile analizate  și se 
cumpără dominant de la  magazinele mixte 
sătești.  
- 56 % dintre familii nu cumpără/ consumă 
băuturi carbogazoase.  

 

 

Analiza consumului de băuturi alcoolice a 
scos în evidență că :  

- aproximativ 50 % cumpără  astfel de 
produse,  

- în alte 50 % dintre familii produsele  
alcoolice se produc dominant în 
propria gospodărie  

 

 

 

Toate familiile decalră că utilizează și 
cumpăr produse cosmetice , iar sursa de 
aprovizioanre este pentru:  

-  59 % supermarketul  
- 41 % magazinele mixte  

Din categoria produselor de îngrijire 
corporală cel mai frecegtn amintite sunt 
șampoane, săpunuri solide/lichide. 
 

 
 
 

Produsele de curățenie , spălat produse și 
întreținerea casei  sunt cumpărate de către: 

-  49 % din magazine mixte 
-  51 % de la supermarket  
- 14 %  folosesc atât magazinele mixte 

, cât și supermarketul pentru astfel 
de cumpărături  

  
 



 

Articolele pentru casă sunt cumpărate  atât 
de la supermarketuri, cât și de  la alte  
magazine. 

- 100 % familiile declară ambele surse 
de aprovizionare . 

În timpul discuțiilor s-au identificat și situații 
în care în anumite familii au fost amintite  
confecționate în propria gospodărie: mese, 
scuze, dulapuri, plapume, perne  etc.  
 

 

 
 

În cazul cumpărării articolelor de 
îmbrăcăminte s-au identificat  situațiile de 
mai jos:  

- 37 % se aprovizionează din magazine 
mixte  

- 63 % fac astfel de cumpărături din 
târguri /piețe 

Sunt și familii care au amintit și obiecte de  
îmbrăcămite croșetate și tricotate de mame  
și  bunici etc. 
 

 

 
 

Analiza surselor de procurare a hranei 
pentru animale a scos în evidență  faptul că: 
-87 % dintre familii produc în propria 
gospodărie produsele necesare. 
-10 % cumpără astfel de produse  și din 
magazinele mixate  
-3 % din alte surse  
Un aspect comun face referire la faptul că 
100% din familii cumpără sarea pentru 
animale. 

 

Practicarea transhumanței este o sursă de 
venit pentru familiile analizate. În general se 
vând produsele lacate și animalele sau 
carnea/ prosusele carne.   

- Valorificarea produselor lactate – 
 81 % 

- Valorificarea animalelor -75 % 
 
 
 



 

Funcționarea familiilor este îngreunată de 
mai mulți factori , dintre care :  
-70 % specifică cel mai des condițiile grele 
de viață datorate specificului zonei 
geografice ( furtuni, vreme instabilă, 
alunecări de teren,  durata mai scurtă a verii 
din cauza amplasării locurilor de 
transhumanță  la înălțimi mari etc. ) 
- 44 % amintesc dificultățile  de transport 
determinate de lipsa căilor de acces pentru 
mijloace de transport, starea drumurilor 
etc.) 
- 40 % susțin că se confruntă cu greutăți în 
ceea ce privește starea de sănătate 
/prcurarea medicamentelor ( distanța mare 
mare până la cabinete  medicale/spitale. 
farmacii . 

 
 
6. Grupuri de discuții cu părinți privind rolul și importanța educației  
 
6.1 Tematici abordate în cadrul grupurilor de discuții 
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1 

Informare privind sistemul de 
învăţământ obligatoriu 
Material utilizat: Material informativ 
referitor la participarea echitabilă şi 
deplină la învățământul obligatoriu 

x x x x x x x x 

2 

Informare privind necesităţile 
educaţionale ale copiilor 
Material utilizat: Material informativ 
referitor la necesităţile educaţionale 
ale copiilor 

N.C N.C x x x x x x 

3 

Informare privind modalitățile de 
sprijin și servicii de reducere a 
riscului educațional 
Material utilizat: Material informativ 
referitor la modalitățile de sprijin și 
servicii de reducere a riscului 
educațional 

N.C N.C N.C N.C x x x x 

4 

Informare privind necesitățile de 
incluziune școlară 
Material utilizat : Cerințe  speciale de 
incluziune școlară ale copiilor 
proveniți din familii care practică 
transhumanța 
 

N.C N.C N.C N.C N.C N.C x x 

Legendă: N.C – nu este cazul 



 
Grupurile de discuţii cu părinţii s-au realizat pe baza criteriilor stabilite și s-au valorificat materialel 
informative elaborate de către animatorii socio-educativi . Materialele au avut  structura și conținutul  
adecvate nevoilor identificate în rândul părinților. Acestea au fost mutplicate și distribuite în rândul 
grupurilor de părinți și experții au purtat discuții adaptate potențialului membrilor grupului țintă.   
 Experţii implicaţi în organizarea grupurilor de discuţii cu părinţi sau fost asistenții sociali sociali , 
animatorii socio  educativi și asistentul relaţii publice şi comunicare. 
 
6.2 Modul de organizare a grupurilor de discuții 
 
Grupurile de discuții s-au organizat de către experții proiectului în zona de locuire a părinților, 
constituind grupuri de minim 3 – maxim 7 părinți și care îndeplinesc criteriile de selectare pentru 
participarea la campania de informare. 
În cadrul grupurilor de discuții s-a abordat una din cele 3 tematici planificate. Acestea s-au constituit pe 
baza unui set de criterii, a fost ales un reprezentant al părinţilor şi s-a semnat câte un protocol de 
colaborare cu familia. În cadrul grupurilor de discuţii au participat cel puţin un părinte din fiecare 
familie, în unele cazuri au participat ambii părinţi. 
 
Scurtă prezentare a grupurilor de discuții organizate în perioada octombrie – mai 2019 de către experții 
proiectului 
 
 

Nr crt Satul țintă 
 

Număr de grupuri Număr de părinți 

1 Pianu de Jos 6 35 

2 Pianu de Sus 15 103 

3 Strungari 3 16 

4 Plaiuri 0 1 

5 Purcăreți 5 23 

6 Mărgineni 0 3 

7 Călene 0 1 

8 Mugești 1 2 

9 Răchita 10 59 

10 Căpîlna 4 22 

11 Loman 7 40 

12 Pleși 1 12 

13 Tonea 1 10 

Total 
 

13 53 326 

 
7. Concluzii   
7.1 Aspecte relevante     despre toate  familiile 
 

Specificații  Descriere aspecte relevante  

Forma 
juridică a 
familiilor  

Majoritatea familiilor sunt formate prin căsătorie ( 86 %) , numărul uniunilor 
consensuale și a divorțurilor este mic ( 3 %) , aspecet specifice satelor de munte unde 
familia  legal constituită este percepută ca și temelie a  comunității.  

Tipul 
familiilor 

Majoritatea familiilor ( 71%) sunt de tip nuclear, formate din părinți ți copiii lor 
necăsătoriț, dar există și 27 % din familii  extinse, cu mai multe generații care locuiesc  
în aceiași gospodărie. 
 
 



Structura  
membrilor 
familiei  

În cele 270 de familii analizate  sunt 1208 membri, dintre care adulți reprezintă 56 % , 
iar copiii între 0-14 ani sunt multt mai numeroși decât cei între 15-17 ani, aspect care 
poate conduce la concluzia  manifestării unei ușoare tendințe de întinere a satelor  
țintă.  

Aspecte 
despre 
locuire  

În satele Pianu de Jos și Pianu de sus numărul de camere într-o locuință  este mai mare 
decât în cele montane  ( Plaiuri, Purcăreți, Loman , Tonea etc.) și există facilități de 
timpul apă curentă, canalizare  încălzire centrală pe lemne etc.  
În satele montane, condițiile de locuit sunt mai vitrege, numărul de camere fiind mai 
mic și de cele mai multe ori lispesc utilitățile ( apa curentă, canalizarea , încălzirea se 
face cu foc în sobe etc.) 

Nivelul de 
educatie al 
membrilor 
familiei 

În familiile analizate nivelul de educație  este  dominat de absolvenții de învățământ 
gimanazial și liceal ( 71, 47 %). Un aspect relevant este numărul mic ( sub 1 %)  al 
adulților fără studii Totodată, s-au identificat și 6 % dinte adulți care au absolvit studii 
postliceale sau superioare ( 41 persoane).În general, nivelul de educație mai ridicat în 
satele  de deal ( Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari ) și mai scăzut în cele montane 
(Tonea, Pleși, Purcăreți, Loman). 

Calificările 
adulților  

Dintre adulții din familii , s-au declarat calificați 21 %, iar ocupațiile cele ami frecvetn 
întâlnite sunt  din domeniile  construcții și instalații, prelucrări metalice ,silvicultură) 

Starea de 
sănătate a  

Analiza datelro comunicate de respondenți conduce la concluzia că peste 95 % atât 
dintre adulți, cât și dinre copi nu au probelme de sănătate. 100%  membrii familiilor 
sunt înregistrați la medicul de familie 

Sursele de 
venit  

Principala sursă de venit este formată din salarii ( 62 %) , iar 18 % declară că au venituri 
din valorificarea produselor  realizate în propria gospodărie. 

Venitul lunar 
/  

Nivelul venitului / membru de familie  este unul scăzut, respectiv peste 70 % dintre 
familii au pînă în 500 lei / lună/membru de familie. 

Beneficiile 
de asistență 
socială  

În toate familiile se primește alocația de stat pentru  copii, iar în 37 se primesc diferite 
ajutoare prevăzute de lege. Ajutorul socail este întâlnit doar în  2 familii, iar alocația de 
persoană cu handicp în 6  cazuri. 

Dificultăți  
declarate de 
părinți  

Cei mai mulți dintre părinți sunt îngrijorați din cauza :  
- închiderii grădinițelor și școlilor primare din satul de domiciliu ( Pleși, Tonea, 

Plauri, Purcăreți, Mărgineni , Goasele, Călene, Mugești )  
- distanța mare pe care trebuie să parcurgă copiii între locuință și grădiniță școală 

( Tonea, Pleși, Loman, Purcăreți  )  
- lipsa serviciilor de îngrijire și educare a copiilor sub 3 ani generează 

imposibilitatea angajării în muncă a ambilor părinți , deși au calificările solicitate 
pe piața muncii  

- efectele produse de furtuni/ dezastareastre naturale sunt tot mai mari și greu  
se pot înlătura din cauza costurilor  și lipsei de implicare a a utoritțilro județene 
și naționale. 

-  Starea drumurilor /căilor de acces în satele izolate de munte și lipsa mijloacelor 
de transport în comun 

7.2 Aspecte analizate despre familiile care practică tranhumanța  
 

Specificații  Descriere aspecte relevante 

Familii care practică 
transhumanţa / 
păstoritul pendulator 

În 25 % dintre familiile analizate se practică transhumanța și acestea provin din 
satele Plaiuri, Purcăreți , Răchita, Loman, Tonea, Pleși, Mărgineni, Goasele și 
Călene . 

Luni calendaristice în 
care se practică 
transhumanţa 

În general, se pelacă cu animalele spre zone mai înalte decât cele d edomicliu  
după 21 mai , mai puțin cei din satul Răchita care urcă doar în luna august. 
Unel familii din  Plaiuri, Purcăreți, Loman , Tonea și Pleși coboraă la mijlocul 
lunii iunie să cosească fânul din  satul de domiciliu  și apoi urmă din nou și 
revin la sfțrșit de septembrie.  



 

Locul în care familia 
merge în 
transhumanţă 
 

Cele mai multe familii urcă pe Vârful Recea, dar sunt și alte locuri în aval sau 
amonte de acest platou montan unde familiile practică păstoritul pendlulatoriu 
( Cruci, Cărări, Hurdubeu, Rogojina etc.)  

Modalități de 
deplasarea de la 
domiciliu până la 
locul de 
transhumanţă 
 

Deplasarea din satul de domiciliu și zona de transhumanță este foarte diferită  
și determinată de mai mulți factori:distanța dintre satul de domiciliu și  zona 
de transhumanță ; tipul și numărul de animale; starea materială a familie etc. 
În general, animalele mari  se deplasează pe jos, iar cele mici cu autovehicole , 
car sau căruță.  Adulții din famili și copiii mai mari merg și ei pe jos. 

Activităţile specifice 
ce se realizează în 
perioada de 
transhumanţă 
 

Principalele activități desfășurate în locurile de transhumanță sunt: creșterea 
animalelor; cultivarea legumelor și fructelor; curățarea pașunilor , cosit și 
adunat fânul pentru hrana animalelor; produs și valorificat produse lactate  ( 
lapte, unt, brânză, urdă , caș etc.) . 

Sursele de 
aprovizionare ale 
familiei în perioada 
de transhumanţă 

În  general apovizionarea se face din magazine sătești, trâguri și piețe înainte 
de urcarea la munte. Ponderea suprmarketurilor în preferințele respondenților 
este sub 10 %. Există și magazine mici în zona de transhumanță , dar aflate la 
distanță de 2-4 km.  față de unele stâne . 
 

Sursele de venit 
obţinute ca urmare a 
practicări 
transhumanţei 

Principalele surse de venit sunt generate de comercializarea  animalelor, 
laptelului și produselor lactate.  
Punține familii ( sut 20 %)   produc un surplus de legume și fructe , motiv penru 
care acestea sunt sursă de acoperire a nevoilor de consum ale familii , nu de 
producere de venituri.  
 

Dificultăţile cel mai 
des întâlnite în 
practicarea 
transhumanţei 
 
 

Cele mai mari dificultăți declarate sunt generate de starea necorespunzătoare 
a drumurilor/căilor de acces afectate de ploi, furtuni, alunecări de teren etc. 
;schimbarea bruscă a vremii și  efectele caniculei /ploilor abundente / căderilor 
masive de zăpadă; scăderea duratei în care pot practica transhumanța din 
cauza duratei iernii / topirea zăpezii ; lipsa curentului elecrti și a apei potabile 
din multe locuri de transhumanță; distanța între stâne și cel mai apropiat 
cabient medical/ farmacie . 
 

 
 
Întocmit,  
Asistenți   social,  
Angelescu Crina  Mariana  
Dican Claudia Alina 


