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ACTIVITĂȚILE NEAGRICOLE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
A SPAȚIULUI RURAL DOBROGEAN
Restructurarea activităţilor la nivelul fermelor agricole împreună cu îmbunătăţirea capitalului
fermelor comerciale şi orientarea către o ocupare parţială în agricultură au determinat eliberarea unei
părţi considerabile a forţei de muncă din sectorul agricol dobrogean. Totodată, activităţile
meşteşugăreşti şi alte activităţi tradiţionale ce sunt îndeletniciri ale locuitorilor din spaţiul rural
dobrogean, tind să fie din ce în ce mai puţin practicate, în special de către generaţia tânără. În acest
context, încurajarea dezvoltării activităților neagricole reprezentă o alternativă ocupaţională pentru
forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un
factor de stabilizare a populaţiei rurale. Această lucrare are ca obiectiv realizarea unei analize a
gradului de ocupare prin activităţi neagricole, ca alternativă și sursă importantă de venituri pentru
populaţia rurală din zona Dobrogei. Informaţiile au fost obţinute din statistica naţională, din surse
guvernamentale și neguvernamentale, precum și din studii de teren. Rezultatele obținute au
demonstrat că dezvoltarea activităților neagricole în spaţiul rural dobrogean contribuie la creşterea
veniturilor populaţiei rurale, creare de locuri de muncă și diminuarea disparităţilor dintre rural şi
urban.
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NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE RURAL AREA IN DOBRUDGEA
The restructuring of on-farm activities together with the improvement of commercial farm
capital and the orientation towards partial employment in agriculture have determined the release of a
significant part of labour input from Dobrudgea’s farming sector. At the same time, the crafts and
other traditional activities of rural people from Dobrudgea tend to be less and less practiced, mainly
by the younger generation. In this context, encouraging the development of non-agricultural activities
represents an occupational alternative for the rural labour force, a modality to diversify the economic
activities in the countryside and a stabilizing factor for the rural population. The objective of the paper
is o make an analysis of the degree of labour occupation in non-agricultural activities, as an
alternative significant source of incomes for the rural population in Dobrudgea’s area. The
information was obtained from national statistics, from governmental and non-governmental sources,
as well as from field surveys. The obtained results proved that the development of non-agricultural
activities in rural Dobrudgea contributes to the increase of rural population’s incomes, job creation
and diminution of rural – urban disparities.
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