Stimată doamnă/Stimate domn,
Acest sondaj are loc în cadrul proiectului FARMLAND, care a fost finanțat de sub-programul
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (ÎNVĂȚARE DE-A LUNGUL VIEȚII) Leonardo da Vinci,
gestionat de Agenția Națională Poloneză Leonardo da Vinci, pentru un transfer de inovație care
implică un parteneriat constituit din instituții din Belgia, Italia, Polonia, România și Spania.
Acest chestionar are ca scop identificarea unor domenii de interes și a materialelor și
instrumentelor adecvate de formare pentru agricultorii actuali și viitori, care intenționează să își
diversifice activitățile agricole prin începerea și gestionarea unei ferme-școală. Utilizatorii generali
sunt fermierii, cu un accent specific pe tinerii fermieri și cei de sex feminin.
Vă mulțumim pentru cooperare,

Echipa de proiect FARMLAND

INFORMAȚII PERSONALE (vezi precizările legale cu privire la confidențialitate de la
sfârșitul chestionarului) *
Denumirea companiei:
Adresă:
Telefon:
e-mail:
Reprezentant legal:…………………………………
DESCRIEREA GENERALĂ A FERMEI
1

Care sunt activitățile fermei dvs.?
(BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE)

a. producție vegetală
b. producție animală
c. producția de legume
d. agroturism
e. fermă didactică sau fermă-școală
f. procesarea alimentelor (ex: brânză, vin, ulei de
măsline, ..)
g.altele (vă rugăm să specificați):…………….……

CÂTEVA DATE STRUCTURALE
2

Suprafață totală ha…………

7

Vaci de lapte nr…………

3

Suprafață arabilă ha………..

8

Vaci de carne nr………..

4

Livezi ha………..

9

Oi nr.………..

5

Pășuni ha………..

10

Capre nr.………..

6

Păduri ha…………..

11

Porci nr…………..

12

Animale mici nr…….
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Procesarea la fermă: bifați după caz
13

Producția de gemuri și a altor conserve de fructe ……

14

Pâine, plăcinte și prăjituri ……

15

Vinuri și băuturi spirtoase ……

16

Ulei de măsline și alte produse pe bază de ulei ……

17

Cărnuri procesate (afumate, uscate, sărate)……

18

altele (vă rugăm să specificați:…………………….) ……

Agroturism și fermă-școală
19

Camere nr…………….

20

Paturi nr………………..

21

Locuri în restaurant nr…..

MUNCĂ
22

Ferma a fost deținută de familia dvs.?
DA

23

NU

Ați lucrat într-un alt domeniu înainte de agricultură?
DA

24

Mai lucrează la fermă și alți membri ai familiei dvs.?
Nu

25

Da 1

2

3

4

5

mai mulți

Există lucrători permanenți (tot anul), angajați la ferma dvs.?
NU
Da 1
…….

26

NU

2

3

4

5

mai mulți

vă rugăm să specificați:

Există lucrători sezonieri angajați la ferma dvs.?
Nu
Da 1
…….

2

3

4

5

mai mulți

vă rugăm să specificați:
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TENDINȚELE INOVATOARE ȘI ACTIVITĂȚI MULTIFUNCȚIONALE
27

De ce ați decis să desfășurați o activitate inovatoare/multifuncțională, cum ar fi
agroturismul, o fermă-școală sau o fermă socială? (BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE
VARIANTE)
a. Pentru a vă face ferma mai profitabilă și pentru a vă suplimenta
veniturile
b. Pentru a vă diversifica sursele de venituri, pentru a le face mai stabile
c. Pentru a vă face afacerea mai durabilă pe termen lung.
d. Pentru a oferi rudelor dvs. oportunități mai bune de angajare.
e. Pentru a primi un grant sub formă de proiect din fonduri europene.
f. Pentru a căuta o modalitate mai bună de viață.
g. Pentru a scăpa de șomajul din alte sectoare.
h. Altele (vă rugăm să specificați)................................................................

28

După părerea dvs. sunt inovatoare următoarele activități agricole?
(1 = DELOC INOVATOARE, 5 = FOARTE INOVATOARE)
a. Agricultura ecologică (culturi și creșterea animalelor)
b. Protecția biodiversității (conservarea seminței și/sau a speciei)
c. Plante medicinale și produse pentru sănătate/nutraceutice
d. Procesarea la fermă a alimentelor tradiționale și de calitate°
e. Animale de curte (ex: oi, capre, pui, iepuri, măgari, cai..)
f. Activități non-alimentare la fermă (mătase, lână și produsele lor)
g. Pepinieră, grădinărit și peisagistică
h. Vânzarea directă de produse (diferite modalități)
i. Agroturism
j. Turism în aer liber, ecologic și didactic
k. Ferme didactice legate de problemele agricole și de mediu
l. Ferme sociale pentru sprijinirea persoanelor defavorizate social sau cu
dezabilități
m. Biomasă pentru energie din surse regenerabile sau de compostare sau
clădiri pasive
n. Producție de energie eoliană sau solară
o. Altele (vă rugăm să specificați:…………………………………………….)
°(ex: PDO, Denumire de Origine Protejată; PGI, Indicație Geografică Protejată; TSG,
Specialitate Tradițională Garantată, sau alte produse locale)

29

Este inclusă activitatea dvs. inovatoare prezentă sau planificată în una din
următoarele? (BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE VARIANTE)
a. Agricultura ecologică (culturi și creșterea animalelor)
b. Protecția biodiversității (conservarea seminței și/sau a speciei)
c. Plante medicinale și produse pentru sănătate/nutraceutice
d. Procesarea la fermă a alimentelor tradiționale și de calitate°
e. Animale de curte (ex: oi, capre, pui, iepuri, măgari, cai..)
f. Activități non-alimentare la fermă (mătase, lână și produsele lor)
g. Pepinieră, grădinărit și peisagistică
h. Vânzarea directă de produse (diferite modalități)
i. Agroturism
j. Turism în aer liber, ecologic și didactic
k. Ferme didactice legate de problemele agricole și de mediu
l. Ferme sociale pentru sprijinirea persoanelor defavorizate social sau cu
dezabilități
m. Biomasă pentru energie din surse regenerabile sau de compostare sau
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clădiri pasive
n. Producție de energie eoliană sau solară
o. Altele (vă rugăm să specificați:…………………………………………….)

30

Ce tip de activități inovatoare sunt sau ar putea fi interesante pentru dvs.?
(BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE VARIANTE)
a. Agricultura ecologică (culturi și creșterea animalelor)
b. Protecția biodiversității (conservarea seminței și/sau a speciei)
c. Plante medicinale și produse pentru sănătate/nutraceutice
d. Procesarea la fermă a alimentelor tradiționale și de calitate°
e. Animale de curte (ex: oi, capre, pui, iepuri, măgari, cai..)
f. Activități non-alimentare la fermă (mătase, lână și produsele lor)
g. Pepinieră, grădinărit și peisagistică
h. Vânzarea directă de produse (diferite modalități)
i. Agroturism
j. Turism în aer liber, ecologic și didactic
k. Ferme didactice legate de problemele agricole și de mediu
l. Ferme sociale pentru sprijinirea persoanelor defavorizate social sau cu
dezabilități
m. Biomasă pentru energie din surse regenerabile sau de compostare sau
clădiri pasive
n. Producție de energie eoliană sau solară
o. Altele (vă rugăm să specificați:…………………………………………….)
°(ex: PDO, Denumire de Origine Protejată; PGI, Indicație Geografică Protejată; TSG,
Specialitate Tradițională Garantată, sau alte produse locale)

31

Ce fel de folosire alternativă a biomasei (ex: elagare, reziduuri de la recolte, gunoi de
grajd, ..) sunt sau ar putea fi interesante pentru activitatea școlii dvs. fermă?
a. Compost (pentru agricultură sau grădinărit)
b. Biomasă pentru energie (biogaz)
c. Biomasă pentru încălzire
d. Biomasă pentru clădiri pasive
e. Altele (vă rugăm să specificați):

NECESITĂȚI DE INSTRUIRE
32

Pornind de la propria dvs. activitate agricolă și interesul pentru ferme didactice, credeți că
informațiile relevante și instruirea sunt ușor accesibile?
DA

33

NU

În ce aspectele legate de activități ale fermelor didactice ați fi interesat?
(BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE VARIANTE)
a. Activități ecologice (reciclare, economisirea apei,..)
b. Animale de curte pentru activități ale fermelor-școală sau fermelor
sociale
c. Procesarea alimentelor și gastronomie (pâine, vin, ulei, brânză, gem,
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d.
e.
f.
g.

șuncă,..)
Vânzare și marketing directe (la fermă și online)
Grădinărit, peisagistică și turism în aer liber
Utilizarea biomasei și a altor surse regenerabile de energie
Altele (vă rugăm să specificați) : …………………………………….

34

Aveți nevoie de mai multe competențe și cunoștințe pentru a începe sau pentru a
gestiona noi activități?
DA
NU

35

În mod specific pentru activitățile unei ferme-școală, în ce sector simțiți ca aveți
nevoie mai multe cunoștințe și abilități?
(BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE VARIANTE)
a. Agricultura ecologică (culturi și creșterea animalelor)
b. Protecția biodiversității (conservarea seminței și/sau a speciei)
c. Plante medicinale și produse pentru sănătate/nutraceutice
d. Procesarea la fermă a alimentelor tradiționale și de calitate°
e. Animale de curte (ex: oi, capre, pui, iepuri, măgari, cai..)
f. Activități non-alimentare la fermă (mătase, lână și produsele lor)
g. Pepinieră, grădinărit și peisagistică
h. Vânzarea directă de produse (diferite modalități)
i. Agroturism
j. Turism în aer liber, ecologic și didactic
k. Ferme didactice legate de problemele agricole și de mediu
l. Ferme sociale pentru sprijinirea persoanelor defavorizate social sau cu
dezabilități
m. Biomasă pentru energie din surse regenerabile sau de compostare sau
clădiri pasive
n. Producție de energie eoliană sau solară
o. Altele (vă rugăm să specificați:…………………………………………….)

36

Ce tip de învățare preferați?
(BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE VARIANTE)
a. Cursuri rezidențiale, cu durată de o săptămână
b. Cursuri nerezidențiale, cu prelegeri repartizate pe durata mai multor
săptămâni sau luni
c. Auto-învățare la distanță (cursuri offline via internet)
d. Video-conferință organizată de centrul de formare
e. Învățarea prin practică, cu întâlniri, și vizite la ferme pilot
f. Metodologie amestecată (instruire în sala de curs, online și offline)
g. Altele (vă rugăm să specificați:……………………………………………..)

NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ, MANAGEMENTUL FERMEI & PROBLEME ALE
FERMEI-ȘCOALĂ
37

Noile reguli ale PAC 2014/2021 sunt mai concentrate decât în trecut, pe probleme legate de
mediu și durabilitate a fermelor Europene. Sunteți de-acord cu această modificare?
DA
NU
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38

Considerați că, ca o consecință a acestei modificări asupra PAC, noile Planurile de
Dezvoltare Rurală 2014-2021 ar trebui să fie mai potrivite pentru încurajarea și finanțarea
activităților multifuncționale, cum ar fi, de asemenea, fermele-școală?
DA
NU

39

Fermele didactice pot fi o oportunitate de venituri suplimentare pentru fermieri și includerea
lor în acordurile sociale cu școli, instituții publice și familii poate fi o recunoaștere importantă
a rolului agriculturii în educație. Sunteți de acord cu această afirmație?
DA
NU

40

Care sunt, conform nevoilor dvs. de formare, cele mai importante teme pentru
fermele didactice, din următoarele?
(ALEGEȚI MAXIM 3 RĂSPUNSURI)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

De la grâu la pâine și tăiței
De la nectar la miere și alte produse apicole
De la lapte la brânză
De la fructe la gem
De la struguri la vin și băuturi spirtoase
De la orz la bere
Surse regenerabile de energie și reciclarea deșeurilor
Utilizarea multifuncțională a lemnului
De la legume la conserve și murături
De la măsline la ulei de măsline extra-virgin
Animale de curte
Agricultură organică și biodiversitate
Plante oficinale și produse nutraceutice
De la pășuni la carne și lapte
De la fibre naturale (lână, mătase, cânepă, in..) la obiecte de artizanat
Altele (vă rugăm să specificați…………………………………………….)

PLANIFICAREA PROIECTULUI
41

Ce fel de finanțare credeți că ar putea fi mai potrivită pentru un proiect de fermășcoală?
(VĂ RUGĂM SĂ BIFAȚI UNA SAU MAI MULTE VARIANTE):
a. Împrumut Bancar
b. Granturi Europene
c. Granturi Naționale
d. Granturi Regionale
e. Partener de afaceri
f. Membru al familiei
g. Altele (vă rugăm să specificați:…………………………………………….)

42

Ce fel de consultanță credeți că v-ar putea fi de ajutor pentru a elabora un proiect de
fermă-școală inovator?
(TICK ONE OR MORE)
a. Consilierii Privați (agronomi, economiști, ingineri, consultanți fiscali, etc.)
b. Consilieri de la Asociația Agricultorilor
c. Consilieri de la Instituții Financiare
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d. Experți de la centre de cercetare și universități
e. Alți fermieri cu experiență
f. Altele (vă rugăm să specificați:………………………………………………….)

INFORMAȚII PERSONALE * opțional (vezi precizările legale cu privire la confidențialitate de la
sfârșitul chestionarului)
Nume:

Prenume:

43

Vârsta (nr. ani)

44

Sex: Masculin Feminin 

45

Educație: Primară.. Gimnaziu.. Liceu.. Universitară.. Master.. Doctorat...

46

Experiență în agricultură (nr. ani)
Experiență de lucru în afara agriculturii:
Adresa:
Telefon………………………………………E-mail: ……………………………………..
Adresa web a fermei, dacă este cazul:

Chestionarul completat trebuie transmis, prin e-mail sau prin fax, la
Nume și Prenume
Email
Fax nr.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Echipa de proiect FARMLAND

*Acest chestionar respectă confidențialitatea utilizatorilor. Datele cu caracter personal nu vor fi
publicate sau difuzate.
Politica de "protecție a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de
către instituțiile comunitare" se bazează pe Regulamentul (CE) Nr. 45/2001 al Parlamentului
European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 și/sau a legislației naționale cu privire la viața
personală.
Vă mulțumim foarte mult pentru colaborare!
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