
 
 

1.  Nevoile tinerilor fermieri din România 

1.1 General 

Tabel 1.1   Caracteristici generale ale tinerilor fermieri (TF) intervievați din România 

 România nr UE 15 nr SM** noi nr UE 28 nr 

Vârstă medie (deviația standard) 31.2 (5.1) 101 29.4 (6.0) 1241 29.4 (6.0) 840 29.4 (6.0) 2081 

% TF cu studii superioare (licență, 

masterat, doctorat) 

69.3 101 44.8 1332 42.5 873 43.9 2205 

SAU* deținută (ha) (deviația standard) 17.5 (56.1) 101 77.7 (309.3) 1138 51.9 (165.5) 778 67.2 (260.9) 1916 

SAU închiriată (ha) (deviația standard) 15.5 (43.7) 101 56.7 (156.2) 1097 49.5 (157.5) 761 53.7 (156.7) 1858 

Suprafață de pădure deținută (hectare) 

(deviația standard) 

0.1 (0.2) 101 20.7 (106.7) 954 5.4 (22.9) 679 14.4 (83.2) 1633 

Suprafața de pădure închiriată 

(hectare) (deviația standard) 

0.0 (0.0) 101 2.5 (20.9) 874 1.3 (25.3) 636 2.0 (22.9) 1510 

% Zonă câmpie / favorabilă 53.5 101 47.4 1332 50.2 873 48.5 2205 

% Zonă de deal sau de munte / 

puternic nefavorabilă 

44.6 101 43.3 1332 42.4 873 43.0 2205 

% TF cu fermă ecologică certificată 11.9 101 15.2 1331 11.8 873 13.8 2204 

* Suprafață agricolă utilizată 
** State membre UE 
 

Figura 1.1 Principalele activități ale tinerilor fermieri din România intervievați 

 

Sursa: Tipologia exploatațiilor agricole în 2010 conform cu statisticile Eurostat pe agricultură, silvicultură și pescuit ( Ediția 2013)
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1.2 Nevoile 
Figura 1.2 Nevoile generale ale tinerilor fermieri - procentul tinerilor fermieri intervievați care au perceput aspectele menționate în figura de bază ca fiind problematice 

 

REZULTAT: Disponibilitatea terenurilor de a fi închiriate sau cumpărate și disponibilitatea subvențiilor par a fi mai puțin problematice pentru 

tinerii fermieri intervievați din România decât pentru alți tineri fermieri din UE, în timp ce accesarea de credite, existența forței de muncă 

calificată, consilierea furnizată de instituții / organizații publice și accesul la asigurări par a fi mult mai importante.  
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Figura 1.3  Nevoile de cunoaștere ale tinerilor fermieri - procentul de respondenți care au răspuns că este probabil că își vor dezvolta abilitățile menționate în tabelul de 

bază prin training-uri, cursuri, ateliere de lucru, grupuri de studiu sau participarea la un program de schimb 

 
REZULTAT: Cele mai multe nevoi de cunoaștere ale tinerilor fermieri români intervievați par a fi în concordanță cu cele ale colegilor lor din 

alte țări ale UE. Cu toate acestea, în comparație cu colegii lor din UE și noile state membre, ei par să perceapă că cel mai probabil vor dezvolta 

abilități de management și mai puțin probabil că vor dezvolta competențe legate de accesarea de subvenții, granturi și abilități financiare. 
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1.3 Surse de informare 
Figura 1.4   Surse pe care tinerii fermieri le folosesc pentru a obține cunoștințe (% dintre respondenți) 

 
REZULTAT: În comparație cu colegii lor, tinerii fermieri români intervievați par să utilizeze mai multe surse diferite pentru a obține cunoștințe. 

Cele mai importante surse par a fi grupurile de studiu și rețele, atelierele de lucru și seminariile, schimburile de experiență, discuțiile pe 

internet și învățarea prin intermediul internetului. Cursurile de agricultură sau training-urile par a fi mai puțin interesante pentru ei. 
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Figura 1.5  Surse de informare pentru tinerii fermieri 

 
REZULTAT: Utilizarea surselor de informare de către tinerii fermieri români intervievați pare să fie mai mult sau mai puțin în acord cu cea a 

colegilor din alte țări ale UE. Ei par totuși să folosească ca surse de informare mai mult autoritățile locale, contabilii și instituțiile de formare 

decât colegii lor din alte țări ale UE și în măsură mai mică cumpărătorii/ clienții, medicii veterinari, institutele de cercetare și partidele politice. 
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1.4 Impedimente  

          Figura 1.6   Aspecte care îngreunează obținerea de informații de către tinerii fermieri (% dintre respondenți) 

 
REZULTAT: Obstacolele pe care tinerii fermierii români intervievați le percep în obținerea  

informațiilor par a fi mai puține în comparație cu ceilalți tineri fermieri din UE, excepție făcând lipsa 

timpului. Acesta pare a fi un obstacol la fel de important atât pentru tinerii fermieri români 

intervievați, cât și pentru colegii lor din alte țări ale UE. 

 
Figura 1.7   Participarea tinerilor fermieri la schimburi de experiență și satisfacția, dar și  gradul de conștientizare a 

acestor schimburi de experiență (% dintre respondenți) 

 
REZULTAT: Ca și în alte țări din UE, numărul tinerilor fermieri români intervievați care au participat 

la un schimb de experiență sau au cunoștință de existența unui astfel de schimb de experiență este 

destul de redus. Ca și alți tineri fermieri din UE, tinerii fermieri români care au participat la un 

schimb de experiență s-au declarat mulțumiti cu privire la acesta. 
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Figura 1.8   Atitudinile tinerilor fermieri cu privire la participarea la un schimb de experiență  

 
REZULTAT: În general, tinerii fermieri din România intervievați  par să fie mai pozitivi cu privire la 

utilitatea și realismul participării  la un schimb de experiență  (inter) național în comparație cu 

colegii lor din alte țări ale UE.  

 
Figura 1.9   Situații care împiedică tinerii fermieri să participe într-un schimb de experiență 

 
REZULTAT: Obstacolele percepute pentru participarea la schimburi de experiență  de către fermierii 

români intervievați par a fi mai reduse în comparație cu alți tineri fermieri din UE, excepție făcând 

lipsa timpului. Acesta pare a fi un obstacol la fel de important atât pentru tinerii fermieri români 

intervievați, cât și pentru colegii lor din alte țări ale UE. 
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Figura 1.10   Intenția tinerilor fermieri de a participa la un schimb de experiență (% dintre respondenți) 

 
REZULTAT: Intenția tinerilor fermieri români intervievați de a participa la un schimb de experiență,   

atât la nivel național, cât și internațional este mai mare decât cea a altor tineri fermieri din UE. 

 
Figura 1.11   Opinia tinerilor fermieri cu privire la schimburile de experiență (% dintre respondenți) 

 
REZULTAT: Percepțiile fermierilor români intervievați cu privire la beneficiile aduse de participarea 

la un schimb de experiență  par a fi mai pozitive decât percepțiile colegilor din alte țări ale UE. De 

asemenea, un număr mai mic consideră că participarea la un schimb de experiență îi va costa mult 

timp și mulți bani. 
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1.5  ASPECTE SPECIFICE CARE VOR FI DISCUTATE ÎN CADRUL FOCUS GRUPULUI (pe lângă 

celelalte aspecte menționate în lista subiectelor): 

 

 Cum pot fi explicate diferențele nevoilor generale și nevoilor de cunoaștere ale tinerilor 

fermieri români intervievați, comparativ cu statele UE/ noile state membre (a se vedea 

figura 1.2 și 1.3)? 

 Care sunt problemele de natura legislației cu care tinerii fermieri români intervievați se 

confruntă? 

 Cum pot fi explicate diferențele în utilizarea surselor de a obține cunoștințe și informații 

de către tinerii fermieri români intervievați, comparativ cu statele UE/ noile state 

membre (a se vedea figura 1.4 și 1.5)? 

 Cum poate fi explicată intenția ridicată a tinerilor fermieri români intervievați de a  

participa la schimburi de experiență, comparativ cu cea a altor tineri fermieri din UE? 

 Credeți că percepțiile asupra beneficiilor aduse de participarea la schimbul de 

experiență sunt realiste? 

 Care sunt diferențele regionale, dacă este cazul, în observațiile și concluziile de mai sus? 




