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Rezumat și Recomandări 

„Majoritatea fermierilor din România, în special cei care dețin exploatații mici și mijlocii, nu au 

cunoștințele adecvate în domeniul metodelor de management, tehnologiilor și standardelor moderne 

de producție, în special pentru creșterea animalelor și horticultură, concentrându-se în principal pe 

experiența practică tradițională. De asemenea, nivelul de conștientizare, abilități și cunoștințe despre 

metodele moderne și inovatoare de prelucrare și comercializare a produselor agricole, inclusiv în 

contextul lanțurilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a satisface cerințele pieței și 

standardele UE.” (Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020) 

Opiniile respondenților despre cele mai relevante zone agricole pentru noii intrați în mediul de lucru 

din România (T3) 

Ca răspuns la Î3, Care trei subiecte agricole credeți că sunt cele mai relevante în zona dumneavoastră 

pentru a oferi instruire șomerilor sau persoanelor dezavantajate în alt mod, cu vârsta cuprinsă între 15-

24 de ani din zonele rurale? Dintre cei 25 de respondenți, 18 (72%) au ales Apicultura, 16 (64%) au ales 

Horticultura, iar 15 (60%) au ales Agricultura Ecologică. Aceste alegeri se potrivesc condițiilor 

pedoclimatice din zona noastră, precum și tendințelor de pe piața produselor agricole. Cele 12 (48%) 

opțiuni pentru agroturism indică potențialul agriculturii românești și ar trebui luate în considerare 

pentru dezvoltarea ulterioară. În ceea ce privește Agricultura socială (24%), Piscicultură (20%) și 

Agricultura solidară (12), acestea sunt încă puțin cunoscute și/sau înțelese și ar trebui luate în 

considerare și pentru evoluțiile ulterioare. 

3.2. Opiniile respondenților cu privire la potențialele bariere în calea atingerii obiectivelor proiectului 

AgriSkills (Î2, Î7, Î9, Î10) 

Ca răspuns la Î2, Care sunt cele mai mari obstacole cu care vă confruntați în a ajunge la șomeri sau la 

persoane dezavantajate în orice alt mod din zonele rurale (membri ai grupului țintă) cu vârsta cuprinsă 

între 15 și 24 de ani? Vă rugăm să evaluați de la 1 (cel mai puțin important) la 5 (foarte important), 

„Ignoranța membrilor grupului țintă în ceea ce privește potențialul ajutor/sprijin din partea guvernului” 

(4,28 puncte din 5) clasat mai sus de „educatori”, urmat de „mai puțini oportunități de muncă în zonele 

rurale decât în zonele urbane”, clasate mai sus de către „angajatori” și „Bariere mentale în rândul 

grupului țintă pentru a solicita un loc de muncă”, clasate mai sus de „educatori” (3,98 puncte din 5 

fiecare) și „Lipsă”. de cunoștințe/deprinderi cu privire la aplicarea pentru un nou loc de muncă”, clasat 

mai sus de către „angajatori” (3,95 puncte din 5). Acest lucru arată că „angajatorii” (care au clasat, de 

asemenea, mai sus „Lipsa de documente/documente adecvate în rândul membrilor grupului țintă” și 

„Lipsa eticii de bază a muncii în rândul membrilor grupului țintă”) sunt conștienți de barierele în calea 

ajungerii la șomeri sau persoanele dezavantajate cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani din mediul rural, 

în timp ce „educatorii” au o mai bună înțelegere a barierelor „sociale” (aceștia au clasat, de asemenea, 

pe primul loc „Excluziunea socială a membrilor grupului țintă” și „Nedorința potențialilor angajatori de a 
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angaja membri ai grupurilor țintă”. ”). Cele două grupuri au fost de acord cel mai mult cu privire la 

„Problemele legate de abuzul de alcool sau alte substanțe în rândul membrilor grupului țintă” (fără 

diferență) și cel mai puțin asupra „Lipsa de cunoștințe/deprinderi cu privire la aplicarea pentru un nou 

loc de muncă” (o diferență de 0,50 puncte din 5). 

 

Ca răspuns la întrebarea 7, Care considerați că sunt cele mai importante trei bariere pentru șomeri sau 

persoanele dezavantajate în vârstă de 15-24 de ani din zonele rurale care doresc să înceapă propria lor 

afacere legată de agricultură în zona în care lucrați? (Se pot selecta maximum trei răspunsuri), 

respondenții au ales „Lipsa banilor de pornire sau acces la credit” și „Nivel scăzut de educație de bază”, 

alese de 18 respondenți fiecare (adică, 72,0%) și „Lipsa de abilități de management al afacerilor”, alese 

de 14 respondenți (adică, 56,0%). Aceste bariere corespund statutului economic și educațional al 

populației noastre rurale. 

 

Ca răspuns la Î9, Care este cel mai eficient mijloc de comunicare pentru transmiterea oportunităților de 

angajare și formare profesională catre șomeri sau persoane dezavantajate din mediul rural în care 

lucrați?, respondenții au identificat nu unul, ci două mijloace de comunicare a informațiilor despre 

oportunități de angajare și formare: „e-mail” și „rețelele sociale” (32% fiecare), urmate îndeaproape de 

„evenimente” (28%). Prin urmare, „e-mailul” și „rețelele sociale ” ar trebui să fie exploatate în 

continuare ca mijloace eficiente de comunicare. 

 

Ca răspuns la Î10, Care doi factori sunt cei mai importanți pentru a genera locuri de muncă și/sau 

oportunități de de afaceri în afacerile legate de agricultură atractive pentru șomeri sau persoanele 

dezavantajate , cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani din zonele rurale din țara dumneavoastră? (Se pot 

selecta maximum două răspunsuri), 23 de respondenți (92%) au ales „Potențial de a câștiga bani” și 10 

(40%) au ales „Statutul social asociat cu locul de muncă”, ceea ce arată că al doilea factor este la 

jumătate la fel de important decât primul factor. Aceasta confirmă statisticile privind statutul economic 

și social al tinerilor din mediul rural românesc și nevoia acestora de angajare de înaltă calitate. 

 

3.3. Opiniile respondenților cu privire la competențele cheie pentru care proiectul AgriSkills ar trebui 

să ofere materiale de instruire (Î5, Î6, Î8) 

Ca răspuns la Î5, Care sunt cele mai importante trei abilități care lipsesc în rândul șomerilor sau a 

persoanelor dezavantajate, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani din zonele rurale din țara 

dumneavoastră? (Se pot selecta maximum trei răspunsuri), 19 (76%) respondenți au ales „Abilități de 

comunicare”, iar 16 (64%) au ales atât „Abilități de gândire critică”, cât și „Abilități de negociere” – 

alegeri în acord cu cerințele specifice ale agrobusinessului si nu numai. Deși nu se numără printre 

primele trei abilități importante, abilitățile „Rezolvarea conflictelor”, „Lucrarea în echipă” și 
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„Gestionarea timpului” au fost alese de 12 respondenți (48%), 11 respondenți (44%) și, respectiv, 9 

respondenți (36%). . 

 

Ca răspuns la Î6, Care este cea mai importantă pregătire tehnologică de care au nevoie șomerii sau 

persoanele dezavantajate, cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani din mediul rural din țara 

dumneavoastră?, 17 respondenți (70,8%) au ales „Cunoștințe de bază pentru operarea calculatorului ”, 

recunoscând astfel importanța IT în viața noastră de zi cu zi. „Crearea unui site web” a fost aleasă de 

doar 2 respondenți (8,3%), poate pentru că este domeniul specialiștilor IT, în timp ce „Crearea și 

întreținerea listei de e-mail” nu a fost aleasă de niciun respondent probabil pentru că respondenții nu 

știau ce anume înseamnă, „Cunoștințe de bază pentru operarea calculatorului” ar trebui să facă parte 

din formarea grupului nostru țintă. 

 

Ca răspuns la Î8, Care sunt cele mai importante competențe de gestionare a afacerilor pentru șomeri 

sau persoanele dezavantajate, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, din zonele rurale din țara 

dumneavoastră? Vă rugăm să evaluați de la 1 (cel mai puțin important) la 5 (foarte important), 

respondenții noștri au ales „Dezvoltare plan financiar” (4,35 puncte din 5), „Dezvoltare strategie de 

afaceri” (4,20 puncte din 5) și „Dezvoltare plan de producție” (4,15 puncte din 5). Cele două grupuri au 

fost de acord cel mai mult cu privire la „Dezvoltarea scopului afacerii” și „Managementul resurselor 

umane” (o diferență de 0,26 fiecare, adică 3,86 vs 3,60 și, respectiv, 3,14 vs 3,40) și cel mai puțin pe 

„Evaluarea și managementul riscurilor” (o diferență de 1,40). , adică 4,40 vs 3,00). Nu există nicio 

diferență în problemele abordate de ambele grupuri, deoarece acestea sunt probleme legate de 

management și marketing. 

 

Opiniile respondenților cu privire la cele mai importante subgrupuri care ar trebui să fie vizate de 

materialele și activitățile de instruire AgriSkills (Î4) 

Ca răspuns la Î4, Care ați spune că sunt cele mai importante grupuri în rândul șomerilor sau a 

persoanelor dezavantajate în vârstă de 15-24 de ani din mediul rural care ar putea beneficia de 

materialele de instruire elaborate de proiectul nostru în zona în care lucrați? Vă rugăm să evaluați de la 

1 (cel mai puțin important) la 5 (foarte important), respondenții noștri au ales „Tineri neangajați, fără 

școaă sau pregătire profesională” (4,17 puncte din 5), „Tineri angajați în domenii legate de agricultură 

care nu mai sunt înscriși în programe educaționale formale” (4,16 puncte din 5), „Tineri angajați cu 

ocupații non-agricole care nu mai sunt înscriși în programe educaționale formale” (4,12 puncte din 5) și 

„Tineri fermieri (închiriază sau dețin teren agricol și sunt implicați în prezent în activități de producție)” 

(4,06 puncte din 5). Un grup („Persoanele care au depășit vârsta obligatorie pentru învățământul formal, 

neangajați în prezent și înscriși în programe de educație formală”) a obținut un punctaj între 3 și 4 

puncte, trei grupuri („Foști deținuți”, „Persoane cu dizabilități”, „Persoane cu antecedente de abuz de 

substanțe”) a obținut un punctaj între 2 și 3 puncte, iar două grupuri („Migranți recenti din afara UE” și 
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„Migranți recenti din interiorul UE”) au obținut între 1 și 2 puncte. Cele două grupuri au fost de acord cel 

mai mult cu privire la „Tinerii angajați cu ocupații non-agricole care nu mai sunt înscriși în programe 

educaționale formale” (o diferență de doar 0,04, adică 4,14 vs 4,10) și cel mai puțin cu privire la „Foști 

deținuți ” (o diferență de 1,17). , adică 2,13 vs 3,30). 




