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Chestionar pentru factorii interesați de problematica secetei (zona pilot Dăbuleni) 

OBSERVATII   

Propunerile facute de dumneavoastră vor fi centralizate, analizându-se posibilitatea de a fi aduse în practică.    

Rezultatele, ideile, recomandările primite, vor fi utilizate  pentru a pune în balanță mai  atent  diferitele interese și pentru a testa scenarii alternative. 

Chestionarele folosite în raportul final vor fi anonime. 

 

Denumirea fermei agricole/proprietar:   /   E-mail     

Situația actuală 

        

1 Unde este situată ferma agricolă? Ce tip de fermă este?      

                 

2 Care este dimensiunea fermei?    ha 

        

3 Ce tipuri de culturi (ori fermă de creștere a animalelor) detineți în prezent?  

 Cartofi    % 
 Sfeclă pentru zahăr   % 
 Pepeni verzi   % 
 Floarea-soarelui   % 
 Grâu   % 
 Porumb   % 
    % 
 ……..   % 
 ……..   % 
 Cresterea animalelor (ferma, tip de animale, ...)    numar animale    
 
4 Aveti planuri de investiții pentru următorii 10 ani?      DA / NU/ Nu stiu 
        
5 Dacă DA, în ce fel? De exemplu: extindere, alte culturi, domeniul energiei, ecologie           
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6       Cum evaluați situația actuală pornind de la impactul acesteia asupra activității  
dumneavoastră? 

Amenințare Problemă 
rezolvată  
  

Oportunitate 
pentru  
proiecte viitoare 
 

Problema identificată de  
dumneavoastră în acest  
context (incercuiti) 
  

   
Schimbări climatice     

   -secetă  
-exces apa  

Nivelul apelor subterane și de suprafață         -nivel redus 
-nivel crescut 

Captarea  apei       
 

   -deficit 
-exces 

Distributia apei        -probleme de infrastructura 

Tipul de sol      -sol argilos  
-nisipos 
-saraturos 

   
Îmbunătățirea alimentării cu apă     

   -local 
-regional 
-ambele 

 Calitatea solurile        -aride 
-mlăștinoase 

 Altele (legate de gospodărirea apei)   
    

    

 
In viitor  (următorii 10 ani) 
       
1 Unde și cum vedeți schimbare în ceea ce privește utilizarea terenului?       
                  
2 Exista alte zone (in imediata vecinatate) din punctul dumneavoastra de vedere, cu soluri mai potrivite pentru culturi, sau pentru cresterea animalelor (pasuni/pajiști)?     
                
3 Trebuie privit punctual, sau in ansamblu amenajarea teritoriului din care faceti parte?        
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4 Ce trebuie făcut pentru sectorul agricol în zonele cu probleme legate de secetă/aridizare? 
  

  
Nu este  
importantă 

 
Relevantă 
 

 
Nesemnificativă 

 
Importantă 

 
Prioritară 

 
Motivați 

Schimbarea tipului de culturi agricole       

Îmbunătățirea sistemului  
de alimentare cu apa    
  

      

Refacerea infrastructurii de transport         

Stimularea și subvenționarea ideilor  
inovative, a tehnologiei de ultima  
generatie in domeniul agricol    

      

 Alte propuneri     
… 
  
     

      

…  
 
 
     

      

     
5 Aveți sugestii pentru a schimba sistemul de alimentare cu apă, infrastructura, sau utilizarea terenului, ... ?                           DA/NU/Nu stiu  
 
Daca DA, care sunt acestea? Enumerati-le, va rugam, in continuare             
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6 Credeți că in viitor agricultura ecologica va deveni mai importantă în zona dumneavoastră?                                      DA/NU/Nu stiu     
    

Cum motivati?_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Pentru viitor, pe termen lung ( anul 2050 ) 

 
Zona pilot are o serie de probleme de rezolvat în  viitor: mijloacele de transport în comun, facilități (școli, magazine, terenuri de sport, etc.), scăderea numărului de locuitori,  îmbătrânirea  populatiei. 
Alte probleme : dezvoltarea agriculturii (redimensionarea fermelor/asociațiilor agricole, mai multe tipuri de culturi, gasirea altor surse de venit), asigurarea apei de consum, modificarea sistemului 
de taxare a apei consumate, poluarea aerului, colaborarea, încrederea în instituțiile statului/administrația locală. 
Care este problema cea mai mare in zona din punctul dumneavoastra de vedere (din cele prezentate anterior)?   
                   
                    
                    
Cum vedeti rezolvarea problemei?                 
                    
                    
                   
                    
1 Ce parere aveti despre....? 

 Foarte 
proasta 

Proasta Neimportantă Buna Foarte 
 buna 

OBSERVATII 

Calitatea SOLULUI  
(la OBSERVATII menționati tipul de sol detinut de dvs. -soluri nisipoase, o structură bună, soluri argiloase) 

      

Calitatea APEI  
(la OBSERVATII menționati daca este necesara o  îmbunătățire a calității  
apei dpdv fizico-chimic și biologic, în acord cu Directiva Cadru pentru Apă?) 

      

Rezolvarea problemelor de gospodărire a apei  
(la OBSERVATII menționati problema -captarea, stocarea și/sau distribuția apei) 

      

Adaptarea la schimbări climatice  
(la OBSERVATII menționati –daca previziunile pentru perioadele de secetă și pentru  
perioadele cu exces de precipitații ajung la timp ?) 
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Energia verde  
(la OBSERVATII menționati -Ce preferați pentru viitor: folosirea  
panourilor solare, a centralelor eoliene, etc…?) 

      

Conservarea florei și a faunei  
(la OBSERVATII menționati ce preferați: creșterea biodiversității, diversificarea 
habitatelor, reîmpăduriri, etc.?) 

      

Ecoturism  
(la OBSERVATII menționati ce preferați: camping-uri, alei de promenadă,  
zone de pescuit, benzi pentru ciclism, etc.?) 

      

Producție agricolă 
(la OBSERVATII- menționati ce preferați: trecerea de la cantitate la calitate, diversificarea  
produselor, produse regionale, ...) 

      

 
2 Administratiile regionale  sau locale ar trebui să analizeze mai mult dezvoltarea regiunii ? 

DA/NU        
În ce direcție?  
                  

3 Ce va fi important pentru viitor în regiunea agricolă din care faceți parte?  
 Sigur nu Nu Indiferent Da Sigur da OBSERVAȚII 

„Calitatea” produselor (bio / eco)  
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

„Cantitatea“ produselor              

 Atât cantitatea cât și calitatea produsului            

Livrarea produselor locale în piețele din regiunea Oltenia?       
Preferați piețe la distanțe mai mari (in alte regiuni)?         

Trebuie pus accentul pe inovație în tehnologia pentru agricultură?       

Cum  apreciați asocierea în agricultura?           

Cum apreciați fermele mici, individuale?         
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Concluzii  

 
1 Considerati că ar trebui dezvoltate mai mult zonele rurale în comparație cu cele urbane?               DA/NU/Nu stiu          Care ar fi motivul? 

                  
2 Care este opțiunea dumneavoastră asupra modului de comunicare cu factorii interesați?                  Ce preferati -poșta, e-mail, telefon? 

                  
3 Vedeți alte variante de a  dezvolta modalitatea de comunicare ?                                                DA/NU/Nu știu           

Dacă da, care sunt acestea?              
                  

       4               Considerați că există apă suficientă pentru activitatea dumneavoastră?                                     DA/NU/Nu stiu                       Dacă NU, care ar fi motivul? 
                  

       5              Aveți terenuri afectate de fenomenul de secetă/aridizare?                       
6       Daca DA, în ce localitate și pe ce suprafață (aproximativ in Ha)? 

                  
       7               Aveți sugestii pentru colaborarea cu instituția noastră pentru viitor?                                   DA/NU     

Exemple (sfaturi  și/sau sugestii pentru  îmbunătățirea activității autorităților de gospodărire a apelor) 
                   
                  
OBSERVATII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 
 


