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                                         Anexa 2 

EVALUAREA CHESTIONARULUI  
DE EVALUARE A IMPACTULUI PROIECTULUI 

 
 
 
Intrebarea nr.1 
 
Considerând că până la finalul conferinţei de azi, deţineţi suficiente informaţii referitoare la 
proiectul « Culinar Cult » şi asupra posibilitatilor de continuare ale acestuia vă rugăm să 
enumeraţi 5 elemente care au rămas în atenţia dumneavoastră (ex.idei, concepte, cuvinte cheie) 
şi să le notaţi în ordinea importanţei acordate de dumneavoastră. ( 1 însemnând cel mai 
important, iar 5 însemnând cel mai puţin important).  

 
PRIORITATEA 1: 

1. informarea producătorilor și consumatorilor despre produsele tradiționale și locale 
2. școala de la târg 
3. lipsa educaţiei de consum 
4. promovarea în școli a produselor tradiționale 
5. promovarea în școli a conceptului de a mânca sănătos, tradițional 
6. educarea publicului pentru consum produse eco 
7. produse tradiționale = alimentația sănătoasă 
8. educația în domeniul produsului tradițional 
9. noi evenimente de promovare a patrimoniului gastronomic (ca parte a patrimoniului cultural) în 

GAL Podişul Mediaşului 
10. educarea consumatorului spre o creştere a consumului  de produse tradiţionale 
11. valorificarea produselor tradiţionale, educare 
12. educaţie în spiritul tradiţiei culinare pentru toate categoriile 
13. produse de foarte bună calitate 
14. garantarea calității produselor 
15. garantarea calității produselor 
16. ideile dezvoltate 
17. nu au fost idei noi, s-au reluat cele deja inventariate în strategiile judeţului Sibiu 
18. evaluarea de la târg 
19. implicarea autorităților locale în promovarea și desfacerea produselor locale 

20. dezvoltare 
21. dezvoltarea magazinelor de produse ecologige 
22. menţinerea şi dezvoltarea pieţei de desfacere 
23. realizarea unei reţele informaţionale a produselor specifice proiectului 
24. consumul local sănătos nu este chiar corect RESPONSABIL 
25. sănătate 
26. asociere producători 
27. producător tradiţional 
28. asocierea producătorilor 
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Categoria Procent  

Educarea consumatorului (informare, educare, 
constientizare, promovare) 39% 

Garantarea calitatii/cercetare 14% 

Crearea unei piete de desfacere (sprijin autoritati, 
parteneriate, retele etc) 32% 

Relatia producator - consumator 0% 

Altele (ideile dezvoltate, evaluare, impact) 14% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITATEA 2 

1. lanț scurt de distribuire 
2. înființarea de magazine cu profil tradițional 
3. existența târgurilor de profil 
4. formă de prezentare și constanța pieței 
5. valorificarea produselor culinare şi tradiţiilor aferente din Sibiu 
6. garantarea autenticității produselor locale 
7. garanția calității produselor 
8. trasabilitate - conştientizarea importanţei ei 
9. garanţia  calităţii 
10. produse tradiționale=alimentație sănătoasă 
11. produse tradiţionale şi sănătoase 
12. lipsa marketingului de vânzare şi promovare la nivel local 
13. promovarea 
14. lipsa educației a consumatorilor 
15. lipsa educației în consum 
16. conştientizarea consumatorilor 
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17. consumator educat 
18. educare 
19. programe educaţionale  educaşionale pentru copii şi tineri 
20. educaţia populaţiei 
21. lipsa educaţiei în consumul de produse tradiţionale 
22. CONSUM LOCAL SĂNĂTOS - SPRIJINĂ AGRICULTURA INTENSIVĂ ECOLOGICĂ 
23. consumul local şi responsabil 
24. creşterea numărului de produse tradiţionale 
25. producători asociaţi 

 
Categoria Procent  

Educarea consumatorului (informare, educare, 
constientizare, promovare) 52% 

Garantarea calitatii/cercetare 16% 

Crearea unei piete de desfacere (sprijin autoritati, 
parteneriate, retele etc) 24% 

Relatia producator - consumator 0% 

Altele (ideile dezvoltate, evaluare, impact) 8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITATEA 3 

1. bună relație consumator - producător 
2. relaţie personalizată consumator-producător 
3. istoricul (povestea) produsului/rețetei 
4. incurajarea economiei locale și sprijinirea ei 
5. dezvoltare locală 
6. economia locală 
7. lipsa educaței de consum 
8. conştientizarea consumatorului 
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9. educarea copiilor şi tinerilor în cadrul Târgului de ţară 
10. înființarea de depozite agro-alimentare 
11. înființarea depozitelor de produse agroalimentare 
12. susținerea celor 104 producători 
13. accesabilitate - identificarea de noi posibilităţi de creştere 
14. crearea de zone pentru animaţii în muzeu 
15. depozite agro-alimentare 
16. experiența împărtășită 
17. parteneriate 
18. fără OMG, fără agricultură extensivă 
19. mâncare sănătoasă 
20. calitate - relaţie producător - consumator 
21. coordonatele calităţii produselor 
22. menţinerea calităţii produselor '' fabricat la Sibiu'' 
23. CERCETAREA RETETELOR TRADITIONALE 

 
Categoria Procent  

Educarea consumatorului (informare, educare, 
constientizare, promovare) 17% 

Garantarea calitatii/cercetare 22% 

Crearea unei piete de desfacere (sprijin autoritati, 
parteneriate, retele etc) 43% 

Relatia producator - consumator 9% 

Altele (ideile dezvoltate, evaluare, impact) 9% 
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PRIORITATEA 4 

1. consumator educat 
2. lipsa educaţiei de consum 
3. responsabilizarea relației consumator/producător 
4. garantarea calității produselor 
5. autenticitate 
6. trasabilitatea 
7. gust 
8. promovarea binefacerilor consumului de produse tradiționale 
9. menținerea și dezvoltarea piețelor de desfacere 
10. solidaritatea consumatorilor 
11. accesibilitatea produselor 
12. târg de ţară 
13. TRADITIA LOCALA 
14. EFECTUAREA DE CERCETARI IN DOMENIU 
15. CERCETARE…PE ZONE 
16. solidaritate şi parteneriat 
17. originalitatea şi diversitatea produselor 
18. promovare încurajare mici producători 
19. proximitate - fizică şi afectivă 

Categoria Procent  

Educarea consumatorului (informare, educare, 
constientizare, promovare) 21% 

Garantarea calitatii/cercetare 21% 

Crearea unei piete de desfacere (sprijin autoritati, 
parteneriate, retele etc) 42% 

Relatia producator - consumator 5% 

Altele (ideile dezvoltate, evaluare, impact) 11% 
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PRIORITATEA 5 

1. piață specifică funțională și cunoscută 
2. spațiul de desfacere (magazin, târg) 
3. pieţe de desfacere directe între producători şi consumatori 
4. on-line 
5. organizarea de evenimente de profil 
6. hrană sănătoasă 
7. alimentaţe sănătoasă 
8. târg de țară - barometru al tradiționalității 
9. desființarea chioșcurilor cu produse fast food de lângă școli 
10. conștientizarea consumului produselor de sezon 
11. consumator 
12. concurență neloiala 
13. cercetare 
14. sprijinirea economiei locale 
15. promovarea produselor tradiţionale 
16. campanie integrate de marketing 

Categoria Procent  

Educarea consumatorului (informare, educare, 
constientizare, promovare) 19% 

Garantarea calitatii/cercetare 19% 

Crearea unei piete de desfacere (sprijin autoritati, 
parteneriate, retele etc) 50% 

Relatia producator - consumator 0% 

Altele (ideile dezvoltate, evaluare, impact) 13% 
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Intrebarea nr.2 : 
 
În opinia dumneavoastră, în contextul actual al politicilor guvernamentale şi locale, interesului 
populatiei si stadiului de dezvoltare a agriculturii, care consideraţi că ar fi oportunităţile şi 
riscurile pentru dezvoltarea consumului local si responsabil ? 
 

OPORTUNITATE 1 

1. piață de produse locale insuficient dezvoltată 
2. piața pentru produsele tradiționale și locale în creștere 
3. dezvoltarea rețelei de târguri 
4. existenţa tîrgurilor de profil 
5. piaţă insuficient dezvoltată 
6. asocierea fermierilor și reînființarea de grupuri de producători 
7. asocierea producătorilor 
8. eliminarea alimentelor nesănătoase 
9. infrastructura necesară 
10. promovarea de brand-uri locale 
11. promovarea produselor tradiţionale 
12. accesibilitatea la informaţie şi produse 
13. promovarea produselor tradiţionale 
14. bunuri nerambursabile 
15. proiectele pe GAL - fondurile respinse pentru apicultură 
16. fonduri europene pentru micii agricultori 
17. existența brandurilor locale 
18. resursa locală (produs+rețetă+istoric) 
19. zonă geografică bogată în produse reprezentative 
20. condiţiile pedoclimatice ale jud. Sibiu 
21. teren agricol disponibil 
22. legislația UE 
23. dezvoltarea satului românesc prin creşterea numărului micilor producători 
24. calitatea produselor 
25. consum local - sănătate 
26. politicile locale 
27. certificarea agriculturii la nivel local în cât mai multe ferme 

 
Categorie Procent  

Dezvoltarea de retele, targuri, piata de desfacere 19% 

Asocierea fermierilor 15% 

Promovarea produselor traditionale 15% 

Atragerea de fonduri nerambursabile 11% 

Folosirea resurselor locale 19% 

Altele 15% 

Strategii, politici locale 7% 

Nevoia de produse sanatoase la nivelul 
consumatorului 0% 
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OPORTUNITATEA 2 

1. necesitatea sprijinirii gospodăriei țărănești 
2. posibilitatea unui parteneriat cu diverse autorităţi locale 
3. sprijinul autorităților locale 
4. parteneriatul local şi punerea în consum a resurselor-mijloacelor 
5. disponibilitatea autorităţiilor locale 
6. accentuarea crizei și creșterea prețurilor pentru celelalte produse 
7. magazine cu produse locale 
8. evenimente 
9. locuri de muncă 
10. posibilitatea unui parteneriat cu diverse autorităţi locale 
11. sprijinul autorităților locale 
12. parteneriatul local şi punerea în consum a resurselor-mijloacelor 
13. disponibilitatea autorităţiilor locale 
14. sănătatea populației în funcției de consumul de produse tradiționale 
15. cererea în creșterea pentru produsele bio 
16. produse specifice 
17. reîntoarcerea la origini - tradiţii şi obiceiuri 
18. preţuri accesibile la produsele locale sănătoase 
19. preţ mai mic al produselor 
20. promovarea produselor din România 
21. agricultură sprijinită de consumator 

Categorie Procent  

Dezvoltarea de retele, targuri, piata de desfacere 14% 

Asocierea fermierilor 0% 

Promovarea produselor traditionale 5% 

Atragerea de fonduri nerambursabile 0% 

Folosirea resurselor locale 0% 

Altele 0% 

Strategii, politici locale 43% 

Nevoia de produse sanatoase la nivelul 
consumatorului 38% 
 

OPORTUNITATEA 3 

1. nevoia de produse alimentare de bună calitate 
2. creșterea interesului pentru produse tradiționale și locale 
3. educația culinară 
4. interesul tot mai ridicat pentru produse sănătoase 
5. interesul tot mai ridicat pentru produse sănătoase 
6. mâncare sănătoasă 
7. existenţa dorinţei producătorilor- consumatorilor comunităţii pentru un consum local 
8. interesul publicului cumpărător 
9. antireclamă pentru consumul extern 
10. reclamă a produselor locale 
11. diversitatea multiculturală 
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12. dezvoltarea comunităţii locale 
13. existenţa partenerilor externi în branduri 
14. economie prosperă 
15. surse locale bogate în resurse naturale 
16. mediu curat, valori naturale, biodiversitate 
17. amenajarea de depozite agro-alimentare 
18. proximitatea 
19. diversitatea produselor tradiţionale 
20. iniţiativa producătorilor 
21. produse şi producători 

Categorie Procent  

Dezvoltarea de retele, targuri, piata de desfacere 10% 

Asocierea fermierilor 10% 

Promovarea produselor traditionale 10% 

Atragerea de fonduri nerambursabile 0% 

Folosirea resurselor locale 14% 

Altele 5% 

Strategii, politici locale 14% 

Nevoia de produse sanatoase la nivelul 
consumatorului 38% 
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RISC 1 

1. insuficientă promovare a produselor locale 
2. lacune în trasabilitatea produselor 
3. inducerea în eroare că într-adevăr produsele consumate sunt tradiționale 
4. contrafacere de produse tradiționale 
5. contrafacere de produse tradiționale 
6. știu să producă - nu știu să vândă 
7. fărâmițarea loturilor de teren și abandonul 
8. puterea de cumpărare scazută 
9. să primeze preţul la alegerea produsului 
10. needucarea gustului consumatorului 
11. promoțiile din marile magazine 
12. consum de tip supermarket 
13. falsificarea rețetelor (ingredientelor) 
14. productivitatea scăzută a sectorului 
15. concurenţa neloială a producătorilor 
16. dispariţia agriculturii de subzistenţă 
17. OMG şi agricultură extensivă 
18. pierderea identităţii locale 
19. 'industrializarea'' producţiei tradiţionale 
20. procesul de gestionare fonduri 

 
Categorie Procent  

Vanzare dificila (intermediari, produse 
contrafacute, lipsa marketingului, lipsa abilitatilor 
de vanzare) 30% 

Valorificarea precara aterenurilor agricole 
(abandon sau agricultura intensiva) 5% 

Decizia cumparatorului (putere de cumparare 
scazuta, educatie, consum de tip marketing) 30% 

Nerespectarea standardelor de catre unii 
producatori, compromiterea imaginii 10% 

Dificultati in accesarea fondurilor, legislatie 
deficitara 5% 

Politici agricole (agricultura intensiva, 
industrializarea agriculturii, distrugerea micilor 
producatori) 20% 

Lipsa parteneriatelor 0% 

Altele 0% 

 

RISC 2 
 

1. prețuri mari la produsele locale/tradiționale 
2. diferenţă de cost între un produs industrial (nesănătos) şi un produs local tradiţional sănătos 
3. prețuri ridicate la produse de acest gen 
4. ignoranța și dezinteresul maselor largi pentru produsele tradiționale și locale 
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5. lipsa educației de consum 
6. lipsa informării 
7. produse tradiționale locale comercializate de intermediari 
8. lipsa unei strategii de marketing vizibilă 
9. formare preacară în domeniu 
10. instabilitatea economică 
11. accesul greu la resursele financiare (credite) 
12. cadru legislativ 
13. condițiile de igienă 
14. rabatul calităţii 
15. comasarea terenurilor duce la o agricultură intensivă 
16. comasarea terenurilor distruge agricultura ecologică tradiţională 
17. controlul relativ al condiţiilor de producţie 
18. lipsa parteneriatelor locale 
19. inexistenţa unor forme asociative 
20. importanţa şi puterea economică a marilor producători 
21. producţia de masă 
22. globalizare 

Categorie Procent  

Vanzare dificila (intermediari, produse 
contrafacute, lipsa marketingului, lipsa abilitatilor 
de vanzare) 27% 

Valorificarea precara aterenurilor agricole 
(abandon sau agricultura intensiva) 9% 

Decizia cumparatorului (putere de cumparare 
scazuta, educatie, consum de tip marketing) 14% 

Nerespectarea standardelor de catre unii 
producatori, compromiterea imaginii 9% 

Dificultati in accesarea fondurilor, legislatie 
deficitara 18% 

Politici agricole (agricultura intensiva, 
industrializarea agriculturii, distrugerea micilor 
producatori) 14% 

Lipsa parteneriatelor 9% 

Altele 0% 

 

RISC 3 
1. produse de slabă calitate 
2. ofensiva impostorilor ademeniți de oportunitate 
3. inflexibilitatea băncilor 
4. produsele bio-eco vor fi produse rare-de lux. Lipsa de coerenţă în politica agrigolă 
5. nr. producători produs-cerere, clima, legislaţia 
6. mafia din mediul politic si economic 
7. lipsa verificării produselor 
8. puterea de cumpărare 
9. putere de cumpărare mică 
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10. produse de nişă cu profit mai mic pentru producători şi număr redus de clienţi 
11. accesibilitatea produselor 
12. lipsa banilor 
13. suprasaturarea pieței cu același produs (ex. Brânză) 
14. reticenţa producătorilor în vederea asocierii 
15. globalizarea şi creşterea consumului 
16. dispariţia micilor producători 
17. lipsa de competitivitate a produselor pe piața UE 
18. lipsa de comunicare şi informaţie între producător şi consumator 

Categorie Procent  

Vanzare dificila (intermediari, produse 
contrafacute, lipsa marketingului, lipsa abilitatilor 
de vanzare) 0% 

Valorificarea precara aterenurilor agricole 
(abandon sau agricultura intensiva) 0% 

Decizia cumparatorului (putere de cumparare 
scazuta, educatie, consum de tip marketing) 28% 

Nerespectarea standardelor de catre unii 
producatori, compromiterea imaginii 11% 

Dificultati in accesarea fondurilor, legislatie 
deficitara 28% 

Politici agricole (agricultura intensiva, 
industrializarea agriculturii, distrugerea micilor 
producatori) 17% 

Lipsa parteneriatelor 6% 

Altele 11% 
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Intrebarea nr. 3 : 
 
Vă rugăm să notaţi cu cifre de la 1 la 5 in ordinea priorităţii pe care o acordaţi consumului de 
produse alimentare în funcţie de preferinţele dvs. de a le procura, cifra 1 însemnând cel mai 
prioritar, iar cifra 5 însemnând cel mai puţin prioritar.  
(produse alimentare : legume, fructe, condimente, ceaiuri, ouă, lactate, carne şi preparate din 
carne, panificaţie/patiserie, conserve etc.)  

____din propria grădină. 
____de la rude/prieteni care locuiesc la ţară ; 
____de la producători locali din pieţe şi spaţii special amenajate; 
____de la micile magazine din cartier ; 
____de la supermarketuri ; 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intrebarea nr. 4 :  
In viata de zi cu zi indeplinim mai multe roluri. In care din rolurile de mai jos va regasiti cel mai 
frecvent in legatura cu consumul produselor locale traditionale :  

a. Profesionist (cu sau fara functie decizionala) ; 

b. parinte, fiu/fiica, etc. 

c. consumator,  

d. Voluntar 

 

 

2,18

2,64

2,89

3,46

3,86

din propria grădină

de la supermarketuri

de la micile magazine din cartier

de la producători locali din pieţe şi spaţii special amenajate2

de la rude/prieteni care locuiesc la ţară
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Intrebarea nr.5 : 
 
Referitor la initiative/actiuni concrete ce au in atentie consumul local si responsabil aveţi 
asemenea preocupări în viaţa de zi cu zi, in afara locului de munca ? 

1. Da. 
2. Nu, deloc. 
3. Nu, doar prin prisma locului meu de munca. 
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Intrebarea nr.6: 
 
Dacă raspunsul este da, încercuiţi tipurile de acţiuni din cele de mai jos pe care le desfăşuraţi. 

a) Încerc să ma hrănesc sănătos apelând la produse tradiţionale şi/sau ecologice. 
b) Promovez în rândul familiei şi prietenilor un stil de viaţă sănătos şi îi îndrum să cumpere 

alimente sănătoase din locurile special amenajate . 
c) Realizez şi menţin relaţii bazate pe încredere şi cooperare cu diverşi producători locali de 

la care îmi procur alimentele. 
d) Sunt implicat/ă în acţiuni desfăşurate în comunitate în cadrul unor iniţiative private (ONG, 

partide politice, bănci, primărie, iniţiativă cetăţenească) 
e) Iniţiez proiecte şi acţiuni având ca scop consumul local responsabil şi solidar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intrebarea nr.7: 
 
Considerati ca atunci cand populatia judetului Sibiu cumpara un produs alimentar este suficient 
informata asupra impactului său asupra mediului si al efectului social (de la obţinerea materiei 
prime, procesare, depozitare până la vânzare şi deşeurile rămase după consumare) ? 
a.In foarte mare masura. 
b. intr-o oarecare masura. 
c.in mica masura. 
d. deloc. 
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Intrebarea nr.8 : 
 
Conferinţa de azi a avut rolul de a identifica posibilităţi în vederea continuării proiectului 
« Culinar Cult », spre un concept integrat care sa se regaseasca si în obiectivele strategice ale 
judeţului Sibiu.  
În acest context, vă propunem să descrieţi mai jos care ar fi demersul pe care l-ati initia 
dumneavoastra sau la care ati dori sa participaţi : 
 
Promovare-educare-marketing-calitate : 

1. promovarea produselor tradiționale și locale 
2. doresc să particip în cadrul proiectului la soluții de găsire și menținere a elementului de 

tradiționalitate al produselor 
3. acțiuni în licee și școli pt a promova produsele tradiționale și un stil de viață sănătos 
4. 'produs de la ţară''o iniţiativă de deschidere a porţilor producătorilor către consumator 
5. posibilitatea de a intra în fermă şi de a culege direct, contra unei sume produsele necesare 
6. promovarea produselor tradiționale și a locurilor de unde pot fi achiziţionate 
7. promovare prin proiecte şi acţiuni 
8. realizarea unei reţele de organizaţii, firme, instituţii specializate care să promoveze în rândul 

populaţiei un consum responsabil şi sănătos  
Educare 

1. educaţia timpurie şi în faşa pt pastrarea acestor valori locale 
2. respectul pentru pământ şi natură 
3. educarea consumatorilor 
4. educare copil-tineri 
5. educarea consumatorului asupra importanţei tradiţiei locale: istoric, culinar, comunitar 

educarea gustului consumatorilor 
6. formare-informare consumator 
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Cercetare 

1. cercetarea culturii gastronomice în zonele județului în raport cu tradiția locală (mâncarea ca 
eveniment) 

2. documentare: producători din GAL Podişul Mediaşului 
3. cercetare de teren în vederea identificării reţetelor autentice şi publicarea rezultatelor 

Piete si cadru de desfacere : 
1. încurajarea înființării și promovării traseelor turistice tematice pe parcursul cărora să se 

promoveze cultura și produsele tradiționale/locale/bio/HMVF 
2. amenajarea de spații pentru producători 
3. organizare de evenimente pentru promovarea produselor tradiționale și locale 
4. dezvoltarea piețelor de desfacere  
5. desfacerea produselor prin magazinul sătesc care va fi inaugurat în muzeul ASTRA 
6. spațiile de desfacere a produselor tradiționale (mai multe) 
7. târguri cu produse tradiționale organizate în cât mai multe zone ale județului 
8. distribuţie prin noile tehnologii 
9. dezvoltarea turismului culinar tradiţional 
10. dezvoltarea unei zone de animaţii pentru elevi-tineri în muzeul în aer liber 
11. creearea şi susţinerea depozitelor agroalimentare şi impunerea produselor locale în marile 

magazine 
12. oragnizarea constantă de târguri şi alte evenimente cu profil culinar 

 
a. legat de Targu de tara : 

13. permanentizarea târgului de ţară cu activităţi de animaţii culturale 
14. continuitatea proiectului prin atragerea de altor potenţiali participanţi 
15. atelierele de povești culinare 
16. târgul este ACASA pentru comunităţiile (comunităţiile se prezintă) din jud. Sibiu 
17. integrarea procesului educaţional universitar în desfăşurarea proiectului prin colaborări cu 

specializarea Ingineriei şi Management  în Alimentaţie Publică şi Agroturism de la Facultatea de 
Ştiinţe Agricole Ind Alimentară şi de Mediu 

Politici, legislatie : 
1. asigurarea de facilități pentru producătorii locali 
2. susținerea producătorilor (104) 
3. reducerea birocrației în accesarea fondurilor europene de către țăranii județului 
4. sprijinirea micilor producători, a agriculturii ecologice, tradiţionale 
5. protejarea biodeiversităţii, a mediului, a naturii, a agroturismului, a trurismului ecologic (rutele 

verzi) 
6. finanţare de proiecte implementate în GAL Podişul Mediaşului pentru promovarea patrimoniului 

cultural şi implicit gastronomic) 
7. coordonarea reţelelor de trasee turistice a judeţului cu producătorii locali 
8. promovarea pe plan local, central a produselor - strategii  

Organizarea producatorilor, formare 
7. asocierea producătorilor și consumatorilor în așa-zisele concepte de promovare a consumului 

responsabil 
8. asocierea micilor producători 
9. noi metode prin care producătorii din GAL Podişul Mediaşului să îşi valorizeze produsele (ex: 

''coşul verde'' - distribuţia pe bază de abonamente lunare) 
10. formare-informare producător 
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11. asocierea producătorilor 
12. responsabilizarea producătorilor 

Altele 
1. materializarea ideilor 
2. arta de a trăi în judeţul Sibiu 
3. nu doresc să particip la nici un demers 

 
 

Categorie Procent  

Promovare-marketing-calitate – educare-
cercetare 34% 

Piete si cadru de desfacere 
legat de Targu de tara  

32% din care 

9% 

Politici, legislatie  15% 

Organizarea producatorilor, formare 11% 

Altele  8% 
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