
 

 

 

Bună Practică  

Formarea fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan  

 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj în parteneriat cu 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - USAMV – a 

implementat proiectul ”Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan”, finanțat de 

Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit (APDRP) actualmente Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor în mediul Rural (AFIR) - prin programul LEADER (fonduri prevăzute în 

Planul de dezvoltare locală al Asociației GAL Someș Transilvan). Proiectul a fost depus pe 

măsura 41.111 – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe în 

sesiunea 01.10.2012 – 07.11.2012, lansată în cadrul Asociației GAL Someș Transilvan, 

contractul de finanțare fiind semnat la data de 13.05.2013.  

Proiectul a cuprins o etapă de Informare iniţială completată ulterior cu una de Formare 

Profesională. Informarea a vizat beneficiarii publici, privaţi (agricultori, întreprinderi mici şi 

mijlocii), asociaţii de agricultori, ONG-uri din spaţiul rural al GAL-ului şi a subliniat rolul şi 

importanţa desfăşurării unor activităţi agricole eficiente şi durabile. 

Cursurile de Formare Profesională au fost organizate în comunele: Apahida, Bonţida, 

Jucu, Sic şi Corneşti şi s-au derulat în perioada 20 Ianuarie – 24 Februarie 2014. 

Beneficiarii direcţi ai cursurilor au fost persoanele de pe întreg teritoriul GAL Someș 

Transilvan, din domeniile silvicol, apicol, industrie agro-alimentară, agricol şi zootehnic. 

Cursurile de Formare Profesională au cuprins următoarele Module: 

 Management de proiect 

 Management financiar 

 Metode de Marketing 



 

 

 Protecţia mediului 

 Agricultură şi produse ecologice 

 Procesarea produselor ecologice 

 Managementul exploataţiei 

 Apicultură 

 Legumicultură 

 Silvicultură 

 Modalităţi noi de valorificare a resurselor locale. 

Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor grupului țintă cu privire la agricultura 

eficientă și durabilă, dezvoltarea locală și abordarea LEADER în noul context deosebit de 

favorabil.  

Perioada de implementare: 13.05.2013-14.04.2014 

Valoarea totală a proiectului: 54.437 Euro 

Ajutor nerambursabil: 48.887 Euro 

Coordonator de proiect: KIRÁLY Annamária 

Ca urmare a organizării cursurilor, un număr de 273 de fermieri, din care 102 fermieri 

femei și 209 tineri sub 40 de ani, implicați în agricultură – în număr de 246 persoane, implicați în 

agricultura alimentară în număr de 91 de persoane, și activi în silvicultură în număr de 59 de 

persoane. Fermerii participanți au fost selectați din teritoriul Someș Transilvan, respectiv 

comunele: Apahida, Aluniș, Bonțida, Bobâlna, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu 

Gherlii, Recea Cristur, Sic, Vultureni și Gîrbou din județul Sălaj au primit diplome de 

participare.   

Proiectul a fost premiat în cadrul Galei Fondurilor Structurale, organizate în 15.12.2014, 

cu premiul al III-lea la secțiunea Schuman-ul european în poiana lui Iocan! Evenimentul a fost 

organizat de Structural Consulting Group în cooperare cu Reprezentanța Comisiei Europene în 

Romania. Demersul a început din primăvara anului 2014 prin organizarea a 7 Conferințe 



 

 

Regionale având sloganul Succesul e Molipsitor. S-a pornit astfel în căutarea succesului prin 

proiectele finanțate si implementate în perioada 2007- 2013. Beneficiarii din întreaga țară au avut 

posibilitatea înscrierii proiectelor lor la Gala Fondurilor Structurale. 

Au fost 10 secțiuni ale competiției: “Școala face omul OM”, “Cu impact INCLUS!”, 

“Administrație user-friendly”, “Impact Macro la nivel Micro”,“Bucuroși de oaspeți!”, “Out of 

the (innovation) box”, “Verde la proiecte!”, “Infrastructura...pe catwalk!”, “Schuman-ul 

european în Poiana lui Iocan!”, “Prâslea cel voinic în Țara Finanțărilor”, fiind înscrise peste 100 

de proiecte.   

Angela Dorina Sturz – beneficiar curs 

Am aflat despre cursul de Formare profesională de la  Gal Someș Transilvan,  

responsabilii cu informarea de acolo m-au contactat și oferit detaliile cu privire la data începerii 

și locul unde urma să se desfășoare, multe alte lucruri despre subiectele abordate. Am o fermă 

apicolă și aveam nevoie de un curs unde să învăț și despre partea managerială și apoi, am 

întâlnit și alți fermieri, am schimbat  păreri, cred că e benefic să discuți  cu cei care au aceleași 

preocupări, cu mai multă experiență. 

A fost binevenit faptul că am avut la dispoziție transportul și masă gratuit, de fapt cursul 

în sine a fost gratuit, nu am plătit nimic.  Informațiile primite sunt foarte utile, unele cu totul noi,  

foarte necesare,  și sunt  multe noutăți pe care le voi aplica și la mine în fermă.   

Locația unde s-au ținut cursurile a fost potrivită pentru astfel de activități și  faptul că  

aceste cursuri au fost predate de oameni foarte bine informați, cu care am reușit să avem și un 

dialog a fost foarte util. 

Consider că ar trebui organizate cursuri des, deoarece se schimbă tot timpul legislația, 

sunt lucruri utile care îi pot ajuta pe fermieri dar ei nu sunt la curent, mai ales că există 

posibilitatea că ele să fie finanțate din fonduri europene. Dacă în alte țări fermierii au fost 

consiliați  și ajutați din fonduri europene cred că și noi, cei din România ar trebui să beneficiem. 

 



 

 

 

Valentin Filip – lector 

Cursul predat de mine a abordat ”Modalitățile noi de valorificare a resurselor locale”. 

M-am concentrat pe expunerea unor exemple de lanțuri de distribuție scurte dar și lanțuri de 

distribuție ce includ intermediari. Astfel am dorit ca împreună cu cei prezenți la curs să 

conștientizăm avantajele și dezavantajele fiecărei forme.  

 Cursul a inclus și exerciții practice în care am simulat scenarii de distribuție directă 

către consumatori și distribuție prin intermediari. Prin identificarea costurilor afarente fiecărei 

metode, decizia producătorului se va putea baza pe mult mai multe informații ducând la 

rezultate mai bune pentru afacere. Cursul a venit în completarea modului de ”Metode de 

marketing”. 

 Cursanții s-au arătat interesați de tematica abordată de curs mai ales de secțiunile care 

au prezentat metode inedite pentru ei (colaborarea cu supermarketurile, dezvoltarea de hub-uri 

alimentare). La exercițiile organizate au participat activ atât la munca în echipă cât și la 

prezentarea în public a rezultatelor exercițiilor. Totodată, pe parcursul prezentărilor au avut 

întrebări iar cei experimentați au împărtășit experiența proprie de vânzare.  

 Pe parcursul desfășurării cursurilor nu am întâmpinat greutăți mari. Au fost câteva 

probleme legate de ajungerea la timp a tuturor cursanților pe fondul vremii nefavorabile sau din 

cauza condițiilor de drum precare. La nivel logistic – organizarea mesei pentru grupe, 

organizarea transportului pentru grupe au fost o serie de provocări, la care însă echipa de 

implementare a proiectului a răspuns prompt și eficient. Prezența la curs a fost ridicată, însa nu 

excesiv. Acest ultim aspect subliniază nevoia manifestată de micii fermieri pentru astfel de 

cursuri centrate pe informații practice utile în derularea afacerii și în atragerea de finanțări 

nerambursabile europene.  

 Micile afaceri dezvoltate în agricultură au nevoie de oameni calificați. Nu vorbim de 

calificări ce impun un număr excesive de ore de curs sau un nivel ridicat al studiilor, dar totuși 



 

 

de calificări practice care să dea personalului o eficiență ridicată. Cursuri ce vizează 

prelucrarea și procesarea legumelor, fructelor, laptelui ar putea fi oportune. Totodată, șefii de 

exploatație trebuie să conștientizeze că în contextul economic actual e important să te păstrezi 

mereu competitiv.  

KIRÁLY Annamária – coordonator proiect 

 

Proiectul ”Formarea fermierului în teritoriul GAL Someș Transilvan” a reprezentat o 

adevărată provocare pentru noi ca beneficiari și pentru partenerul nostru. Provocarea 

principală a constat în implementarea proiectului, deoarece acesta avea multe acțiuni inovative 

pentru care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (fostul APDRP)  ne-a solicitat în 

permanență clarificări. Totuși am reușit să ducem cu bine la capăt obiectivele propuse, chiar 

depășindu-le și consider că am dat o valoare adăugată proiectului prin relațiile bune avute cu 

beneficiarii noștrii, relații pe care le menținem și astăzi. Asociația GAL Someș Transilvan a 

tratat cu maximă seriozitate implementarea proiectului nostru în teritoriul ei, sprijinindu-ne în 

faza de informare cu privire la organizarea cursului și asigurându-ne suport în organizarea 

acestora. Din punct de vedere al impactului proiectului în teritoriul Someș Transilvan și la nivel 

regional, acest proiect contribuie la creșterea gradului de informare și a formării profesionale a 

resursei umane implicate în agricultură, fapt care duce indirect la creșterea productivității și la 

creșterea competitivității economice în sectorul agricol.  

 


