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Din păcate, societa-
tea românească este, în 
continuare, apăsată de 
aceste prejudecăți, iar do-
meniul a început să sufe-
re din cauza lipsei perso-
nalului calificat. De ace-
ea, Fundația World Visi-
on a lansat, în anul 2016, 
campania „Mândru să fiu 
fermier”, în cadrul pro-
gramului național „Licee-
le agricole – Hub-uri loca-
le pentru dezvoltarea fer-
melor mici și mijlocii”, ca-
re își propune să impli-
ce cât mai mulți tineri în 
practicarea activităților 
agricole. 

Liceul „Cezar 
Nicolau”, implicat 
în proiect

Programul este im-
plementat de un con-
sorțiu de organizații for-
mat din Fundația World 
Vision România, Juni-
or Achievement Româ-
nia (JAR), Fundația Civi-
tas pentru Societatea Ci-
vilă – Filiala Cluj, Centrul 
pentru Educație Economi-
că și Dezvoltare din Ro-
mânia (CEED) și Centrul 

Român pentru Politici Eu-
ropene (CRPE), finanțat 
de  Roman ian-Amer i -
can Foundation. Campa-
nia cuprinde 8 licee agri-
cole din localitățile Miros-
lava, Huși, Brănești, Slati-
na, Salonta, Turda, Cium-
brud, Prejmer. În cadrul 
acestui proiect, Liceul 
Tehnologic „Cezar Nico-
lau”, din Brănești, a fost 
gazda unei mese rotun-
de, care a adunat laolal-
tă reprezentanții Liceului 
Tehnologic „Cezar Nico-
lau”, fermieri și agenți eco-
nomici locali, ai Inspecto-
ratului scolar județean Il-
fov, precum și ai Centru-
lui Național de Dezvoltare 
a Învațământului Profesi-
onal și Tehnic (CNDIPT). 
Au fost prezenți Georgia-
na Mincu, senior Program 
Officer, Romanian-Ame-
rican Foundation,  Bian-
ca Toma, director progra-
me la Centrul Român pen-
tru Politici Europene, Mi-
hai Petcu, director, Ferma 
SCAI Pantelimon, Con-
stantin Constantin, api-
cultor, Costel Mihalașcu, 
directorul Stațiunii Didac-
tice Belciugatele, Dumi-

tru Ani, administrator, So-
cietatea ANI AGRO M&D, 
Popești-Leordeni, Iuli-
an-Mihai Terteliu, repre-
zentant al SA SOHATU, 
Călărași, Florin Popa, con-
silier tehnic SC Prutul SA, 
Adrian Dobre, președinte 
al Sindicatului Apicultori-
lor Români, Cristina Ghiță, 
inspector școlar general 
adjunct al ISJ Ilfov, Mari-
nela Culea, directorul Li-
ceului Tehnologic ”Cezar 
Nicolau”, Cristiana Boran-
da, Inspector specialitate 
CNDIPT, precum și elevi ai 
unității de învățământ ca-
re a găzduit evenimentul. 

17 miliarde de 
euro pentru 
agricultură și 
dezvoltare rurală

Crenguța Bărbosu, 
managerul de proiect, a 
făcut o prezentare gene-
rală a acestui program. 
Ea a pus accent pe faptul 
că agricultura este o acti-
vitate profitabilă, care va 
beneficia de o finanțare 
substanțială din partea 
Uniunii Europene. „Ne-am 

propus să creăm o legătu-
ră între mediul de afaceri 
și liceele de specialitate, 
să creștem, totodată, in-
teresul tinerilor pentru 
meseriile agricole, având 
în vedere oportunitățile 
de finanțare, la nivel eu-
ropean, din acest dome-
niu. În acest sens, Româ-
nia va beneficia de circa 
17 miliarde de euro pen-
tru programele din agri-
cultură și cele de dezvol-
tare rurală. Dacă nu vor 
exista generații care să 
preia aceste oportunități, 
va fi încă o șansă irosită 
de România. De aceea, 
ne-am propus să înființăm 
parteneriate între fermieri 
și unitățile de învățământ 
de profil, care să le cre-
eze elevilor posibilitatea 
de a efectua practica agri-
colă în fermele respecti-
ve. Avem nevoie de fer-
me puternice care să poa-
tă primi elevii în practică 
și să le ofere posibilita-
tea să învețe cum se fa-
ce agricultură. Sunt aici 
reprezentanți ai multor 
domenii agricole, zooteh-
nie, cultura mare, apicul-

tură și sper  să se cree-
ze legături mai strânse 
cu acest liceu, pentru că 
ei pot reprezenta modele 
pentru acești tineri. Astfel 
ei vor înțelege că o agri-
cultură modernă nu în-
seamnă doar praf, arșiță 
și sudoare. Trebuie să de-
montăm această men-
talitate greșită, prezen-
tă și la copii, dar mai ales 
la părinții acestora. Cu 
condiția să primiți acești 
elevi în practică. Puteți 
deveni, astfel, mento-
rii acestori tineri, așa 
cum sunt deja dl. Petcu, 
la Pantelimon, dar și cei 
de la Moara Domnească, 
de câțiva ani”, s-a adre-
sat managerul de proiect, 
Crenguța Bărbosu, fermi-
erilor prezenți.

Fermierii, dispuși 
să colaboreze

În luările lor de cu-
vânt, fermierii invitați la 
această masă rotundă 
s-au arătat dispuși să pri-
mească pentru practică, 
în exploatațiile lor, grupuri 
de 4-5 elevi, arătându-și 

disponibilitatea ca, în pe-
rioada vacanței de va-
ră, să-i și remunereze pe 
cei care vor dori să mun-
cească acolo. Mihai Pet-
cu a ținut să sublinieze 
faptul că agricultura re-
prezintă un domeniu de 
activitate care îți poa-
te oferi satisfacții deo-
sebite, inclusiv materia-
le și i-a încurajat pe ele-
vii prezenți la discuții să 
îmbrățișeze această cari-
eră. El l-a dat ca exemplu 
pe Nicușor Ilie, elev al li-
ceului din Brănești, care, 
la numai 16 ani, s-a hotă-
rât să facă practică la fer-
ma din Pantelimon și ca-
re a mărturisit că este pa-
sionat de această activi-
tate și dorește să devină 
medic veterinar. „Am um-
blat mult în această lume, 
în 51 de ani de practică a 
medicinii veterinare. Nică-
ieri nu am văzut un lucră-
tor în agricultură subnu-
trit. O duc bine, au ce să 
mănânce, și nu duc grija 
zilei de mâine. Mai mult, 
mănâncă sănătos și respi-
ră aer curat”, a spus Mi-
hai Petcu. 

„Mândru să fiu fermier”, un proiect menit să 
ajute agricultura românească

Lăsaţi copiii să „făurească” bucate!
Fermier. Mulți asociază această 
îndeletnicire cu praful, sudoarea, 
arșița zilelor de vară, într-un cuvânt, 
o ocupație inconfortabilă, neplăcută, 
plină de sacrificii. Nimic mai greșit. 
Astăzi, o agricultură modernă, intensivă, 
nu presupune niciuna dintre aceste 
neplăceri. Utilajele de ultimă oră le 
elimină din start. A fi agricultor, în ziua 
de azi, înseamnă cu totul altceva decât 
imaginea desuetă descrisă mai sus. Este 
o întreprindere profitabilă, care poate 
aduce multe satisfacții celor care o 
practică. 

Andrei DUMITRU

Elevii implicați în 
proiect fac practică la 
o fermă zootehnică

Crenguța Bărbosu, manager de proiect, Daniela Farcaș, moderatorul mesei 
rotunde, Cristina Ghiță, inspector general adj. al ISJ Ilfov, și prof. Veronica 
Belous, inginer zootehnist

Printre invitații la masa rotundă 
s-au aflat și elevii Liceului 
Tehnologic „Cezar Nicolau”

Fermierul Mihai Petcu 
și Nicușor Ilie

Directorul 
liceului, prof. 
Marinela Culea


