Cooperarea fermierilor
de la Câmpie la Deal - Județul Argeș
În data de 21.06.2018, Marius Mihai Micu - USAMVB (România) împreună cu
Axel Wolz – IAMO (Germania), au efectuat o vizită de lucru în județul Argeș.
Itinerariul acestei deplasări a fost București – Oarja – Căldăraru (satul Strâmbeni și satul
Burdea) – Mioarele (satul Mățău) –
Târgoviște - București.
Astfel, putem spune că prin
intermediul acestei deplasări s-a
putut

contura

o

imagine

de

ansamblu asupra sectorului agricol
din județul Argeș, întrucât județul a
fost traversat pe verticală din sud –
zona de câmpie până în zona de
nord – zona montană. Programul acestei vizite de lucru a cuprins întâlniri la mai multe
ferme de diferite dimensiuni fizice și economice care activează în sectorul vegetal și
zootehnic cât și discuții cu o parte
din primarii localităților vizitate.
Pe lângă întâlnirile care au
avut loc cu fermieri din zonele
respective

și

reprezentanții

administrațiilor locale, au mai avut
loc întâlniri ad-hoc cu localnicii care
activează în sectorul agricol dar și
cu profesori din școlile existente la
nivelul localităților vizitate, care încearcă transmiterea tradițiilor către generațiile
viitoare.
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În discuțiile care au avut loc pe
parcursul zilei cu fermieri, membrii sau nu
în forme de asociere, s-au abordat subiecte
precum

cooperare

(cooperative

în

agricole,

sectorul

agricol

grupuri

de

producători, asociații ale fermierilor, etc.),
în

care

exprimat

managerii
punctele

exploatațiilor
de

vedere

și-au
privind

asocierea acestora sau nu în astfel de forme
de organizare, subliniind avantajele cât și
dezavantajele.

De

asemenea,

au

fost

abordate și subiecte care au făcut referire la
managementul exploatațiilor agricole, organizarea activităților, tipul de culturi, forța de
muncă, piața desfacere a produselor cât și modalitățile prin care se achiziționează
inputurile în cadrul societăților, tehnologii agricole
utilizate, inovația în cadrul fermelor, etc..
Discuțiile

purtate

cu

reprezentanții

administrațiilor locale au avut o abordare la nivel de
UAT, prin care s-au abordat aspecte care au făcut
referire la structura activităților economice la
nivelul localităților, la clasificarea exploatațiilor
agricole existente la nivelul localităților, măsurile
adoptate la nivel local care să vină în sprijinul
fermierilor, strategii de susținere și dezvoltare atât
pe termen scurt cât și lung a exploatațiilor agricole
și nu numai, precum și activităților economice
conexe.

De

asemenea,

s-a

dezbătut

tema

schimbărilor din Politica Agricolă Comună.

2
2

Pe parcursul deplasări, ad-hoc, au avut loc întâlniri și cu anumiți profesori,
educatori din școlile existe la nivelul localităților vizite, în care au fost discutate anumite
aspecte privind tradițiile locale, transferul acestora către generațiile viitoare, au fost
prezentate porturi populare din zonele respective, unele dintre aceste având o vechime
de peste 200 de ani.

Concluzionând, putem spune că a fost o zi plină în care s-au cules foarte multe
informații, care aduc un aport considerabil la cercetarea științifică, care se va încheia cu
publicarea unei sau mai multor lucrări științifice în jurnale cu o reputație științifică
internațională. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul Comisiei Europene care
a finanțat proiectul intitulat - Excellency Network to Help Achieving Necessary
Competitiveness in Agricultural Economics – ENHANCE, numărul 691681/2015.
Astfel, prin acest proiect s-a putut, printre multe alte activități, asigura și formarea unor
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echipe de cercetare internaționale, formate de cercetători din diferite instituții
internaționale partenere în cadrul proiectului, ce au subiecte comune de cercetare.
Nu în ultimul, trebuie să subliniem susținerea de care au dat dovada în
efectuarea acestei deplasări a Federației Naționale PRO-AGRO în calitate de
stakeholder în cadrul proiectului, Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli
din România – A.N.T.P.A.R., Primăriei Comunei Oarja reprezentată de dl. Primar
Constantin Bîlea, Primăriei Comunei Căldăraru reprezentată de dl. Primar Ing. Rîcanu
Ionuț, S.C. Eurocîmpia SUD S.R.L. reprezentată de dl. Ing. Ciuru Victor, precum și
dlui. Prof. Neacșu Cezar și dnei Educatoare Neacșu Mirela. Tot pe această cale
mulțumim tuturor celor care au participat la discuțiile din cadrul întâlnirilor.
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