Consultanţă

Informatii Agrorurale | Decembrie 2009 | Nr. 44

Pagina 6

Timiş - SOLUŢII
Pentru eficientizarea activităţii de consultanţă agricolă
•
Difersificarea activitatii de formare profesionala in functie de tendintele de dezvoltare
rurala, regioanala si in functie de cererea pietii;
•
Identificarea si evaluarea nevoilor de formare profesionala continua din mediul rural;
•
Colaborarea cu specialisti din invatamantul preuniversitar, superior, din cercetare si
productie, in vederea elaborarii planurilor de invatamant si a programelor de pregatire;
•
Imbunatatirea si armonizarea metodologiei de formare profesionala continua in raport cu cerintele actuale ale UE;
•
Formarea unor parteneriate de tip public privat intre responsabilii de formare profesionala, la nivel teritorial, pentru elaborarea unor proiecte comune in
scopul accesarii fondurilor comunitare;
•
Stimularea formelor asociative din agricultura in vederea implicarii si facilitarii accesului membrilor acestora la programele de formare
finantate din surse comunitare;
•
Impulsionarea activitatii de autorizare a OJCA in calitate de funizor de formare profesionala si de infiintare a unui centru de evaluare
si certificare a competentelor;
•
Participarea OJCA la cursuri de formare a formatorilor din
reteaua proprie – prin diferite proiecte (PHARE, etc);
•
Promovarea formelor asociative din agricultura sa reprezinte o
prioritate strategica a MADR, preluata ca activitate principala de catre
ANCA in vederea dezvoltarii unei agriculturi performante de tip European, care sa faciliteze accesarea fondurilor nationale si comunitare
prin subventii si proiecte, fiind una din prioritatile OJCA;
•
Promovarea legislatiei in domeniul formelor asociative in scopul organizarii fermierilor
in cooperative, asociatii, grupuri de producatori, etc ;
•
Identificarea fermierilor si producatorilor agricoli interesati de constituirea formelor
asociative;
•
Organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, vizite de lucru, pe tema modului de organizare si functionare a formelor asociative;
•
Realizarea si difuzarea de materiale informative privind formele asociative;
•
Promovarea constituirii structurilor superioare ale cooperativelor agricole, respectiv
uniuni de ramura si uniunea centralala;

VRANCEA
Zilele comunei Jariştea

Organizarea unor cursuri de instruire sunt necesare:
•
Realizarea conexiunilor de cunoastere si transfer informational intre producatorii agricoli si institutiile de cercetare, invatamant, agricole – de stat sau private – precum si cu autoritatile guvernamentale din domeniu;
•
Participarea efectiva a consultantilor la promovarea afacerilor pentru agricultori cu
avantaje proprii directe prin informare, creare baze de date, targuri, expozitii, concursuri, festivaluri, simpozioane, intalniri, mese rotunde, dezbateri;
• Organizarea unor dezbateri, intalniri, mese rotunde, seminarii, simpozioane la care sa participe specialisti din MADR, DADR, APIA,
APDRP, ANCA, OJCA;
• Activitati de informare privind Politica Agricola Comuna pentru
normele UE ( de mediu, igiena si bunastarea animalelor) pentru principalele sectoare de productiei (lapte, carne, legume, vin, cereale,
plante tehnice);
• Organizarea de loturi demonstrative proprii si in colaborare cu
diferite companii si firme;
• Organizarea in cadrul OJCA a unui serviciu de consultare a internetului si de evaluare, selectare, transmitere electronica sau multiplicare si distributie a materialelor informative necesare producatorilor
agricoli;
• Transmiterea prin email-uri, fax, dischete sau CD-uri a materialelor
de interes catre fermierii din marele exploatatii agricole;
•
Elaborarea de proiecte model si tehnologii cadru precum si difuzarea lor catre fermieri (explicarea lor);
•
Acordarea de asistenta tehnica pentru elaborarea de proiecte de accesare a fondurilor europene;
•
Monitorizarea proiectelor de accesare a fonduri europene de către potentiali beneficiari;
Ing. Viorel Ursulescu
Director coordonator adjunct OJCA Timis.

PRAHOVA

ARGEŞ

În comuna Jariştea a avut loc cea de-a III -a ediţie a sărbătorii
,,Zilele comunei Jariştea”, organizată de Primăria comunei Jariştea (Cătălin Toma Dumitru) şi OJCA Vrancea şi Uniunea de
ramură a
cooperativelor
agricole viti-vinicole din România.
Acest eveniment a
cuprins un târg şi o expoziţie
cu vanzare de produse traditionale agroalimetare si
mestesugaresti
specifice
zonei, o expoziţie de vinuri,
una de echipamente, maşini
şi utilaje agricole şi un concurs de vinuri din podgoriile
judeţului Vrancea.
CLCA Jariştea şi OJCA
VRANCEA au fost prezente cu un stand în care au fost expuse
materiale informative.
Concursul de vinuri a fost organizat de către degustători autorizati si s-a incheiat cu premii ce au constat în pompe de stropit de la sponsorul oficial SC LOREDO SRL.
Invitaţii prezenţi la eveniment au degustat, la rândul lor, vinurile oferite de Uniunea de ramură şi cooperativele agricole vitivinicole din judeţ membre ale acesteia.

Specialiştii Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă
Argeş s-au implicat în acordarea de consultanţă de specialitate
fermierilor, cu precădere celor din fermele familiale mici şi mijlocii pentru accesarea de fonduri europene privind Măsurile
112 – instalarea tinerilor fermieri şi 141 –sprijinirea fermelor
de semisubzistenţă.
Echipa de elaborare a proiectelor a întocmit şi depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Argeş, de la începutul sesiunii, 10 proiecte pe Măsura 112, în
valoare de 206 000 de eruro.
Totodată, membrii echipei de elaborare a proiectelor pentru
accesarea fondurilor europene participă la o serie de acţiuni ce
au ca obiectiv de bază promovarea în teritoriu a măsurilor
PNDR, în vederea identificării şi informării potenţialilor beneficiari.
Producătorilor agricoli le sunt prezentate condiţiile ce trebuie
îndeplinite la accesarea măsurilor active, documentele care trebuie anexate, precum şi descrierea succintă a unui plan de
afaceri, urmând ca aceia care îndeplinesc condiţiile să demareze întocmirea proiectelor.

Ing. Geta DUMBRAVĂ, OJCA Vrancea

Noemi RĂDUNĂ, OJCA Argeş

BRAŞOV
Demonstraţie practică la Hărman

Instalarea tinerilor fermieri

Viitorii consultanţi agricoli,
în vizită la fermierii din Urlaţi
În cadrul programului MAKIS, un grup de studenţi al
sectiei Consultanţă, din cadrul Facultăţii de Agricultură a Universităţii de Agricultură şi Medicină
Veterinartă Bucureşti, insoţit de
prof. Viorel Ion, s-a deplasat
sambătă, în localitatea Urlaţi. Aici
au vizitat S.C. RANCH SWINE
S.R.L., societate reprezentativă
pentru judeţul Prahova, specializată în creşterea porcilor, beneficiară de fonduri europene
SAPARD şi FEADR., precum şi la
BREEDING FARM S.R.L.
Specialistii consultanti ai OJCA
Prahova au insotit grupul de
studenti pe tot parcursul vizitei,
răspunzând la întrebările acestora
din urmă referitoare la implicarea
serviciului public de consultanţă în
dezvoltarea agriculturii şi zootehniei prahovene.

OJCA Prahova

MARAMUREŞ
Expoziţie de ovine la Şomcuta Mare

La Şomcuta Mare a avut loc cea de-a treia ţurcană, eveniment organizat de Asociaţia
Juriul format din specialişti în
SC Tilia Trade SRL a organizat o demonstratie practica, în
ediţie a expoziţiei de ovine din rasa
Crescătorilor de Ovine şi Caprine Maramureş, domeniu, a avut o sarcina foarte grea în decadrul căreia au fost prezentate utilaje Massey Ferguson si Maschio
Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă partajarea concurenţilor, ceea ce nu a insemnat
Gaspardo. Demonstratia s-a desfasurat pe o parcela
Maramureş,
Oficiul pentru Ameliorare si însa ca nu s-au stabilit castigatorii acestei editii.
aflata la iesirea din localitatea Harman catre Brasov.
Reproductie in Zootehnie Maramureş, Primăria Astfel, la categoria oi mame podiumul a fost
Au fost prezentate mai multe tipuri de tractoare,
ocupat de animalele crescătorilor Ioan Stan,
şi Consiliul Local Şomcuta Mare.
printre care si noul Massey Ferguson de 370 CP
Printre sutele de vizitatori s-au Otto Kosa şi Vasile Buhai. La categoria mioare,
MF8690, precum si utilaje Maschio
Gaspardo, disnumărat Ciocian Viorica, director coordona- au câştigat animalele lui Şofron Bota, Vasile
cul UFO si scarificatorul Artiglio.
Ioan Oroian, iar la categoria
tor al Oficiului Judeţean de Consultanţă Agri- Achim şi
Tractoarele din noua serie 5400, prezentate cu
colă Maramureş, Ioan Brânzei – director mieluţe, Vasile Sima, Botond Kolozsvari si
aceasta ocazie,
dispun de o serie de îmbunătăţiri,
cordonator adjunct al APIA Maramureş, Vasile Cosmin Achim.
cum ar fi, de exemplu, un surplus de putere, in condiMenţiuni au primit fermierii Nicolae
Alb, primarul oraşului Şomcuta Mare, ofitiile unui consum redus de carburant, si un aspect mai
cialităţi locale şi specialişti din agricultura mara- Gheţa, Ioan Hotea, Călin Moga şi Titus Ardemodern, oferind fermierilor solutia perfecta pentru atinlean. La categoria berbeci au câştigat animureşeană.
gerea unor rezultate performante.
Crescătorii de ovine din intreg judeţul malele deţinute de Vasile Sima, Otto Kosa şi
Din partea Oficiului Judetean de Consultanta Agrişi-au expus cele mai frumoase exemplare, îm- Nicolae Gheţa.
cola Brasov, la demonstraţia practică au participat diCel mai frumos exemplar al acestei
pânzind oborul de animale din Şomcuta Mare.
rectorul coordonator Georgeta Ujupan si consilierul
A fost un eveniment zootehnic reuşit ediţii a fost desemnat berbecul deţinut de
Stefan Prodan.
care a reunit ovine de foarte mare valoare ge- crescătorul Adrian Ioan Stan.
Au fost prezenţi numeroşi fermieri, atat din judetul
netică.
Brasov, cat si din judetele limitrofe, care s-au arătat inIng. CIOCAN Viorica, OJCA Maramureş.
teresati de caracteristicile acestor utilaje, dar si de alte
probleme din domeniul agricol.
Cu aceasta ocazie, reprezentanţii Oficiului Judetean de Consultanta
Agricola Brasov au consiliat fermierii care au dorit sa afle informatii dePamanturile din Romania sunt harazite sa produca
Agricultura ecologica este o solutie care, poate macar
spre accesarea fondurilor europene din masurile PNDR si au distribuit
pliante cuprinzand informatii despre serviciile oferite de OJCA Brasov, mult si sa ofere consumatorilor o hrana sanatoasa. in parte, rezolva impactul negativ al agriculturii conventionale
Ne-am convins de aceste lucru dupa 1990, cand, asupra mediului si a calitatii produselor. In acest sistem alte
precum si date informative despre cele zece centre locale unde se pot
adresa producătorii agricoli din judeţ.
desi n-au mai fost bani pentru ingrasaminte industriale s-au substante organice si minerale naturale inlocuiesc fertilizantii

FERTILIZANŢI FOLOSIŢI ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Drd. ing. Georgeta UJUPAN, director coordonator, ec. Mihaela
Miruna POREA, OJCA Braşov.

obtinut recolte.
Se intelege ca agricultura ecologica din
este la ea acasa.

chimici, pesticidele,
Romania crestere.

medicamentele si stimulatorii de
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Georgeta Ujupan, Director O.J.C.A. Brasov

