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World Vision România

World Vision România este o fundaţie creştină care desfăşoară 
programe de educaţie, sănătate, agricultură şi dezvoltare rurală, 
intervenţii umanitare de urgenţă şi advocacy punând în centrul 
activităţii sale bunăstarea copilului.

Programul pentru Agricultură şi dezvoltare rurală din cadrul 
World Vision România promovează investiţia de capital şi 
educaţia ca instrumente ce redau demnitatea de sine şi speranţa 
într-o viaţă mai bună. Dezvoltarea micilor afaceri rurale 
consolidează familiile din mediul rural, sădind în sufletul copiilor 
dragostea pentru pământ şi pentru roadele lui. Tinerii satelor au 
şansa de a-şi făuri un viitor în satul natal şi de a contribui la 
dezvoltarea comunităţii.
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Str. Rotaşului nr.7, sect. 1, Bucureşti, 012167
Tel. +4021/222.91.02, Fax: +4021/224.29.72
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www.worldvision.ro
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Programul „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii”

Campania „Mândru să fiu fermier!” se desfăşoară în cadrul 
programului „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii” derulat de Fundaţia World 
Vision România împreună cu Junior Achievement România (JAR), 
Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, Centrul pentru 
Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED) şi Centrul 
Român pentru Politici Europene (CRPE), în parteneriat cu Romanian-
American Foundation. 

Programul „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea 
fermelor mici şi mijlocii” a început în anul 2015, este susţinut de 
Romanian - American Foundation şi are ca obiectiv sprijirea 
liceelor agricole să ofere programe educaţionale relevante pentru 
economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri şi 
întreprinzători mici şi mijlocii din agricultură,  prin oferirea de 
oportunităţi de învăţare din practică şi în strânsă cooperare cu 
comunitatea locală.

De unde pornim

În primii doi ani, ne propunem să implementăm programul în opt licee 
agricole din România, din toate regiunile istorice (Miroslava, Huşi, 
Brăneşti, Slatina, Salonta,Turda, Ciumbrud, Prejmer) urmărind:

 Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaţionale relevante 
pentru nevoile viitorilor fermieri si întreprinzători mici şi 
mijlocii din agricultură;

 Promovarea în comunitate a ofertei educaţionale a liceelor şi a 
rezultatelor obţinute pentru a atrage un număr mai mare de 
candidaţi mai bine motivaţi;

 Îmbunătăţirea capacităţii liceelor de a elabora şi implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor şi oportunităţilor reale, de a 
atrage noi finanţări şi de a-şi corela strategia educaţională cu 
contextul local;

 Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscute în comunitate şi, 
treptat, pentru a se poziţiona ca entităţi importante pentru 
dezvoltarea comunităţii, cu resurse relevante.

Informaţii suplimentare la:
www.educatieagricola.ro
www.facebook.com/mandrusafiufermier
www.worldvision.ro
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de ce să alegi 

                                 în agricultură?
o carieră oportunităţi

pentru tineri
de ce să alegi  

                                 Colegiul Agricol 
“Dimitrie Cantemir” Huşi?

Agricultura înseamnă viaţă iar meseria de fermier este cea mai 
importantă meserie din lume. Cea mai mare parte a suprafeţei României 
(59%) şi jumătate din populaţie se află în mediul rural, de aceea 
revitalizarea agriculturii şi a economiei rurale sunt motoare ale dezvoltării 
Român ie i . Î n  u l t imu l 
deceniu şi în special după 
aderarea României  la 
U n i u n e a  E u ro p e a n ă , 
agricultura a beneficiat de 
un aport important de 
fonduri menite să crească 
p r o d u c t i v i t a t e a , s ă 
îmbunătăţească mediul de 
lucru şi , prin urmare, 
calitatea vieţii în mediul 
rural. 

Tendinţe actuale

 Munca în agricultură se tehnologizează de la an la an. Nu 
mai vorbim astăzi despre agricultura făcută cu plugul şi muncă 
manuală, utilajele asigură acum confort, iar munca fizică este 
limitată cu condiţia să ai calificarea necesară.

 Migraţia urban - rural, datorată promisiunii de viaţă liniştită şi 
curată la sat. Într-o lume care se confruntă cu o poluare în 
creştere, tot mai mulţi oameni redescoperă gustul autentic al vieţii 
la ţară.

 Tranziţia, lentă dar importantă ca fenomen, de la agricultura de 
subzistenţă la agricultura profitabilă, care să asigure un trai 
decent, chiar peste medie.

 Profitul în agricultură, asigurarea unui trai decent are însă o 
formulă:  Profit = perseverenţă + învăţare

Cunoştinţele agricole şi de antreprenoriat, accesarea fondurilor 
europene, asocierea şi cooperarea fac din agricultură un business care 
aduce bani.

Tinerii fermieri pot accesa fonduri europene prin programele START, 
dedicate dezvoltării abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 
facilitarii accesului acestora la finanţare precum şi prin măsura „Instalarea 
tinerilor fermieri” care pune la dispozitie sume de pana la 70.000 euro 
pentru dezvoltarea fermelor. 

Un tânăr poate beneficia de oportunităţile existente doar dacă 
are cunoştinţe de specialitate şi de management, obţinute 
printr-o calificare în domeniul agricol - fie că este una de 
tehnician în agricultură, protecţia mediului, activităţi 
economice, alimentaţie publică şi turism, veterinar sau 
mecanic agricol, tractorist, brutar-patiser. 

Oportunităţi şi beneficii:

 angajare rapidă: prin parteneriatele liceului cu agenţi economici
 perspective de viitor: agricultura se dezvoltă şi nu va dispărea 

niciodată
 accesare fonduri europene: potenţialul de a avea propria afacere
 perspective şi soluţii de finanţare: asocierea cu alţi fermieri sau 

atragerea de fonduri
 satisfacţie personală: contribui la hrănirea populaţiei

viaţă curată: mediu nepoluat şi hrană sănătoasă

Unul dintre absolvenţii cu care ne mândrim este Tiberiu Tiron, 
o persoană ambiţioasă care a ales să urmeze o carieră în 
agricultură. Şi-a descoperit vocaţia în timpul liceului, sub 
îndrumarea profesorilor de la Dimitrie Cantemir. În prezent  
este proprietarul unei ferme agricole care are în administrare 
1500 ha teren agricol.

Un alt absolvent de succes este Georgică Cornea, care a 
absolvit liceul cu specializarea horticultură. Acesta a ales o 
carieră în agricultură şi astăzi administrează o fermă  cu 
1000 ha teren agricol .

Şi tu poţi reuşi!

Ê

Alegerea unui liceu cu profil în agricultură oferă instrumentele 
necesare înţelegerii şi formulării unui plan de afaceri în agricultură şi 
consolidează cadrul necesar opţiunilor deliberate către dezvoltarea în 
agricultură. Pentru mai multe informaţii accesaţi:
www.facebook.com/mandrusafiufermier 
www.worldvision.ro 
www.educatieagricola.ro.  

educăm şi formăm 
specialişti 

cultivăm calităţile şi 
aptitudinile necesare unei 

societăţi într-o permanentă 
schimbare

elevii noştri participă la 
proiecte desfăşurate la nivel 
judeţean, naţional şi european:
ERASMUS (Elevi în ROmânia 
- PROfesionişti în EUropa: 
dezvoltarea competenţelor 
practice pentru tranziţia de la 
şcoală la locul de muncă)

eliberăm atestate 
pentru calificarea aleasă

elevii pot opta pentru 
continuarea studiilor la 
facultăţile de profil:  
Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină 
Veterinară, Facultatea de 
Biologie, Politehnică, Industrie 
Alimentară Galaţi
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Te aşteptăm 
în echipa noastră!

planifică şi conduce procesele teh-
nologice în industria alimentară

controlează procesele biochimice

verifică calitatea produselor

coordonează aplicarea prevede-
rilor legale referitoare la sănătatea 
şi securitatea în muncă şi în dome-
niul situaţiilor de urgenţă

verifică aplicarea măsurilor de 
igienă şi protecţia mediului în 
industria alimentară

Tehnician în 
industria

alimentară

gestionează unităţile agricole hor-
ticole

organizează lucrările în legumi-
cultură, pomicultură, viticultură

amenajează spaţiile verzi

organizează lucrările de mecani-
zare din exploataţia agricolă

Tehnician
horticultor

pregăteşte desene tehnice, hărţi şi 
ilustraţii pe baza schiţelor, măsu-
rătorilor şi a altor date

copiază desenele finale pe plăcile 
de imprimare

coordonează proiectele şi asigură 
predarea acestora la timp

Tehnician
proiectant

C.A.D.

profesii
pentru viaţă

Tehnician în 
activităţi 

economice

identifică oportunităţile de piaţă şi 
utilizează bilanţul contabil pentru 
analiza activităţilor

realizează oferte de mărfuri con-
form nevoilor şi cerinţelor con-
sumatorilor şi comunică eficient cu 
clienţii 

Ce profesii poţi avea în urma terminării liceului? Liceu participant în proiectul „Mândru să fiu fermier!” 

http://www.facebook.com/ColegiulAgricolHusi
http://www.facebook.com/mandrusafiufermier
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Î i punem la dispozi ie: Liceul oferă următoarele tipuri de burse şcolare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

   

Tehnician 
proiectant C.A.D. 

      (Computer aided design) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apicultor 

Sericicultor 

3 ani 

 
 
 
 
 

 
ÎNVĂ ĂMÂNT 
LICEAL DE ZI 

4 ANI 

 

ani 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ÎNVĂ ĂMÂNT 
PROFESIONAL 

 

 

ani 

 
Tehnician ecolog 

şi protecţia calităţii 
mediului 

 
 
 
 

 
Tehnician 
horticultor 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Tehnologie modernă 

 
 Educare şi îndrumare 

permanentă oferită de 
profesori bine pregătiţi 
şi motivaţi 

 
 Programe educaţionale 

 
 Calificare profesională 

cerută pe piaţa muncii 

 
 Practică efectuată la 

agenţii economici 

 
 Pregătire suplimentară 

gratuită ori de câte ori 
este necesar 

 
 Recomandări în vederea 

angajării 
 
 Cazare în căminul şcolii 

 
 Materiale de curs gratuite 

 
 Laboratoare 

 
 Cerc de apicultură 

 
 Biblioteca 

 
 Teren de sport 

 
 Cantina 

 
 Cabinet psihopedagogic 

 
Bursă „Bani de liceu” 

250 lei/lună 

 
Bursă profesională 

200 lei/lună 

 
Bursă de performan ă 

250 lei/lună 

 
Bursă de merit 

100 lei/lună 

 
Bursă de studiu 

60lei/lună 

 
Bursă socială 

40 lei/lună 

 
 

 
Horticultor 

    3 ani 

 
 

 
Tehnician în 

activităţi 
economice 

 
 
 

 
Agricultor 

culturi de câmp 
   3 ani 

 
 
Tehnician mecanic 
pentru întreţinere 

şi reparaţii 

 
 

 
Mecanic agricol 

      3 ani 

 

 

 

 

Tehnician 

în agricultură 

 
 

 
Tehnician analize 

produse 

alimentare 

 
 

 
Tehnician în 

industria 

alimentară 
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