
Interviu de 10 

 

Titlul proiectului: Instruire pentru fermierii din teritoriul GAL Ținutul Vinului 
Suma contractată prin GAL Ținutul Vinului: 23.513,95 eur fonduri europene nerambursabile 
Beneficiar: S.C. Euricom Trade S.R.L. din comuna Orlești, județul Vâlcea 
Manager: Carla Sîia 
 

1.  GAL:  Pentru început, vă rugăm să ne spuneți cum ați auzit de noi? 
CS:  Prima dată am participat la acțiunea de informare pe care ați desfășurat-o în comuna Orlești, apoi 

am continuat să vă urmărim prin intermediul on-line. 
 
2.  GAL:  Ce experiență aveți legată de accesarea fondurilor europene? 

CS:  Am fost manager de proiect în 3 proiecte cu finanțare europeană pe partea de distribuție și logistică 
de produse agro-alimentare. 
 
3.  GAL:  De ce ați ales acest tip de proiect? 

CS:  Acest tip de proiect a fost ales pentru dezvoltarea ariei de activități ale companiei noastre și 
cunoașterea de noi oportunități de dezvoltare a sectorului zootehnic și al agriculturii din zona noastră. 
 
4.  GAL:  Care sunt obiectivele pe care vi le-ați stabilit cu Euricom Trade SRL? 

CS:   În ceea ce privește domeniul agriculturii, obiectivul principal al Euricom Trade este să crească o 
fermă zootehnică de 100 vaci adulte în următorii 5 ani, să lucreze 100 ha teren agricol în comuna Orlești.  
Din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor din zonă, să înființeze împreună cu alți 5 producători locali o 
cooperativă agricolă împreună cu care să ne putem dezvolta, să putem asigura o capacitate de desfacere, forță de 
negociere la achiziție și la vanzare, facilități în accesarea fondurilor europene, reduceri de taxe. 
 
5.  GAL:  Ce metode pregătiți pentru situația legată de noul virus astfel încât să asigurați continuitate 
proiectului? 

CS:  Prin nevoia și dorința de a promova aspectele pozitive ale agriculturii și vieții rurale și pentru a 
îmbunătăți imaginea și înțelegerea agriculturii de către populația din zonă, continuăm să existăm pe pagina de 
Facebook creată în urma implementării proiectului. Continuitatea proiectului se realizează prin comunicarea în 
mediul on-line, fermierii fiind conectați în mod eficient la informare, având acces la schimburile de idei și de bună 
practică. 

 
6.  GAL:  Care este publicul căruia vă adresați? 

CS:  Publicul reprezintă întreaga comunitate din zona implicată în ramurile agriculturii, fiind necesară 
creșterea nivelului de conștientizare și implicarea tuturor pentru o dezvoltare durabilă. Formarea profesională 
apare în contextul legat de creșterea competitivității și diversificării produselor și activităților din agricultură, de 
modernizarea sectorului agricol, de procesare și comercializare pentru produsele agricole, de încurajare a 
agriculturii orientate spre piață, a cerințelor pentru aptitudini economice și de management, cât și de îndeplinire a 
obiectivului gestionării durabile a terenurilor și protecției mediului, aplicarea de tehnologii și practici prietenoase 
mediului și de utilizare a energiei regenerabile. 
 
7.  GAL:  Care credeți că sunt punctele forte ale proiectului dumneavoastră? 

CS:   

• Formarea profesională fiind necesară pentru a completa sistemul de educație de bază, o mare 
parte din fermieri neavând cunoștințe elementare de agricultură și mediu bazându-se doar pe experiența practică, 
considerăm că trebuie să creștem nivelul de conștientizare prin asemenea proiect, care să contribuie la 
îmbunătățirea managementului exploatațiilor, adoptarea de noi tehnologii și de soluții inovative, care să răspundă 
nevoilor specifice. 

• Calitatea cursurilor de formare prin cooptarea a 3 profesori cu experiență îndelungată și implicit 
prin acoperirea diferitelor arii de cunoaștere din domeniul agriculturii.  

 
8.  GAL:  Câți angajați/colaboratori veți avea în acest proiect?  

CS:  În acest proiect am fost implicate 6 persoane, dintre care 3 au fost profesorii care au instruit cei 100 
participanți, iar restul ne-am ocupat de managementul proiectului în faza de implementare  

 
 



 
 
 
 
 

9.  GAL:  Cum credeți că populația din teritoriul GAL „Ținutul Vinului” va primi acest tip de proiect? 
               CS:  Ținând cont de faptul că este un proiect de servicii prin care populația are șansa de a se dezvolta 
personal și profesional din punct de vedere al cunoștințelor din domeniul agriculturii, contribuind astfel la procesul 
de dezvoltare rurală durabilă, proiectul este o oportunitate pentru fiecare și sper că va fi perceput la adevarata lui 
valoare. 
 
10.  GAL:  Ce recomandări aveți pentru echipa GAL? 
CS:  În primul rând dorim să vă felicităm pentru profesionalismul și implicarea de care dați dovada, iar ca și 
recomandare ar fi să continuați ceea ce ați făcut și până acum pentru populația din teritoriul GAL. 

 


