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NOTA DE CONCEPT 
Agricultura responsabilă pentru lumea noastră comună   

Iunie 2021 – Mai 2022 
 
 

INTRODUCERE 
 
Cursul „Agricultura responsabilă pentru lumea noastră comună” organizat în cadrul Proiectului Banat 
Green Deal (www.scoalagricola.eu, www.greenerde.eu) și desfășurat în perioada iunie 2021 - mai 
2022 vizează transferul de cunoștințe și experiență către comunitatea de fermieri din regiunea 
Banatului, România și alte părți ale lumii. Provocările actuale și viitoare, precum conversia ecologică și 
transformarea digitală a producției agricole, dar și aspectele sociale, economice și culturale vor fi 
abordate transcendând tiparele predominante. Cunoștințele inovatoare și relevante provenite din 
proiecte de practică, experimente, cercetare sau dezvoltare în întreaga Europă sunt implementate într-
un format de instruire pentru participanții interesați. 
 

STAREA DE FAPT 
 
Punctul de plecare este Centrul Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în 
Domeniul Agriculturii din Voiteg, România, care are un cadru instituțional înființat și operat de 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara. Din Germania, DEULA Baden-Württemberg gGmbH, Universitatea Nürtingen-Geislingen, 
Madora GmbH și Universitatea din Hohenheim sunt implicate drept parteneri educaționali. Această 
cooperare urmărește extinderea domeniului formării profesionale de actualitate, promovarea 
educației și formării în sectorul agricol și de mediu și îmbunătățirea competențelor fermierilor în 
agricultura responsabilă cu privire la provocările schimbărilor climatice. Evenimentele de secetă din 
regiunea Banatului din România, Ungaria și Serbia, subliniază necesitatea acțiunii în această regiune 
agricolă cu terenuri arabile fertile. Pentru sectorul agricol, ca important factor socio-economic și 
cultural, trebuie să se pună întrebări legate de educația și formarea holistică cu privire la posibilele 
beneficii și riscuri ale noilor tehnologii, digitalizare și transformare ecologică, în vederea binelui comun 
și a dezvoltării umane durabile. Măsurile de protecție a solului, apei și climatului, precum și îngrijirea 
bunăstării socio-economice și a sănătății sunt de o importanță crescândă la nivel regional și global. 
Abordările anterioare în educație și consultare, în cercetarea aplicată sau în rețeaua cu inițiativele din 
țările vecine trebuie urgent extinse și stabilite într-un cadru pe termen lung pentru a răspunde 
provocărilor actuale și viitoare. 
 

SCOP 
 
Scopul general al proiectului este de a combina implicarea anterioară a Baden-Württemberg în Centrul 
Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Agriculturii din Voiteg, 
România, cu o strategie de dezvoltare durabilă pentru sectorul agricol din Banatul românesc și regiunile 
învecinate, prin creșterea volumului de cunoștințe profesionale și universale, diversificarea abilităților 
cu impact asupra carierei, obținerea de perspective, dobândirea unui nivel/statut de alfabetizare 
digitală, precum și a competenței culturale și deschiderea de noi orizonturi în domeniul agricol. 

http://www.scoalagricola.eu/
http://www.greenerde.eu/
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OBIECTIVE 
 
Obiectivele proiectului sunt: 
1. Atingerea unui nivel mai înalt de conștientizare și competență în ceea ce privește provocările 

actuale și viitoare ale agriculturii, cu accent pe adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice, 
conversia ecologică, transformarea digitală, menținerea fertilității solului, a resurselor de apă și 
integrității mediului, precum și aspecte economice și culturale. 

2. Consolidarea și dezvoltarea în continuare a abilităților tehnice, informaționale și comunicative 
pentru a permite utilizarea tehnologiei, platformelor și aplicațiilor înalte în activitățile agricole, 
precum și pentru a promova formarea și participarea activă la sistemele de cunoaștere, inovare și 
informație agricolă (AKIS). 

3. Demonstrații practice și instruire prin e-learning. 
4. Îmbunătățirea rețelelor cu partenerii naționali și internaționali de cercetare științifică și educație 

pentru a asigura etapele de dezvoltare ulterioare ale centrului de pregătire din Voiteg, drept centru 
de formare profesională în vestul României. 
 

FORMAT 
 
Instruirile vor fi desfășurate pe o platformă interactivă online și e-learning ILIAS („Sistem integrat de 
învățare, informare și cooperare în muncă”) și, dacă este posibil, sub formă de instruiri practice și 
demonstrații în teren. 
 

PARTICIPANȚI 
 
Participanții la curs vor include proprietari de ferme, angajați în ferme, studenți, masteranzi și 
doctoranzi în domeniul agronomiei. Numărul de participanți va fi limitat la 50 de participanți la 
activități față în față și la 100 de participanți la activitățile online, datorită capacității platformei online. 
Toți participanții interesați sunt invitați să își exprime interesul de a participa. Pentru a face acest lucru, 
trebuie să trimită un formular de preînregistrare. Organizatorii cursurilor vor trimite link-ul întâlnirilor, 
precum și liniile directoare privind angajamentul participanților confirmați.    
 

APARTENENȚA FORMATORILOR 
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din 
Timișoara 
BASF - Agrarzentrum Limburgerhof, Germania 
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Italia 
CZU (Česká zemědělská univerzita, Tschechische Agraruniversität), Republica Cehă 
Departamentul de Științe ale Mediului, Politici & Management , UC Berkeley, California, USA 
IBLA (Institute for Biological Agriculture Luxembourg), Luxemburg 
Institutul pentru Științe Aplicate în Agricultură, Belgrad, Serbia 
Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Germania 
Universitatea din Nürtingen-Geislingen (German: Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen), Germania 
ÖMKi (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Ungarisches Forschungsinstitut für Organische 
Landwirtschaft), Ungaria 
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg), Germania 
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Universitatea din Belgrad, Serbia 
Universitatea din Hohenheim, Germania 
Universitatea de Medicină Veterinară din Budapesta, Ungaria 
Universitatea din Pristina, Kosovo 
 

COMUNICAREA 
 
Interpretarea simultană în engleză, germană și română va fi asigurată pentru sesiunile de instruire. 
 

STRUCTURA PROGRAMULUI, CONȚINUT ȘI ORAR 
 
Sesiunile de instruire vor include prezentări în plen și dezbateri pe grupuri care vor permite schimburi 
interactive de cunoștințe și discuții între participanți. Programarea sesiunilor va permite participarea 
maximă a cursanților din diferite regiuni. 
 

APEL LA ACȚIUNE PRIVIND EDUCAȚIA AGRICOLĂ 
 
Organizatorii vor lansa un apel la acțiune privind educația agricolă ca rezultat al instruirilor. Acesta va 
servi drept punct de referință și ghid pentru cei care doresc să își intensifice sau să își extindă eforturile 
în educația agricolă. Apelul la acțiune va fi pregătit și distribuit participanților la cursuri și altor părți 
interesate pentru comentarii. Participanții la cursuri și, ulterior, organizațiile, vor fi invitați să susțină 
îndemnul la acțiune.    
 

ORGANIZATORI ȘI PARTENERI 
 
Planificarea și implementarea acestei formări este un efort de cooperare a șase membri ai 
Parteneriatului de colaborare pentru agricultură, și anume:    

• Universitatea din Hohenheim  

• Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” 
din Timișoara  

• Universitatea din Nürtingen-Geislingen  

• DEULA Baden-Württemberg gGmbH 

• Madora GmbH  

• Centrul Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Agriculturii din 
Voiteg   
 

 
 
Cu sprijin financiar din partea Ministerului de Stat din Baden-Württemberg. 
 

CONTACT 
 
Vă rugăm să contactați office@scoalaagricola.eu pentru orice întrebări. Formularul de pre-înregistrare 
și mai multe detalii despre cursuri sunt disponibile pe site-ul web al proiectului: 
www.scoalaagricola.eu 
 
 

http://www.scoalaagricola.eu/
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IMPRINT / IMPRESSUM 
 
Centrul Româno-German de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Agriculturii, 307470 
Voiteg, Județul Timiș, Romania, E-Mail: office@scoalaagricola.eu, Internet: www.scoalaagricola.eu  
Director: Conf. Dr. Ciprian George Fora 
 
Editorul este singurul responsabil pentru conținut. 


