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Obiectivul general

Obiectivul principal al proiectului 
PACCARAVAN este de a aduce mai 
aproape, chiar la domiciliu – făcând 
astfel accesibilă şi acceptabilă pentru 
gospodarii locali cunoştinţele legate de 
politica agrară comună a UE



Obiectivele proiectului:

• Promovarea modelului european de agricultură şi asistenţă 
în înţelegerea şi preluarea acestuia;

• Metodologia antrenării cetăţenilor din comunităţi rurale din 
judeţul Harghita; 

• Creşterea cunoştinţelor participanţilor despre politica agrară 
comună,  informarea fermierilor şi a altor actori activi în zona 
rurală;

• Creşterea cunoştinţei publice  în temele şi obiectivele PAC;
• Promovarea valorilor Europene în domeniul agriculturii şi a 

dezvoltării rurale;
• Prezentare de metode alternative generatoare de venituri în 

zonă rurală;



Paşi de urmat:
octombrie 2008 Pregătirea seminariilor Seminar de pregătire pentru organizare, discutarea 

acŃiunilor, numirea responsabililor, organizatorilor, 
etc.

01 noiembrie 2008 – 30 
ianuarie 2009

20-21 ianuarie 2009
20-21 noiembrie 2008

11-12 noiembrie 2008
18-19 noiembrie 2008
13-14 ianuarie 2009 

25-26 noiembrie 2008
27-28 ianuarie 2009

7 seminarii despre PAC, care 
cuprind toate microregiunile

Regiunea Ciuc: 
1) Microregiunile Alcsík, Csomád-Bálványos şi 

Kászon
2) Microregiunile Pogány-havas şi Felcsík
Regiunea Odorhei:
1) Microregiunile Felsı-Homoródmente, Rika şi 

Nagyhomoród
2) Microregiunile Regiovest şi Cristur

3) Microregiunile Hegyalja, Sóvidék şi Firtos

Regiunea Gheorgheni: 
1) Bucsin, Délhegy, Libán şi G8

2) Microregiunile Észak-kelet Hargita şi Călimani

3-4 aprilie 2009 Seminar de evaluare Întrunire cu elita microregiunilor pentru evaluarea 
seminarilor şi discutarea continuării proiectului

2-5 aprilie 2009 Târgul produselor tradiţionale
şi/sau locale



Grupul ţintă:

• marele public al judeţului Harghita;

• beneficiarii măsurilor de dezvoltare 

rurală;

• locuitorii, fermierii, gospodarii, 

antreprenorii regiunilor.



Sursa de finanţare:

ContribuŃia Uniunii europene: 25.638,50

ContribuŃia Consiliului JudeŃean: 20.088,50

TOTAL: 45.727,00

• Euro



Rezultate aşteptate:

• Rezultate directe: numărul persoanelor care vor participa la seminarii: 200-
210 persoane

• Rezultate indirecte:
– creşterea gradului de diversificare şi a calităţii produselor agricole – se vor 

înfiinţa 3 unităţi de prelucrare a produselor agricole;
– întărirea relaţiilor dintre fermieri şi consumători;
– întărirea relaţiilor dintre fermieri – se vor înfiinţa 2 asociaţii pentru 

valorificarea produselor agricole. În urma licitaţiilor organizate la 
valorificarea laptelui asociaţiile pot obţine un preţ mai convenabil pentru 
lapte, care poate atinge şi de două ori valoarea laptelui predat de 
persoane fizice (gospodari particulari); 

– introducerea de noi metode, idei şi proceduri în agricultura regiunii, a 
ideii de cooperare şi solidaritate – se vor înfiinţa 5 centre moderne de 
colectare a laptelui;

– creşterea numărului fermelor agricole;
– societăţi noi generatoare de profit alternativ – se vor înfiinţa 3 societăţi 

noi generatoare de profit alternativ.



Seminariile
• Prezentaţii făcute: 

•Plăţi directe şi intervenţii în agricultură – plăţi agro-mediu, plăţi zona montană –Haschi András, 

APIA

•Posibilităţi de finanţare în agricultură şi mediul rural (PNDR) – ing. Török Jenő, ing. Vasile 

Juravle, Darvas Szabolcs, Antal Csongor - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Harghita

•Posibilităţi de soluţionare a problemelor din domeniul creşterii ovinelor – dr. Gál Iosif, Asociaţia

Crescătorilor de ovine Gheorgheni

•Prezentarea Fundaţiei ADEPT din Saschiz – Johann Schaaser

•Exemple de bune practici din Austria privind marketingul produselor –Mátéffy Mária, Consiliul 

Judeţean Harghita Rodics Gergely – Asociaţia Microregională Pogany-havas

•Problematica punctelor de tăiere autorizate – o iniţiativă legislativă actuală - dr. Püsök László,

DSVSA Harghita

•Comercializarea laptelui – probleme legate de valorificarea produselor lactate –Márton István, 
Serviciul Dezvoltare Rurală, Consiliul Judeţean Harghita

•Oficiul Naţional pentru Produse Tradiţionale şi Ecologice Româneşti – Lucia Romanescu

•Transilvania Authentica – Gál Ajnácska, Bándi Enikő

•„Camara Dârjiului” – Demeter Sándor Lóránd

•Producţia trufei – Fekete Oszkár

•Asociaţia pentru valorificarea cartofilor, Cozmeni – Virág György
•Marketingul produselor locale – producerea şi valorificarea caşcavalului din lapte de caprine–

Buzás Attila

•BIolapte - Laptele produs în condiţii ecologice – Willi Schuster

• În a doua zi a fiecărui seminar sunt organizate vizite de studii



1. Microregiunile Felső-Homoródmente, Rika şi Nagyhomoród:   11-12 
noiembrie 2008

35 participanŃi



2. Microregiunile Pogány-havas şi Felcsík – 13-14 noiembrie 2008

- 50 participanţi



3. Microregiunile Regiovest şi Cristurr - 18-19 noiembrie 2009

50 participanţi



4. Microregiunile Bucsin, Délhegy, Libán şi G8 – 25-26 
noimebrie 2008 
70 participanţi



5. Microregiunile Hegyalja, Sóvidék şi Firtos 13-14 ianuarie 2009

• 120 participanţi



6. Microregiunile Alcsík, Csomád-Bálványos şi Kászon, 20-21 
ianuarie 2009

• 120 participanţi



7. Microregiunile Észak-kelet Hargita şi Kelemen – 27-28 

ianuarie 2009

• 70 participanţi




