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DESPRE CE ESTE VORBA ÎN PROIECT? 

Suntem bucuroș i să vă prezentăm Newsletter al Eu4Shepherds Erasmus+ KA2 ș i sperăm că vă veț i 
bucura de informaț iile furnizate ș i veț i fi "dornici" de a afla mai multe despre noi! 

 
EU4Shepherds, Formare inovativă pentru păstori 

durabili 

Modelele extensive de exploatare a animalelor sunt esenț iale pentru menț inerea durabilă a unor zone 
rurale importante din Europa. Aceste modele sunt paradigma sustenabilităț ii ecologice, sociale ș i 
economice. Aceste modele luptă împotriva depopulării în zonele rurale ș i au un impact pozitiv asupra 
bunăstării animalelor ș i a sănătăț ii umane în comparaț ie cu alte modele non-extensive. Aceste 
modele furnizează consumatorilor produse alimentare de calitate în multe teritorii ale UE ș i promovează 
dezvoltarea durabilă a societăț ii noastre. 

 
Viitorul unor astfel de modele de exploatare a animalelor, ameninț ate în prezent din cauza efectelor 
schimbărilor climatice ș i a barierelor administrative (secete, probleme de sănătate animală, creș terea 
paraziț ilor, limitări administrative pentru transhumanț ă etc.) depinde de disponibilitatea ș i 
capacitatea ciobanilor extensivi. Dar problema este că din ce în ce este mai dificil să găseș ti păstori 
bine pregătiț i care au cunoș tinț ele ș i experienț a necesară pentru a face faț ă tuturor aspectelor 
implicate în păstorirea extensivă a animalelor. Ciobanii sunt un grup social îmbătrânit, cei mai tineri nu 
au pregătire, educaț ie ș i experienț ă corespunzătoare, iar în zilele noastre nu există motivaț ie de a 
deveni păstor din cauza poziț iei sociale scăzute ș i a lipsei unei oferte specifice de formare 
profesională, iar ciobanii – actori-cheie ș i bază pentru creș terea extensivă a animalelor – îndeplinesc 
nenumărate funcț ii în zonele rurale, defavorizate ș i subpopulate 

EU4Shepherds urmăreș te să îmbunătăț ească ș i să actualizeze oferta de formare pentru păstorii 
extensivi, luând în considerare barierele actuale (administrative în principal...) ameninț ările (noul 
scenariu climatic ș i consecinț ele acestuia) ș i oportunităț ile (tendinț ele de producț ie ecologică, 
agroturismul etc.) pentru a asigura o întreț inere durabilă a exploataț ilor extensive de animale 
(economice, sociale ș i de mediu), oferindu-le instrumente pentru a deveni rezistente. Proiectul va 
adapta metodele de formare (atât pentru formatori, cât ș i pentru cursanț i) pentru o învăț are la locul 
de muncă, luând în considerare barierele actuale ș i problemele logistice pentru ciobanii extensivi (multe 
dintre ele sunt distribuite de-a lungul zonelor rurale izolate) pentru a asigura sustenabilitatea profesiei ș i 
a exploataț ilor extensive de animale. În plus, proiectul va oferi o platformă de formare destinată 
păstorilor extensivi (care nu utilizează interfeț e sau texte complicate) ș i va promova utilizarea 
instrumentelor digitale pentru formare. 

 
Aceste obiective vor fi îndeplinite prin dezvoltarea a trei Rezultate Intelectuale: 

1. Program de formare nou pentru păstorii profesioniș ti 
2. Metodologie flexibilă nouă de formare pentru formatori 
3. Platformă de formare on-line nouă adaptată pentru păstorii extensivi. 



            

 

 
 

Deș i Păstorii sunt obiectivul principal al proiectului, putem spune că formatorii implicaț i în formarea 
păstorilor extensivi sunt elementul cheie pentru a face posibilă schimbarea necesară în formarea 
păstorilor profesioniș ti ș i, prin urmare, formatorii sunt principalul grup ț intă de acț iuni cheie ale 
proiectului (rezultate intelectuale ș i ateliere de formare). 

Parteneri 
 

9 entităț i din 7 ț ări participante sunt partenere în EU4Shepherd. Ț ările participante în proiect 
reprezintă unele dintre cele mai importante teritorii din Europa atunci când vorbim despre modele 
extensive de creș tere a animalelor. Spania ș i Portugalia în sud-vest, Scoț ia în nord-vest, România ș i 
Bulgaria în est sau Austria (Alpii) împreună cu Germania în Europa Centrală. Partenerii EU4Shepherds 
reprezintă toț i actorii necesari pentru dezvoltarea eficientă a proiectului ș i pentru punerea în aplicare 
cu succes a rezultatelor, acordând o importanț ă deosebită legăturii dintre entităț ile de Educaț ie ș i 
Formare Profesională ș i nevoilor exploataț iilor extensive de animale, pentru a include programele ș i 
metodologiile necesare pentru ca formatorii să pună în aplicare într-o etapă ulterioară un curs de formare 
pentru păstori certificabil. 

 

 

 
Cesefor (Spania) oferă o experienț ă largă în aplicarea noilor modele de 
gestionare în domeniul silviculturii ș i al zonelor montane, conservarea 
habitatelor ș i formarea în domeniul silviculturii, atât pentru administratorii 
publici, cât ș i pentru proprietarii privaț i. 
Prezentare Cesefor 

 

 

 
Agrarian Chamber of Lower Saxony (Germania) are o experienț ă îndelungată 
de formare în ceea ce priveș te stagiile de ucenicie în colaborare cu institutele 
publice sectoriale, inclusiv contractarea în continuare a absolvenț ilor ș colii 
cu întreprinderi. Planurile de formare se realizează conform programelor de 
învăț ământ elaborate de Camera Agrară, împreună cu evaluările ș i 
examenele adresate competenț elor practice. Conț inutul ș i metodele de 
învăț are sunt supuse actualizării continue. 
Prezentare Agrarian Chamber of Lower Saxony 

 

 

 
ADIRAM (Portugalia) este o asociație dedicată promovării dezvoltării integrate 
a unei rețele de sate de munte și a dezvoltării rurale (Serra da Estrela), unde 
creșterea ovinelor și caprinelor este o activitate importantă. 
Prezentare ADIRAM 

 

 

 
Agricultural University Plovdiv (Bulgaria): Catedră universitară axată pe rasele 
de ovine autohtone; gestionarea extensivă a animalelor care implică păstori; 
dezvoltare rurală prin creșterea ovinelor în zonele izolate. 
Prezentare Agricultural University Plovdiv 

 
 

 

ARCHNETWORK (Scoț ia) oferă formare în domeniul gestionării patrimoniului 
natural ș i cultural. Lucrăm cu un consorț   iu de organizaț   ii cheie ale naturii 
ș i patrimoniului din Scoț ia ș i cu organizaț ii de formare din Europa. Scopul 
nostru este de a împărtăș i cele mai bune practici la nivel transfrontalier ș i de 
a dezvolta soluț ii inovatoare pentru gestionarea patrimoniului nostru comun al 
naturii ș i culturii. 
Prezentare ARCHNETWORK 



            

 

 
 
 

 

AREC (Austria) este o Instituție de cercetare și educație în agricultură cu o 
mare experiență ca centru de Educație și Formare Profesională care oferă 
programe de formare pentru sectorul agro-zootehnic. 
Prezentare AREC 

 
 

 

University College for Agrarian and Environmental Pedagogy, UCAEP (Austria) 
este un centru științific și pedagogic pentru educația profesorilor și 
consultanților în domeniile profesionale ale agriculturii și silviculturii, precum 
și în educația de mediu. Atât zona economică rurală, cât și cea urbană 
austriacă vor fi influențate din ce în ce mai mult de schimbările structurale, 
ecologice și sociale în viitor. 
Prezentare University College for Agrarian and Environmental Pedagogy 

 

 

 
AGROM-RO (România) este o asociaț ie recunoscută care coordonează 
proiecte de formare în colaborare cu organizaț iile ș i federaț iile de 
crescători de ovine, introducând codul profesional/ocupaț ional pentru păstorii 
montani din România. 
Prezentare AGROM-RO 

 

 

 
Fundación Monte Mediterráneo (Spania) este o organizaț ie angajată profund 
în pastoralism pe parcursul ultimilor 10 ani (în principal transhumanț a oilor) 
ș i care implică municipalităț i, consilii, fermieri, păstori, cooperative de oi. 
Prezentare Fundación Monte Mediterráneo 

 

 

Acț  iuni realizate 

În primul rând, trebuie menț ionat faptul că graficul activităț ilor proiectului EU4SHEPHERDS a fost 
adaptat în funcț ie de circumstanț ele generate de COVID-19. Ajustarea graficului a fost legată de 
întârzierea începerii tuturor activităț ilor din Septembrie 2020 până în Decembrie 2020. Cronologia, 
metodologia de management de proiect ș i distribuț ia bugetului au fost citite cu atenț ie ș i aprobate 
de Echipa de proiect. 

 
În prezent, toate activităț ile prevăzute în grafic sunt în curs de implementare: 

 Management, un document explicativ al Structurii Managementului de Proiect, un Manual de 
coordonare a proiectului, un fiș ier excel cu detalii privind lista de contacte din partea fiecărui 
partener. 

 
 Pentru supervizarea, monitorizarea ș i evaluarea proiectului a fost realizat ș i validat un Plan de 

Monitorizare ș i Calitate al Proiectului pentru toț i partenerii. Fiecare partener a realizat 2 
rapoarte periodice interne, iar Cesefor a pregătit primul raport intermediar care urmează să fie 
trimis Agenț iei Naț ionale. 

 
 Respectarea Rezultatului Intelectual 1: Program de formare pentru Păstori - a fost efectuată o 

evaluare comună a situaț iei păstorilor extinsivi din Europa, în baza unei analize aprofundate a 
nevoilor, efectuată deja de către fiecare partener. 

 
 Fiecare partener a efectuat o analiză privind situaț ia reală a creș terii ovinelor în ț ara sa, care 

include poveș tile ș i mărturiile păstorilor despre formarea lor (formală ș i non-formală); 
culegerea informaț iilor privind medodele de creș tere a ovinelor utilizate în fiecare ț ară; 
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Identificarea cursurilor de formare existente (formale ș i informale) pentru păstori ș i 
identificarea păstorilor ș i a formatorilor care să participe la chestionarele ș i analizele mai 
detaliate din Februarie ș i Martie 2021. 

Ce urmează? 
 

Fiecare partener a studiat situaț ia Formării Educaț ionale ș i Profesionale pentru păstori ș i a 
creș terii extensive a ovinelor în ț ările lor, completând-o cu interviuri cu persoane implicate în 
creș terea oilor, păstoritul extensiv al oilor etc., care reprezintă baza pentru primul rezultat intelectual. 

Definirea conț inuturilor educaț ionale ș i de formare pentru păstorii profesioniș ti. 

Crearea unui repertoriu de materiale educaț ionale ș i de formare pentru diferitele module. 

Manualul va defini, de asemenea, profilul formatorilor care vor trebui să implementeze cursul definit 
anterior. 

 
Identificarea nevoilor/dificultăț ilor/provocărilor formatorilor din fiecare ț ară prin interviuri cu păstori 
care au experienț ă. 
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Ș TIRI 
EU4SHEPHERDS. FORMARE INOVATIVĂ PENTRU PĂSTORII DURABILI 
27.02.2021 

 
 
Modelele extensive de exploatare a animalelor sunt esenț iale pentru menț inerea durabilă a unor zone 
rurale importante din Europa. Aceste modele sunt paradigma sustenabilităț ii ecologice, sociale ș i 
economice. Aceste modele luptă împotriva depopulării în zonele rurale ș i au un impact pozitiv asupra 
bunăstării animalelor ș i a sănătăț ii umane în comparaț ie cu alte modele non-extensive. Aceste 
modele furnizează consumatorilor produse alimentare de calitate în multe teritorii ale UE ș i promovează 
dezvoltarea durabilă a societăț ii noastre. 

Viitorul unor astfel de modele de exploatare a animalelor, ameninț ate în prezent din cauza efectelor 
schimbărilor climatice ș i a barierelor administrative (secete, probleme de sănătate animală, creș terea 
paraziț ilor, limitări administrative pentru transhumanț ă etc.) depinde de disponibilitatea ș i 
capacitatea ciobanilor extensivi. Dar problema este că, din ce în ce este mai dificil să găseș ti păstori 
bine pregătiț i care au cunoș tinț ele ș i experienț a necesară pentru a face faț ă tuturor aspectelor 
implicate în păstoritul extensiv al animalelor. Ciobanii sunt un grup social îmbătrânit, cei mai tineri nu au 
o pregătire, o educaț   ie ș i o experienț   ă corespunzătoare, iar în zilele noastre nu există motivaț ia de 
a deveni păstor din cauza poziț iei sociale scăzute ș i a lipsei unei oferte specifice de formare 
profesională, iar păstorii – actori-cheie ș i bază pentru creș terea extensivă a animalelor – îndeplinesc 
nenumărate funcț ii în zonele rurale, defavorizate ș i subpopulate. 

Deș i sunt un element important în societăț ile rurale, păstorii nu au recunoaș tere socială ș i nu au 
acces în multe cazuri la o formare bine structurată, metodică ș i validată pentru gestionarea durabilă a 
exploataț ilor extinsive. Ideea proiectului apare după o analiză a necesităț ii situaț   iei actuale, fiind 
cele mai importante probleme, printre altele: 

 Dificultăț i de a găsi păstori profesioniș ti. 
 Lipsa unor oferte de formare ș i educaț ie mai structurate ș i actualizate, adaptate nevoilor ș i 

ameninț ărilor actuale, precum ș i a unor instrumente de formare flexibile adaptate pentru 
păstorii actuali sau viitori. 

 Lipsa motivaț iei de a deveni păstor. 

EU4Shepherds urmăreș te să îmbunătăț ească ș i să actualizeze oferta de formare pentru păstorii 
extensivi, ț inând seama de barierele actuale (administrative în principal...) (noul scenariu climatic ș i 
consecinț ele acestuia) ș i de oportunităț   i (tendinț   ele de producț ie ecologică, agroturismul etc.), de 
a asigura o menț inere durabilă a exploataț ilor extensive de animale (economice, sociale ș i de 
mediu), oferindu-le instrumente pentru a deveni rezistente. Proiectul va adapta metodele de formare 
(atât pentru formatori, cât ș i pentru cursanț i) pentru o învăț are la locul de muncă, luând în 
considerare barierele actuale ș i problemele logistice pentru ciobanii extensivi (multe dintre ele sunt 
distribuite de-a lungul zonelor rurale izolate) pentru a asigura sustenabilitatea profesiei ș i a 
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exploataț ilor extensive de animale. În plus, proiectul va oferi o platformă de formare destinată păstorilor 
extensivi (care nu va utiliza interfeț e sau texte complicate) ș i va promova utilizarea instrumentelor 
digitale pentru formare. 

 
Aceste obiective vor fi îndeplinite prin dezvoltarea celor trei Rezultate Intelectuale (O Programă nouă de 
formare pentru păstorii profesioniș ti; O Metodologie de formare nouă flexibilă pentru formatori; O 
platformă de formare on-line nouă adaptată pentru păstorii extensivi). Deș i Păstorii sunt obiectivul 
principal al proiectului, putem spune că formatorii implicaț i în formarea păstorilor extensivi sunt 
elementul cheie pentru a face posibilă schimbarea necesară în formarea păstorilor profesioniș ti ș i, 
prin urmare, formatorii sunt principalul grup ț intă de acț iuni cheie ale proiectului (Rezultate 
intelectuale ș i ateliere de formare). 

 
Acest proiect se confruntă cu o problemă comună a multor zone rurale europene, în special în ț ările în 
care modelele extensive de creș tere a animalelor au o prezenț ă ș i un efect important în societăț ile 
locale. Cea mai mare parte a acestor ț ări sunt reprezentate în acest proiect. EU4Shepherds partners 
reprezintă toț i actorii necesari pentru a dezvolta proiectul în mod eficient ș i pentru a pune în aplicare 
rezultatele cu succes, acordând o importanț ă deosebită legăturii dintre entităț ile de Educaț ie ș i 
Formare Profesională ș i nevoile exploataț ilor extensive de animale, în vederea includerii unei 
programe ș i metodologii necesare pentru formatori, care să le pună în aplicare, într-o etapă ulterioară, 
într-un curs de formare certificabil pentru păstori. 

 
 

ÎNTÂLNIREA DE LANSARE A PROIECTULUI EU4SHEPHERDS 
26/03/2021 

 

 
 
Întâlnirea de lansare a EU4SHEPHERDS a fost planificată să aibă loc în Spania, dar a avut loc online la 
15 februarie 2021 din cauza situaț iei epidemiologice Covid-19. 

 
La întâlnirea de deschidere au participat reprezentanț i ai tuturor partenerilor. A fost cea mai bună 
ocazie de a începe să lucreze, să planifice activităț i ș i să ia primele decizii fundamentale cu privire la 
implementarea proiectului EU4SHEPHERDS. 
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POSIBILITĂȚ ILE Ș I PROVOCĂRILE CREȘ TERII OVINELOR 
16.05.2021 

 
 

Austria are o proporț ie mare de păș uni, în special în zonele montane. Chiar dacă păș unatul bovinelor 
domină, rumegătoarele mici, cum ar fi oile, sunt, de asemenea, importante "păstrătoare de peisaj". 
Pastoralismul tipic în sensul transhumanț ei este mai degrabă excepț ie în Austria; oile sunt ț inute în 
principal în sisteme de păș uni (adesea extinse). Odată cu prezenț a tot mai mare a prădătorilor cum 
sunt lupii, acest tip de creș tere a oilor devine destul de dificil, în special în regiunile alpine îndepărtate. 
Alte provocări actuale sunt ponderea ridicată a fermelor secundare (adesea sunt deț inători de oi care le 
cresc ca hobby), profitabilitatea scăzută, creș terea preț urilor terenurilor ș i comercializarea dificilă a 
produselor precum carnea de oaie matură ș i lâna. Dimpotrivă, apar posibilităț i în creș terea cererii de 
carne "halal", a imaginii pozitive a creș terii ovinelor în percepț ia publică cu privire la durabilitate ș i 
bunăstarea animalelor ș i a potenț ialului ridicat al ovinelor ca transformatoare de păș uni cu impact 
redus asupra mediului. 

 
Pentru a face faț ă provocărilor în mod constructiv ș i pentru a utiliza oportunităț ile, ofertele 
educaț ionale adecvate sunt de cea mai mare importanț ă. Oferta de formare ș i educaț ie 
suplimentară în domeniul general al creș terii ovinelor este foarte largă în Austria. Pe de o parte, există 
diferite ș coli agricole, cum ar fi ș coli profesionale agricole ș i forestiere (LFS, 3 ani) sau ș coli agricole 
ș i forestiere secundare (HBLA, 5 ani) ș i universităț i. Pe de altă parte, educaț ia continuă este oferită 
prin diferite instituț ii de învăț ământ pentru adulț i. Cel mai important jucător din sectorul non-formal 
este Institutul de Formare Rurală LFI, care este organizaț ia de educaț ie continuă a Camerei Agricole. 
Alț i furnizori de formare sunt Bio Austria, Organizaț ia de Tineret Rurală sau Asociaț ia pentru 
Creș terea Durabilă a Animalelor Austria. 

 

 
 

Multe oferte se concentrează împreună pe sectorul ovinelor ș i caprinelor ș i sunt specializate în 
subiecte specifice, cum ar fi hrănirea, sănătatea, creș terea, reproducerea, dar ș i prelucrarea 
produselor. 

 
În prezent, există 3 cursuri de formare de durată în Austria, dintre care unul este specializat în creș terea 
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păș unilor alpine. 
 

 

SCOȚ IA ARE MAI MULTE OI DECÂT OAMENI, PESTE 6,5 MILIOANE DE OI Ș I O 
GAMĂ LARGĂ DE PĂSTORI, HABITATE, RASE DE OVINE Ș I TIPURI DE AFACERI 
30.05.2021 
 

 
 

Avem o serie de oportunităț i de formare pentru păstori, cu durate ș i tipuri diferite. Există un curs 
dedicat pentru Păstrarea oilor la Border College ș i unităț i de curs pentru păstrarea oilor la Colegiile 
Rurale Scoț iene (SRUC) ș i Colegiul Orkney. Există o serie de cursuri de 1 ș i 2 zile (formale ș i 
informale) disponibile prin LANTRA ș i alț i furnizori privaț i de formare. Aceste cursuri includ păstoritul 
pentru micii crescători, mielul, dresarea câinilor ș i păș unatul de conservare. Există puternice reț ele 
profesionale ș i peer-to-peer1, cum ar fi Asociaț ia Naț ională a Ovinelor, Serviciul de Consiliere pentru 
Fermă ș i forumuri de specialitate (în general online), inclusiv Forumul Nibblers al Fondului Raselor Rare 
de Supravieț uire, Forumul Pajiș tilor pentru Hrană, Forumul Păș unatului în Grup, Femeile în 
Agricultura Regenerativă. Serviciul de Consiliere pentru Fermă derulează un serviciu de mentorat care 
leagă fermierii existenț i de cei noi intraț i pe piaț ă. 
 

 

Am intervievat o serie de crescători de oi ș i formatori de oi ș i pentru mulț i dintre păstori mai multe 
teme legate de formare ș i păstorire au fost comune. Mulț i dintre respondenț ii noș tri nu au avut o 
pregătire formală, dar au învăț at de la membrii familiei sau de la păstorii existenț i, dar au menț inut 
legături puternice cu reț elele profesionale ș i peer-to-peer. Am întrebat care elemente ar trebui să fie 
esenț iale pentru formarea profesională a păstorilor, iar acestea includ formarea în afaceri ș i 
marketingul direct, gestionarea habitatelor ș i a biodiversităț ii, inclusiv încorporarea agrosilviculturii, 
geneticii ș i reproducerii, ț inerea evidenț ei digitale, dresarea câinilor pentru oi ș i gestionarea 
sănătăț ii. Majoritatea respondenț ilor noș tri au abordat problema lânii ș i lipsa abatoarelor rurale, 
care a fost identificată de mai multe ori ca o problemă în curs de desfăș urare. Costurile cu tunsul oilor 
sunt adesea mai mari decât preț ul lânii ș i există dorinț a de a avea un model mai strategic ș i mai 
viabil pentru utilizarea lânii obț inută în abundenț ă. Cei mai mulț i crescători au vorbit despre 
barierele privind începerea sau continuarea profesiei (inclusiv veniturile mici legate de costurile ridicate 
ș i de riscul ridicat), barierele privind accesul la formare (costurile, călătoriile din zonele rurale 
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îndepărtate ș i găsirea unui înlocuitor care să aibă grijă de animale pentru a le permite să participe la 
formare). 

 

Poate că unul dintre factorii mai puț in cunoscuț   i despre păstoritul în Scoț ia este numărul ș i gama 
de păstori femei. Există, de asemenea, un fond pentru formarea profesională a femeilor în agricultură 
pentru a sprijini formarea noilor păstori ș i fermieri. 

Serviciul de Consiliere pentru Fermă (FAS) are studii de caz despre femeile din agricultură, cum ar fi 
Dawn Desto-McKinnon (https://www.fas.scot/downloads/women-in-agriculture-case-study-dawn-destor- 
mackinnon/). FAS conduce, de asemenea, o schemă de mentorat pentru păstori care face legătura 
dintre păstorii începători ș i cei mai experimentaț i. 
Există multe femei păstori inovative în Scoț ia care înființ ează noi întreprinderi, menț in tradiț iile 
patrimoniale ș i contribuie la conservarea biodiversităț ii Scoț iei. Cara Cameron a înființ at un centru  
de formare pentru păstorii tineri ș i începători în Highland Scoț ia (Formare rurală Lochview) 
https://lochviewruraltraining.co.uk/ ). Charlotte Blackler a înființ at o afacere durabilă cu mâncare 
locală in Perthshire (Herb Majesty - https://www.herbmajesty.co.uk/#/ ). Liz Gaffney runs Heartfelt 
(https://www.heartfeltbyliz.com/#/ ), creș te oi ș i prelucrează lâna pentru o gamă largă de produse ș i 
activităț i creative. Scoț ia are păstoriț e care contribuie la conservarea mediului, cum este Laura 
Cunningham, care conduce o turmă ce se deplasează pentru a contribui la conservarea biodiversităț ii 
habitatelor-cheie. (https://scottishwildlifetrust.org.uk/how-to-help/make-a-donation/appeals/flying-flock). 

 
La fel ca în multe părț i ale lumii ș i în Scoț ia comunicarea ș i instruirea online au crescut semnificativ 
în timpul pandemiei. Jasmine Grant a înființ at un curs online de formare a câinilor ciobăneș ti 
(https://www.facebook.com/braehillor/). 

 

1 “O rețea peer-to-peer (P2P) e o rețea în care noduri interconectate („parteneri”) distribuie resurse între ei fără a folosi un sistem de 
administrare centrală”( sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer ) 
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CREȘ TEREA OVINELOR DIN SAXONIA INFERIOARĂ, CITATĂ DE: DR. JOHANNE 
WAßMUTH,   MINISTERUL   PENTRU   ALIMENTAȚ IE,   AGRICULTURĂ   Ș I 
PROTECȚ IA CONSUMATORILOR DIN SAXONIA INFERIOARĂ, HANOVRA 
02.06.2021 
 

 
 

Oile din Göttingen. Aceste animale pasc pe o zonă îngustă de pajiș ti. Leine curge prin oraș ul universitar 
Göttingen. Animalele pasc pe marginile apei într-un mod ecologic ș i prietenos cu natura. 

 
"În Saxonia Inferioară există aproximativ 210.000 de oi în aproximativ 10.450 de ferme. Creș terea 
registrului genealogic este de o importanț ă deosebită, ocupând o poziț ie de lider într-o comparaț ie 
naț ională cu peste 500 de ferme ș i peste 21.000 de animale din registrele genealogice. Patru 
asociaț ii de creș tere a ovinelor extrem de active ș i de succes au contribuit la faptul că animalele de 
reproducț ie din Saxonia Inferioară sunt solicitate în întreaga lume în prezent. Oile de lapte din Frizia de 
Est, în special, au devenit o adevărată lovitură la export. Mărimea medie a efectivului în creș terea 
ovinelor în această ț ară este puț in sub 20 de animale pe turmă. Cu toate acestea, acest număr 
reflectă cu greu situaț ia reală. Se poate presupune că aproximativ 80% din toate fermele păstrează 
doar turme foarte mici ș i că majoritatea oilor sunt înregistrate în turme semnificativ mai mari. 

Una dintre cele mai importante sarcini ale numeroaselor noastre rase de ovine este protecț ia coastelor 
ș i întreț inerea peisajului în diferitele regiuni din Saxonia Inferioară. Ele modelează zonele rurale ș i 
conservă peisajele ș i biotopurile. Întreț inerea digurilor are o importanț ă deosebită aici, ceea ce ar fi 
de neconceput fără creș terea ovinelor. Oile aduc astfel o contribuț ie importantă societăț ii în 
menț   inerea ș i modelarea peisajelor noastre diverse. În acelaș i timp, mulț   i dintre crescătorii locali 
de ovine s-au angajat să păstreze diversitatea genetică. Printre cele aproximativ 40 de rase care se 
găsesc în Saxonia Inferioară există multe care sunt ameninț ate cu dispariț ia ș i pot fi păstrate ca 
patrimoniu cultural viu pentru societatea noastră numai prin marele angajament al crescătorilor de ovine. 
Creș terea ovinelor din Saxonia Inferioară are la dispoziț ia consumatorilor o gamă largă de produse 
diferite. Fie că este vorba de mielul de înaltă calitate, care este adesea servit ca file sau friptură la 
Paș   te, sau de laptele versatil, de care ne bucurăm, procesat ca brânză sau pur, sau de puloverul cald 
de lână pe care îl apreciem atât de mult în zilele reci: acestea sunt realizări semnificative în creș terea 
ovinelor. Calitatea înaltă a produselor ș i producț ia regională în creș terea ovinelor reprezintă o 
producț ie animală ș i ecologică, care merită aprecierea noastră." 
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Asociaț ia de Creș tere a Ovinelor din Landul Saxonia Inferioară (în vigoare din 1916) are ca membri 
1400 de crescători de ovine - cea mai mică fermă are 4 oi, iar cea mai mare are o turmă de 2500 de oi. 
Asociaț ia reprezintă interesele membrilor săi în consiliere ș i sprijin ș i oferă în mod regulat o formare 
avansată. Instruirea tinerilor păstori are loc în Triesdorf ș i Halle. În Saxonia Inferioară nu mai există o 

 
program de formare pentru păstori. Cursanț ii din Saxonia Inferioară vor fi instruiț i în Halle. Pentru 
analiza noastră am căutat exploataț ii în locaț ii foarte speciale ș i extreme din nordul Germaniei. 
 

 

Vedere spre mare cu oi, pe digul de pe coasta de sud a insulei Sylt. Aceste oi ajută la protejarea digurilor de inundații. Ele 
întrețin digul prin pășunare. Vegetația este foarte specială, iar conținutul de sare din Marea Nordului face din carnea 
animalelor o specialitate. 

 
 
 
 

EU4SHEPHERDS ESTE PRIMUL PROIECT INTERNAȚ IONAL AL ADIRAM 
05.06.2021 
 

 
 

Pastoralismul este foarte important pe teritoriul montan al Serra da Estrela, iar acest proiect este o 
modalitate foarte inovatoare de a promova această activitate care stă la baza unui ecosistem montan 
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important. 
 

În workshop-ul din 28 aprilie, ADIRAM (Asociația de Dezvoltare Integrată a Rețelei de Sate de Munte) a 
prezentat primul draft al analizei din Portugalia cu privire la oferta de formare legată de pastoralism. 
ADIRAM a studiat realitatea portugheză a formării în domeniul păstoritului, iar panorama actuală este 
încă foarte inefectivă. 

 
În ciuda faptului că are un sistem ș colar de formare mare în domeniul agricol, cu o bună acoperire a 
teritoriului, oferta curriculară actuală este dedicată în principal formării tehnicienilor ș i inginerilor pentru 
creș terea animalelor, ș i nu a păstorilor extensivi. În cadrul sistemului formal, există o lipsă de oferte 
specifice de formare pentru cei care vor să lucreze ca păstori extensivi. 

 
Cele mai apropiate opț iuni disponibile sunt Master în Agro-Silvo-Pastoralismul Mediteranean într-o 
Ș coală Politehnică ș i un Curs ș colar scurt privind Agricultura Mediteraneană într-o Ș coală 
Politehnică. 

 
Cele mai interesante oferte din Portugalia sunt disponibile numai în sistemul non-formal, proiectele 
recent create de "Ș coala de Păstori": unul în Portugalia Centrală ș i celălalt în Nordul Portugaliei. Primul 
are o abordare mai tradiț ională a păstoritului, sub supravegherea a 2 ș coli politehnice, ș i oferă 
cursuri precum “Managementul alimentelor“ sau “Cum să conduci un tractor“. Al doilea are o abordare 
mult mai modernă, cu clase inovatoare, cum ar fi “Turismul rural“ sau “Planificarea afacerilor“. 

 
După workshop, ADIRAM a intervievat păstori, asociaț ii de crescători locale, lideri de la ș coli de păstori 
ș i experț i academici în pastoralism. De exemplu, unul dintre cei mai interesanț i experț i cu care am 
vorbit este Dr. Martinho, un expert universitar care are mai multe lucrări despre pastoralism. În anii 1970 
a fost responsabil pentru (singurul) studiu despre pastoralism în Serra da Estrela, adunând mai multe 
date importante despre modul lor de viaț ă, transhumanț   ă, păș uni etc., intervievând 638 de păstori 
de oi ș i capre. Aceste date sunt ș i în zilele noastre singura sursă de încredere de informaț ii despre 
păstori pe care o avem în Serra da Estrela. 

Brânzarii 
 

În cele din urmă vă oferim detalii despre cel mai recent proiect ADIRAM, cunoscut sub numele de 
"Brânzarii - producătorii de brânză de sex feminin în Serra da Estrela". 
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Cine sunt femeile care fac brânză pe teritoriul Serra da Estrela din Portugalia? Sunt femei, mame, 
antreprenori rurali, manageri de afaceri de familie, care luptă ș i deț in o cunoaș tere ancestrală unică 
– secretul producț iei de brânză în această regiune a Portugaliei. 

 
ADIRAM este foarte mândră să anunț e că dorim să împuternicim adevăraț ii ambasadori ai teritoriului 
Serra da Estrela prin oferirea unui curs de formare ș i dezvoltare personală / profesională special 
conceput pentru aceste femei. Dorim să le oferim competenț ele necesare pentru a fi antreprenori 
eficienț i ș i pentru a fi liderii dezvoltării durabile rurale. 

 
În acest scop, acest proiect numit "Brânzarii" include vânzarea unei frumoase pelerine Burel, cu un 
design inspirat de o brânză, ale cărei vânzări vor finanț   a cursul; ș   i, de asemenea, producerea unei 
cărț i care va perpetua cunoș tinț ele producătorilor de brânzeturi de sex feminin. 

 
Pelerina Burel va fi produs cu un material textil 100% natural, portughez, numit Burel, confecț ionată 
manual cu lână portugheză în Manteigas. Există mai multe dimensiuni ș i culori, inclusiv o pelerină 
pentru copii. Avem deja 30 de femei care sunt implicate în acest proiect, dar avem de gând să 
împuternicim cât mai multe femei posibil! Dacă sunteț i interesaț i să ajutaț i aceste femei, fie 
comandând o pelerină Burel, cartea sau pur ș i simplu pentru a sprijini un loc de curs de formare pentru 
aceste femei, anunț aț i-ne! 

 

www.queijeiras.pt (în curând va fi disponibilă ș   i versiunea în limba engleză) 
 
 

PRIMUL WORKSHOP AL PROIECTULUI EU4SHEPHERDS 
10.06.2021 
 

 
 

Partenerii proiectului EU4SHEPHERDS au organizat pe 28 aprilie workshop-ul C1: "Analiza nevoilor de 
formare ș i a barierelor pentru o programă actualizată pentru păstorii profesioniș ti", coordonat de 
partenerul FUNDACION MONTE MEDITERRANEO (FMM), ș i desfăș urat online datorită situaț iei actuale 
epidemiologice. 

 
Datele prezentate ș i discutate de parteneri au fost: 

 Diagnosticarea situaț iei actuale a Formării Educaț ionale ș i Profesionale pentru păstorism ș i 
creș terea extensivă a animalelor în ț ările partenere.

 Oferta de formare existentă legată de creș terea extensivă a animalelor în fiecare ț ară.
 Aspecte generale ale interviurilor realizate cu proprietarii de oi extensivi ș i / sau păstori.
 Analiza SWOT.
 Nevoile detectate în fiecare ț ară: nevoi de formare legate de tehnicile de producț ie; nevoile de 

formare derivate din gestionarea fermelor extensive de creș tere a animalelor; nevoile de 
formare care decurg din valorificarea producț iei; nevoile de formare derivate din aplicarea noilor 
tehnologii; nevoile de formare derivate din cadrul de reglementare ș i din alte nevoi de formare 
derivate din anchetele efectuate.
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Informaț iile prezentate vor fi utilizate pentru următoarele etape ale Rezultatului Intelectual numărul 1: 
"Programă pentru păstori". 

 

AGROM-RO ESTE ACUM UN CENTRU DE FORMARE RECUNOSCUT ÎN DOMENIUL 
DEZVOLTĂRII RURALE 
12.06.2021 
 

 
 

ASOCIAȚ IA AGROM-RO a fost înființ ată în anul 1999 în cadrul programului de colaborare dintre 
Elveț ia ș i România. AGROM-RO este acum un centru de formare recunoscut în domeniul dezvoltării 
rurale ș i este autorizat ca furnizor de formare profesională de către Autoritatea Naț ională pentru 
Calificări. 

 
Obiectivele programului AGROM-RO sunt îmbunătăț irea productivităț ii gospodăriilor agricole ș i 
îmbunătăț irea eficienț ei în domeniul agricol. Prin activităț ile sale, extrem de necesare pe teren, îș i 
propune să dea un nou impuls dinamic sistemului de formare românesc în domeniul dezvoltării rurale. 
Pe parcursul dezvoltării sale, Asociaț ia AGROM-RO s-a orientat către cele mai stringente probleme ale 
dezvoltării rurale româneș ti, respectiv cunoș tinț ele limitate ș i experienț a minimă a majorităț ii 
gospodăriilor în modul de abordare/acț iune într-o economie de piaț ă. 

 
AGROM-RO în colaborare cu Federaț ia Oierilor de Munte din România ș i Asociaț ia Județ eană a 
Crescătorilor de Ovine Montane - A.J.C.M.O "Dealul Negru" din Bistriț a Năsăud au făcut toate 
demersurile necesare (elaborarea documentaț iei, obț inerea avizelor) pentru introducerea în COR a 
ocupaț iilor: Oier montan, Crescător de oi montan, Baci montan ș i Cioban montan. 

 
Introducerea în COR ș i apoi în NC a oferit crescătorilor de ovine posibilitatea de a absolvi cursuri de 
formare autorizate pentru ocupaț iile de Oier montan (720 de ore în total – Nivel 2 de calificare), 
Crescător de oi montan (360 de ore în total – Nivel 1 de calificare) ș i Oier montan (150 de ore în total – 
Nivel de iniț iere). 

 
În cadrul proiectului "EU4Shepherds" pentru "ANALIZA SITUAȚ IEI ACTUALE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 
(EFP) Ș I ALTE CURSURI DE FORMARE EXISTENTE ÎN CREȘ TEREA EXTENSIVĂ A ANIMALELOR Ș I 
PĂSTORITUL PROFESIONAL" teritoriul propus de ASOCIAȚ IA AGROM-RO pentru efectuarea acestei 
analize la nivel de ț ară este zona montană a României, care cuprinde 27 de județ e2, situate în 7 
Regiuni de Dezvoltare. 

 
În anul 2018, a fost adoptată Legea muntelui, prin care se prevede atât adaptarea formării iniț iale la 
cerinț ele specifice activităț ilor economice, agricole ș i zootehnice, mediului ș i modului de viaț ă de 
tip montan, cât ș i încurajarea ș i sprijinirea formării continue pentru fermieri ș i a altor categorii 
profesionale relevante3. 

Conform Clasificării Ocupațiilor din România4 ocupațiile în domeniul creșterii animalelor sunt incluse în 
grupa majoră 6 - Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, cu următoarele diviziuni și 
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subdiviziuni: 
 6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne: 612101 cioban (oier), 612102 

crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne, 612103 tocător de 
furaje, 612104 lucrător calificat în creşterea animalelor, 612105 crescător bovine, 612106 
crescător porcine, 612107 mamoş porcine,612108 baci montan, 612109 cioban montan, 
612110 crescător de oi montan, 612111 oier montan

 6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale: 613001 
fermier în producţia vegetală, 613002 fermier în producţia animală, 613003 agricultor în culturi 
vegetale şi crescător de animale.

 6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
 6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu


 

   
 
 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) estimează că în România peste 20% 5din 
totalul locurilor de muncă care vor fi create până în 2030 vor fi în sectorul agricol. 

 
Educația și formarea profesională în domeniul agricol, în România, poate fi dobândită atât prin 
formarea profesională inițială6 cât și prin formarea profesională continuă. 

 
Formarea profesională inițială, este furnizată prin învățământul profesional şi tehnic și reglementată 
prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi actele normative 
de punere în aplicare. 

 
Formarea profesională continuă, este ulterioară formării profesionale inițiale, asigură învățarea pe tot 
parcursul vieții și se desfășoară pe două dimensiuni7: 
1. Formare profesională prin programe de calificare, initiere, perfectionare, specializare (organizate de 

furnizori de formare profesională autorizați, în condițiile legii) și, respectiv, formare la locul de muncă 
(organizată de angajatori pentru personalul propriu); 

2. Evaluarea competentelor obtinute pe alte căi decât cele formale (prin centre de evaluare a 
competențelor, autorizate în condițiile legii). 

 
 
 

2 ORDIN privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, MADR Nr. 97 din 19.02.2019 si MDRAP Nr. 1332 
din 14.03.2019. 

3 Legea muntelui, nr.197 din 20 iulie 2018 
4 COR ISCO 08, sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?id=46:cor-isco- 
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FORMARE EDUCAȚ IONALĂ PROFESIONALĂ Ș I ALTE FORME DE FORMARE ÎN 
DOMENIUL CREȘ TERII EXTENSIVE A ANIMALELOR Ș I AL PĂSTORITULUI 
PROFESIONAL ÎN SPANIA 
17/06/2021 
 

 
 

În Spania, Formarea Educaț ională Profesională are o ofertă de peste 160 de specializări diferite 
aparț inând a 26 de familii profesionale diferite. Fiecare ciclu de formare este alcătuit din diferite 
module teoretice ș i practice care facilitează învăț area ș i punerea în practică a cunoș tinț elor 
dobândite. 

 
În cadrul familiei profesionale Agricole pot fi găsite următoarele niveluri: 

 Nivelul de Bază de Formare (între 14 ș i 16 ani). 
 Nivelul Mijlociu de Formare (16-18). 
 Nivelul Superior de formare (18-20). 

 
Unele dintre aceste diplome oficiale au recunoaș tere Europeană (Supliment Diplomă Europass), de 
exemplu: tehnician superior în zootehnie ș i asistenț ă medicală animală, tehnician în producț ia 
zootehnică ș i tehnician în producț ia agro-ecologică. 

 
Formarea Profesională este adaptată nevoilor fiecărui cursant ș i, ca ș i alte studii, cum ar fi studiile 
universitare, este oferită în diferite modalităț i: faț ă în faț ă, învăț are la distanț ă ș i cu examene 
gratuite. 

 
În ciuda acestei oferte variate de calificări de formare profesională, deș i Spania este o ț ară cu o mare 
tradiț ie în transhumanț ă, de asemenea bine documentată, nu există o formare specifică în creș terea 
extensivă a animalelor. 

 

5 CEDEFOP 2018 Skills Forecast Romania 
6 Strategia educatiei si formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 
7 Strategia educatiei si formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 
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Pe de altă parte, în contrast cu această întreagă panoramă a formării reglementate nespecializate, există 
o ofertă variată de cursuri legate de creș terea extensivă a animalelor, dar niciunul dintre ele nu se 
încadrează în domeniul formal al formării ș colare. Multe entităț i, atât private, cât ș i publice (sindicate 
agricole, organizaț ii de mediu, universităț i agricole etc.) organizează activităț i de formare pe termen 
scurt (cursuri, discuț ii, conferinț e, seminarii etc.). Temele care sunt cele mai oferite în acest tip de 
activităț i de formare non-formală sunt: gestionarea durabilă a păș unilor, îmbunătăț irea genetică, 
rutele de creș tere a animalelor ș i transhumanț a etc. 

 
Există, de asemenea, mai multe ș coli de păstori în diferite părț i ale Spaniei, unde cursanț ii primesc o 
pregătire iminentă practică ș i duală: teorie (după caz, de la 80 la 288 de ore) ș i formare practică în 
ferme (de la 600 la 900 de ore). Obiectivele urmărite în aceste ș coli sunt: înț elegerea sistemului 
extensiv de creș tere a animalelor, dobândirea de competenț e ș i formare în moduri de predare, 
îndrumarea ș i evaluarea cursanț ilor atunci când sunt în practică. 

 
Cesefor ș i Fundaț ia Monte Mediterráneo, în calitate de parteneri ai proiectului EU4Shepherds, au 
realizat interviuri cu păstori transhumanț i pentru a diagnostica nevoile de formare care există în cadrul 
activităț ii lor în Spania. Toț i cei intervievaț i ar fi dispuș i să predea ș i să-ș i împărtăș ească 
cunoș tinț ele ș i experienț a în meserie, lucrând direct cu cei care au nevoie să înveț e. Toț i au 
sentimentul comun că meseria lor se pierde în principal din cauza lipsei de schimbare a generaț iilor, a 
depopulării zonelor rurale, dificultăț ilor ș i a lipsei de sprijin. 

 
În Spania, există unele meserii, cum ar fi cea de fermier, în care profesia poate fi exercitată fără a fi 
nevoie să se facă dovada unei pregătiri profesionale prealabile. Aceste circumstanț e nu favorizează 
aplicarea unor noi tipuri de formare profesională, deoarece este foarte dificil să se realizeze formare 
profesională acolo unde exercitarea unei meserii nu necesită o formare prealabilă acreditată cu o 
diplomă. 

 
Un exemplu de aplicare a formării este similar cu cel al cursurilor de înregistrare în sectorul agricol sau 
ecologic, în care certificatele permit obț inerea unei subvenț ii. Orice fermă de la o anumită 
dimensiune ș i care doreș te să acceseze subvenț ii ar trebui să aibă un certificat obligatoriu de 
formare profesională. 

 
 
 
 

FUNDAȚ IA MONTE MEDITERRÁNEO 
21/06/2021 
 

 
 

Fundaț ia Monte Mediterráneo (www.fundacionmontemediterraneo.com) este o fundaț ie de mediu 
înființ ată în anul 1994, dedicată activităț ilor privind: 

 Managementul ecologic ș i durabil al celor 700 de hectare agro-silvo pastorale "Dehesa" în 
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Andaluzia 
 Marketingul direct al produselor lor (www.ceribeco.com) 
 Proiecte de biodiversitate ș i conservare în cadrul fermei 
 Centrul de instruire în cadrul fermei 
 Proiecte de investigaț ie – în principal pe “boala neagră” 
 Proiecte de dezvoltare regională 
 Proiecte social 
 

Din 2009, FMM este implicată în transhumanț ă - mutarea oilor din Andaluzia ș i Extremadura pe 
păș unile montane din provinciile León, Burgos ș i Palenica nu este doar o tradiț ie veche de mii de ani 
sau o utilizare inteligentă a resurselor naturale, ci poartă în ea ș i secretul biodiversităț ii. Acest mod de 
creș tere a animalelor este pe cale de dispariț ie ș i ar trebui revitalizat. Fundaț ia Monte 
Mediterráneo lucrează pentru a-l consolida, astfel încât să existe un impact pozitiv asupra tuturor 
proceselor ș i speciilor naturale – în special asupra celor pe cale de dispariț ie. 

     
 

În transhumanț ă se întâmplă următoarele: 

 "Dehesa" mediteraneană se recuperează, deoarece nu este călcată în picioare ș i nici nu este tăiată 
până la ultimul fir de iarbă, fiind astfel pregătită să absoarbă în mod corespunzător primele 
precipitaț ii care cad. Munca pe "Dehesa", datorită absenț ei oilor, este mai puț   ină, iar lucrătorii 
se descurcă mai bine cu temperaturile ridicate din timpul verii. 

 Pe păș unile montane din provinciile León, Burgos ș i Palencia, invadarea tufiș urilor este redusă 
producând terenuri de păș unat – ambele măsuri reduc riscul de incendii de vegetaț ie. Invadarea 
tufiș urilor schimbă peisajele ș i duce la o reducere a biodiversităț ii care afectează majoritatea 
speciilor mai puț in adaptabile, cum ar fi Ursul Brun, Cocoș de munte Cantabric sau Vulturul cu 
Barbă. 

 Oile îș i fac "treaba naturală" mâncând iarbă verde proaspătă, fertilizând în mod natural ș i creând 
terenuri de păș une. Ș i, de altfel, oile nu au nevoie de hrană concentrată care să reducă amprenta 
de CO2, precum ș i utilizarea apei ș i a transportului – în consecinț ă, transhumanț a este o 
activitate independentă de piaț a internaț ională. Se creează locuri de muncă sezoniere în zonele 
defavorizate, iar profesiile vechi pot fi reabilitate ș i integrate în procese moderne, ecologice. 

 
Pe lângă importanț a transhumanț ei pentru creș terea animalelor, avem ocazia să apreciem o 
profesie care a modelat Spania timp de secole acumulând o cunoaș tere ș i o experienț ă enormă în 
ceea ce priveș te natura ș i creș terea animalelor dar care este ameninț ată să dispară. De aceea, 
programele de formare ș i educaț ie sunt incluse în proiect. 

 
Creș terea extensivă a ovinelor ș i caprinelor, esenț ială pentru conservarea speciilor ș i ecosistemelor 
din Spania, se află la o răscruce de drumuri care va fi decisivă pentru natură ș i procesele naturale ale 
Spaniei, în viitor. 

 
OVINNOVA (www.goovinnova.org) este, până în prezent, cel mai mare proiect din acest domeniu legat de 
ovine: în 2021, 13.800 de oi au fost mutate – fie cu camionul, fie pe jos 34 de zile ș i 580 km pe 
traseele pentru animale – de la Sud la Nord, în cadrul proiectului. 
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Obț inerea ș i formarea păstorilor noi ș i tineri este o problemă principală în OVINNOVA. 
 

A PATRA ÎNTÂLNIRE A EU4SHEPHERS 
26.06.2021 

 
Cea de-a patra întâlnire online a proiectului a avut loc în luna Iunie. Tema principală a întâlnirii a fost 
pregătirea documentaț iei necesare de către parteneri pentru prima raportare a proiectului. De 
asemenea, au fost prezentate noile acț iuni care urmează să fie desfăș urate în lunile următoare. 
 

 

Următoarea întâlnire transnaț ională în Austria 
 

Din cauza restricț iilor Corona, există riscul ca unii parteneri să nu poată călători la sfârș itul lunii 
August, astfel că s-a discutat despre posibilitatea de a călători în luna septembrie. Prin urmare, după un 
consens al tuturor partenerilor, s-a decis mutarea datei workshop-ului în perioada 8-10 Septembrie 
2021. 

 

 

 
CREȘ TEREA EXTENSIVĂ A OVINELOR ÎN BULGARIA 

 
În Bulgaria, creș terea extensivă a oilor care pasc a fost o industrie majoră în trecut. Tehnologiile 
tradiț ionale se bazează exclusiv pe păș unatul oilor, în special în zonele montane ș i semi-montane. 
După cum scria celebrul scriitor bulgar Nikolay Haytov – "Păstorul a fost un cuvânt bun, iar creș terea 
oilor a fost o treabă cinstită. A fost, o dată înainte!" 

 
La sfârș itul anilor '80, numărul oilor din Bulgaria era de aproape 9.000.000, dar acum numărul este 
mai mic de 1 milion. Această reducere drastică a populaț iei de ovine din Bulgaria ameninț ă 
conservarea durabilă a resurselor genetice locale în creș terea ovinelor. 

 
Odată cu intensificarea agriculturii ș i aratul multor păș uni ș i pajiș ti naturale pentru nevoile 
producț iei vegetale, ecosistemele din multe regiuni ale ț ării se schimbă drastic. Acest lucru a 
necesitat introducerea treptată a unor tehnologii intensive moderne în creș terea ovinelor, în principal 
adăposturi staț ionare. În ultimii ani, s-a observat practicarea din ce în ce mai redusă a păstoritului ș i a 
păș unatului sezonier mobil al animalelor. Lipsa forț ei de muncă responsabile în acest sector este cea 
mai mare problemă astăzi în Bulgaria. În plus, preț ul scăzut al lânii, preț ul scăzut pe kg în viu a 
mieilor, precum ș i preț ul scăzut pe litru de lapte de oaie duc la o reducere a numărului de oi din ț ara 
noastră. 

 
De-a lungul timpului, producț ia tradiț ională de produse autentice din oaie - produse din lână, lactate 
ș i produse din carne - a fost pierdută. Odată cu scăderea interesului pentru păș unatul tradiț ional 
pentru păș unile montane înalte din munț ii din Bulgaria, habitatul caracteristic din aceste zone se 
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schimbă, ceea ce provoacă în mod inevitabil daune biodiversităț ii din regiune. 

În ciuda dificultăț ilor lumii moderne intensificate la nivel mondial, în Bulgaria există încă oameni, care 
păstrează tradiț iile vii, ș i practică creș terea extensivă a oilor. Vârsta medie a păstorilor intervievaț i 
este de 42 de ani - cel mai tânăr are 21 de ani iar cel mai în vârstă este de 65 de ani. Dimensiunea 
medie a efectivului este de 333 de oi. Cel mai mic număr de animale dintr-o turmă este de 80 de oi, cel 
mai mare – 800 de oi. 

 
Toț i fermierii intervievaț i au crescut rase de oi native bulgăreș ti, ameninț   ate cu dispariț ia, cum 
sunt rasele de oi Karakachan, Maritsa Albă, Maritsa cu Faț a peticită. Aceste rase locale sunt bine 
adaptate la condiț iile locale de climă ș i relief din diferite zone. 

 
La toate turmele se folosesc rasa tradiț ională de câini care păzesc animalele - câine Karakachan. În 
zonele cu niveluri ridicate ale populaț iei de prădători mari, cum ar fi lupii ș i urș ii, existenț a creș terii 
ovinelor care pasc este  de neconceput fără o protecț ie  împotriva atacurilor prădătorilor. Câinele 
Karakachan este una dintre puț inele rase de câini care este capabil să oprească atacul unui urs sau al 
unui lup. 

 
Este nevoie de măsuri urgente atât pentru a restabili numele bun al păstorului ca profesie cât ș i pentru 
ca tot mai mulț i tineri să se implice în această activitate. În faț a profesorilor de la Universitatea 
Agricolă - Plovdiv, precum ș i a condiț iilor de formare pe care le are, există o oportunitate de formare în 
domeniul creș terii extensive a oilor ș i oportunităț i de diversificare a producț iei de la ovine. 

 
 

NEWSLETTER 1 · PROIECT EU4SHEPHERDS 
Iunie 2021 


