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ȘTIRI 

A OPTA REUNIUNE DE COORDONARE A EU4SHEPHERDS    

22/05/2022 

 

O reuniune extraordinară a EU4Shepherds a avut loc în data de 12 Mai. În afară de abordarea tuturor 
sarcinilor proiectului, întâlnirea și-a propus să precizeze și procedura de prezentare a conținutului 
Programei pentru păstori  în platforma de formare care este în curs de dezvoltare. 

Progresele înregistrate în cadrul fiecărei sarcini vor fi prezentate în cadrul reuniunii ulterioare care va 
coincide cu workshop-ul C3 din Austria, organizat în luna Iulie. Workshop-ul C3 se va concentra pe 
"Metode de formare inovatoare, flexibile și adaptate". Scopul său este de a prezenta și de a propune 
metode de formare pentru formarea flexibilă a păstorilor și de a identifica profilurile formatorilor pentru 
o astfel de formare. De asemenea, vor exista vizite la organizațiile din apropiere cu bune practici 
interesante. Participanții la acest workshop au cunoștințe de pastoralism și experiență în formare. 

 
WORKSHOP-UL C3: "METODE DE FORMARE INOVATOARE, FLEXIBILE ȘI 

ADAPTATE" ȘI REUNIUNEA DE MANAGEMENT DIN AUSTRIA     
22/07/2022 

 



                                                                                                     3  

 

 

 

 

 

În perioada 5-7 Iulie 2022, la Centrul de Cercetare și Educație în Agricultură (AREC) Raumberg-
Gumpenstein, Irdning-Donnersbachtal (Austria) a avut loc o nouă Reuniune de Management și 
Coordonare și  Workshop-ul C3. 

La ambele evenimente au participat toți partenerii: gazdele (AREC și University College for Agrarian and 
Environmental Pedagogy, UCAEP, Austria), AGROM-RO (România), ARCHNETWORK (Scoția), Fundación 
Monte Mediterráneo (Spania), Cesefor (Spania), Camera Agrară a Saxoniei Inferioare (Germania). 
ADIRAM (Portugalia) și Universitatea Agricolă Plovdiv (Bulgaria) au participat online. 
 
De asemenea, experții au participat  și au oferit o contribuție valoroasă la workshop.  
Reuniunea de Management s-a axat pe actualizarea justificării proiectului, prezentarea etapelor 
următoare și prezentarea termenului limită pentru rezultatele intelectuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

În cadrul Workshop-ului C3, au fost discutate metode de formare pentru o pregătire flexibilă a păstorilor, 
ținând cont de barierele identificate în IO1 al proiectului ("Programă pentru păstori"). Experții și 
partenerii participanți au făcut propuneri pentru definirea profilului formatorului pentru păstori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parte din facilitățile Centrului pentru Cercetare și Educație în Agricultură Raumberg-Gumpenstein 
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Tot în cadrul workshop-ului au avut loc două vizite: una la facilitățile unuia dintre partenerii gazdă, AREC, 
Raumberg-Gumpenstein, și una la LFS - Grabnerhof, Colegiul Tehnic pentru Agricultură, Silvicultură și 
Zootehnie Alpină, Admont. 

În timpul vizitei la AREC, participanții au putut afla despre liniile de cercetare ale organizației care vizează 
optimizarea producției pășunilor, aigurarea biodiversității pășunilor alpine, bunăstarea animalelor, etc. 

Ziua de 7 Iulie a fost rezervată pentru o vizită la LFS – Grabnerhof, care este o școală tehnică de 
agricultură, silvicultură și creștere a animalelor în zona alpină. Elevii sunt instruiți în aceste discipline 
într-un mod holistic, începând cu locul de producție sau în pădure până la produsele finale  care ajung la 
consumator. Este o școală profesională de 3 ani, care are ca scop dobândirea abilităților teoretice și 
practice. Pregătirea practică este deosebit de importantă și caracteristică Grabnerhof.  

Aceasta se organizează  în 3 focus grupuri: 

1. Agricultură și silvicultură 
2. Prelucrarea și vânzarea produselor alimentare 
3. Pregătirea pentru învățarea în rețeaua comercială cu companii de top din regiune. 

 

 

 

 

 

 

 

O parte din facilitățile LFS - Grabnerhof. 
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În după-amiaza zilei de 7 Iulie ne-am deplasat într-o zonă cu pășune montană, unde centrul de formare 
implementează un proiect pentru protejarea oilor de lup. Acolo ei testează protecția efectivelor cu 
echipamente tehnice raportată la dimensiunea tipică a efectivului (nr. mediu de animale în Styria este de 
20 animale/șeptel), respectiv:  

• Pășunatul în țarc pentru ovine și caprine, la începutul perioadei de pășunat.  
• Pășunatul liber cu asigurarea protecției cu gard electric pe timpul nopții în zonele de mare 

altitudine, în a doua jumătate a perioadei de pășunat pentru oi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitele ne-au ajutat să ne îmbogățim cu adevărat cunoștiințele, obținând date de referință și informații 
relevante pentru dezvoltarea IO2 ("Ghid pentru formatori"). 

 

 

 

Pășunat liber cu asigurarea 
protecției cu un gard electric pe 
timp de noapte, în zonele de mare 
altitudine 
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08/08/2022 

Prin 7 interviuri cunoaștem puțin mai bine munca de zi cu zi a păstorilor din diferite țări. Iată câteva 
dintre mărturiile lor.   

 

Christina Ziegerhofer. Vârsta: 38 ani. Țara: Austria 

 

 

 
 

De cât timp lucrați ca cioban? Am lucrat două veri ca cioban pe pășunea de munte. Înainte de asta am 
lucrat opt veri  pe diferite pășuni montane cu  vaci și capre. 

Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului? Nu am nici o pregătire în domeniul păstoritului. 

Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Ceea ce îmi place cel mai mult în a fi cioban este 
să lucrez cu animale în natură. Îmi place, de asemenea, provocarea fizică. 

Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Păstoritul nu este profesia mea. Aș sugera să existe 
mai multă pregătire și ca munca să fie mai bine plătită. De asemenea, cazarea pentru păstori ar 
trebui să fie puțin mai confortabilă. 

 

Georgi Varshilov și Dimitar Varshilov. Vârsta: 46 ani, respectiv 21 ani. 
Țara: Bulgaria 
 
 
 
 
 
 
 

De cât timp lucrați ca cioban?  Familia noastră este reprezentată de trei generații de ciobani. Suntem 
descendenți din vechii păstori strămoși și continuăm să creștem oi în zilele noastre. Bunicul meu a 
crescut oi, tatăl meu, iar acum eu și fiul meu continuăm să ne creștem oile. 

 

 

 

“Testimoniale 
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Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului?  
Georgi: Am învățat de la tatăl și bunicii noștri care au crescut oi. Sunt printre ei de când eram copil 
și cunosc foarte bine munca și viața păstorului 

Dimitar: Sunt cu oile de când eram copil și îi ajut pe tatăl și bunicul meu. Am învățat de la ei. În 
prezent, studiez pentru o licență în Inginerie Zootehnică. 

Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Mi-a plăcut modul de viață al ciobanilor de când 
eram copil. Suntem trei generații de păstori și familia noastră și-a câștigat existența din creșterea 
oilor. Acest mod de viață este în sângele nostru. Eu nu pot face o altă muncă, și nici nu vreau un alt 
loc de muncă. Îmi place să fiu cu turma la munte. Îmi place liniștea când sunt cu oile în pășunea de 
vară. Îmi place să ascult clopotele oilor și lătratul câinilor. Îmi place să observ comportamentul 
câinilor. Vreau ca oile mele să fie cele mai bune, turma mea să fie cea mai bună. 

Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Aș dori să schimb politica de stat în ceea ce privește 
creșterea ovinelor și, în special, în ceea ce privește creșterea extensivă a ovinelor. Birocrația și 
administrația de stat din industria noastră ne omoară. Arendarea pășunilor pentru animalele 
noastre devine din ce în ce mai dificilă. Doresc să se schimbe situația pieței din Bulgaria în ceea ce 
privește prețurile de achiziție a produselor din oaie și vânzarea liberă a acestora din fermă. 
 

 

Jonas Dankert. Vârsta: 34 ani. Țara: Germania 

 

 

 

 
De cât timp lucrați ca cioban?  Lucrez ca cioban  de 11 ani. 

Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului? Am făcut o ucenicie ca grădinar. Am dobândit 
cunoștințe despre creșterea ovinelor în mai multe stagii de practică în alte ferme. În plus, am 
terminat un curs privind sacrificarea oilor. 

Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Ceea ce îmi place în a fi cioban este că sunt aproape 
de natură.  

Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Pericolul reprezentat de lup trebuie luat în cele 
din urmă în serios, iar fermele de oi trebuie să fie mai bine protejate de lup. 
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 Ana Teresa Matos. Vârsta: 29 ani. Țara: Portugalia 

 

 

 

 
De cât timp lucrați ca cioban?   După ce am participat la Școala de Păstori în 2019/2020, mi-am creat 
proiectul de conservare a naturii, deci acum mai puțin de 4 ani. Anul trecut, în 2021, mi-am cumpărat 
primele animale și am început să păstoresc atunci, pe cont propriu. Acum am 40 de animale din rasa 
locală Bordaleira Serra da Estrela. 

Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului? Când eram copil obișnuiam să vin la munte cu 
familia mea și mi-a apărut dorința de a lucra pe câmpurile de conservare a naturii. Așa că am o 
diplomă de Biologie, o post-absolvire în Ecologie și Managementul Mediului și un master în Inginerie 
forestieră. De asemenea, am urmat Școala de păstori de la Școala Agrară din Vișeu. 

Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Sentimentul zilnic că las o lume mai bună și mai 
sustenabilă pentru generația următoare Și asistarea la fătarea oilor este magică, săptămână 
trecută o oaie a fătat un miel frumos de sex feminin, primul din 2022 și sunt atât de fericită pentru 
asta. 

Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Avem nevoie de mai multe cazuri ca al meu, m-am 
mutat de la Lisabona (Mafra) la Casais de Folgosinho (Gouveia), în munții din centrul Portugaliei, și 
am început proiectul meu de conservare a naturii, fără a aștepta niciun sprijin. Oamenii ar trebui 
încurajați să devină păstori prin oportunități de formare, cum ar fi Școala păstorilor.

 
  

Ciucanu Ncolae. Vârsta: 48 ani, Țara: România 

  

 

 

 

De cât timp lucrați ca cioban? De aproximativ 35 de ani, am fost atât cioban, cât și crescător de oi.  În 
prezent, dețin aproximativ 200 de oi ca persoană fizică autorizată.  

Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului? Da – Curs de calificare în ocupația Oier montan, 
Nivel 2, 720 ore (Noiembrie 2014 – Mai 2015) organizat în Asău, România. 

Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Plăcerea de a le păstorii. Am fost atașat de această 
ocupație de când eram copil.  Îmi place să le  văd pășunând, bând apă, cum zburdă mieii. 
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Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Metode de lucru mai eficiente prin mecanizarea 
lucrărilor, din cauza lipsei forței de muncă  în domeniu. 

 

Charlote Blacker. Vârsta:  -. Țara: Scoția 

  

  

  

 
De cât timp lucrați ca cioban? Mi s-au dat patru miei în 2013 pentru a ajuta la menținerea ierbii în 
jurul casei noastre. De aici am dezvoltat o turmă de aproximativ 30 de oi de reproducție și am 
început propria mea afacere cu carne de la oi, porci și păsări de curte, crescute în aer liber. 
(www.herbmajesty.co.uk) 

Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului? Nici o pregătire formală. Am lucrat îndeaproape cu 
vecinul meu care are o turmă comercială și l-am ajutat la selecția oilor, mieilor și medicamentația 
lor. Atunci când am început, nu a existat nici un training online, dar acum sunt membră în grupuri 
de Facebook, cum ar fi "femei în agricultură" pentru a împărtăși competențe. Am participat la un 
curs Erasmus+ despre agropastoralism în Spania în 2018. 

Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Perioada mea preferată este cu sigurantă  cea a 
mieilor. Este un moment obositor și uneori trist când pierzi un animal, dar este și cel mai bun 
moment când ajungi să vezi o viață nouă și să vezi mieii prosperând și crescând. 

Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Să avem acces la abatoare locale rurale sau 
mobile, care sunt mici, potrivite și mai puțin stresante pentru animale. De asemenea, să fac parte 
dintr-un colectiv de mici proprietari, în special pentru accesul la cantități mici de produse 
farmaceutice și echipamente tehnice. 

 

 Carlos Diez Roldán. Vârsta: 53 ani. Țara: Spania 

 

 

 
 

De cât timp lucrați ca cioban? De când eram copil. La 13 ani am fost singur în pajiștile montane cu o 
turmă timp de 2 luni.  

Ați primit vreo pregătire în domeniul păstoritului? Nu, am învățat doar de la părinți, practicanții 
meseriei mai în vârstă și membrii familiei. 

http://www.herbmajesty.co.uk/
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Ce vă place cel mai mult sau în general în a fi cioban? Munții, să fiu în munți, liniștea și observarea 
animalelor. 

Ce ați  dori să schimbați în ceea ce privește profesia? Nimic, totul este bine în zilele noastre. Nimic de 
făcut  față de condițiile pe care le-am avut când eram copil și tânăr. 
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