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De ce femeile din mediul rural ? 

 Abordare pe plan mondial 
 
 Scopul Bunei Practici se încadrează în documentele programatice ale Comisiei Europene și 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), care evidențiază rolul 
crucial al femeilor din mediul rural. Peste 45% din forța de muncă din fermele familiale pe 
plan mondial este formată din femei, iar în unele părți ale lumii (Africa, Asia), reprezintă 60%. 
 
  Aceasta arată că femeile  din mediul rural necesită condiții de dezvoltare a capacităților 
lor, cu acces adecvat  și egal la resurse financiare, servicii și oportunități. 
 
 Agenda 2030 reconsideră egalitatea ca fundament pentru dezvoltare sustenabilă. 
 

 Strategia FAO consideră necesar schimbul de informații pentru rezultate 
concrete în zone multiple: practici agricole sustenabile, alimentație, educație, rezidență 
și protecție socială. Toate acestea generează relații echitabile și creșterea încrederii în 
sine a femeilor și în calitățile lor de leadership. 
 
 Documentele programatice evidențiază necesitatea acordării suportului tehnic pentru 
femeile din mediul rural din toate țările. Ele reprezintă elementele cheie pentru schimbare în 
eradicarea foametei, sărăciei și în creșterea nivelului de trai. 

 

 



Organizația Națiunilor Unite 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă 

 

 
 

 Obiectivul 1: Până în 2030 se va asigura ca toate fetele și băieții vor urma complet 

gratuit,  echitabil și de calitate educația primară și secundară, ceea ce duce la o 

învățare relevantă și eficientă. 

 Obiectivul 2: Până în 2030 se vor elimina disparitățile de gen în educație și accesul 

egal la toate nivelurile de educație și instruire vocațională pentru cei vulnerabili, 

incluzând persoanele cu dizabilități, popoarele indigene și copiii în situații vulnerabile. 

 Obiectivul 3: Până în 2030 se va asigura că toți elevii dobândesc cunoștințele și 

abilitățile de care au nevoie pentru promovarea dezvoltării sustenabile, incluzînd, 

printre altele, educația pentru dezvoltare durabilă și pentru un stil de viață durabil, 

drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non – 

violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale  și a contribuției culturii la 

dezvoltarea sustenabilă. 

 



Organizația Națiunilor Unite - Consiliul Economic și Social  

Sesiunea a 62 - a  (12  - 23 martie 2018) 

 
 A patra Conferință Mondială a Femeilor și a XXIII – a Sesiune specială a 

Adunării Generale a Națiunilor Unite intitulată: ,, Femeia 2000: egalitate 

de șanse, dezvoltare și pace pentru secolul 21" se referă la implementarea 

obiectivelor strategice și acțiunilor în zonele critice de îngrijorare și altor 

acțiuni și inițiative, respectiv:  

 " Schimbările și oportunitățile în realizarea egalității de gen și 

emancipării femeilor și fetelor din mediul rural „ 

 26 Martie 2018 

 



Campanie de 17 zile de activități pentru emanciparea femeilor din 

mediul rural și a comunităților lor 



Cine a stabilit Campania de 17 zile ? 

 

 Fundația Mondială a Femeii din Mediul Rural (WWSF) a stabilit o 

Campanie de 17 zile de activități pentru emanciparea femeilor din 

mediul rural și a comunităților lor. 

 

 Fundația Mondială a Femeii din Mediul Rural (WWSF) este o rețea 

internatională de solidaritate și emancipare cu  misiunea de a ajuta 

femeile și copiii din mediul rural prin informații, cercetare și analiză, 

întâlniri pentru instruire, conferințe și acordare de premii. 

 



Creșterea și susținerea drepturilor 

femeilor din mediul rural 

1 – 17 octombrie 2018 

17 zile de emancipare pentru 

liderii femei din mediul rural și  

comunitățile lor 



Temele campaniei pentru  

17 zile de activități 

 

 1 octombrie       Dezvoltarea ca un drept al     

         femeilor 

  2 octombrie       Educația pentru tine și copiii tăi 

  3 octombrie       Apă în condiții de siguranță 

  4 octombrie       Sănătate și siguranță 

  5 octombrie       Locuințe adecvate 

  6 octombrie       Viață în mediul curat 

  7 octombrie       Adaptare la schimbările climatice 

  8 octombrie       Dezvoltare economică și    

          autonomie financiară 

  9 octombrie       Informații și tehnologii de           

          comunicații 

10 octombrie       Pământ și moștenire 

11 octombrie       Decizii și lidership 

12 octombrie       Securitate, siguranță și sfârșitul 

          violenței 

13 octombrie       Dreptul la pace 

14 octombrie       Dreptul la lideri responsabili 

15 octombrie       Sărbătorirea Zilei Mondiale a    

          Femeii din Mediul Rural 

16 octombrie       Participare la  Ziua Mondială a 

          Alimentației 

17 octombrie       Standarde adecvate de viață și   

          sfârșitul sărăciei 



De ce femeile din mediul rural al 

 județului Iași ? 

Situaţia demografică în judeţul Iaşi  

- 2017 - 

 

• Din totalul populaţiei judeţului 
51,7% reprezintă populaţia din 
mediul rural. 

 

• Din totalul populaţiei de sex 
feminin din judeţ 5o% reprezintă 
populaţia din mediul rural. 

 

• Din totalul populaţiei rurale din 
judeţ 48,5% reprezintă populaţia de 
sex feminin. 

 
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași. 

 

Ponderea populației în  

județul Iași 

Populație urbană Populație rurală 



 

 

 

Buna practică în județul Iași 

 

 sprijinirea femeilor din comunitățile 

rurale; 

 problemele și dificultățile întâmpinate 

de acestea; 

 principalele obiective stabilite; 

 activitățile organizate de specialiștii 

Direcţiei pentru Agricultură 

Judeţeană Iaşi; 

 resursele utilizate / alocate; 

 partenerii și colaboratorii; 

 elementele novatoare; 

 lecţiile învăţate; 

 rezultatele aşteptate; 

 rezultatele obținute. 

 

 

- Cuprins - 

 



Lipsa calificării în meserii 
din rural 

Instruire redusă 

Implicare scăzută a 
femeilor în comunități Problemele și dificultățile 

întâmpinate de  

femeile din mediul rural 
 

Inexistența structurilor  

asociative 

Posibilități reduse de  

valorificare a produselor 

Lipsa încrederii în sine 

Lipsa încrederii în sprijinul  

instituțional 



Principalele obiective 

• Consiliere 
pentru 
înființarea 
formelor  
asociative 

• Instruirea 
femeilor din 
rural 

• Organizare 
activități în 
comunități 

• Calificarea 
femeilor din 
rural 

Creșterea 
calității 
resursei 
umane 

 

Promovare 
parteneriat 

administrație 
– ONG – 
membri  

comunități  

 Promovarea  
inițiativelor 
de atragere a 

resurselor 

Accesare 
fonduri 

europene și 
naționale 

 

 

 

 

 

 

 Creșterea încrederii 

femeilor  din rural în 

calitățile proprii și în 

sprijinul instituțional 



Resurse utilizate / alocate 

Bunei Practici 

Consilieri 
formare 

profesională 

Parteneri 

Consilieri 
ATZ 

 

 

 

Resurse umane 

 Membrii comunităților  - participare la: 

  
Activități Expoziții 

Standuri 



Resurse utilizate / alocate 

Bunei Practici 

 

 

Resurse umane 

Experiență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare activități informare, 
consiliere, consultanță 

 

Organizare cursuri de calificare și 
instruire 

Mediatizare noutăți și rezultate 
pozitive 

 

Organizare forme asociative 

 

Colaborare în diverse proiecte 

Creșterea solicitărilor  

de consiliere și  

multiplicare activități 



Resurse utilizate / alocate 

Bunei Practici 

Specialiștii Direcției pentru Agricultură 

Județene Iași au pregătire în domeniile: 

                

            Agronomie 

 
                 Horticultură 
 
 
                  Zootehnie 
 
                 
                  Medicină veterinară 
             
 
                  Economie agrară  
 
                  Mecanică agricolă 
 
                   
                  Marketing 
 
                  Comunicare 
 
                    

 

Resurse umane 

 



Resurse utilizate / alocate Bunei Practici 

 

Resurse materiale 

 

A fost utilizată logistica necesară de la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, 

respectiv de la autoritățile locale pentru organizarea activităților.  

 

https://www.bing.com/images/search?q=foto+calculatoare&id=DF01B9D95CEFE672B73BA8C2914A6018C874BD10&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=foto+imprimante&id=A64237C0914ECB285308C6582DEAE26CC17589DC&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=foto+videoproiector&id=D734469133B8FC307E707628323C8B79F383DD10&FORM=IQFRBA
https://www.officedirect.ro/image/cache/catalog/flipcharturi/pachet-flipchart-magnetic-70x100-cm-reglabil-si-accesorii-1000x1000.jpg
https://www.bing.com/images/search?q=foto+autoturism+logan&id=A6B357E5ECB4E8F09C1B67094FB17CDFCBD8B57A&FORM=IQFRBA


Resurse utilizate / alocate Bunei Practici 

 

 Resurse financiare 

Buna Practică nu a avut un buget individualizat pentru activitățile desfășurate. 

Contribuțiile privind mijloacele utilizate au fost comune, din partea Direcției 

pentru Agricultură Județene Iași, respectiv a partenerilor. 

Resurse informaționale 

Au fost utilizate informații din surse oficiale naționale și europene. 

http://4.bp.blogspot.com/-iteclyvB_XI/UuTt9EIUnnI/AAAAAAAAMYY/7r-ppi3SHzQ/s1600/bani+romanesti,+imagini+cu+bani,poze+cu+bancnote,+lei+noi,+RON,+teanc,+moneda+nationala,+bani,+cost,+pret,+valoare,+50,+plata,+afaceri,+vanzare,+cumparare,+tranzactie,+economie,100+lei+(1+(4).jpg


Resurse utilizate / alocate Bunei Practici 

 

  

Resurse informaționale 

Informații utilizate privind tematici specifice:  

- fonduri europene și sprijin guvernamental, legislație, tehnologii,  variante de 

valorificare a produselor; 

- proiecte implementate de alte asociații, dar cu impact și în comunitățile 

cuprinse în Buna Practică; 

- au fost elaborate lucrări cu informații și exemple de bună practică din județul 

Iași și din țară, s-au elaborat broșuri pentru participanții la întâlniri cu 

informații legislative. 

 



Activități organizate de  

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 

 

Identificare 
comunități 
cu pondere  
importantă 

de populație 
de sex 

feminin 

Stabilire 
tematici 
privind 

fondurile 
europene, 
guverna-
mentale, 

oportunități 

Alegere 
metode: 

informare în 
masă 

consiliere 
de grup și 

individuală 

- bune 
practici 

Activități 
în 

comunități: 
economice, 

activități 
sociale, 

colaborare 
cu școli, 
centre de 
bătrâni 

Schimburi 
de 

experiență 

în județele 

Iași, Neamț, 
Suceava 

Promovare 
activități: 
acțiuni în 
comune, 
cursuri, 

mass media, 
standuri 
produse, 
GAL-uri 



Tipuri de activități desfășurate 

     Cursuri de calificare pe meserii 

     Cursuri de instruire  

 Schimburi de experiență          
(jud. Iași, Neamț, Suceava) 

Seminarii și simpozioane  

Târguri pentru micii producători 

 

• dezvoltare rurală 

•  afaceri în mediul rural 

 

Colaborări cu administrația locală, instituții de cercetare și 

învățământ, Grupurile de Acțiune Locală, asociații 

Promovarea și mediatizarea exemplelor de bună practică 



Cursuri organizate de DAJ Iași 

 

 

Agromediu și climă 

Agricultura ecologică 

Managementul exploatației agricole 



 

Cursuri organizate de DAJ Iași:  

Apicultor 

 Lucrător în creșterea      animalelor 

 Lucrător în cultura plantelor 

 Legumicultor 



Schimburi de experiență organizate pentru producători 

 

Județul Iași 

Tematica: înființare și funcționare 

 cooperativă 



Schimburi de experiență organizate pentru producători 

 

Județul Neamț 

Tematica: economie socială și 

 procesare fructe 



Schimburi de experiență organizate pentru producători 

 

Județul Suceava 

Tematica:  

procesare legume, 

 fructe, produse 

 tradiționale atestate 



Colaborări cu  

Grupurile de Acţiune Locală 

 Comuna Miroslava – GAL Stejarii Argintii şi Liceul Agricol 

Local Hub 



Activități sociale 

                     1 Octombrie 2017 Ziua Internațională a  

                                     Persoanelor Vârstnice 

  

Centrul de zi 

 pentru bătrâni 

 Bălțați 



Activități sociale 

                      5 Octombrie 2017 Ziua Internațională a Educației 

 

Colaborare cu Școala Gimnazială Bălțați  

Centrul de zi Bălțați 



10 Octombrie 2017                                                                                                 

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Româneşti 

 

Comuna Bălţaţi 



 

Comunități în care au fost organizate acțiuni 

            
Bălțați 

              
Butea 

           
Gorban 

                                       
Miroslava                Popești 

                                                        Strunga Ruginoasa 
 



 

Partenerii pentru activitățile desfășurate 

 

• Primăriile din comunele Bălțați, Butea, Gorban, Ruginoasa, 
Miroslava, Popești, Strunga 

Autorități locale 

• USAMV Iași 

• Liceul Tehnologic Agricol Miroslava 

• Școala Generală Bălțați 
Instituții de învățământ 

• Centrul Cultural comuna Ruginoasa 

• Căminul cultural comuna Butea Instituții de cultură 

• Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești – Focuri 

• Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii, com. Miroslava 

• Centrul de Mediere și Securitate Alimentară Iași 
GAL - uri și ONG 

• Sărbătorirea Zilei Mondiale a Femeii din Mediul Rural 

• Expoziții cu produse croșetate și împletite de membrele centrului Centrul de zi pentru bătrâni 

•  întâlniri de informare pentru elevi, activități și surse de finanțare Fundația World Vision 
România, Filiala Iași  

• Asociația Tinerilor din comuna Bălțați 

• Asociația Femeilor din comuna Miroslava – promovare comunități Asociații 



Management 

 Activitățile prezentate în Buna Practică au fost realizate: 

 În anul 2016: de specialiștii Camerei Agricole Județene Iași 

 În perioada 2017 – 2018:  de specialiștii Direcției pentru Agricultură Județeană 

Iași (aceleași persoane și aceleași tipuri de activități), ca urmare a reorganizării 

realizate conform prevederilor legislative, respectiv: 

      Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA 

      Compartimentul de formare profesională, promovare și elaborare proiecte. 

Aplicația la ,, Competiția celor mai bune practici în administrația publică "     

a fost elaborată de: 

     Camelia APETROAIE 

                                    Mihaela DĂDĂCUȘ 

 



                                                       Comunicare 

 

Activitățile prezentate în Buna Practică au fost promovate prin: 

 

Materiale de 
informare 

Pe site-urile 
instituțiilor 

organizatoare 

Presa locală 
(printată și  

on – line) 

Radio și TV 
locale  și 
naționale 



Elemente novatoare 

 

Interactivitate 

Latură practică 

Formare echipe 

Lucrul în echipă 
Identificare probleme și 

soluții 

Prezentare exemple de 
bună practică 

Organizare schimburi 
de experiență 



Elemente novatoare 

 

Idei de afaceri 

Organizare 
evenimente locale 

Reactivare activități în 
comunitate 

Mediatizarea 
activităților  la Radio și 

TV 

Prezentare rezultate 
activități la cursuri 

Multiplicare activități 
în alte comunități 

Continuarea 
activităților de către 

alte entități 



Lecții învățate 

- Informarea și consilierea femeilor din mediul rural trebuie susținute cu 

exemple concrete, practice, la care să participe persoanele care manifestă 

interes, dar care au nevoie de mai multă încredere în forțele proprii.  

- Rezultatele obținute în cadrul bunei practici au reprezentat în unele 

cazuri baza unor demersuri pentru inițierea activităților economice de 

către alte persoane.  

- Promovarea activităților organizate cu și pentru femeile din comunele județului 

Iași, au determinat interes și multiplicarea bunei practici și în alte comune, 

au avut ca rezultat solicitări ale Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

diverse colaborări și prezentări ale unor rezultate, au determinat 

implicarea și a altor servicii publice de a continua organizarea acțiunilor 

pe plan local. 



Rezultate aşteptate 
 

 calificarea/instruirea a 50 femei; 

 atestarea primului produs tradițional în județul Iași; 

 accesarea ajutorului de minimis de 20 femei; 

 valorificarea produselor la târguri de către 10 femei; 

 creşterea gradului de încredere a femeilor prin activităţi 

economice şi sociale; 

 creşterea încrederii femeilor în sprijinul instituţional (Direcția 

pentru Agricultură Județeană Iaşi).  

 



Rezultate obținute 

 
 20 de femei din comunele Bîrnova, Miroslava, Popeşti, Erbiceni, Leţcani şi-au 

valorificat produsele la târgurile organizate de Direcţia pentru Agricultură 

Judeţeană Iaşi; 

 135 femei din comunele judeţului Iaşi au absolvit în perioada 2016 – 2018 

cursurile de calificare organizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 

(în  perioada 2017 – 2018) / Camera Agricolă Judeţeană Iaşi (în anul 2016) din 

totalul de 332 absolvenţi (40%); 

 45 femei din comunele judeţului Iaşi au absolvit cursuri de instruire 

organizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi pentru  Agro – mediu 

şi climă, respectiv Agricultură ecologică; 

 



Rezultate obținute 

 
 20 femei din comuna Butea au participat la schimburi de experienţă 

privind formele asociative, procesarea legumelor - fructelor şi atestarea 

produselor tradiţionale; 

 21 femei au accesat ajutorul de minimis pentru tomate în spaţii protejate 

de 3000 euro/an (18% din totalul de 117  beneficiari la nivelul judeţului Iaşi în 

anul 2017) şi 41 femei (20% din totalul de 204 producători înscriși în anul 

2018); 

 5 produse tradiţionale au fost atestate de către femei din comunele 

Bârnova și Moțca în anul 2017 - primele produse atestate în judeţul Iaşi, 

respectiv 3 produse tradiţionale în anul 2018 (din comunele Moţca şi 

Butea); 

 



Rezultate obținute 

 
 o producătoare din comuna Butea a beneficiat de consiliere pentru 

valorificarea produselor şi deschiderea unui magazin propriu în spaţiul 

închiriat de la primărie; 

 înfiinţarea Asociaţiei Femeilor din Mediul Rural Olga Strurza din 

Comuna Miroslava, judeţul Iaşi și implicare în viaţa comunităţii; 

 5 producătoare își valorifică produsele prin coșuri livrate acasă 

consumatorilor din municipiul Iași, prin  Proiectul ,, Roade și merinde ". 

 

https://romerinde.us17.list-manage.com/track/click?u=b5017d7484d71134c4fc9a74f&id=2498d99a67&e=4339e5bc5c


 

ZIUA  MONDIALĂ A 

FEMEII  DIN  MEDIUL  RURAL 

ÎN JUDEȚUL IAȘI 
15 octombrie 



Comuna Moţca 

 



                               Comuna Ruginoasa 

 

http://newspascani.ro/2014/10/ziua-femeii-de-la-tara-sarbatorita-la-ruginoasa/apetroaiei-camelia/


Comuna Miroslava 

 

Colaborare cu GAL Stejarii Argintii și GAL Ștefan cel Mare  



 

Comuna Popești  



Comuna Strunga 

 

 



 

Comuna Butea 



 

Centrul de zi Bălțați 



 

Centrul de zi Bălțați 



     Liceul Tehnologic Podu - Iloaiei                             



Colaborare cu GAL Stejarii Argintii  

ComunaMiroslava 



Descrierea referinţelor 

 
 Rapoarte privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă, extensie şi formare 

profesională în anii 2016, 2017 și semestrul I 2018. Sunt prezentate extrase cu 

activitățile care se referă la proiectul prezentat la ANFP. 

 

 Lucrări elaborate și prezentate la manifestări în colaborare cu cercetarea   

 Pentru perioada 2016 – 2017 sunt atașate următoarele materiale: invitație și program    

 manifestare; rezumatul lucrării; material de informare elaborate ca urmare a 

 participării la manifestare.  

 Pentru anul 2018 este atașată invitația la sesiunile  științifice în cadrul Zilelor 

 Academice Ieșene: ,, Egalitatea de gen în spațiul rural „ și ,, Modificări structurale 

 actuale ale spațiului rural românesc„. 

 

 Lucrări elaborate și prezentate la manifestări în comunele județului Iași pentru 

Ziua Mondială a Femeii în Mediul Rural. 

 

 Informații mass – media: sunt prezentate materialele audio-vizuale, emisiunile 

radio și emisiunile tv (tematică, dată, program) în centralizator anual. 

 

 

 



Descrierea referinţelor 

 
 Fotografii şi materiale în format Word cu informații mass – media. 

 

 Materiale de informare pentru colaborări ale Direcției pentru Agricultură Județene Iași 

pentru alte proiecte. 

 

 Materiale în format Word cu prezentarea unor activități și rezultate (informații și 

fotografii). 

 

 Date statistice – Direcția Județeană de Statistică Iași, sunt prelucrate și prezentate în 

lucrarea ,, Implicarea femeilor în dezvoltarea comunităţilor rurale şi în 

promovarea alimentaţiei  sănătoase" la Institutul de Cercetări Economice și 

Sociale Iași în anul 2017 (lucrare atașată în format pentru publicare). 

 

 Broșuri elaborate  pentru acțiunile organizate în comunele județului Iași (atașate în 

format Word și fotografii). 

 



Nominalizare pentru premiere 

Femei din mediul rural  - județul Iași 

              Comuna Bălțați 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Comuna Butea 

 



      Nominalizare pentru premiere 

Femei din mediul rural  - județul Iași 

 

 

 

 

                                                                                                  Comuna Ceplenița 

 

 

 

 

             Comuna Golăești 

 



 Nominalizare pentru premiere 

Femei din mediul rural  - județul Iași 

 

 

 

 

 

 

       Comuna Costuleni 

 

 

                                                                                       Comuna Cotnari 
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Muzeu comuna Costuleni                                                           Odaia bunicii – comuna Șipote 



Nominalizare pentru premiere 

Femei din mediul rural  - județul Iași 

Centrul Cultural Ruginoasa  

Artizanat – Comuna Butea 
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Legumele De Acasă Târgu Frumos  

 

• Irina Hoşliag  - absolventă Facultatea de arte vizuale și 

design, Universitatea de Arte G. Enescu, Specializarea 

foto – video 

Corneliu Hoşliag  - inginer horticol 

Afacere începută în iunie 2017,  

primul coș a fost livrat pe data de 8 iulie 2017. 
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                                                         Comuna Gorban 
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 Invățământ 
Liceul Tehnologic Agricol                                             

,,M. Kogălniceanu “ Miroslava 
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                                                             Comuna Bârnova              

Produse tradiționale atestate 



Concluzii 

 Femeile din alte comunități rurale pot fi inspirate de modelele de 

succes prezentate.  

 

 Politicile guvernamentale pot ajuta femeile să îmbine viața de 

familie cu activități care generează venituri. 

 

 Comunitățile rurale pot reprezenta sisteme suport pentru femeile 

din toate categoriile de vârstă și pregătire profesională. 

 



      Vă mulțumim pentru atenție ! 


