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Cuvânt de salut al Reprezentantului legal al Federaţiei Agricultorilor 

Fermierul în relaţia cu Proiectul ID 64204, Vicepreşedinte Costel 

Ichim  

 

 

Bună ziua Domnilor Parlamentari, Stimaţi Participanţi, Dragi 

colegi, 

 

Numele meu este Costel Ichim. Sunt reprezentantul legal în cadrul 

proiectului din partea Federaţiei Agricultorilor Fermierul şi vicepreşedinte 

în cadrul aceste organizaţii. Vreau cu acest prilej să vă împărtăşesc 

câteva idei legate de activitatea noastră din cadrul proiectului, activităţi pe 

care le-am coordonat în regiunile Nord Est şi Sud Est. 

Ulterior am să fac referire şi la câteva aspecte legate de proiectul 
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nostru în ansamblul său. Unele pozitive, altele mai puţin îmbucurătoare. 

Federaţia Agricultorilor Fermierul,  care activează cu preponderenţă în 

mediul rural, prin experienţa tuturor celor care activează cu noi, resimte  

lipsa dialogului social, situaţie ce poate duce la radicalism. Activitatea 

membrilor Federaţiei în ultimii ani este transpusă în scopul şi obiectivele 

proiectului nostru. Proiectul continuă graţie eforturilor organizaţiilor 

noastre în ultima decadă.  Dezvoltarea satului românesc, prin 

complexitatea lui, a presupus şi existenţa unui segment de populaţie, 

salariată sau liber profesionistă, care s-a confruntat cu o serie de 

probleme, multă vreme familiare salariaţilor de la oraşe. Viaţa a 

demonstrat  că dialogul social este necesar şi în mediul rural. Lipsa lui 

duce la aceleaşi grele fisuri între instituţii, pe de o parte, şi cetăţeni, pe de 

alta, fenomen atât de bine cunoscut în mediul urban. Modelul  european, 

spre care ne străduim să ne îndreptăm, este bazat pe ideea de dialog 

social. Asta înseamnă transparenţă în luarea deciziilor, dar înseamnă şi 

dialog cu partenerii responsabili, indiferent de părţile implicate. 

Câteva dintre dezavantajele pe care le-am întâmpinat cu privire la 

dezvoltarea dialogului social sunt: populaţia îmbătrânită de la sate, 

aceasta fiind mult mai vulnerabilă şi mai lipsită de informaţie, orientarea 

populaţiei tinere de la sate spre activităţi mult mai bine remunerate din 

mediul urban, migrarea populaţiei active de la sate – cu amploarea 

similară unui exod – către alte state membre ale UE unde standardul de 

viaţă este mult mai ridicat. Nefinalizarea procesului de punere în posesie 

a terenurilor agricole sau amânarea punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, 

lipsa unor măsuri concrete de subvenţionare, de susţinere a activităţilor 

agricole a determinat pe unii cetăţeni ai satelor să considere dialogul 

social o utopie. 



 

 

După un an de activitate în cadrul proiectului nostru, am avut ocazia 

să mărim numărul de contacte cu publicul ţintă în special în regiunile Nord 

Est şi Sud Est şi să constatăm o creştere a accesării fondurilor europene 

în beneficiul fermelor. După mai bine de 18 ani de dialog social în mediul 

rural, realizat de organizaţiile ce compun Federaţia noastră, în special în 

domeniul retrocedărilor terenurilor şi reorganizării administrative a 

activităţilor agricole, dorim să trecem la o altă etapă de dezvoltare şi 

anume dezvoltarea organizaţională şi o nouă formă de relaţionare cu 

primăriile. Aceste activităţi pot fi susţinute şi prin PNDR, măsura 322, 

renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 

Federaţia Agricultorilor Fermierul beneficiază de expertiza 

inginerilor de specialitate. Relaţiile pe care le dezvoltăm cu partenerii 

noştri, primării, camerele agricole, direcţiile agricole, APDRP, nu pot fi 

construite fără implicarea directă a celor care cunosc problematica cu 

care se confruntă fermierul. Dialogul social include, în final, şi furnizarea 

de soluţii, servicii de consultanţă şi informare, aspecte atât de importante 

în sprijinirea intereselor celor care muncesc la ţară. Susţinem în 

continuare necesitatea angajării de personal de specialitate în cadrul 

proiectului în regiunile unde aceştia nu există. În general, cu greu putem 

sprijini fermierii, în regiunile unde nu poate activează personal de 

specialitate. Numai împreună cu aceştia putem susţine în mod 

profesionist interesele proprietarilor de terenuri, ale fermierilor. Aşa putem 

îndrăzni să purcedem la abordarea noilor teme la care făceam referire 

mai devreme. Această idee este fundamentul creării acestui proiect. 

Specialişti la îndemâna fermierilor şi primarilor din toată ţara. Acesta este 

OBIECTIVUL nostru Principal. Specialişti la care publicul nostru ţinta să 



 

 

aibă acces imediat, nemijlocit şi nu în ultimul rând GRATUIT. Pentru acest 

deziderat avem sedii în fiecare regiune.  

Activarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului ar trebui să 

creeze, în viziunea noastră, o platformă informaţională de schimb a 

bunelor practici agricole şi de administrare, un mediu activ de colectare şi 

centralizare a ideilor pozitive necesare modificărilor legislative sau 

propunerilor legislative noi. Diseminarea expertizelor pozitive la nivel 

naţional o considerăm o sursă extrem de valoroasă de dezvoltare. Avem 

în rândul fermierilor din România o colecţie importantă de exemple pe 

care vrem să le împărtăşim, prin acest proiect, celor interesaţi. Acelaşi 

instrument de schimb intenţionam să-l folosim şi pentru schimbul de 

expertiză cu privire la metodologia de aplicare pentru finanţarea 

proiectelor fermierilor.  

Pentru a putea promova dialogul social, promotorul este primul care 

trebuie să fie capabil să-l accepte, lucru pe care l-am constatat că fiind 

deficitar în cadrul acestui proiect, cu privire la relaţia dintre cei doi 

parteneri. Federaţia Agricultorilor Fermierul, în calitatea sa de partener, a 

fost pus deseori în situaţia de a afla deciziile şi hotărârile Beneficiarului 

după punerea lor în aplicare. Am constatat o concentrare a eforturilor 

Beneficiarului pentru o raportare cât mai conformă în raport cu 

AMPOSDRU, în detrimentul urmăririi indicatorilor de calitate. Constatăm 

realizarea obiectivelor proiectului din punct de vedere scriptic şi totodată 

neatingerea obiectivelor proiectului în mediul rural, practic. 

Avem convingerea că primul an de implementare a fost un an de 

tatonare. Nu vrem să emitem cuvinte mari şi fraze populiste, dar ceea ce 

întreprindem noi într-un interval de timp destul de scurt ar fi trebuit ca alţii 

să facă încă de acum 20 de ani. Şi Federaţia Fermierul îşi asumă 



 

 

întreaga activitate de până acum. Apropierea de ţărani, de fermieri ne-a 

întărit şi mai mult convingerea că toţi tindem spre modele şi concepte 

europene. Cu mânecile suflecate, aşa cum îi stă bine ţăranului. Realităţile 

acestei ţări întotdeauna s-au văzut mai bine de jos, de la talpa ţării, şi nu 

de la înălţimile ameţitoare ale unor birouri. Ne bazăm pe apropierea dintre 

oameni şi nu pe dezbinare. Credem de acum că am înţeles şi mai bine 

filosofia acestui proiect. În fond, „Împreună” înseamnă, ca în orice relaţie, 

că oamenii trebuie să se cunoască, să îşi poată completa şi armoniza 

calităţile. Şi mai ales când vine vorba de dezvoltarea dialogului social, 

efortul trebuie şi mai mult susţinut. 

 

Federaţia Agricultorilor FERMIERUL 
Prin persoana desemnată în relaţia cu proiectul cu ID:64204 
Vicepreşedinte 
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