
 Participând  la proiectului ”Viitori antreprenori în 
agricultură pregătiți în spațiul european ” din cadrul programului 
Erasmus+ am avut posibilitatea să văd o părticică din frumoasa 
Italie. Mi-au plăcut peisajele, marea în primul rând, oamenii pe care i-
am întâlnit și activitățile la care am participat. 
 Am avut posibilitatea să observăm și să analizăm 
ferme agricole mult mai dezvoltate decât în zona noastră și mi-aș 
dori ca în viitor să se realizeze și la noi așa ceva pentru că avem 
condiții, dar poate că noi vom fi generația care va face așa ceva. De 
aceea, după participarea la proiect,  toate am început să învățăm mai 
bine și să ne dăm silința să luăm examenul de bacalaureat. Astfel 
avem posibilitatea să ne perfecționăm prin cursuri sau chiar urmând 
o facultate și astfel să fim capabile să ne deschidem propria afacere. 
 Mi-a plăcut foarte mult că am avut posibilitatea să 
cunosc oameni noi și mai ales că am zburat cu avionul. Lecția 
practică de orientare în aeroport nu am s-o uit nici-o dată. 
 În urma acestor experiențe  am rămas cu visul de a 
cultiva viță de vie și a produce un vin care să câștige medalii 
internaționale. 

Dariciuc Dumitrița Paula 

Clasa a XII-a D  



Participarea la proiectul din cadrul programului Erasmus+ a fost 
pentru mine o experiență deosebită. Nu am mai plecat niciodată 
așa departe de casă și am avut foarte mari emoții. Eu sunt o fire 
emotivă, dar tot ce s-a întâmplat până la urmă m-a călit pentru 
viitor. Zborul cu avionul a fost cea mai grea piatră de încercare și 
cu mari emoții am trecut peste ea. Pentru viitor n-o să-mi mai fie 
frică să călătoresc.  
Pe parcursul celor cinci zile m-am adaptat la viața în cămin și  în 
colectiv cu colegii din România și din alte țări. Astfel am avut 
posibilitatea să-mi fac și  prieteni noi.  
Activitățile desfășurate în cele cinci zile mi-au dat prilejul să învăț 
că și afacerile în agricultură sunt o sursă de venit și am fost foarte 
impresionată de modul de organizare a fermelor de creștere a 
animalelor. Mai ales m-a impresionat tehnologia pe care o 
folosesc și sper ca într-o zi să pot să lucrez și eu într-o asemenea 
fermă sau să am posibilitatea să-mi  deschid propria fermă în care 
să produc lapte natural, fără să folosesc substanțe chimice în 
hrana animalelor. 
Pentru a prinde și mai mult curaj mi-ar place să particip și la alte 
proiecte de acest fel. 

Postelnicu Florina Eliza 
Clasa a XI-a D 



 Înainte de a participa la acest proiect eram 
o fată neîncrezătoare în forțele mele și neambițioasă, dar 
atunci când am aflat de selecție m-am simțit că trebuie 
să particip. Mă bucur tare mult că am   avut posibilitatea 
să văd Italia, să  mă dezvolt profesional, să-mi fac foarte 
mulți prieteni și astfel am devenit un alt om. Am 
încredere în forțele mele și consider că ar fi posibil să-mi 
deschid și eu o fabrică de prelucrare a laptelui care în 
zona noastră ar avea de unde lua materia primă. 
 Pe de altă parte am fost impresionată de 
frumusețea locurilor și de oamenii primitori. Mi-am făcut   
mulți prieteni  printre participanții din cele patru țări și în 
cele șapte zile petrecute departe de casă am realizat  cât 
de importanță este comunicarea și prietenia. 
 În ultima zi am fost ușor afectată de 
nostalgia despărțirii de frumoasele locuri și de prietenii 
noi. 
 Proiectul ”Viitori antreprenori în 
agricultură pregătiți în spațiul european” a fost pentru 
mine cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o 
vreodată.  Dacă aș avea oportunitatea aș mai participa și 
la alte proiecte ca să câștig experiență profesională și de 
viață. 

Călin Anamaria Roxana 
Clasa a XI-a D 



 Povestea mea este una foarte frumoasă: 
eram în clasa a XI-a învățământ profesional și mi-am 
dorit tare mult să  particip la acest proiect.  M-am 
bucurat   când am fost selectat. Au mai fost și alți colegi 
selectați dar ei au renunțat și am rămas numai eu și 
Mădălina. Ea a plecat în Bulgaria, eu am fost în Italia și 
de aici viața mea a luat o altă cale.  
 Am avut posibilitatea să văd un alt mod de 
viață și o altă civilizație și m-am gândit că și eu pot trăi 
ca ei. Pentru aceasta, cu certificatul de horticultor în 
buzunar, m-am înscris în clasa a XI-a liceu tehnologic, 
specializarea tehnician în prelucrarea lemnului  ca să am 
și a doua calificare și certificatul de absolvire a XII-a 
clase fără de care nu pot să lucrez la firma de montat 
lifturi din Suedia unde lucrează și fratele meu.  
 Știu foarte bine ce doresc să fac: să termin 
liceul, să lucrez și cu banii câștigați să-mi deschid acasă 
o făbricuță de prelucrare a laptelui. Astfel, aș fi patronul 
meu și mi-aș câștiga traiul singur. 
 Singurul lucru care mi-ar lipsi ar fi marea 
de care m-am îndrăgostit în cele cinci zile cât am stat în 
Italia. 

Țipău Andrei 
Clasa a XI-a E  



 Proiectul la care am participat în cadrul programului 
Erasmus+ mi-a schimbat mentalitatea, planurile și percepția față de 
lume în general și față de agricultură în special și mai ales mi-a 
schimbat toate planurile pe care mi le făcusem până atunci. 
 Am învățat foarte multe lucruri noi despre agricultură 
și industria alimentară și am rămas fascinată de posibilitățile de 
valorificare a produselor agricole primare în produse alimentare cu o 
valoare foarte ridicată. Datorită profesorului însoțitor care ne-a 
explicat toate aspectele prezentate am putut să-mi fac o imagine 
clară asupra modului de organizare a fermelor vizitate. 
Acum mă gândesc serios să urmez facultatea de agronomie și să-mi 
deschid o afacere în domeniu. 
 Pe de altă parte, participarea la proiect m-a ajutat să 
mă integrez mai bine în colectiv și mai ales să-mi fac noi prieteni de 
diferite naționalități cu care păstrez legătura și acum.  
 Totodată am avut posibilitatea să văd locuri noi și 
frumoase, am întâlnit o altă climă, un alt mod de comportament al 
oamenilor și o altă bucătărie, toate plăcându-mi foarte mult. 
 Pentru mine a fost o experiență de neuitat și oricând 
voi avea posibilitatea voi participa la astfel de proiecte. 

Budăi Mihaela 
 Clasa a XI-a D 



 Am avut mari emoții că nu voi fi selectat să 
particip în proiect. Am avut  o mare bucurie  când am aflat 
că am fost selectat și voi pleca în Italia. 
  Și apoi, iar am avut emoții: pentru zborul cu 
avionul, pentru faptul că voi fi departe de casă și pentru 
că voi trăi printre oameni care vorbesc o altă limbă. 
Dar nimic nu a fost  greu și la sfârșit am tras concluzia că 
a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea.  
  M-am simțit foarte bine în Italia și am 
învățat foarte multe lucruri. 
 În domeniul agriculturii am învățat că 
pământul nu trebuie lăsat nelucrat pentru că el este o 
avere. Ei au puțin pământ arabil și foarte multe suprafețe 
acoperite cu pietre și totuși trăiesc foarte bine din 
agricultură. Așa ar trebui să fie și la noi, unde avem un 
pământ  foarte bun. 
 Dacă aș avea posibilitatea, așa cum am 
văzut în Italia, mi-aș înființa o plantație de vie și aș 
produce vin de calitate care să fie apreciat în lume. 
 De neuitat sunt distracțiile de la sfârșitul 
zilei și plimbările prin oraș. Sper să mai pot repeta 
această experiență. 

Cuibar Gheorghe 
Clasa a XI-a G 



 Participarea în acest proiect a fost cel mai 
bun lucru ce mi s-a întâmplat. Mi-am dorit tare mult să 
văd cum este într-o țară străină și de ce nu, să 
călătoresc cu avionul. Am avut mari emoții, dar 
zborurile au fost excelente. Mai greu este în aeroport 
unde trebuie să te descurci printre foarte multe 
persoane și trebuie să aștepți foarte mult.  
 Pentru mine, a fost o importantă lecție de 
viață și modul cum sunt organizate și administrate 
fermele străine. Dar, se cunoaște că au foarte mulți ani 
de când funcționează și s-au investit foarte mulți bani 
pentru a ajunge la acest nivel. Dacă eu pornesc de la 
zero o fermă de creștere a vacilor, așa cum am văzut și 
cum mi-ar place, aș avea nevoie de asociați sau să o 
fac la o dimensiune mult mai mică. Poate în timp, după 
zeci de ani, ar ajunge la nivelul la care le-am văzut.  
 Despre oamenii și locurile pe care le-am 
întâlnit pot spune că sunt minunate și în special marea 
este foarte frumoasă. 
Mi-aș dori în viitor să mai repet o astfel de experiență. 

Foca Florin 
Clasa a XI-a G 
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