
Cea de-a doua ediţie a “Târgului de pe hotar”, Buneşti, 2012   
 

Vineri 29 iunie, World Vision România în parteneriat cu Consiliul Local Buneşti a organizat, 

într-o atmosferă de sărbătoare şi voie bună, în comuna Buneşti din Judeţul Braşov, cea de-a 

doua ediţie a “Târgului de pe hotar”. La hotarul dintre vechi şi nou ne-am adunat cu mic cu 

mare să ne bucurăm cu totii de expoziţia cu vânzare a produselor tradiţionale pregătită de micii 

producători şi sătenii din comună. 

 

"Prin organizarea acestui târg dorim să valorificăm strădania localnicilor din Buneşti de a trece 

de la gospodăria de subzistenţă la statutul de mic producător şi antreprenor, păstrând tradiţiile 

locale”, a declarat Crenguta Victoria Barbosu, managerul programului pentru Agricultură şi 

dezvoltare rurală, în cadrul World Vision Roamânia. 

 

World Vision România a acordat premii pentru participare tuturor expozanţilor reuniţi la târg. 

Premiile au fost acordate conform specificului de lucru al expozantului: pentru 8 fermieri s-a 

oferit câte un gard electric pentru animale; 10 gospodine au primit vase pentru gătit, 2 

producători apicoli au primit articole specifice de apicultură; tesătoarelor au fost oferite articole 

pentru croşetat şi ţesut. 

 

Evenimentul se înscrie într-o serie de activităti ale proiectului Ferma demonstrativă şi centrul de 

consultanţa agricolă - “AgroVision”. Lansat acum 8 ani de World Vision România, este un 

proiect finanţat de Fundaţia Bolthhouse USA, World Vision USA şi fondurile de preaderare 

SAPARD. 

Ferma demonstrativă de creştere a vacilor cu lapte a fost înfiinţată în anul 2006 cu scopul de a 

oferi un model de bune practici şi constituie un cadru ideal pentru experimentarea şi 

promovarea unor metode şi instrumente pe care ştiinţa modernă le pune la îndemâna celor 

care lucrează în agricultură. Centrul de consultanţa găzduieşte cursuri de calificare profesională 

acreditate în meserii precum “lucrător în agroturism” şi “mecanic în ferma agro-zootehnică” 

seminarii şi mese rotunde pe probleme specifice şi de interes pentru fermieri şi cei care vor să 

dezvolte afaceri în agricultură. 

 

Realizările în cifre ale proiectului  enumeră: 

 400 participanţi la seminarii şi prezentări de tehnologii moderne, loturi demonstrative; 

 10 sesiuni de informare pe teme legislative, despre oportunităţi de finanţare sau 
subvenţii pentru 3000 de fermieri; 

 60 fermieri au participat la sesiuni de etica în afaceri; 

 75 capete bovine vaci din care 45 productive; 

 audit operaţional şi recomandări pentru 12 ferme din judeţele Mureş şi Braşov; 

 

Ferma demonstrativă şi centrul de consultanţă – “AgroVision”, împreună cu alte proiecte 

derulate sau în curs de derulare World Vision România fac parte din programul de “Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală” care se desfăşoară în comunităţi rurale din şapte judete: Braşov, Cluj, 

Dolj, Iaşi – Vaslui şi Vâlcea. Scopul acestui program economic este de încuraja şi susţine 

investiţiile private în mediul rural pentru dezvoltarea unei economii locale competitive, 

sustenabile pe termen lung şi în acord cu valorile şi tradiţiile locale.    

  



 
 

 


