
 

 

 

PROIECTUL UNIUNII EUROPENE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA (DevRAM) 

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în 

lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia 

 

 

IDEI INOVATIVE DE CULTIVARE A SOIEI ÎN PROIECTUL DevRAM 

 

Centrul Educațional PRO DIDACTICA relansează în cadrul proiectului Uniunii Europene 

”DevRAM”, Partea I, concursul pentru cea mai bună idee inovativă în sectorul cultivării/producerii de soia. 

Acesta se va desfășura în perioada septembrie-octombrie, rezultatele fiind anunțate în luna noiembrie.  

 

La concurs pot participa elevii care vor obține calificarea de agronom din 3 instituții de învățământ 

profesional tehnic: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul 

Agroindustrial din Ungheni și Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi. 

Având ca motto ”Originalitate, soluție ecologică, eficiență economică”, acțiunea are drept scop de a suscita 

interesul tinerilor pentru cultivarea și prelucrarea soiei nemodificate genetic, precum și a celei ecologice în 

Republica Moldova, de a stimula viitorii agricultori să-și dorească o schimbare în bine în domeniu prin 

modernizarea acestuia – implementarea realizărilor de ultimă oră; valorificarea de noi procese și produse; 

materializarea de idei de afaceri inedite. 

 

Câștigătorii, autorii unui plan sau a unei sugestii care să abordeze o provocare și să aducă plusvaloare 

atât producătorilor, cât și consumatorilor, vor fi premiați în cadrul unui eveniment special. 

Activitatea va fi organizată și monitorizată de C.E. PRO DIDACTICA cu asistența tehnică a Donau Soja 

Moldova. 

 

Pentru mai multe detalii, a se vedea: 

a) Manualul Bunelor Practici de Cultivare a Soiei în Republica Moldova (http://prodidactica.md/.../Manual-

Bune-Practici-de...) 

b) Nota de concept privind organizarea concursului ”Cea mai bună idee inovativă pentru cultivarea soiei” 

(http://prodidactica.md/nota-de-concept-privind.../) 

Susține educația agricolă! 

  

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. 

”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne 

şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru 

Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau 

Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă 

şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din 

domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic 

organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice 

durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, 

Moldova şi Ucraina. 

Acest proiect este finanțat 
de Uniunea Europeană 
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