
Eco Ruralis – în sprijinul agriculturii țărănești

Asociația Eco Ruralis a fost fondată în 2009 la Cluj Napoca şi reunește țărani din toate colțurile 
țării. Eco Ruralis luptă pentru drepturile ţăranilor de a practica o agricultură familială şi durabilă. 
Acesta include dreptul de a folosi, înmulţi şi distribui seminţele tradiţionale, acces la pământ pentru 
ţărani, conservarea suveranităţii alimentare în România.

Misiunea asociației

Prin activităţile noastre, Eco Ruralis dorește să promoveze agricultura țărănească și agro-ecologică 
ca forme dominante în agricultură din România. În același timp vrem să susținem țăranii să se apere 
împotriva acțiunilor injuste și inechitabile întreprinse de corporații și guverne. Susținem tinerii 
fermieri și grădinari care practică agricultura tradițională și își manifestă controlul asupra producției 
hranei și accesului la pământ. 

Obiectivele Eco Ruralis pentru 2014

Campania pentru seminţe tradiţionale
- să extindem programul de colectare, multiplicare și distribuție a semințelor tradiționale,
- să conștientizăm publicul asupra practicilor tradiționale de salvare a semințelor tradiționale,
- să continuăm munca de advocacy pentru drepturile țăranilor de a folosi liber semințele 
tradiționale. 

Campania împotriva fenomenului de landgrabbing
- De asemenea, vrem ca în acest an să documentăm, analizăm și să expunem impactul acaparării de 
teren în România de către mari investitori din domeniul agricol. 

WWOOF
- Vom continua dezvoltarea programului de voluntariat la ferme ecologice şi ţărăneşti WWOOF, pe 
care îl coordonăm.

Contact:
Telefon/Fax: 0264599204
Adresa birou: str. David Ferenc, nr. 10/5, 400102, Cluj-Napoca, jud. Cluj
E-mail: internship@ecoruralis.ro
Website: www.ecoruralis.ro 

mailto:internship@ecoruralis.ro
http://www.ecoruralis.ro/


Eco Ruralis caută stagiari!

În toate activitățile noastre avem nevoie de ajutorul tău! Eco Ruralis oferă două locuri într-un stagiu 
de internship pentru o perioadă de minim două luni. Dorim să ne lărgim echipa și să lucrăm 
împreună la proiectele asociației. Vom decide împreună activitățile fiecărui stagiar și rolul său în 
echipă. 

Ce oferă stagiul? Oportunitatea de a lucra într-o echipă tânără, pasionată de agricultura țărănească, 
hrană sănătoasă și activism. Poți descoperi cum se coordonează o campanie, metode noi prin care se 
pot strânge fonduri și cum să îți produci propria hrană. Vei avea ocazia să vizitezi ferme țărănești și 
să îi cunoști pe cei care au făcut din agricultura țărănească un mod de viață.

Ce așteptăm de la tine? Dedicație pentru activitățile asociației, dorința de a învăța mereu lucruri 
noi, capacitate de a lucra în echipă, respect față de mediu și oameni, punctualitate și responsabilitate 
pentru angajamentele luate. Nu acceptăm comportamente rasiste, homofobe sau xenofobe! Ar ajuta 
mult cunoașterea limbii engleze.

Perioadă: 2 luni (sau mai mult), începând cu 16 Martie 2014
Număr de locuri disponibile: 2
Disponibilitate: 4-5 ore pe zi
Locație: Cluj

Activități propuse:
• Grădinărit în grădinile Eco Ruralis din Cluj, pentru multiplicarea semințelor tradiționale
• Ateliere pentru copii despre hrană sănătoasă, semințe, grădinărit 
• Organizare de evenimente pentru strângere de fonduri
• Realizarea unei cercetări în domeniul agriculturii țărănești și întocmirea unui raport
• Dezvoltarea unui site web pentru administrarea bazei de date cu semințe tradiționale 
• Traducere de rapoarte și documente (RO-EN)

IMPORTANT: Stagiul nu este plătit, iar pentru stagiarii care sunt din alte orașe nu putem să 
asigurăm cazare în Cluj pe durata desfășurării acestuia.

Așteptăm să te cunoaștem! 
Sprijinul tău e sămânța acțiunii noastre!

Echipa Eco Ruralis - Ramona, Bogdan, Attila și Derek


