
La Deleni si femeile se implicã în 
agriculturã (foto) 

 
De la un atelier de tâmplãrie la agriculturã modernã 
MUNCITORI Dupã ce a lucrat pãmântul mai bine de 19 ani cu un tractor românesc, familia 
Popa din Deleni porneste la câmp în anul 2015 cu un Class Arion 630 CIS de 87.400 de 
euro. “De ãsta nu te mai rogi” spune tractoristul din familie Popa, Irinel, care împreunã cu 
sotia sa are o fermã vegetalã de peste 400 de hectare. Sefã si la bani dar si acte este sotia, 
iar cu munca rãspunde efectiv Irinel Popa. Acesta mai are un atelier de tâmplãrie unde este 
sef absolut. Acolo sotia nu îsi bagã nasul deloc. Liliana Popa a început colaborarea cu GAL 
“Podul Înalt” în anul 2013 iar în prezent se poate lãuda cu unele dintre cele mai 
performante utilaje de lucrat pãmântul din comunã. Chiar dacã aceasta nu se urcã pe 
tractor, ci doar sotul ei, este mândrã de noile achizitii cumpãrate cu bani europeni. 



Proiectul atragerii fondurilor europene s-a derulat pe mãsura 1.2.1 – Modernizarea 
exploatatiilor agricole- iar investitiile s-au ridicat la aproximativ 137.000 de euro. 
Tâmplar la bazã, Irinel Popa si sotia sa s-a apucat de agriculturã. Au fãcut-o în 1996, cu doar câteva 
hectare de teren agricol, si alea luate în arendã. “Am ales agricultura pentru cã îmi place sã lucrez 
pãmântul. La început a fost greu, am întâmpinat multe greutãti” spune acum Liliana Popa, fãrã nici o 
urmã de regret, chiar dacã nu i-a fost usor. În familia lor treburile sunt împãrtite. Irinel Popa se ocupã de 
atelierul de tâmplãrie în special, unde este sef dar îsi ajutã si sotia la ferma vegetalã. La început au lucrat 
câteva hectare, acum are aproximativ 400. Doar 20 sunt ale lor, peste alte câteva zeci urmeazã sã devinã 
proprietar, iar restul suprafetei este arendatã. “Nu-i atât de simplã agricultura, e meserie grea si banii nu 
vin asa usor, acum e bine cã sunt fondurile astea europene. Depindem foarte mult de naturã. Dacã nu 
plouã, nu avem” ne-a mãrturisit Liliana Popa, care a reusit deja sã acceseze un proiect pe fonduri 
europene. 
Investitii de ordinul sutelor de mii de euro la Deleni 
Dupã mai bine de 19 ani de trudã, familia Popa intrã în câmp cu un suflu european, un tractor Class 
ARION 630 CIS de 87.400 euro. Trecerea a fãcut-o de la un tractor românesc, iar „diferenta e de la cer la 
pãmânt. Nu te mai rogi de el” ne-a spus Irinel, încântat. Nu este singura achizitie pe care familia Popa a 
fãcut-o. Pe lângã tractor, Liliana Popa si-a cumpãrat si o Presã Class Rollant 350RF în valoare de 23.200 
de euro, un scarificator Maschio ATTILA250/5 cu rulou hidraulic în valoare de 44. 619 lei dar si un plug 
Lemken europal în valoare de 15.500 de euro. În 2013 a început colaborarea cu Grupul de Actiune Locala 
(GAL) “Podul Înalt” iar proiectul în urma cãruia a obtinut finantarea a fost fãcut în baza Mãsurii 121-
„Modernizarea exploatatiilor agricole”. Valoarea totalã a proiectului a fost de 136.596 euro: 50% a 
acoperit-o cu fonduri proprii, 50% au reprezentat fondurile europene nerambursabile. A întâmpinat ceva 
dificultãti la început, dupã ce banca l-a informat cã nu poate sã-l finanteze, însã cu sprijinul rudelor si al 
apropiatilor a reusit sã-si ducã proiectul la final. “Au fost investitii foarte mari, am si riscat putin dar sunt 
bucuros cã am reusit sã-mi achizitionez aceste utilaje. Îmi sunt de foarte mare folos iar pe viitor, cine stie, 
poate mã voi extinde. Mã gândesc la o combinã însã mai astept, nu vreau sã mã arunc cu capul înainte.” 
ne-a mai declarat Liliana Popa 
Nu a renuntat la prima iubire, prelucrarea lemnului 



 
TÂMPLÃRUL…Cu toate cã, în ultimii ani, agricultura a devenit prioritatea familiei Popa, sotul, Irinel nu a 
renuntat la ocupatia de bazã, cea de tâmplar. “Acum lucrãm la câteva rame de stupi. Avem o comandã în 
Italia iar zilele urmãtoare trebuie sã le trimitem. Lucrez si cu cu ceilalti fermieri din grupul GAL, care au 
atras fonduri europene pe apiculturã. Facem de toate, stupi, rame” ne-a spus acesta. Când sunt treburi la 
câmp, Irinel lasã tãmplãria si se ocupã alãturi de sotie de culturi. Sotia mai mult cu ordinele, acesta cu 
munca. Este tractorist, specialist si face de toate la fermã. Liliana Popa este foarte mândrã de sotul sãu. 
Acum sperã cã în urmãtoarea transã de proiecte la GAL sã prindã o nouã finantare si sã-si cumpere o 
combinã. Abia apoi vor putea spune cã au la fermã tot ce le trebuie. 



 

 



 

 

 
 



 

 



 



 

 
 



 


