
VIITORUL TĂU ÎN ELITA AGRICULTURII EUROPENE!



OBIECTIV PRINCIPAL:
Sprijinirea fermierilor prin promovarea unui model românesc de 

agricultură performantă și valorificarea specificului național

REPREZENTARE
RO - BXL
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CONSULTANȚĂ

FORMARE
RESURSE UMANE

INFORMARE01 02 03 04



REPREZENTARE



• Acțiuni de lobby la Bruxelles și demersuri la nivelul autorităților naționale pentru susținerea și 

promovarea intereselor fermierilor, pe subiecte de interes major pentru fermieri

• Elaborare eco-scheme (identificăm propuneri; elaborăm studii de impact și analizăm economic-

financiar; facem demersuri pentru includere în PNS)

• Elaborare Ghiduri pentru fermieri, pentru valorificarea eficientă a instrumentrelor de finanțare 

stabilite prin reforma PAC post-2020 (cursuri online; publicăm Ghid)

• Identificare priorități regionale și elaborare analize economice și studii de impact - colaborare cu 

experții Clubului, profesori universitari.

PRIORITATE 2021: PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC



PROMOVAREA UNOR PROPUNERI LEGISLATIVE: 
COMASAREA ȘI CONSOLIDAREA TERENURILOR AGRICOLE

Comasarea se face cu respectarea următoarelor principii:

a. Principiul echivalenței terenurilor afectate – conform căruia niciun proprietar/titular de drepturi

nu va avea o situație mai puțin favorabilă decât cea anterioară comasării

b. Principiul sustenabilității și protecției mediului

c. Principiul consultării și participării titularilor de drepturi

d. Principiul transparenței procesului de comasare

e. Principiul egalității de șanse.

Comasarea și consolidarea terenurilor dorim să se realizează doar în zonele unde este necesară și

oportună pentru a deservi un interes public, astfel că derularea procesului de comasare se face pe baza

de proiect și afectează doar terenurile dintr-o zona geografică limitată.



PRIORITATE 2021: STRATEGIA NAȚIONALĂ DE 
GESTIUNE INTEGRATĂ

A APEI ȘI SOLULUI ÎN AGRICULTURĂ



ACCESUL LA APĂ: REZILIENȚĂ & RANDAMENT  

De ce avem nevoie de o Strategie națională de gestiune integrată a apei și solului pentru agricultură?

• Asigură cadrul pentru un program multianual de investiții publice (buget național și fonduri europene) 

în vederea modernizării sistemului național de irigații și susținerea programului care vizează proiectele 

locale de irigații

• Realizează armonizarea măsurilor de asigurare a funcționării infrastructurii de îmbunătățiri funciare cu 

respectarea noilor prevederi europene privind agricultura (Reforma PAC / PNS), mediul și clima 

(Pactul Ecologic European si Strategiile subsecvente

• CONDIȚIE: cooperarea eficientă guvernamentală inter-instituțională (MADR, MMAP, MDLPA, MFP) și 

multi-partenerială (public-privat-neguvenamental)

• Asigură echilibrul între noile condiții de mediu și climă și asigurarea competitivității fermelor din 

România.



Soluționarea problemelor existente de îmbunătățiri ecosistemice și funciare din România poate fi 

realizată în noul context european al PAC printr-o 

abordare integrată a gestiunii resurselor sol - apă, pentru o productivitate optimă și sustenabilă, 

care să țină cont în egală măsură de protecția mediului, dar și de competitivitatea fermierilor.

ACCESUL LA APĂ: REZILIENȚĂ & RANDAMENT 



PROGRAMUL NAȚIONAL DE REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE ECONOMICĂ: 320 milioane EUR 

pentru desecare-drenaj-combaterea eroziunii solului

PROGRAMUL NAȚIONAL DE IRIGAȚII:

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (2021-2027)

2021-2023: Pilonul 2 (exclusiv) TRANZIȚIE

2023-2027: Eco-Scheme (Pilonul 1) și Proiecte investiții (Pilonul 2)

FINANȚĂRI PRIVATE ALE FERMIERILOR

ACCESUL ȘI GESTIUNEA APEI PENTRU AGRICULTURĂ: 
PROGRAME DE FINANȚARE



ELEMENTE DE ANALIZĂ DE RISC 

• Reziliența fermelor asigurată prin sisteme moderne de gestiune a apelor este 
determinantă pentru realizarea siguranței și securității alimentare a țării;

• Creșterea rezilienței fermelor înseamnă:

• creșterea producției naționale, a productivității și randamentelor în agricultură;

• protejarea investițiilor fermierilor în terenul agricol lucrat

• Creșterea nivelului de reziliență a fermelor depinde de accesul predictibil la apă. 

• Uniunea Europeană este principala beneficiară a creșterii rezilienței fermelor din 
România, prin sisteme funcționale de gestiune a apei în agricultură.

• Sisteme nefuncționale de gestiune a apei (inclusiv irigații și desecare-drenaj) în agricultura 
românească – Ce înseamnă pentru România? Ce înseamnă pentru Uniunea Europeană? 



STATUS RECOLTĂ IULIE 2021: ROMÂNIA, EXCEPȚIONALĂ

Sursa: cropmonitor.org Crop Conditions as of July 28th, 2021 



APA FACE DIFERENȚA ÎN AGRICULTURĂ!

• Irigațiile reprezintă factorul esențial pentru ca România să-și atingă potențialul în agricultură.

• Doar cu o gestiune integrată a apei se va asigura utilizarea resursei pentru agricultură și protejarea 

mediului.

• Este necesară o planificare multianuală pentru asigurarea irigațiilor (sistem național și proiecte locale) 

și desecării, în baza strategiei integrate a apei.

• În 2020, Guvernul României a alocat din bugetul național despăgubiri în valoare de 850 milioane de lei.

• Irigațiile elimină riscul pierderii recoltelor din cauza secetei și a plății prin despăgubiri.

• România este țara cu cea mai spectaculoasă creștere de producție și randament în agricultură din 

Uniunea Europeană, în ultimii 10 ani.



Importanța creșterii competitivității agriculturii românești prin modernizarea și
extinderea amenajărilor hidroameliorative

Efectele negative ale situației actuale:

• degradarea solurilor (compactare, sărăturare secundară, 
poluare și eroziune prin scurgere la suprafață etc); 

• poluarea apelor de suprafață și freatice; 

• imposibilitatea efectuării lucrărilor agricole la timp și în 
condiții optime; 

• creșterea riscului de inundații; 

• pierderi de producție, asociate cu pierderi de suprafață 
de cultură prin băltiri; 

• periclitarea sustenabilității activităților agricole din aceste 
zone. 

MODERNIZAREA AMENAJĂRILOR HIDROAMELIORATIVE



CONSILIERE & CONSULTANȚĂ 



▪ Consultanță privind managementul riscurilor: 
CFRO Broker de Asigurare

▪ Consultanță și brokeraj comerț cu cereale: 
CFRO Broker Cereale

▪ Consiliere și Consultanță proiecte cu finanțare 
europeană: 

• PNRR (proiecte de irigații) 

• PNS (proiecte P1 și eco-scheme/P2)

SERVICII CONSILIERE 
AGRICOLĂ



BROKERUL DE ASIGURĂRI AL CLUBULUI: 
AUTOFINAȚARE ȘI GESTIUNEA RISCURILOR



CFRO BROKER DE ASIGURARE

Prin intermediul Brokerului, Clubul Fermierilor Români își asigură resursele financiare pentru urmărirea 

priorității sale majore: promovarea competitivității agriculturii românești.  

• Brokerul nr. 1 în intermedierea asigurărilor agricole.

• Cota de piață 2020: 15% (350.000 ha) din suprafața asigurabilă totală a României (2.26 mil ha asigurate 

în 2020) – lider pe piața asigurărilor agricole

• Specializare: fermieri și produse agricole

• Experiență: consiliere și intermediere produse de asigurare pentru culturi, animale, utilaje, alte bunuri 

din fermă



PORTOFOLIU CFRO BROKER DE ASIGURARE

• Creșterea cotei de piață CFRO Broker de 

Asigurare de la 13% în 2019 la 15% în 2020 (*)

• Peste 1.200 de clienți în 2021

• 40% creștere număr de clienți noi față de 2020

AGRICOLE
90%

NON-
AGRICOLE

10%

PRIME INTERMEDIATE SEM I 2021

AGRICOLE NON-AGRICOLE

(*) În 2020 s-au asigurat 2,26 milioane ha 

(din informațiile din piață)



CONSULTANȚĂ  ȘI BROKERAJ PENTRU 
COMERȚUL CU CEREALE



INFORMARE

• Informare permanentă ref. tendințe pe termen scurt, mediu și lung ale pieței cerealelor

• Analize adaptate nevoilor și cerințelor specifice ale fermierilor

• Diseminare informații bursiere, piețe europene, piețe regionale și globale, informații satelitare despre 
vreme

• Capitalizarea potențialului de valoarea adăugată al recoltei în funcție de dorințele fermierului

CONSULTANȚĂ ȘI BROKERAJ PENTRU CEREALE

INFORMARE TRADE
ASIGURAREA RISCULUI 

TRANZACȚIONAL
MITIGARE ȘI OPȚIUNI



PROIECTUL CONCORDE

Clubul Fermierilor Români a lansat Proiectul CONCORDE, care se 

adresează fermierilor din România și care urmărește stabilirea unui 

sistem de încredere și de bune practici comerciale, care să permită 

consolidarea relațiilor contractuale în piața de agribusiness.

Clubul Fermierilor Români a devenit membru GAFTA – The Grain 

and Feed Trade Association, organizația internațională 

reprezentativă pentru sprijinirea contractării și arbitrării comerciale 

în domeniul cerealelor la nivel mondial. 



OBIECTIVE PROIECT CONCORDE

Susținerea fermierilor va contribui la realizarea următoarelor obiective puse în practică de Club:

• Înființarea unui grup de lucru care să preia și să prelucreze inițiativele, ideile, opiniile și sugestiile 

transmise de fermieri;

• Elaborarea unui ghid de bune practici pentru comerțul cu cereale;

• Crearea unei proceduri de raportare și verificare a incidentelor în relațiile contractuale;

• Elaborarea unui sistem de asigurare a suportului pentru soluționarea alternativă a disputelor;

• Afilierea Clubului Fermierilor Români la organizații internaționale relevante în domeniul 

agribusiness;

• Colaborarea Clubului cu autoritățile și instituțiile publice europene și naționale în scopul 

dezvoltării unor politici coerente și relevante pentru dezvoltarea agribusiness-ului din România.



BENEFICII PENTRU FERMIERI

Prin dezvoltarea Proiectului CONCORDE fermierii vor avea acces la:

• Expertiză concretă și practică validată în procesul de contractare;

• Facilitarea sprijinului specializat în soluționarea alternativă a disputelor comerciale;

• Promovarea și reprezentarea intereselor în relația cu instituții relevante în comerțul cu cereale.

Proiectul CONCORDE va avea succes în măsura participării concrete, directe a fermierilor la acțiunile

propuse, precum și prin asigurarea unei cooperări eficiente cu ceilalți factori implicați în agribusiness,

în particular prin consolidarea relației dintre fermieri și comercianții de produse agricole



PROGRAME FORMARE





OBIECTIVE PROGRAM

Lansat în 2019, programul “Tineri Lideri pentru Agricultură” este un proiect care și-a propus

să pregătească copiii de fermieri pentru a continua afacerile familiei, pentru asumarea

rolului de lider în propriile afaceri și în comunitate, și pentru a participa activ la mai buna

reprezentare profesională a fermierilor în structurile administrației publice din România și

de la Bruxelles.



1000 DE TINERI ABSOLVENȚI PÂNĂ ÎN 2027

• 60 tineri participanți România
+ 7 tineri Republica Moldova
sesiunea 2021-2022

• 17 tineri absolvenți 
sesiunea 2019-2020

• 30 tineri absolvenți 
sesiunea 2020-2021

• Stagii internship: 
România, Bruxelles





ANTREPRENOR ÎN AGRICULTURA 4.0

Clubul Fermierilor Români lansează programul “Antreprenor în Agricultura 4.0”, care își propune 

perfecționarea managerială a administratorilor fermelor românești, cu scopul creșterii competitivității

acestora prin identificarea și valorificarea oportunităților actuale și viitoare, care să le permită 

transformarea propriei afaceri într-un model de business sustenabil.

Programul este recomandat fermierilor activi, 

cu minim 5 ani de experiență managerială, fără limită de vârstă.



PROGRAM DE PERFECȚIONARE MANAGERIALĂ

Programul pune la dispoziția fermierilor studii de caz aplicate, concomitent cu oferirea unui set de 

instrumente de management care să le ofere posibilitatea valorificării acestora la nivelul propriei 

afaceri, din perspectiva tendințelor actuale în agricultură. 

Acest aspect vizează includerea digitalizării și a reglementărilor de mediu precum Pactul Ecologic 

European, Strategia Biodiversitate și Farm to Fork la nivelul fermelor europene competitive. 

Obiectivul principal al acestui program este crearea 

unui plan de dezvoltare sustenabil a propriei afaceri 

agricole, în contextul noii Politici Agricole Comune, care 

să le permită fermierilor români păstrarea unui 

echilibru financiar în perioada 2021-2027.



CALENDAR ÎNSCRIERI ȘI SELECȚIE PARTICIPANȚI

Perioadă înscrieri: 25 august – 19 septembrie 2021

Anunțarea candidaților selectați: 27 septembrie 2021

Completarea fișei de profil pentru fermierii participanți: 27 – 30 septembrie 2021

Începerea cursurilor: 03 noiembrie 2021

Profil participanți: fermieri activi, cu minim 5 ani experiență managerială.



DETALII PROGRAM

• Perioada de derulare program: 03 noiembrie 2021 – 05 februarie 2022.

• 15 locuri disponibile.

• Programul este de 6-8 ore/zi, de miercuri până sâmbătă.

• Cursurile la sală vor avea loc la Complex Herăstrău, în București.

• O parte din cursuri vor fi susținute doar online.

• Taxa de participare: 1.900 euro (TVA inclus). Include strict costurile cursurilor și costurile administrative



VĂ MULȚUMIM!


