VIITORUL TĂU ÎN ELITA AGRICULTURII EUROPENE!

PLAN DE ACȚIUNI 2022

EVOLUȚIE CLUB: SPRE CE NE ÎNDREPTĂM
FUNDAȚIE
ANTREPRENORIALĂ

TRANSFORMARE CLUB

2022-2027
2020-2021
• Leadership, reprezentare și

2018-2019
• Construcție instituțională
• Programe informare-formare

promovare interese
fermieri competitivi
• Servicii cu valoare adăugată

pentru fermieri

• Focus pe servicii cu valoare
adăugată

• Rol strategic în formarea noii
generații de Antreprenori și
Tineri Lideri

• Think Tank pentru Guvern

CONSULTANȚĂ ASIGURĂRI AGRICOLE
CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE
• Profitul generat prin activitatea Brokerului este direcționat
100% către Club

• Dezvoltare, formare și consolidare echipa de vânzări Broker
• Lansare serviciu de asistență prin telefon, asigurat de noua
echipă Telesales

• Asigurarea serviciului pentru consiliere și consultanță
tehnică pentru depunerea dosarelor la AFIR pentru
Submăsura 17.1 sesiunea 2022.
• NEVOIE DE SPRIJIN: Formarea și activarea unei rețele de
”ambasadori” fermieri care să promoveze Brokerul de
Asigurare al Clubului.

CONSULTANȚĂ ASIGURĂRI AGRICOLE
PLAN DE ACȚIUNE 2022
• Proiecte comune cu Clubul Fermierilor Români:
• Acțiuni de reprezentare și susținere a intereselor fermierilor în domeniul asigurărilor agricole
(îmbunătățire ghid AFIR SM 17.1 sesiunea 2022)
• Participare la întâlnirile regionale ale Clubului Fermierilor Români.
• Program pregătire Tineri Lideri pentru Agricultură: curs privind asigurările agricole.
• Program pregătire Antreprenor în Agricultura 4.0: curs managementul riscului și asigurările
agricole.
• Seminarii pe tema asigurărilor agricole susținute la Universitățile cu profil agricol din țară.
• Colaborare cu companiile de asigurări internaționale privind îmbunătățirea instrumentelor de
asigurare și introducerea pe piața din România a unor noi produse de asigurare în agricultură.
• Campanii de publicitate și PR pentru susținerea obiectivelor de business și creșterea notorietății
CFRO Broker de Asigurare.

CONSULTANȚĂ COMERȚ CU CEREALE
REZULTATE / BENEFICII
1.

Proiect CONCORDE

1.

• Noi membri
• Monetizare (taxă)
• Informații piață

• Semnare MoU cu asociații Proiect Concorde

▪ draft contract
▪ info dispute comerciale

2.

• Platformă de comunicare - cooperare cu Traderii
• Curte de Arbitraj Paris/România

3. Hedging

Fermieri
•
•
•
•

▪ întâlniri individuale

2. Broker

Club

3.

Predictibilitate
Protecție
Reprezentare
Monetizare

Hedging
• Predictibilitate
• Protecție
• Reprezentare

ACTIVAREA ȘI CONSOLIDAREA NOULUI SERVICIU DE
CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE
• Evaluarea nevoilor reale ale fermierilor în funcție de specificul fermelor și activităților avute în
vedere de fermieri privind folosirea utilajelor agricole.
• Achiziționare utilaje agricole noi: analiza oferte și recomandări, analiza condițiilor contractuale
(condiții plată, termene plată, service, perioada de garanție, pregătire operatori utilaje de către
distribuitori etc), proces verbal predare-primire utilaje și punere în funcțiune, proces verbal de
constatare daună.
• Achiziționare utilaje second hand. Recomandări.
• Service utilaje agricole: prețuri piese de schimb, perioadă service în caz de daună, costuri, politică
prețuri piese schimb etc.
• Elaborare ghiduri/set de recomandări privind mentenanța și condițiile de iernat pentru utilaje, plan
de achiziție utilaje și piese de schimb, programe de finanțare pentru utilaje agricole (modernizare
parc auto, prestare servicii etc).

CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE
• Afiliere Club la Organizația Europeană a Contractorilor din Agricultură, Rural și Păduri
(www.ceettar.eu).
• Demersuri Club privind reglementarea unor probleme specifice: înmatriculare utilaje agricole, ITP,
RAR, permis de conducere pe drumurile publice, omologare etc.
• Informări periodice piața utilajelor agricole (raport de piață, recomandări, noutăți, tendințe etc).
• Asigurări utilaje agricole în condiții speciale pentru membrii Clubului.

• Program de formare pentru operatorii de utilaje.

SERVICII EXTERNALIZATE, DAR EFICIENTE:
COLABORARE SPECIALIȘTI ȘI EXPERȚI EXTERNI
• Colaborare cu Lucian Bondoc, BONDOC&ASOCIAȚII, pentru
proiectele legislative

• Colaborare cu Dan Manolescu, SOTER&PARTNERS, pentru
proiectele fiscale
• Colaborare cu firmă avocați specializați în medierea
conflictelor comerciale
• Colaborare cu experți în managementul integrat al fermelor și
evaluarea multi-performanței fermelor agricole
• Colaborare cu rețea de consultanți externi pentru proiecte cu
finanțare europeană

PROGRAME DE FORMARE RESURSE UMANE
Program de pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură”
seria IV (2022-2023)
▪ Multiplicare program 2022-2023: 120 participanți
▪ Demersuri pentru certificare națională:
competențe antreprenoriale în agricultură
▪ Conținut specializat, orientat spre agricultură
Program Antreprenor în Agricultura 4.0

▪ Multiplicare program 2022-2023: 50 participanți
Program Operatori Agricoli 4.0

▪ Program accelerat de învățare pentru tehnicienii
din agricultură (operatori, mecanizatori etc)

PRIORITĂȚI COMUNICARE, INFORMARE, PROMOVARE

• Continuarea și dezvoltarea activităților de comunicare, informare și
promovare a programelor și proiectelor Clubului prin platformele proprii
și prin intermediul mass-media;
• Identificare și implementare soluții de comunicare rapidă cu fermierii;
• Campanie de schimbare a imaginii fermierilor performanți din România;

• Campanie de atragere fonduri de la fermieri și potențiali parteneri din
diferite industrii (sponsorizare);
• Dezvoltare comunitate site Club pe platforma nouă;

• Coordonarea activității de comunicare&PR a CFRO Broker de Asigurare.

COLABORARE ASOCIAȚII EUROPENE ALE
FERMIERILOR (BRUXELLES)
• ELO: consolidarea parteneriatului și valorificarea
prezenței ELO în proiecte europene
• COPA-COGECA: condiții de colaborare, obținere
informații, implicare în grupuri de lucru selectate
• CEJA: lansare parteneriat (membership)
• FARM EUROPE: colaborare ca Think Tank

• Tribunalul Internațional de Arbitraj în Agricultură de
la Paris: filială în România sub egida Clubului
• Alianțe cu alte asociații europene de fermieri: poziții
comune, internship program ”Tineri Lideri”

COLABORARE ASOCIAȚII NAȚIONALE

• Coaliția pentru Dezvoltarea României: colaborare în
proiectele comune identificate prin grupuri de lucru și
demersuri comune în fața autorităților și în mass media
• Asociații de profil ale fermierilor din România: colaborare
pe subiectele comune identificate pe agendele asumate de
Club și alte asociații care reprezintă fermierii din România

PREȘEDINȚIA ROTATIVĂ A CLUBULUI:
LASZLO BECSEK, 1 IAN – 30 IUNIE 2022
OBIECTIVE PRIORITARE
• Contribuție activă în cadrul consultărilor în grupurile de lucru cu MADR, în vederea elaborării PNS
(eco-scheme și măsuri de dezvoltare rurală echilibrată) și a ghidurilor pentru măsurile aferente PNS
2023-2027;

• Contribuții la elaborarea Strategiei Naționale de Gestiune Integrată a Apei și Solului în Agricultură;
• Implementarea proiectului CONCORDE – promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în
comerțul cu cereale;

• Desfășurarea Conferințelor Regionale pentru asigurarea informării, consultării și identificării
problemelor reale ale fermierilor din toate regiunile agricole;

PREȘEDINȚIE LASZLO BECSEK, 1 IAN – 30 IUNIE 2022
OBIECTIVE PRIORITARE
• Activarea și creșterea rolului Comitetelor Regionale și a Grupurilor de lucru tematice;
• Consultări la Bruxelles și participare la negocierile privind normele de aplicare ale Pactului Ecologic
European și a strategiilor subsecvente pentru agricultură: promovarea intereselor fermierilor români
în cadrul întâlnirilor cu COMAGRI Parlamentul European, DG AGRI Comisia Europeană, ELO, CopaCogeca, Farm Europe;
• Consolidarea Programului privind armonizarea relațiilor între fermieri și comercianții de tehnică
agricolă și service piese schimb (inclusiv alinierea prețurilor la nivelul UE).

PREȘEDINȚIE LASZLO BECSEK, 1 IAN – 30 IUNIE 2022
OBIECTIVE SPECIFICE
• Promovarea Planului Național Strategic de Dezvoltare a Cartofului
• Elaborare studiu Modele de ferme performante în România
• Elaborare și implementare strategii naționale multi-parteneriale de promovare a produselor românești
agroalimentare
• Promovarea ca model de bună practică la nivel european a programului Clubului privind pregătirea
tinerilor lideri pentru agricultură

• Asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului din PNRR privind dezvoltarea învățământului liceal
dual agricol: pregătirea liceelor agricole pentru a beneficia de finanțările PNRR (demersuri la Ministerul
Educației Naționale, MADR și Ministerul Muncii; identificare parteneri din mediul privat agricol)

STRUCTURI REGIONALE ȘI
GRUPURI DE LUCRU TEMATICE

ROLUL ȘI OBIECTIVELE STRUCTURILOR REGIONALE
• Identificarea problemelor regionale care pot să fie urmărite prin acțiuni specifice (propuse și
susținute de Club) în PNS, PNRR, Programe operaționale Regionale (FE)
• Obținerea de feedback direct de la membrii Clubului referitor la impactul prevăzut la aplicarea
măsurilor/proiectelor propuse de MADR (și agenții) prin PNS, PNRR și Programele Sectoriale
• Susține elaborarea de propuneri (studii fundamentate științific, financiar și economic) pentru
rezolvarea unor probleme specifice regiunii, care să asigure creșterea performanței membrilor
Clubului (pentru măsurile care pot beneficia de finanțări europene/naționale)
• Reprezentarea intereselor membrilor Clubului în relația cu autoritățile regionale (Centrele
Regionale de Implementare PNRR; AFIR; APIA; Camerele Agricole...) și naționale (MADR, APIA,
AFIR, ANIF etc)

SUBIECTE DE INTERES
• Stabilirea unor propuneri de îmbunătățire a ghidurilor măsurilor aferente Planului Național Strategic

2023-2027;
• Definirea unor măsuri adecvate nevoilor identificate la nivel local pentru Planul Național Strategic;
• Informarea privind modul de finanțare a intervențiilor aferente Planului Național Strategic;
• Susținerea unor măsuri legislative necesare activității fermierilor români.

VĂ MULȚUMIM!

