
VIITORUL TĂU ÎN ELITA AGRICULTURII EUROPENE!



MISIUNE ȘI OBIECTIVE



PROGRAME DE ACȚIUNE

Scopul strategic al tuturor programelor Clubului:
creșterea performanței și a competitivității 
fermierilor din România, asigurând reziliența și 
sustenabilitatea fermelor.



SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CLUBULUI

Identifică nevoile esențiale ale fermierilor

Elaborează studii, analize și face recomandări în 
procesul de adoptare a deciziilor privind agricultura

Reprezintă interesele membrilor Clubului, fermierii
români performanți, în România și la Bruxelles

Propune soluții fiscale, legislative, tehnologice pentru
gestionarea riscurilor și reducerea impactul potențial negativ



DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE



OBIECTIV PRINCIPAL:
Sprijinirea fermierilor prin promovarea unui model românesc de 

agricultură performantă și valorificarea specificului național
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INFORMARE01 02 03 04



REPREZENTARE



INSTITUȚIILE EUROPENE DE LA BRUXELLES

PRIORITĂȚI:

• Reforma PAC post 2020

• Pactul Ecologic European (Green Deal)

• Strategia Farm to Fork

ACȚIUNI:

• Promovare poziții Club: CE, PE, Reprezentanța Romaniei, Copa Cogeca, ELO, CEJA, Farm 
Europe

• Colaborare cu Platforma informală Parteneriatul Estic: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria

• Clubul a devenit membru ELO în 2020

• Schimb de experiență european privind “comasarea terenurilor”, “sistemul Camerelor 
Agricole”, “vânzarea terenurilor”, facilități fiscale pentru fermieri 



ROMÂNIA: INSTITUȚIILE NAȚIONALE DIN AGRICULTURĂ

SCOP: Promovarea intereselor membrilor -
legislativ, fiscal, administrativ

• MADR 

• APIA 

• AFIR

• ANIF

• Comisiile pentru Agricultură din Parlamentul
României



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

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

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

economic-financiar; facem demersuri pentru includere în PNS)

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

experții Clubului, profesori universitari.

PRIORITATE 2021: PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC



CONSILIERE & CONSULTANȚĂ 



▪ Consultanță privind managementul riscurilor de mediu: CFRO Broker de Asigurare

▪ Consultanță și brokeraj comerț cu cereale: CFRO Broker Cereale

▪ Consiliere&Consultanță proiecte cu finanțare europeană

SERVICII CONSILIERE AGRICOLĂ



BROKERUL DE ASIGURĂRI AL CLUBULUI: 
AUTOFINAȚARE ȘI GESTIUNEA RISCURILOR



Clubul este acționar 49% în  
CFRO Broker de Asigurare

Profitul generat de noul Broker 
va fi 100% transferat către 
bugetul Clubului

Consiliul de Supraveghere a 
Brokerului urmărește eficiența 
și transparența activităților



CFRO BROKER DE ASIGURARE

• Specializare: fermieri și produse agricole

• Experiență: consiliere și intermediere produse de asigurare pentru culturi, 

animale, utilaje, alte bunuri din fermă

• 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

• > 1200 fermieri în 2021



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

Consultant Club: 19 ani de experiență în agribusiness, dobândită în firme multinaționale de 
succes, la dispoziția fermierilor români.



NEGOCIERE ȘI CONTRACTARE

• Negociere parametrii contractuali care influențează și pot influența contractul pe durata lui 
și după expirare

• Asistență și suport în compunerea prețului / livrare la termen / calcul logistică / termen de 
plată / facilități de plată

• Negociere paritate și condiții de livrare

• Negociere preț / negociere condiții de calitate

• Asigurarea riscului tranzacțional - fermierul are siguranța tranzacției (comercial și legal)

• Reprezentarea fermierului în cazul disputelor de orice natură

CONSULTANȚĂ ȘI BROKERAJ PENTRU CEREALE

INFORMARE TRADE
ASIGURAREA RISCULUI 

TRANZACȚIONAL
MITIGARE ȘI OPȚIUNI



INFORMARE ȘI COMUNICARE



• Broker de Asigurare
• Broker de Cereale
• Program pregătire tineri

• Statusul negocieri PAC
• Adrese și poziții Club
• Măsuri adoptate de autoritățile

europene și naționale

INFORMĂRI

Europene și naționale, 
pe teme de interes
pentru membrii Clubului

PROGRAME ȘI SERVICII CLUB ȘTIRI

• Buletine informative zilnice, 
• Postari pe site-ul Clubului (www.cfro.ro), Facebook, LinkedIn, Youtube

INFORMARE - COMUNICARE



COMUNICARE
ÎN MASS-MEDIA

Comunicate de presă și interviuri
acordate de reprezentanții Clubului

• Programe și acțiuni Club
• Poziții Club reforma PAC
• Poziții Club elaborare PNS și teme de 

interes major pentru fermieri

Presa cu profil agricol, de business, 
generală, radio, TV, online.



SCHIMBUL DE GENERAȚII ȘI 
ATRAGEREA TINERILOR ÎN AGRICULTURĂ



• FOCUS: Program de pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură” seria III (2021-2022)

▪ Înscriere program sub înaltul patronat al Președinției României

▪ Demersuri pentru certificare națională / internațională a programului: competențe antreprenoriale 
în agricultură

▪ Multiplicare program 2021-2022: 4 grupe x 15 participanți

▪ Conținut specializat, orientat spre agricultură

• Program: Executive Leadership pentru Agricultură – sesiuni de cursuri cu tematici specifice pentru 

MANAGERI, 1-2 zile/curs

• Pregătire PILOT Proiect Fermieri 4.0 – program accelerat de învățare pentru tehnicienii din agricultură 

(operatori, mecanizatori etc)

PROGRAME DE FORMARE RESURSE UMANE



Cursuri pentru o abordare
integrată de business

Stagii de practică în instituțiile
europene de la Bruxelles

Cursuri pe teme juridice, 
fiscal și tehnologie

FORMARE LEADERSHIP REPREZENTARE

PROGRAMUL TINERI LIDERI PENTRU AGRICULTURĂ



REPREZENTARE
SCHIMBAREA 

ATITUDINII
CONTINUITATE ȘI 
SUSTENABILITATE AGRICULTURA 4.0

▪ Reconstruirea încrederii în 
antreprenoriatul agricol 

▪ Promovarea de modele de 
succes

▪ Reprezentarea intereselor 
fermierilor

▪ Responsabilitate socială

▪ Asigurarea succesiunii
▪ Atragerea de tineri în 

agricultură.

▪ Adoptarea noilor 
tehnologii pentru o 
agricultură digitală

CONCEPT ȘI OBIECTIVE



1000 DE TINERI ABSOLVENȚI PÂNĂ ÎN 2027

• 60 tineri participanți 
sesiunea 2020-2021

• 17 tineri absolvenți 
sesiunea 2019-2020

• 30 tineri absolvenți 
sesiunea 2020-2021

• Stagii internship: 
România, Bruxelles



PRIORITĂȚILE CLUBULUI PRIVIND 
SECTORUL CARTOFULUI



PRIORITĂȚI CLUB PRIVIND SECTORUL CARTOFULUI

• Reducerea deficitului balanței comerciale a cartofului la nivel național prin sprijinirea 

înființării de depozite individuale de cartofi;

• Dezvoltarea de politici care să permită creșterea suprafețelor cultivate cu sămânță pentru 

cartof;

• Susținerea demersurilor specifice obținerii de subvenții financiare adecvate cultivatorilor 

de cartofi pentru cartoful de industrializare, cartoful de sămânță, cartoful de consum și a 

celui pentru amidon;

• Certificarea cartofului de Covasna, ca prim demers de promovare a cartofului românesc.



VĂ MULȚUMESC!


