CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE

SERVICII CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE
• În premieră pentru o asociație de fermieri din România, Clubul Fermierilor Români a lansat
servicii de consultanță utilaje agricole pentru fermieri.

• Clubul reprezintă interesele fermierilor atât în relația cu distribuitorii de mașini și utilaje agricole,
cât și cu autoritățile locale și centrale.
• Clubul își propune să identifice și, în măsura posibilităților, să elimine sau să atenueze o serie de
probleme legate de achiziția dar și de exploatarea utilajelor agricole.
• Activitatea se concentrează pe patru direcții principale:
▪
▪
▪
▪

Consultanță
Informare - Comunicare
Formare
Reprezentare

CONSULTANȚĂ
• Evaluarea nevoilor reale ale fermierului în funcție de specificul fermei, de activitățile fermei, de
planul de dezvoltare, de dotarea existentă și de posibilitățile financiare.
• Achiziționarea de utilaje noi sau second hand: o analiză tehnico-economică a ofertei de utilaje,
analiza condițiilor contractuale, verificarea proceselor verbale de predare primire și punere în
funcțiune.
• Service utilaje agricole: analiza prețurilor pieselor de schimb, perioada de intervenție și condițiile de
efectuare a intervențiilor, calitatea reparațiilor și garanția lucrărilor efectuate.
• Asigurarea utilajelor agricole în condiții speciale si mult mai avantajoase pentru membrii Clubului
Fermierilor Români prin intermediul CFRO Broker de Asigurare.

INFORMARE
• Elaborare de ghiduri și recomandări: sfaturi utile pentru fermieri, cu scopul de a simplifica munca în
fermă și reducerea numărului de incidente.
• Întâlniri cu fermierii membri: prezentăm aspecte legate de întreținerea si mai ales de exploatarea
utilajelor în campaniile agricole, de care fermierul să țină cont, pentru evitarea problemelor care pot
apărea în timpul campaniei.
• Dezbateri cu fermierii în sistem online: pentru schimb de experiență și bune practici, accesibile unui
număr cât mai mare de fermieri din toată țara.
• Informări periodice despre piața de mașini și utilaje agricole: analize ale pieței naționale de mașini
agricole comparativ cu piețele din alte țări; noutățile din piață, cu avantaje și dezavantaje; tendințele
de dezvoltare a acestui sector atât pe plan național cât și internațional.
Scopul acestor analize este de a informa fermierii români asupra unor
avantaje competitive care pot fi realizate prin îmbunătățirea cheltuielilor de
producție în cazul unor condiții egale de achiziție și service utilaje (național,
european), pentru obținerea unei profitabilități maxime.

GHIDURI PRACTICE UTILAJE AGRICOLE

FORMARE
• Formare fermier. Noile prevederi ale Comisiei Europene adoptate în contextul schimbărilor climatice
determină modificări majore în politica agricolă, la care fermierul modern trebuie să se adapteze rapid
și să le pună în practică. În acest sens, un proces continuu de formare este indispensabil.
• Formare operator. Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă aproape toți fermierii din
România constă în lipsa operatorilor, cauzată de dispariția aproape în totalitate a liceelor cu profil
agricol, a facultăților de mecanică agricolă, a școlilor post liceeale de profil. Fermierii au nevoie de
operatori pregătiți, capabili să exploateze și să întrețină utilajele agricole performante. În acest scop,
ne-am propus să lansăm un program de formare pentru operatorii agricoli.
• Formare personal auxiliar. Fermierul are nevoie de informații actualizate
în timp real referitor la activitățile din ferma sa pentru a putea lua decizia
optimă în cel mai scurt timp. Pentru a avea acces rapid la această
informație, fermierul are nevoie de personal calificat care să acceseze
informația, s-o prelucreze s-o transmită acestuia spre analiză și decizie iar
apoi să implementeze soluția aleasă.

REPREZENTARE
• Comunicare și colaborare cu centrele regionale ale producătorilor sau distribuitorilor de mașini
agricole. Pentru a putea realiza acest obiectiv este necesară o colaborare și o comunicare
constantă cu toți furnizorii și distribuitorii de mașini agricole. În plus, o serie de probleme pot
apărea între fermieri și distribuitori, pe care Clubul își propune să le medieze, să găsească soluții de
rezolvare
• Afilierea Clubului Fermierilor Români la Organizații Europene de profil, pentru schimb de idei și
bune practici de care vor beneficia fermierii din România.
• Demersuri Club privind reglementarea unor probleme
specifice (înmatriculare utilaje agricole, ITP, RAR,
omologare), care decurg din aplicarea legislației curente;
inițierea unor demersuri la nivelul autorităților locale,
naționale sau chiar internaționale pentru modificarea
cadrului legislativ în favoarea rezolvării acestor probleme.

CONCLUZII
• Activitățile de consiliere personalizată sunt la dispoziția membrilor Clubului, cărora le oferim soluții
personalizate ce țin cont de mai mulți factori specifici unei ferme sau perioadei de dezvoltare a unei
ferme.

• Fermierii sunt informați despre acțiunile Clubului prin platforma online, www.cfro.ro, și pe
Facebook, iar membrii și partenerii Clubului prin buletine informative.
• Un sector optimizat trebuie să conducă către o utilizare eficientă a resurselor, deoarece viitoarele
provocări cu siguranță o vor impune ca o necesitate.
• Rezultatele serviciilor de consultanță utilaje agricole oferite de Club contribuie la creșterea
competitivității fermierilor și la o mai bună pregătire a acestora pentru provocările generate de
contextul actual politic, economic, social și de mediu.

VĂ MULȚUMIM!

