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DIRECȚII STRATEGICE
PROGRAME FORMARE



FORMARE ȘI LEADERSHIP

• Program de pregătire a tinerilor fermieri pentru asumarea implicării lor în 

activități de promovare a intereselor fermierilor; 

• Program de perfecționare managerială adresat antreprenorilor din agricultură; 

• Creșterea calității învățământului vocațional agricol.



TINERI LIDERI PENTRU AGRICULTURĂ

• Administrarea afacerii; Management strategic; Simulări de business;

• Marketing și comunicare în agribusiness;

• Vânzare și tehnici de negociere;

• Leadership; Managementul resurselor umane; 

• Comunicare și vorbire în public; Diplomație și protocol; 

• Tehnologie; Legislativ-juridic și tehnică legislativă; Fiscal-audit;

• Reforma PAC și Pactul Ecologic European;

• Comerț cu cereale; Asigurări agricole.



ANTREPRENOR ÎN AGRICULTURA 4.0 

• Managementul strategic al fermei; 

• Fiscalitate și contabilitate;

• Managementul vânzărilor și negocierea contractelor;

• Fizionomie și comportamente putere de negociere în funcție de 

interlocutor;

• Direcțiile europene privind noua Politică Agricolă Comună;

• Accesare de fonduri europene.



DIRECȚII STRATEGICE:
TEHNOLOGIE



TEHNOLOGIE

Serviciul de Consultanță utilaje agricole este lansat în premieră în 

România de Clubul Fermierilor Români, o asociație de fermieri.

• Evaluarea nevoilor reale ale fermierilor în funcție de specificul 

fermelor și activităților care implică utilaje agricole;

• Identificarea unor soluții aplicate la problemele cu care se confruntă 

fermierii în legătură cu utilajele agricole;

• Reprezentarea fermierilor în relația cu producătorii și distribuitorii 

de utilaje agricole, cu autoritățile locale și centrale.



DIRECȚII STRATEGICE:
REPREZENTARE ȘI SPRIJINIRE FERMIERI



SPRJIN DIRECT PENTRU FERMIERI

Susținerea zonelor cu alte tipuri de constrângeri naturale prin includerea unei Sub-

diviziuni aplicabile pentru zonele cu alte constrângeri, precum secetă și arșiță, în zonele 

cu potențial scăzut și mediu pentru practica agricolă din:

• Dobrogea: jud. Tulcea, Constanța 

• Centrul și Sudul Moldovei: jud. Galați, Bacău, Iași, Vaslui

• Oltenia: jud. Dolj, Olt

în contextul în care nu există posibilitatea utilizării unor sisteme de irigații.



SPRJIN DIRECT PENTRU FERMIERI

• Propunerea Clubului Fermierilor Români este ca valoarea Sub-diviziunii Eco-schemei

să fie de 30 EURO/hectar (cumulată la eco-schema „Practici benefice pentru mediu

aplicabile în teren arabil”).

• Fermierii din aceste zone realizează afaceri agricole la limita profitabilității și nu pot

avea acces la alte intervenții, precum Sprijinul Cuplat Vegetal, din cauza efectului

multi-anual al secetei și arșiței.



CONSECINȚE

Diminuarea subvenției, va conduce în timp la falimentul acestor activități economice,

Conduce la lipsa realizării unui echilibru socio-economic la nivel național:

• depopularea zonelor;

• renunțarea la activitățile agricole;

• instalarea unor efecte de mediu agresive, nefavorabile agriculturii, precum

accentuarea procesului de deșertificare.



ARGUMENTE

• Propunerea Clubului este în acord cu recomandările Comisiei Europene prin reforma

PAC, conform căreia acțiunea acesteia trebuie să aibă o dimensiune regională și

specifică, care să susțină pierderile financiare aferente aplicării eco-schemei,

• Subdiviunea eco-schemei determină adaptarea tehnologiilor agricole în zonele

respective prin economisirea apei, protejarea calității solului și a biodiversității,

utilizarea de culturi tolerante și rezistente la secetă și protecția mediului.


