
VIITORUL TĂU ÎN ELITA AGRICULTURII EUROPENE!



Agricultura europeană este la răscruce: 
Reforma PAC, Pactul Ecologic European

Agricultura românească are nevoie de “busolă” 
model de dezvoltare: Performanță? Subzistență?



PREAMBUL

Avem randamente și producții istorice. 

Avem impredictibilitate datorită schimbărilor climatice.

Avem o problemă structurală, istorică, majoră, care se amplifică: 

deficitul de balanță comercială la produse agro-alimentare.



Agricultura românească are un potențial extraordinar de creștere.

Sunt necesare acțiuni care să transforme dezavantajele structurale 
și sistemice în oportunități de dezvoltare.

Responsabilitatea noilor generații de fermieri este de a crea 
valoare adaugată peste activitatea agricolă existent.

AGRICULTURA, PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI



Agricultura românească are un potențial 
extraordinar de creștere, având ca vectori:

• TEHNOLOGIE: Agricultura 4.0

• ANTREPRENORIAT: Creare de valoare adăugată în 
agricultură

• FINANȚARE: Creșterea capitalului investit în 
dezvoltare

• MANAGEMENTUL RISCULUI: Asigurarea 
predictibilității și rezilienței afacerilor

• RESURSE UMANE: Atragerea tinerilor și 
responsabilizarea noilor generații de fermieri 

Sunt necesare acțiuni care să transforme 
dezavantajele structurale și sistemice în 
oportunități de dezvoltare.



AGRICULTURA 4.0



CREARE DE VALOARE ADĂUGATĂ ÎN AGRICULTURĂ



CREȘTEREA CAPITALULUI 
INVESTIT ÎN DEZVOLTARE



MANGEMENTUL RISCULUI,

PREDICTIBILITATE, 
STABILITATE, REZILIENȚĂ



RESPONSABILIZAREA
NOILOR GENERAȚII

DE FERMIERI



Competitivitate și responsabilitate socială
printr-un model românesc de agricultură

performantă



OBIECTIV PRINCIPAL
Sprijinirea fermierilor prin promovarea unui model românesc de 

agricultură performantă și valorificarea specificului național

REPREZENTARE
RO - BXL

CONSILIERE
CONSULTANȚĂ

FORMARE
RESURSE UMANE

INFORMARE
COMUNICARE01 02 03 04



▪ Analiză Politici Europene și elaborare 
proiecte europene

▪ Servicii cu valoare adăugată pentru fermieri

Parteneriate cu universități, 
organizații naționale

05 06 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 
INSTITUȚIONALE

ALIANȚE PENTRU 
DEZVOLTARE

2021
Noi inițiative



REPREZENTARE



TEME PRIORITARE / REALIZĂRI – MADR

Planul Național Strategic (PNS)

PNRR – pregătim optimizarea PNRR în 2023; Focus: irigații, desecare, 
depozite.

Strategia națională de gestiune integrată a apei și solului pentru 
agricultură – Planificare financiară multi-anuală și multi-sursă: Guvern, 
Privat, European.

Legea comasării și consolidării terenurilor agricole – Clubul Fermierilor 
Români și Coaliția pentru Dezvoltarea României

Promovarea Modelului Românesc de Fermă Multi-Performantă
(Economic-Mediu-Social)



TEME PRIORITARE / REALIZĂRI – COMAGRI

Comisiile pentru Agricultură din Camera Deputaților 
și Senat din Parlamentul României

Legea comasării și 
consolidării terenurilor 

agricole 

Legea Arendei/Codul 
Civil: contract de arendă

extins, predictibil, 
favorabil investițiilor

Legea vânzării 
terenurilor agricole



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.



PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

(PNRR Optimizat-2023)

PNS (2023-2027): 

finatare irigatii

ACCESUL ȘI GESTIUNEA APEI PENTRU AGRICULTURĂ: 
PROGRAME DE FINANȚARE

Strategia Nationala pentru Gestiunea Integrata a 
Apei pentru Agricultura

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 

(2021-2027)

2021-2022: 

PNDR - Perioada Tranziție

2023-2027: Eco-Scheme 
(Pilonul 1) și Angajamente 
de agro-mediu (Pilonul 2)

FINANȚĂRI PRIVATE 

ALE FERMIERILOR



NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ
COMPETITIVITATE FERME



FACTORI DE INFLUENȚĂ COMPETITIVITATE

▪ Noile cerințe ale PAC pentru mediu și climă: 

▪ În pilonul I - eco-schemele (min. 25% din buget plăți directe) 

▪ În pilonul II - creșterea la 35% a măsurilor pt. mediu și climă

▪ Propunerile din cele două strategii: F2F și Biodiversitate, dar mai ales:

▪ Reducerea cu 50% a pesticidelor și cu 50% a pesticidelor periculoase până în 2030

▪ Reducerea îngrășămintelor chimice cu 20% până în 2030

▪ Reducerea anti-microbienelor cu 50% până în 2030

▪ Scoaterea din agricultură a 10% din suprafața fiecărei ferme până în 2030   

▪ Rezultatele acestor cerințe: 

▪ Reducerea productivității și producției agricole – cu 12% la nivelul UE

▪ Compensarea parțială a pierderilor prin creșterea prețurilor la anumite culturi – 17%

▪ Riscul datorat creșterii importurilor de produse agro-alimentare la prețuri mai mici 



FACTORI DE INFLUENȚĂ COMPETITIVITATE 
FERMIERI DIN ROMÂNIA

▪ Noile prevederi ale PAC – eco-scheme – 25% din bugetul alocat statelor membre pentru plățile directe 

▪ În cazul României: circa 550 M.Euro/an

▪ Noile cerințe de bune practici agricole – GAEC 8 – 4% din terenul arabil al fermei alocat elementelor 

neproductive, inclusiv lăsat pârloagă 

▪ Bugetul anual al României din FEGA – circa 1,96 miliarde Euro/an 

▪ Creșterea datorită convergenței externe cu circa 20 Euro/ha (3,99 Euro/ha/an), de la 195.5 
Euro/hectar la 215,4 Euro/ha până în 2027 inclusiv

▪ Suprafața de referință – reducerea de la 9,7 Mha actualmente - la 9,24 Mha din 2023 (pentru calcul 

buget alocat României)

▪ Deciziile politice adoptate de România în cadrul Planului Național Strategic PAC



FACTORI DE INFLUENȚĂ COMPETITIVITATE 
FERMIERI DIN ROMÂNIA

▪ Plata de bază se va reduce de la aprox. 180 Euro/ha la 91 Euro/ha, din cauza bugetului alocat eco-
schemelor

▪ Soluții: fermierii trebuie să aplice eco-scheme și sprijin cuplat, de aici și nevoia unei analize în 
vederea aplicării de soluții optime pe fiecare fermă în parte 

▪ Cerințele celor două strategii F2F și Biodiversitate: nu este încă foarte clar momentul aplicării cerințelor 
celor două strategii și nici cât îi va reveni României coeficientul de reducere, dar pentru reducerea 
utilizării pesticidelor, a îngrășămintelor și anti-microbienelor, este de nevoie de:

▪ Aplicarea de noi metode de practicare a agriculturii

▪ Aplicarea managementului integrat al bolilor și dăunătorilor 

▪ Utilizarea de soiuri mai rezistente la boli și dăunători (soiurile vechi), rotația culturilor etc.

▪ Introducerea digitalizării

▪ Introducerea agriculturii de precizie  



CONSILIERE ȘI 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



PORTOFOLIU CFRO BROKER DE ASIGURARE

Creșterea cotei de piață CFRO Broker de Asigurare de la 7% în 
2017 la 17% în 2021

Peste 1.700 de clienți în 2021

155% creștere număr de clienți noi față de 2020

Lansare serviciu pentru consiliere și consultanță tehnică pentru 
depunerea dosarelor la AFIR SM 17.1. În 2021 s-au consiliat la AFIR 
peste 1370 de cereri depuse de fermieri prin serviciile gratuite oferite
de către Broker.

(*) În 2021 s-au asigurat 2,925 milioane ha (din informațiile din piață)

CULTURI
91%

ALTELE
9%

PRIME INTERMEDIATE - 2021



PARTENERIAT CLUB – BROKER PENTRU FERMIERI

• Simplificare ghid AFIR pentru SM 17.1 în 2019 

• Propuneri preluate și incluse în ghidurile actualizate 2020 și 2021

• Suplimentare fonduri alocate pentru sesiunea 2021, de la 10 milioane Euro la 31,2 milioane Euro.

• Prelungirea termenului de depundere a cererilor de finanțare, de la 31 octombrie la 16 decembrie 
2021.

• Posibilitatea ca fermierul să-și mărească producția eligibilă și să-și poată asigura producția 
obtenabilă (din câmp) prin plata unei prime suplimentare neeligibile.

• Eligibilitatea unor acoperiri care fac parte din pachetele de riscuri ale asigurătorilor.

• Propuneri de modificare / completare SM management risc pentru PNS, ca urmare a consultării cu 
fermierii și participării la consultările grupului de lucru de la nivelul MADR.



CONSULTANȚĂ COMERȚ CU CEREALE



CONSULTANȚĂ

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

• Analize adaptate nevoilor și cerințelor specifice 
ale fermierilor;

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

• Capitalizarea potențialului de valoare adăugată a 
recoltei, în funcție de dorințele fermierului.

CONSULTANȚĂ | CÂND? UNDE?

CONSULTANȚĂ HEDGING PROTECȚIE CONTRACTUALĂ MEDIERE ȘI MITIGARE





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

Echilibrul relațional între fermieri și cumpărători

Maturizarea pieței de agribusiness din România

Construirea unui sistem de bune practici în domeniu

Cooperarea | Relaționarea | Restabilirea încrederii



BENEFICII PENTRU FERMIERI

Protecție contractuală standardizată conform cutumelor agri vest europene

Sisteme de mediere și arbitraj în echitate

Angrenarea CONCORDE la nivel de reprezentare europeană

Prin Proiectul CONCORDE, fermierii vor avea acces la:



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.

Informari periodice privind piata utilajelor agricole (raport de piata, 
recomandari, noutati, tendinte etc).

Asigurari agricole utilaje agricole in conditii speciale pentru membrii 
Clubului.

Program de formare pentru operatorii de utilaje.

CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE

http://www.ceettar.eu/


ACTIVAREA ȘI CONSOLIDAREA NOULUI SERVICIU DE 
CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE

Identificarea nevoilor concrete de formare din cadrul fermei

Realizarea de cursuri de formare accelerată pentru fermier

Realizarea de cursuri de formare pentru operatorii de mașini agricole

Realizarea de cursuri de pregătire a fermierilor ca urmare a aplicarii prevederilor PAC și PEE

FORMARE



COMUNICARE ȘI REPREZENTARE

• Comunicare și colaborare cu centrele regionale ale producătorilor sau distribuitorilor de 

mașini agricole

• Comunicare și colaborare cu organismele locale ale finanțatorilor de utilaje agricole

• Comunicare și colaborare cu brokerul de asigurare al Clubului Fermierilor

• 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.

ACTIVAREA ȘI CONSOLIDAREA NOULUI SERVICIU DE 
CONSULTANȚĂ UTILAJE AGRICOLE

http://www.ceettar.eu/


SCHIMBUL DE GENERAȚII ȘI 
ATRAGEREA TINERILOR ÎN AGRICULTURĂ





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.



O nouă generație de lideri în agricultură:
• Pregătirea tinerilor pentru preluarea conducerii fermei în condiții optime; 
• O viziune integrată de business pentru creșterea competitivității fermelor; 
• Construirea și menținerea unei rețele puternice a tinerilor lideri din agricultură, vectori 

de imagine și de interese comune.

OBIECTIVE PROGRAM ȘI PROFIL PARTICIPANȚI

Tineri cu vârsta până la 35 ani, absolvenți de facultate: 
• Copiii fermierilor membri în Clubul Fermierilor Români sau tineri din familii de fermieri 

cu exploatația înregistrată la APIA; 
• Dornici să-și dezvolte competențele în managementul afacerii;
• Interesați să preia și să crească afacerea familiei;
• Dornici și dispuși să se implice în comunitate.



• Administrarea afacerii;

• Management strategic;

• Simulări de business;

• Family business (părinți și tineri);

• Setare și monitorizare obiective;

• Marketing și comunicare în agribusiness;

• Vânzare și tehnici de negociere;

• Leadership;

• First time manager;

• 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.

Cursurile sunt interactive, cu activități practice și studii de caz. 

Transferul de cunoștințe, metode și concepte se face prin raportare permanentă la afacerea de familie.

PROGRAMA SERIA 2021 - 2022



95 DE TINERI ABSOLVENȚI PRIMELE 3 SERII

• 17 tineri absolvenți sesiunea 
2019-2020

• 30 tineri absolvenți sesiunea 
2020-2021

• 58 tineri participanți, din care 7 
tineri Republica Moldova
sesiunea 2021-2022

• Stagii internship 2019: 
Bruxelles

• Stagii internship 2021: 
MADR, MMAP,  Comisiile de 
Agricultură din Parlamentul 
României





ANTREPRENOR ÎN AGRICULTURA 4.0

Clubul Fermierilor Români a lansat programul “Antreprenor în Agricultura 4.0” noiembrie 2021, 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.



PROFIL PARTICIPANȚI ȘI DETALII PROGRAM

• Perioada de derulare program: decembrie 2021 – martie 2022, 5 săptămâni

• 21 participanți.

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

• Cursurile la sală au loc în București.

• Taxa de participare include strict costurile cursurilor și costurile administrative

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



INFORMARE - COMUNICARE



PLAN DE ACȚIUNE: INFORMARE - COMUNICARE



SITE NOU CLUB

Platforma online Clubul 
Fermierilor Români, 
www.cfro.ro, prezintă într-o 
structură optimizată informațiile 
despre programele și proiectele 
Clubului și reflectă direcțiile 
strategice de acțiune:

• Reprezentare
• Informare
• Formare
• Consultanță

http://www.cfro.ro/


PREȘEDINȚIE ROTATIVĂ CLUB



MECANISM NOU DE COORDONARE CLUB

1 iulie 2021

• Instituirea Principiului de președinție rotativă a Clubului pentru perioade de 6 luni: fiecare regiune

va asigura Președinția pentru 6 luni;

• Instituirea Mecanismului (informal) de Troică a Președinției Clubului, formată din Președintele în

exercițiu, fostul Președinte regional, viitorul Președinte regional.

Președinția rotativă a Clubului pentru perioade de 6 luni

• 1 iulie – 31 decembrie 2021: Dan HURDUC, Regiunea Moldova

• 1 ianuarie – 30 iunie 2022: Laszlo BECSEK, Regiunea Centru

• 1 iulie – 31 decembrie 2022: Nicolaie APOPI, Regiunea Banat



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, Copa-

Cogeca, 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)



VĂ MULȚUMIM!


