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OBIECTIVELE DELEGAȚIEI:

Prezentarea Clubului Fermierilor Români către reprezentanții României pentru agricultură la 
Comisia Europeană, Parlamentul European, DG AGRI, European Landowners’ Organization 
(ELO), Asociații de fermieri din țări UE: mandatul Clubului privind reforma PAC, Agenda de 
Acțiune Europeană 10+, Temele de Interes prioritar pentru Agricultura Românească.  

Cunoașterea poziției, acțiunilor planificate, impactului anticipat al reformei PAC. 

Stabilirea de parteneriate cu asociații similare din țări UE, cunoașterea pozițiilor și stabilirea 
condițiilor pentru acțiuni comune (lobby la Bruxelles). 

În perioada 28 – 30 noiembrie 2018, membrii Consiliului Director al Clubului Fermierilor Români pentru 
Agricultură Performantă s-au deplasat într-o vizită de lucru la Bruxelles. 

Nr Nume Companie Funcție 
companie Funcție Club

1 NICUȘOR ȘERBAN AGROSERV MĂRIUȚA SRL Director general Președinte

2 LASZLO BECSEK BIOFARM SRL Director general Vicepreședinte

3 NICOLAIE APOPI POPAGRA SRL Director general Vicepreședinte

4 DAN HURDUC EVEL-H COMPANY SRL Director general Membru CA

5 CONSTANTIN SCARLAT AGRALMIXT SA Director general Membru CA

6 SANDOR DARABONT SADELLI PRODCOM SRL Director general Membru CA

7 PAVEL VLAD LOCACOMBINE SRL Director general Membru CA

8 MANIU VONICA VONICA MANIU I.I. Director general Membru CA

9 GHEORGHE DUME UNIC PRODCOM SRL Director general Membru CA

10 GHEORGHE-FLORIN 
TIUTIU EROS N. TITULESCU SA Director general Membru CA

11 JABBAR KANANI AGRICOVER SA Președinte Membru CA

12 FLORIAN IONEL 
CIOLACU AGRICOVER SA Vicepreședinte Director executiv
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Întâlnire cu dl. Achim Irimescu, Reprezentantul României pentru Agricultură la CE și PE  (Reprezentanța 
Permanentă a României la UE)

Întâlnire cu membrii delegației pentru informare în legătură cu întâlnirile programate;

Prezentarea Clubului, poziția față de reforma PAC post 2020;

Prezentarea cadrului actual al reformei PAC, riscurile pentru fermierii români, mandatul ofi cial 
al Guvernului României pentru negocierile privind reforma PAC. 

Miercuri, 28.11.2018

Întâlnire cu dl. Mihail DUMITRU, Director general adjunct DG AGRI și directori din cadrul organizației

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

Care sunt perspectivele reale ale afacerilor în agricultură după 2020? Ar putea agricultorii din 
UE să producă produse agricole de o calitate mai bună și la prețuri accesibile, cu un efect mai 
puțin dăunător asupra mediului? Cum?

Cât de mult va afecta reforma PAC competitivitatea fermelor medii - mijlocii și mari? Peste 4340 
de ferme din România lucrează între 300 și 4000 ha terenuri agricole. Aceste ferme trebuie să 
se despartă pentru a supraviețui?

Mutarea banilor de la fermele medii - mari la fermele mai mici ar reuși cu adevărat să facă aceste 
mici ferme competitive și capabile să umple golul pentru producția de pe piață - să producă 
mai mult pentru a acoperi nevoile suplimentare ale pieței?

Întâlnire cu dl. Achim IRIMESCU, 
Reprezentantul României pentru 
Agricultură la CE și PE

1. 

2. 

3. 



4

Fermierii români înțeleg nevoia de mai multă protejare a mediului, dar vor fi stimulente pentru 
a face acest lucru?

Ce se va întâmpla dacă administrația statului membru nu va aproba în timp util planul strategic 
și agricultorii nu primesc plăți directe în primul an sau în anii următori?

Care sunt șansele ca fermele medii si medii spre mari să acceseze fondurile pentru dezvoltare 
rurală pentru a investi în cercetare și inovare? Cu un procent atât de mic în regimul actual nu 
există nici o șansă ca acest tip de ferme să continue.

Reprezentanții Clubului au prezentat poziția vis-a-vis de măsurile de reformă PAC, argumentând concret 
riscurile majore generate de plafonarea subvențiilor așa cum este acum propusă de Comisie, asupra 
existenței fermelor performante în România, impactul asupra planurilor de investiție, oprirea programelor 
de modernizare, punerea la risc a securității alimentare a populației. 

Au fost prezentate poziții tehnice detaliate privind pachetul de măsuri de mediu, elaborarea Planurilor 
Naționale Strategice, măsurile de stimulare a dezvoltării agriculturii durabile etc. 

ANEXA 1: Poziția Clubului față de propunerile de măsuri în Reforma PAC-post 2020

ANEXA 2: Poziția Clubului (elemente tehnice) privind măsuri în reforma PAC

4. 

5. 

6. 

Dl. Mihail DUMITRU, 
Director General Adjunct al DG AGRI,
 și membrii DG AGRI

Membrii delegației Clubului Fermierilor 
Români, împreună cu dl. Achim IRIMESCU, 
dl. Mihail DUMITRU și membrii DG AGRI
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Întâlnire AGRILAND: vizitarea fermei-pilot și prezentări privind managementul integrat al fermelor

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

Prezentarea fermei FERME PILOTE, una dintre cele mai performante din regiune, și vizită în 
teren. Speaker: Philippe LeClercq, Managing Director Groupe Carre.

Prezentarea activității AGRILAND. Prezentare privind managementul integrat al fermelor. 
Speakeri: Martin de Cock de Rameyen, CEO & Managing Director, și Damien de Riberolles, 
Director General.

Joi, 29.11.2018

Membrii delegației Clubului Fermierilor Români, 
împreună cu dl. Damian de RIBEROLLES, 
dl. Martin de COCK DE RAMEYEN (Agriland)
și dl. Philippe LECLERCQ
(Groupe Carre).
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Întâlnire la Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală de la Parlamentul European

Întâlnire cu membrii Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European: 
dl. Czesław Adam Siekierski, președinte Comisie, dna. Maria Gabriela ZOANĂ, vicepreședinte 
(SD), dl. Daniel BUDA, membru al Comisiei (PPE), dl. Sogor CSABA, europarlamentar (UDMR), 
invitați din partea Comisiei Europene și invitați de la Consiliul de Experți.

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

Impactul măsurilor de reformă PAC asupra competitivității fermelor medii - mijlocii și mari.

Argumente pentru respingerea măsurilor de plafonare a subvențiilor pe suprafață.

Riscuri și oportunități legate de întărirea măsurilor de mediu. Stimulente financiare ale PAC 
pentru protejarea mediului.

Importanța majoră a Planurilor Naționale Strategice: ce se va întâmpla dacă nu va fi  aprobat în 
timp util planul strategic? Risc pentru întârzierea plăților?

Care sunt măsurile pentru încurajarea fermelor medii si mari să acceseze fondurile pentru 
dezvoltare rurală pentru a investi în cercetare și inovare? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dl. Achim IRIMESCU, dl. Czesław Adam SIEKIERSKI 
(Președinte), dna. Maria Gabriela ZOANĂ 
(Vicepreședinte), dl. Daniel BUDA,
experți din Comisie

Dl. Achim IRIMESCU, dl. Sogor CSABA, 
dna. Maria Gabriela ZOANĂ
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Membrii delegației Clubului Fermierilor Români, 
dl. Sogor CSABA,  dl. Daniel BUDA, dl. Achim IRIMESCU, 
dna. Maria Gabriela ZOANĂ, reprezentanți ai Comisiei

Cu sprijinul europarlamentarilor români dna. Gabriela ZOANĂ și dl. Daniel BUDA au fost înaintate 
amendamente care vin să clarifice și să susțină poziția fermierilor români privind problemele majore din 
proiectul de Regulament privind planurile strategice de finanțare (plafonarea, măsurile de mediu etc.).

ANEXA 3: Amendamente promovate de europarlamentarii români Gabriela ZOANĂ și Daniel BUDA și 
susținute de delegațiile asociațiilor din Cehia, Slovacia și România.

Întâlnire cu Asociația fermierilor din Polonia – dl. Lech KUROPATWINSKI, președintele Asociației 
SAMOOBRONA, Polonia, dna. Malgorzata VERSET, Consiliul Național al camerelor Agricole, Polonia

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

CAP post 2020;

Cooperare și acțiuni comune Asociații fermieri România – Polonia.

Asociațiile din Polonia sunt interesate să susțină inițiative pentru promovarea unor poziții comune privind 
reforma PAC (menținerea bugetului PAC, plafonarea, măsurile de mediu etc.).

Membrii delegației Clubului Fermierilor 
Români și reprezentanții Asociațiilor de 
Fermieri din Polonia
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Întâlnire European Landowners’ Organization (ELO) – dl. Thierry de l’ÉSCAILLE, Secretar general ELO

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

Riscurile pentru fermierii performanți aduse de măsurile de reformă PAC post 2020;

Mecanismele puse la dispoziție de ELO pentru promovarea unor poziții și recomandări în 
negocierile privind măsurile de reformă PAC;

Bune practici europene de care pot să benefi cieze fermierii români prin participarea la 
programele inițiate de ELO;

Lansarea unor inițiative în cadrul ELO care să susțină parteneriatul pentru dezvoltare în țările 
Europei Centrale și de Est (agricultură de înaltă precizie etc.).

Întâlnire Reprezentanța Permanentă a BERD la UE – dl. Gwilym JONES, Directorul Reprezentanței 
BERD

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

Prezentarea Agendei Europene a Clubului;

Prezentarea Programului BERD privind Policy Dialogue cu CE și PE;

Prezentarea unor inițiative BERD care sprijină accesul fermierilor la tehnologie modernă, 
managementul de către BERD a unor programe de interes național în agricultură și îmbunătățiri 
funciare.

VINERI, 30.11.2018

Dl. Thierry de l’Escaille, 
secretar general și CEO ELO și membrii 
delegației Clubului Fermierilor Români
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Întâlnire cu Asociații ale fermierilor din Cehia și Slovacia

Participanți: Dl. Martin PÝCHA, Președintele ZSCR (Agricultural Association of the Czech Republic), 
Vicepreședinte AKCR (Czech Agrarian Chamber), Vicepreședinte Cogeca (Dl. Pycha), Dl. Martin FANTYŠ - 
Secretar General al AKCR, Ambasadorul Cehiei pe lângă UE/CE-PE; Reprezentanții Permanenți ai Cehiei: Dl. 
Neměc și Dl. Lames.

Subiectele discutate în cadrul întâlnirii:

CAP post 2020;

Cooperare și acțiuni comune Asociații fermieri România – Cehia și Slovacia.

Asociațiile din Cehia și Slovacia sunt interesate să susțină inițiative pentru promovarea unor poziții comune 
privind reforma PAC (menținerea bugetului PAC, plafonarea, măsurile de mediu etc.).

Membrii delegației Clubului Fermierilor 
Români și reprezentanții Asociațiilor de 
Fermieri din Cehia și Slovacia


