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Nicușor Șerban
Președinte decembrie 2018 – iunie 2021
Clubul Fermierilor Români

Noi, Clubul Fermierilor Români, am demonstrat până acum 
că avem o abordare globală, integrată, la nivel european și 
național, a direcțiilor de dezvoltare a agriculturii românești. 

Suntem preocupați și obligați de schimbările anunțate în 
politicile europene de mediu și agricultură să ne adaptăm 
capacitatea pentru a valorifica fiecare Euro disponibil din 
2023 pe noile reguli PAC, bazate pe indicatori de perfor-
manță și valorificarea specificului local. 

În calitate de președinte al Clubului și membru fondator, 
am făcut o propunere privind noul mecanism de conducere, 
pentru angajarea mai activă a membrilor din regiuni la actul 
de reprezentare în relația directă cu autoritățile centrale 
care conduc agricultura românească, pentru a propune 
cele mai bune soluții în susținerea performanței la nivelul 
fiecărei regiuni agricole din România.

Noi, Clubul Fermierilor Români, ne-am consolidat identi-
tatea prin acțiunile noastre, ne-am întărit echipa executivă 
și am convins tot mai mulți fermieri să ni se alăture, urmând 
un plan care pune în centrul său două teme esențiale: com-
petitivitatea afacerilor agricole și creșterea responsabilității 
și implicării sociale a fermierilor membri.
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Dan Hurduc
Președinte iulie – decembrie 2021
Clubul Fermierilor Români

Misiunea noastră este să transformăm modelul românesc 
de agricultură performantă în bună practică europeană, prin 
dezvoltarea și promovarea inițiativelor legislative care să fie 
favorabile fermierilor. Asigurăm reprezentarea fermierilor din 
România la nivel național și european.

În cadrul grupurilor de lucru și reuniunilor regionale cu fer-
mierii, punem în dezbatere deciziile strategice care urmează 
să fie adoptate prin reforma PAC, riscurile și oportunitățile 
privind creșterea competitivității în agricultură în contextul 
unui buget european diminuat și creșterea extraordinară a 
ambițiilor de mediu ale Uniunii Europene.

În cadrul mecanismului de Președinție rotativă care asigură 
coordonarea Clubului, fiecare Președinte are un mandat 
de 6 luni, timp în care vine cu un proiect de regiune prin 
identificarea problemelor importante regionale și dezvoltarea 
unui plan de acțiune și promovare de care să beneficieze toți 
fermierii din regiunea respectivă.

Mi-am asumat primul mandat al Președinției rotative, perioadă 
în care urmăresc cu prioritate și mă implic în consultările pentru 
elaborarea PNS, a Strategiei de gestiune integrată a apei, 
implementarea Proiectului Concorde, derularea proiectelor 
specifice regiunii Moldova, activarea Comitetelor executive 
regionale și desfășurarea Conferințelor Regionale ale Clubului 
pentru asigurarea informării, consultării și identificării proble-
melor reale ale fermierilor din toate regiunile agricole.
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Stimați membri și parteneri,

Cu sprijinul dumneavoastră, al femierilor, pentru dumneavoastră, 
fermierii, Clubul Fermierilor Români și-a concentrat toată energia 
în 2021 pe acțiuni concrete cu impact direct asupra competitivității 
afacerilor pe care le conduceți, asigurarea stabilității și creșterea 
rezilienței fermelor: informare permanentă, consultanță specializată 
pentru comerțul cu cereale și valorificarea mai eficientă a producției 
agricole, consultanță pentru gestiunea riscurilor, formare profesională, 
reprezentarea și promovarea intereselor dumneavoastră în fața 
autorităților de la București și Bruxelles. 

Creșterea implicării dumneavoastră în dialogul direct cu miniștrii 
agriculturii și ai mediului, cu autoritățile din subordinea acestor 
ministere, cu liderii din Parlamentul României responsabili 
pentru agricultură, cu conducerea autorităților locale și regionale, 
s-a realizat în cadrul conferințelor regionale și grupurilor de lucru 
tematice (fizic și online), sau ori de câte ori situația a impus, pe 
temele pe care dumneavoastră le-ați identificat ca fiind de interes 
strategic: irigații-desecare, măsuri de sprijin, Planul Național 
Strategic, Eco-scheme etc.

Am lansat și susținem discuții oficiale între fermieri și Guvernul 
României pentru elaborarea unei Strategii naționale de gestiune 
integrată a apei pentru agricultură, pentru legea comasării și 
consolidării terenurilor agricole, pentru legea arendei, pentru Planul 
de tranziție și Planul Național Strategic 2021-2027. 
Suntem acum în proces de analiză și planificare a acțiunilor prioritare 
pentru anul 2022.

Dorim să continuăm și să amplificăm programele care să asigure 
buna dumneavoastră reprezentare la Guvern și Parlament, 
formarea unei noi generații de lideri în agricultură, mai multe 
servicii de consultanță cu impact măsurabil pentru afacerea pe care 
o conduceți, informarea și pregătirea dumneavoastră pentru ca 
schimbările din PAC și politica de mediu să vă aducă beneficii și nu 
pierderi. 

Vrem să continuăm activitatea cu sprijinul dumneavoastră, pentru 
dumneavoastră!
      
Cu deosebită considerație,
Florian CIOLACU
    
 

Director executiv
Clubul Fermierilor Români 
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PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI 
CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI
SINTEZA REZULTATELOR 2021

REPREZENTARE și 
COMUNICARE – INFORMARE

Comunicare cu fermierii membri și parteneri 
ai Clubului

• Preluare și documentare mesaje și probleme semnalate de fermieri
• Realizare studii de opinie în rândul fermierilor pe teme de interes în agricultură 
• Consultări și informări cu fermierii privind adresele și documentele de poziție transmise către 

autorități și mass media.
• Informări transmise fermierilor membri privind adresele transmise autorităților, stadiul negocierilor 

PAC, lansare proiecte, derulare programe, comunicate de presă.
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Întâlniri și demersuri la nivelul autorităților din 
România pentru susținerea intereselor fermierilor, 
la care au participat fermieri membri în Club și 
reprezentanți ai Consiliului Director
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
• Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, AM PNDR, Direcția Generală Politici Agricole, RICA,         

Direcția Industrie Alimentară
• AFIR, ANIF, APIA
• Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
• Administrația Națională Apele Române, Direcția de Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Agenția 

Națională pentru Arii Naturale Protejate, Administrația Fondului pentru Mediu, Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului.

• Ministerul Cercetării și Digitalizării
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
• Guvernul României
• Guvernul României - Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă
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Grupuri de lucru
• Consultări regionale cu membrii Clubului privind 

elaborarea eco-schemelor (PNS).
• Reuniuni grupuri de lucru MADR pentru elaborarea 

Planului Național Strategic, ghidurilor consultative 
PNDR pentru perioada de tranziție, eco-scheme, 
strategia națională de gestiune integrată a apei și 
solului pentru agricultură, elaborarea propunerilor 
privind înființarea și funcționarea Fondului Național 
de gestiune integrată a Riscurilor în Agricultură.

• Reuniuni grupuri de lucru Guvernul României - 
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă privind 
mediul și schimbările climatice.

• Consultări legislative în Comisia pentru Agricultură 
a Camerei Deputaților și Senat: legea comasării 
și consolidării terenurilor agricole, legea vânzării 
terenurilor agricole, legea arendei, codul rural, 
legea practicilor comerciale neloiale.

Comunicare la nivelul 
autorităților europene și 
a asociațiilor europene 
de fermieri

• Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles 
pe lângă Uniunea Europeană, secția Agricultură

• Europarlamentarii români din Comisia de Agricultură 
din Parlamentul European

• Comisia Europeană, DG Agri
• European Landowners’ Organization (ELO) – Clubul 

este membru ELO din 2020
• Farm Europe
• Copa-Cogeca
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Mijloace de 
comunicare și de 
acțiune
• Adrese și documente de poziție ale Clubului
• Întâlniri ale grupurilor de lucru regionale (struc-

turi regionale Club)
• Întâlniri cu autoritățile naționale 
• Întâlniri cu reprezentați ai Ministerului Agricul-

turii și Dezvoltării Rurale din România și Minis-
terului Agriculturii și Industriei Alimentare din 
Republica Moldova 

• Întâlniri ale grupurilor de lucru MADR pentru 
elaborarea Planului Național Strategic

• Comunicate de presă
• Interviuri în mass media cu profil agricol și de 

business
• Buletine informative zilnice trimise către fer-

mieri
• Site Club și social media (Facebook, LinkedIn, 

Youtube)

Activitatea Clubului 
Fermierilor Români 
în cifre
• 40+ adrese și documente de poziție ale      

Clubului
• 100+ întâlniri cu autoritățile naționale
• 30+ ședințe și întâlniri grupuri de lucru MADR 

elaborare PNS
• 40+ ședințe și întâlniri grupuri de lucru regio-

nale Club
• 150+ buletine informative transmise către 

fermieri
• 40+ rapoarte privind piața cerealelor
• 15+ comunicate de presă transmise către mass 

media agricolă și de business
• 1200+ apariții în mass media: articole și intervi-

uri la TV, radio, online, social media, și preluări 
comunicate, informări și declarații Club în presă, 
TV, online, social media.
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• Scrisori concluzii întâlniri de lucru la MADR, Ministerul Mediului și Comisiile de Agricultură din 
Parlament

• Impact financiar secetă pedologică
• Propuneri tineri fermieri pentru stagii de internship la MADR, Ministerul Mediului și Comisiile de 

Agricultură din Parlament
• Scrisoare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei privind studiul de 

desecare din sud-vestul României (proiect Club)
• Adresă ANIF privind amenajările pentru irigații
• Fonduri alocate Submăsura 17.1 în 2021
• Poziție Club privind programele pentru agricultură propuse prin PNRR
• Scrisoare către MADR privind Conferința Regională Club Centru
• Scrisoare către MADR privind Conferința Regională Club Moldova Sud
• Completare fișă Submăsura 14.1 instalare tineri fermieri
• Participare grupuri de lucru PNS, PNDR
• Poziție comună CFRO – CDR comasare și consolidare terenuri agricole 
• Poziție comună CFRO – FNCR sprijin cuplat măsuri cartof
• Protocol colaborare CLUB – FNCR
• Comunicat alianța CLUB – FNCR 
• Adresă MADR calendar grupuri de lucru elaborare PNS
• Finanțare prin PNRR a refacerii sistemelor de irigații la nivel național
• Producători autohtoni și certificare produse românești
• Poziție comună CFRO – FNCR privind suprafețele cultivate cu cartof
• Notă conceptuală – Proiect ”Sistem de garanție și returnare pentru reutilizarea sticlei” 
• Notă conceptuală privind stațiile de biogaz - transformarea materiei prime în energie electrică 

și termică
• Scrisoare concluzii întâlnire Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
• Scrisoare către MADR privind Conferința Regională Club Moldova Nord
• Propuneri Submăsurile 4.2 și 6.1 către MADR / AMPNDR
• Lansare înscrieri tineri fermieri în programul ”Tineri Lideri pentru Agricultură” seria III
• Mecanism nou de coordonare Clubul Fermierilor Români
• Scrisoare către MADR privind Conferința Regională Club Dobrogea
• Lansare Proiect Concorde pentru bune practici privind comerțul cu cereale
• Propuneri Submăsura 14.1
• Scrisoare privind finanțarea sistemelor de desecare și drenaj
• Scrisoare către MADR și ANIF privind sistemele de irigații
• Lansare propuneri privind elaborarea unei Strategii naționale de gestiune integrată a apei și 

solului pentru agricultură
• Concluziile grupului de lucru din regiunea Banat (strategie apa, desecare) – scrisoare MADR
• Scrisoare Conferința Națională privind Strategia de dezvoltare a sectorului de cartof 
• Susținerea programului de finanțare a refacerii sistemului de desecare și drenaj prin PNRR
• Studiu de caz referitor la producția de floarea soarelui 2021 și evaluarea privind valorificarea 

acesteia ca materie primă vs produse procesate
• Producții agricole 2021 România vs UE, status culturi în România
• Lansare program de perfecționare managerială ”Antreprenor în Agricultura 4.0”
• Scrisoare către APIA privind repartizarea subvențiilor exploatației agricole
• Scrisoare către MADR privind Conferința Regională Club Banat
• Lansare seria III a programului de pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură” (2021-2022)
• Scrisoare prelungire sesiune curentă depunere cereri finanțare AFIR SM 17.1

Subiecte adresate prin Club 
prin documente transmise autorităților 
și comunicate de presă



10 |   www.cfro.ro

Alianțe cu alte 
organizații
• Coaliția pentru Dezvoltarea României – 

legea comasării și consolidării terenurilor 
agricole

• Federația ”Națională” a Cartofului din 
România – program național relansare 
sector cartof

• Academia de Studii Economice din 
București 

• USAMVB din Timișoara – lansare studiu 
”Rolul biomasei în conservarea mediului, 
dezvoltarea rurală și reziliența fermelor 
agricole” în colaborare cu ASE București

• Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură

Parteneriate 
pentru susținerea 
învățământului 
agricol

• RFI România
• Asociația Presei Agricole din România
• CyberKnowledge Club – proiectul 

Robosera
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CONSILIERE ȘI 
CONSULTANȚĂ 
PENTRU FERMIERI

CLUBUL FERMIERILOR 
ROMÂNI BROKER DE 
ASIGURARE

Asociația Clubul Fermierilor Români este acționar 
în Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare 
din mai 2020, cand a devenit astfel prima organizație 
din România implicată direct în gestionarea riscurilor 
și asigurarea culturilor agricole, utilajelor, 
animalelor și bunurilor din ferme, cu misiunea 
de a reprezenta interesele fermierilor 
(www.cfrobroker.ro).

Împreună, Clubul și Brokerul au putere de 
reprezentare și negociere crescută în relația 
cu autoritățile și companiile de asigurări. Prin 
demersurile la nivelul MADR și AM PNDR, Clubul 
și Brokerul au obținut introducerea în ghidul AFIR 
pentru Submăsura 17.1 a unor prevederi care să fie 
în avantajul fermierilor și mărirea fondurilor alocate 
acestei submăsuri pentru anul 2021. 

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare are 
o dublă misiune: sprijină fermierii și le acordă 
consultanță în gestionarea riscurilor în afacerea lor 
și, prin activitatea curentă, contribuie la susținerea 
financiară a programelor și proiectelor Clubului 
Fermierilor Români, care vizează creșterea 
competitivității afacerilor agricole din România.
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Clubul Fermierilor Români oferă fermierilor interesați 
servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale: 
negociere parametrii contractuali, asistență și suport 
în toate aspectele legate de negocierea comercială, 
asigurare risc tranzacțional, mitigare, reprezentare 
fermier în cazul disputelor de orice natură, rapoarte 
de piață gratuite pentru membrii Clubului.

Anul acesta, Clubul 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, și a lansat Proiectul 
CONCORDE pentru promovarea și asigurarea 
respectării bunelor practici în comerțul cu cereale.

Proiectul CONCORDE se adresează fermierilor din 
România și urmărește stabilirea unui sistem de 
încredere și de bune practici comerciale, care să 
permită consolidarea relațiilor contractuale în piața 
de agribusiness între fermieri și traderi.
 
Prin dezvoltarea Proiectului CONCORDE fermierii vor 
avea acces la expertiză concretă și practică validată 
în procesul de contractare, facilitarea sprijinului 
specializat în soluționarea alternativă a disputelor 
comerciale, promovarea și reprezentarea intereselor 
în relația cu instituții relevante în comerțul cu cereale. 

CONSULTANȚĂ 
COMERȚ CU 
CEREALE
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FORMARE - EDUCARE
• Programul de pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură”

• Absolvire seria 2020-2021 (30 participanți)
• Lansare înscrieri și organizare cursuri pentru seria 2021-2022 (60 participanți)
• Extindere comunitate ”Tineri Lideri pentru Agricultură” în Republica Moldova 

• Stagii de practică absolvenți program ”Tineri Lideri pentru Agricultură” în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  
Comisiile de Agricultură din Parlamentul României

• Programul de perfecționare managerială ”Antreprenor în Agricultura 4.0”
• Lansare program și organizare cursuri seria 2021-2022 (21 participanți)

• Școala de vară ELO

PROIECTE SPECIALE PENTRU FERMIERI

1
2
3
4

5
6
7

8

9

Dezvoltarea Structurilor 
Regionale de acțiune și 
reprezentare a Clubului

Consultări privind 
elaborarea eco-schemelor 
în cadrul grupurilor de 
lucru regionale Club

Participarea Clubului 
Fermierilor Români la 
elaborarea viitorului Plan 
Național Strategic în 
cadrul grupurilor de lucru 
de la MADR.

Programul “Tineri Lideri 
pentru Agricultură” seriile 
2020-2021 și 2021-2022 
(integrator Fundația 
Leaders), pentru 
pregătirea viitorilor 
lideri pentru agricultura 
românească.

Lansarea Proiectului 
CONCORDE pentru 
promovarea și asigurarea 
respectării bunelor practici 
în comerțul cu cereale

Lansarea inițativei pentru 
elaborarea unei Strategii 
naționale de gestiune 
integrată a apei și solului 
pentru agricultură.

Programul de perfecționare 
managerială ”Antreprenor 
în Agricultura 4.0” seria 
2021-2022.

Lansarea studiului privind 
”Rolul biomasei în 
conservarea mediului, 
dezvoltarea rurală și 
reziliența fermelor 
agricole” contractat de 
Clubul Fermierilor Români 
și realizat de USAMVB 
din Timișoara și ASE 
București.

Participare la proiectul 
european de cercetare 
ERASMUS BLUE PRINT 
PROJECT, coordonat de 
ELO, care vizează 
viitoarele direcții privind 
consumul de produse 
chimice și îngrășăminte 
la nivel european.
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Februarie 
• Conferința Regională Club Centru, județul Covasna, 12 februrie. 

Fermieri participanți din județele Covasna, Mureș, Brașov, Harghita.
• Conferința online RFI România ”Agricultura românească într-o      

Europă mai verde”, 15 februarie.

Martie
• Conferința Regională Club Moldova Sud, județul Galați, 5 martie. 

Fermieri participanți din județele Vrancea, Galați, Brăila.

Aprilie
• Reuniune Clubul Fermierilor Români – Federația Națională       

”Cartoful” din România, București, 15 aprilie. Lansare parteneriat 
strategic CFRO – FNCR.

• Conferința online CCIFER ”Provocări și oportunități în agricultură”, 
15 aprilie.

Mai
• Conferința Regională Club Moldova Nord, județul Iași, 7 mai. 

Fermieri participanți din județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, 
Bacău, Vaslui.

• Conferința online A.P.A.R. ”Green Deal – Pact și impact”, 12 mai.

Iunie
• Conferința online Wall-Street ”Agricultura viitorului”, 3 iunie.
• Conferința Regională Club Dobrogea, județul Constanța, 4 iunie. 

Fermieri participanți din județele Constanța, Tulcea, Ialomița.

EVENIMENTE
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Iunie
• Conferința online Financial Intelligence ”Forumul România          

Digitală”, 15 iunie.
• Conferința online ZF AgroPower, 16 iunie.
Iulie
• Grup de lucru Banat, Timișoara, 16 iulie. Fermieri participanți din 

județele Timiș, Arad, conducerea MADR, Secretar de Stat Guvernul 
României, conducerea USAMVB din Timișoara. 

• Conferința Națională privind ”Strategia de dezvoltare a sectorului 
de cartof în perioada 2021-2027”, Făgăraș, 21 iulie.

August
• Conferința Regională MADR, Craiova, 26 august.

Septembrie
• Conferința Regională Club Banat, județul Timiș, 10 septembrie.    

Fermieri participanți din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin.
• Lansare cursuri program pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură” 

seria 2021-2022, 60 Participanți, București, 27 septembrie.

Octombrie
• Conferința ZF Agribusiness ”Anul producțiilor istorice”, București, 21 

octombrie.
• Conferința Grupului de presă BURSA ”Afaceri în agricultură”, 

București, 21 octombrie.
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PLATFORME DE 
COMUNICARE - INFORMARE 
Informațiile de interes pentru fermieri sunt transmise 
prin buletine informative zilnice, sunt postate pe site-ul 
Clubului (www.cfro.ro) și pe platformele de social media 
ale asociației (Facebook, LinkedIn, Youtube).
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Link-uri utile:

• Program ”Tineri Lideri pentru Agricultură” seria III: cfro.ro/tineri-lideri/ 
• Program ”Antreprenor în Agricultura 4.0”: cfro.ro/antreprenor-in-agricultura-4-0/ 
• Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare: cfrobroker.ro/
• Consultanță comerț cu cereale: cfro.ro/informari/ și cfro.ro/rapoarte-piata-cerealelor/ 
• Adrese oficiale Club: cfro.ro/adrese-club/ 
• Poziții oficiale Club reprezentare interese fermieri: cfro.ro/pozitii-oficiale-club/
• Comunicate de presă: cfro.ro/comunicate-presa/
• Facebook Club: www.facebook.com/ClubulFermierilorRomani/ 
• Youtube Club: www.youtube.com/channel/UCN2dQQwj1aQBjs5QZrse2-w 
• LinkedIn Club: www.linkedin.com/company/28565573
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Clubul Fermierilor Români
pentru Agricultură Performantă

Bd. Pipera 1B, Cubic Center, Voluntari, Ilfov
office@cfro.ro, www.cfro.ro


