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Gala PRIA Romanian Farmers 2018
PRIAevents, așa cum v-a obișnuit, organizează și în aceast an cea mai importantă reuniune a toamnei -
conferința PRIA Agriculture, însoțită de Gala PRIA – Romanian Farmers – la a 3-a ediție în România - în
cadrul căreia va recunoaște eforturile și contribuția fermierilor români ce au investit resurse
financiare, multă muncă și experiența lor de-a lungul timpului, au contribuit la dezvoltarea sau
menținerea agriculturii României pe un loc bun în UE. Recunoaștem eforturile și contribuția
fermierilor români care au investit capital românesc, timp, muncă, cunoștințe și energie pentru
agricultura românească – motor extrem de important al economiei României. De asemenea, vom
recunoaște meritele cercetătorilor și al celor care au contribuit la menținerea agriculturii noastre.

Agricultura este vitală pentru întreaga lume. Uniunea Europeană alocă un buget mare și o atenție deosebită
acestui sector. De aceea, politica agricolă comună (PAC) consolidează competitivitatea și sustenabilitatea
agriculturii din UE, prin acordarea de plăți directe fermierilor și prin măsuri de piață, și finanțează programele
de dezvoltare a zonelor rurale din Uniune.

Pentru că sectorul agricol este extrem de important și pentru că fermierii români au depus eforturi multe
pentru agricultura României, în cadrul conferinței PRIA Agriculture vom premia și vom aplauda activitatea,
energia, munca depusă și răbdarea acestora. Vom afla de asemenea cu ce provocări se confruntă și de ce au
nevoie pentru a-și crește afacerile, dar și care sunt poveștile lor de succes.

La a 3-a ediție în România, prin intermediul Galei PRIA Romanian Farmers vom scoate în evidență și vom
determina oamenii să conștientizeze care a fost și este rolul fermierilor români în dezvoltarea agriculturii în
țara noastră.

http://www.priaevents.ro/


Conferința PRIA Agriculture 2018
15,00 - 16.00 - Înregistrarea participanților

16.00 - 16.30 - Festivitate de premiere: PRIA – Romanian Farmers. Filme de prezentare a fiecărui premiant

16.30 - 18.00 - Masă rotundă - Cum creștem agricultura României și cum încurajăm fermierii români?

Prioritățile și Strategie Guvernului României în ceea ce privește agricultura României. Cum va arăta aceasta pe
termen lung?

• Cum aplicăm prevederile Politicii Agricole Comune (PAC)?
Ce imbunătățiri pot fi aduse la PNDR? Ce propuneri au fermierii? Cum ar trebui să arate strategia
agroalimentară pe termen lung în Romania?

• Simplificarea procedurilor agențiilor AFIR și APIA. Când se vor da fermierilor toți banii ? Când se vor deschide
toate măsurile? Cum realizăm creşterea absorbţiei fondurilor europene?

• Sistemul de irigații în România. Pot fi lacurile de acumulare o soluție?

• Contractele futures în agricultură;

• Cumpărarea și vânzarea terenurilor agricole

• În ce stadiu se află cadastrarea – din 2018 este obligatorie pentru obținerea subvențiilor. Care este rolul 
Ministerului Dezvoltării? 

• Crearea fondului mutual – de când ar putea intra în vigoare și ce riscuri va acoperi?

• Camerele agricole – cum se pot organiza acestea și când?

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea, pro-folosirea eficientă a energiei;

• Cu ce provocări se confruntă fermierii români în agricultură? De ce au nevoie pentru a-și crește afacerile?

• Care sunt poveștile lor de succes? Cum au învățat să facă business și cum ne pot împărtăși din experiența lor?

• Ce sfaturi au pentru cei care se vor să înceapă un business în sectorul agricol?

Agenda
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• Cum realizăm creșterea absorbției fondurilor europene? Cum pot ajuta băncile, societățile de leasing și fondurile 

de garantare la creșterea absorbției fondurilor UE? Care este rolul fondurilor de investiții destinate agriculturii? 

• Cadastrul național. Cum ar trebui să arate legea fondului funciar? De când se va face identificarea şi delimitarea 

tuturor parcelelor agricole obligatoriu pe baza datelor cadastrale?  Ce ar trebui schimbat la legea care a liberalizat 

piața funciară? 

• Măsuri fiscale pentru agricultură – compensarea datoriilor cu subvențiile. Cum ar trebui stabilite relațiile dintre 

fermieri și cei care dau terenul în arendă, care sunt obligațiile privind TVA-ul?

• Rolul Ministerului Mediului pentru agricultură;

• Irigatiile – vitale pentru agricultura. Stadiul implementarii legii irigațiilor. Ce poate face România pentru a 

soluționa problema irigațiilor?

• Rolul băncilor și al instituțiilor financiare, 

precum și al consultanților;

• Bilanțul anului 2017, precum și soluții pentru 

a avea un 2018 agricol mai bun. 

18.00 – 19.00 – Cocktail 



Lectorii invitați:

Petre DAEA – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Eugen TEODOROVICI – Ministrul Finanțelor
Cristian POPESCU – Avocat Asociat, Popovici Nițu Stoica & Asociații 
Diana ZAHARIA  – Category Group Manager Legume Fructe, MEGA IMAGE
Liset IVAȘCU – Director Proiect, CEC Bank 
Cerasela ACHIM – Director Comercial, CICH Năvodari
Maria-Luiza ANDRONE – Brand Manager, Falcon Electronics Prod
Laurențiu BACIU – Preşedinte, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) 
Adrian PINTEA - Director General,  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
Daniel CONSTANTIN – Fost Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale / al Mediului si Vice-Prim Ministru
Tudorel ANDREI – Președinte, INS
Fermieri – povesti de succes



Gala PRIA Fermieri Romani 2017
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Gala PRIA Fermieri din Transilvania 2018



Gala PRIA Fermieri din Transilvania 2018



Gala PRIA Femei in Agricultura 2018
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Gala PRIA Femei in Agricultura 2017
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PRIA Agriculture conference and PRIA –
Women in Agriculture Awards Gala, 
March 20th 2017

PRIA Agriculture and PRIA – Romanian 
Farmers Awards Gala, September 29th, 
2016

http://priaevents.ro/pria-women-in-agriculture-2017/
http://priaevents.ro/conferinta-pria-agriculture-si-gala-pria-romanian-farmers/


Lumea satului TV report - PRIA Agriculture and PRIA –
Romanian Farmers Awards Gala, September 29th 2016

AGRO TV - PRIA Agriculture conference and PRIA –
Women in Agriculture Awards Gala – March 20th 2017

https://www.youtube.com/watch?v=f-5L8KNw2Vg
https://www.youtube.com/watch?v=QeUTUlK96F0


Raluca Voivozeanu
Founder / CEO

PRIA Conferences
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