
 
 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA 
Str. Garii nr. 2, Loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Ialomita, Telefon: 0723.265.469/ 0723.265.470 

www.apprs.ro 
 

COMUNICAT DE PRESA 

A patra ediție a congresului  “FERMIERI PENTRU FERMIERI” 
 

31 ianuarie 2019 
 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA a organizat ieri, 30 
ianuarie 2019, la  hotelul Intercontinental din Bucuresti, a patra editie a Congresului  
“Fermieri  pentru fermieri”.  

 
Prima parte a zilei a fost consacrată discuțiilor din cadrul adunării generale a membrilor 

APPR, care au avut drept scop analiza activității asociației în 2018, dar și creionarea de 

proiecte pentru 2019.  

A reieșit că APPR este déjà un veritabil institut al fermierilor, care a realizat anul trecut 

12000 de microparcele in 40 locatii de testare pentru 5 culturi de câmp esențiale pentru 

zona pedo-climatică în care ne aflăm  (porumb, grau, floarea-soarelui, orz, si sorg), la care 

in 2019 se va adauga soia. Cu acest ocazie a fost lansat Raportul anual al asociației, care 

sintetizează rezultatele activității de testare si constituie o valoroasă bază de informații 

despre tehnologiile agricole utilizate în România. Totodată, au fost puse la dispoziția celor 

prezenți și două broșuri de interes pentru fermieri și pentru partenerii lor, una care 

constituie poziția oficială a APPR față de propunerea Comisiei Europene de restructurare a 

PAC pentru perioada 2021-2027, iar cealaltă un ghid menit a explica măsurile impuse 

pentru acordarea subvențiilor pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu 

(pentru înverzire). 

Partea a doua a evenimentului a fost dedicată fermierilor si invitaților lor din domeniu, 
sub forma unei conferințe pe subiecte de interes. Salutul din partea autorităților a fost 
adresat participanților la conferință de oficiali din conducerea MADR si a Comisiei pentru 
Agricultură din Camera Deputaților. Specialistul în cultura porumbului al Institutului 
Arvalis, Regis Doucet, a punctat principalele direcții in care merge cercetarea in domeniul 
cerealelor si, mai ales, eforturile de a găsi alternative pentru a proteja culturile agricole în 
condițiile in care Franța este din ce în ce mai restrictivă în politica sa fitosanitară. 
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Doi invitati de onoare ai evenimentului au adus în fața celor prezenți două unghiuri de 
vedere diferite din care se vede politica agricolă comună dinspre Bruxelles : Pierre 
Bascou, director în cadrul Direcției Generale de Agricultură a CE, și Max Schulman, 
presedinte al grupului de lucru pentru culturi de câmp în cadrul federației Copa-Cogeca, 
ambii subliniind, importanța activității organizațiilor de fermieri în promovarea unor 
măsuri de politici publice eficiente și durabile.  
 
Perspectiva macroeconomică a fost prezentată de partenerul oficial al evenimentului 
APPR, Banca Unicredit, iar provocările legate de schimbarile climatice aflate în fața 
agricultorilor au fost punctate pentru publicul deosebit de interesat de dna Elena 
Mateescu, director al ANM. 
 
Seara a culminat cu acordarea premiilor “PORUMBUL DE AUR 2016”.  
Castigatorii ediției 2018 au fost, la categoria neirigat, Daniel NICA, Călărași, cu o productie 
de aproape 14 tone/ha, iar la categoria irigat, Mihai SOLOMEI, Braila, cu o producție care 
a depășit 20 tone/ha, încununând performanțele deosebite ale unui sezon agricol 
favorabil pentru cultura porumbului.     

 

“As dori sa multumesc astazi, la ceas de bilanț, dar și de început al unei noi etape, tuturor 

celor prezenti aici: fermieri de la 25 la 50 000 ha, firme de inputuri care ne sustin cu sfaturi si 

cu prețios ajutor financiar si tehnic fără de care activitatea de testare nu ar fi posibila, 

partenerii nostri din media, care reflectă permanent eforturile noastre de a fi mai buni, 

reprezentanți ai autorităților naționale, autoritați de la Bruxelles și federații europene și 

naționale ale producatorilor agricoli care, prin activitatea lor conjugată, pot schimba radical  

modul de implementare al măsurilor de politici publice, institutelor de cercetari si 

universitatilor care ne ajuta in activitatea noastra de zi cu zi. Nu în cele din urmă, as vrea să 

mulțumesc echipei executive a APPR, care a crescut și numără în prezent 9 angajați și 

colaboratori, pentru dedicarea și pentru profesionalismul cu care consolidează în fiecare zi 

locul organizației nostre printre vocile care contează în agribusiness”, a comentat Arnau 

Perrein, președintele APPR.   

 „APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) este o asociație profesională formată din 

producători agricoli care dețin suprafețe de lucru cuprinse între 25 și 50.000 ha, dar si reprezentanți 

ai lanțului profesional de porumb din România. APPR face parte din Confederația Europeană a 
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Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din 

Europa. Obiectivul principal: furnizarea de expertiză tehnică, economică și legislativă 

pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România.” 

Pentru informații suplimentare: 

Cristina.cionga@apprs.ro 

mailto:Cristina.cionga@apprs.ro

