
 

 

 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN 
ROMANIA 

Str. Garii nr. 2, Loc. Mihail Kogalniceanu,  
jud. Ialomita, Telefon: 0723.265.470,  

E-mail: office@apprs.ro, www.apprs.ro 

 

FORMULAR ACORD COLABORARE IN PROIECTUL EUROPEAN 

DEMETER1 

 
Societate : …............................................................. 

 

Reprezentant legal: …................................................. …. 

 

Adresă: …......................................................................................................................... 

 

Cod poștal …................... Localitate ….............................. Județ …............................. 

 

Telefon : ….......................................................... 

 

E-mail : …............................................................ 

 

C.U.I. : …............................, R.C.............................. 

 

Suprafață totală cultivată în 2020 : …………….. 

 

 

 

 
APPR, se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Datele dvs. personale (numele, adresa de e-mail, numărul de telefon 

și alte detalii de contact) vor fi stocate în baza de date a asociației, cu scopul de a răspunde cu succes solicitărilor 

dumneavoastră. Prin împărtășirea datelor dumneavoastră personale cu noi, acceptați termenii acestei Declarații de 

Confidențialitate. APPR respecta prevederile  Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulalatie a acestor date (Legea nr. 677/2001), si Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ;Regulamentul/politica de confidentialitate privind reglementarile 

enuntate se poate consulta pe site-ul www.apprs.ro sau pot fi cerute la adresa office@apprs.ro 

 

  

Prin prezenta, sunt de acord sa colaborez cu Asociația Producătorilor de Porumb (APPR) 

din România in cadrul proiectului european DEMETER, în condițiile în care în ferma mea 

compania VANTAGE BALKANS SRL, cu sediul în București, inregistrata la Registrul 

Comertului cu numarul J40/11167/11.09.2015, CUI 34993782, a instalat în ferma mea o 

stație meteo pentru agricultură GeoSCAN OnSite, închiriată de APPR în scopul 

desfășurării proiectului. O descriere a proiectului DEMETER este in anexa la prezentul 

acord.  Pe toată durata pe care echipamentul va fi în ferma mea, voi pune la dispoziția 

APPR următoarele tipuri de informații (anexa 1). 
 

Data : …........................ Nume reprezentant : .…………………………… 

 

 

Semnatura : …...................................................... 

                                                   
 
1O scurtă prezentare a scopului si desfășurării proiectui DEMETER este anexată la prezentul Acord. 
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ANEXA 1: Tipuri de date necesare proiectului si care vor fi furnizate de fermierii din pilot 

 

 

1. Localizarea fermei localizarea parcelei de porumb studiate (coordonate GPS), 

 

 

2. Productia medie de porumb obtinută la nivelul fermei 

3. Producția medie de porumb în sola monitorizată prin stația meteo GeoSCAN on-site 

4. Date privind calitatea producției 

5. Venituri totale ale fermei obținute din valorificarea producției de porumb 

6. Profitul fermei obținut din valorificarea producției de porumb 

7. Costuri totale de producție aferente culturii de porumb 

8. Tipuri de costuri la nivelul fermei după tip, aferente culturii de porumb (sau total) - forță de 

muncă, contribuții, costuri generale, investiții tehnologice. 

9. Consumul de combustibili si energie 

10. Eficiența utilizării apei (cantitate de apă / producția totală) 

11. Calitatea apei de irigat 

12. Eficiența îngrășămintelor în cultura porumbului (adică unități de azot s.a / total producție) 

13. Utilizarea pesticidelor aferente culturii porumbului (de exemplu, numărul de tratamente, 

cantitatea  și tipul de ingredient activ) 

14. Indicatori de biodiversitate (adică prezența în fermă a peisajului semi-natural, a zonelor 

umede, a zidurilor) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ANEXA 2 
 

 

 
 

Construirea unui sector agroalimentar european 
 digital, inovator și durabil 

 
Proiectul DEMETER este o aplicare pe scară largă a platformelor bazate pe IoT (Internet of 
Things) bazate pe agricultură inteligentă interoperabilă, implementată printr-o serie de 20 
de piloți din 18 țări (dintre care 15 țări membre UE, inclusiv România). 
 
Implicând un consorțiu format din 60 de parteneri, DEMETER adoptă o abordare cu 
numeroși actori pe întregul lanț de valoare (cerere și ofertă), cu 25 de site-uri de 
implementare, 6.000 de fermieri și peste 38.000 de dispozitive și senzori. 
 
Obiectivele proiectului 
 
Obiectivul DEMETER este de a-și asuma un rol conducător în transformarea digitală a 
sectorului agroalimentar din Europa prin facilitarea adoptării rapide a tehnologiilor IoT 
avansate, a gestionării datelor și a agriculturii inteligente, asigurându-i viabilitatea și 
durabilitatea pe termen lung. 
 
Obiectivul nostru cheie este să abilităm fermierii și organizațiile de agricultori și 
cooperativele: 
(a) să-și exploateze mai bine platformele și echipamentele deja existente pentru a extrage 
noi informații și a-și îmbunătăți luarea deciziilor;  
(b) să facilităm achiziția, evaluarea și și actualizarea platformelor deja existente, a 
echipamentelor și senzorilor pe care deja le au la dispoziție, astfel încât beneficiarii să-și 
concentreze investițiile acolo unde sunt cu adevărat necesare. 
 
Organizarea proiectului 
 
DEMETER este organizat sub formă unor studii-pilot ce acoperă 14 țări europene și un 
spectru larg de sub-sectoare. Acești piloți vor fi folosiți pentru a demonstra și evalua modul 
în care inovațiile și capacitățile extinse pot beneficia de mecanismele de interoperabilitate. 
 
Piloții sunt împărțiți în 5 grupuri: 
 - Culturi arabile: se concentrează pe un management eficient și integrat al apei și energiei, 
de la sursă până la utilizatorii finali, pentru a optimiza atât calitatea, cât și cantitatea 
resurselor din sistemele de irigații. 
 
 - Agricultură de precizie: se concentrează pe culturile arabile, dar în special pe utilizarea 
utilajelor agricole și implementarea practicilor agriculturii de precizie. 
 
 - Fructe și legume: se ocupă de sprijinirea fermierilor în protejarea siguranței și a calității 
producției, pentru mai multe culturi horticole din mai multe țări europene. 

 
 



- Zootehnie: se concentrează pe utilizarea tehnologiei (automatizării) în sprijinirea 
fermierilor pentru a asigura sănătatea animalelor și producția de înaltă calitate a 
produselor de origine animală 
 
 - Lanțuri de aprovizionare: piloții sunt, în acest caz, sunt concepuți să abordeze atât 
cererea, cât și oferta  din mai multe sectoare (fructe, viti-vinicol, bovine, avicultura). 
 
DEMETER în România 
 
APPR și Siveco implementează Pilotul intitulat Platformă-suport IOT pentru gestionarea 
deciziilor legate de cultura porumbului. 
 
Agricultura poate fi o sursa de poluare a mediului prin: declansarea şi favorizarea 
proceselor de degradare a solurilor in urma proceselor de eroziune, saraturare, 
compactare; folosirea pesticidelor; utilizarea in exces a ingrasamintelor chimice. 
 
Impactul agriculturii asupra mediului afecteaza toate componentele acestuia: aerul, apa, 
solul si biodiversitatea, care sunt deteriorate sau ameninţate de activitatile agricole care 
genereaza poluare, modificarea caracteristicilor spatiilor naturale si pierderea unor specii 
de animale şi plante. Toate acestea au un impact evident asupra mediului de viata al 
oamenilor şi asupra sanatatii lor. Aplicarea unor noi practici agricole, bazate pe cele mai 
avansate cunostinte stiintifice în domeniul tehnologiilor, mai ales a celor ecologic viabile, 
este o cerinta majora a promovarii agriculturii durabile. Legislatia europeana in domeniul 
agriculturii are (si va avea tot mai mult) printre alte scopuri, si pe acela de limitare a 
folosirii produselor agrochimice (ingrasaminte si pesticide) si de incurajare a dezvoltarii şi 
utilizarii de produse cu actiune predominat ecologica pentru atingerea obiectivelor 
agriculturii durabile.  
 
Fertilizarea și cererea de apă pentru irigații au un impact important asupra mediului și vor 
constitui aspecte importante ce vor fi studiate în cadrul pilotului. Cercetarea și 
monitorizarea câmpurilor este necesară pentru a identifica problemele din timp. Se vor 
identifica problemele legate de răsărire, deficiențe de azot, apariția dăunătorilor, apariția  
bolilor, apariția buruienilor,efectele stresului  hidric. 
 
Acest pilot își propune să implementeze o platformă IOT care să sprijine fermierii în luarea 
deciziilor legate cultura porumbului. Obiectivele pe care si le propune pilotul sunt: 
 
-Integrarea platformei. 
-Colaborarea eficientă si schimbul de informatii într-un lanț local. 
-Sprijinirea fermierilor in luarea deciziilor in ceea ce priveste gestionarea culturii 
porumbului. 
 
Implementarea platformei dezvolatate in proiectul-pilot se va face în 15 ferme 
specializate în culturi de câmp, toate având în rotație și porumbul. 
 
APPR va disemina rezultatele obținute în cadrul proiectului DEMETER atât în rândul 
producătorilor români de porumb, cât și omologilor lor din Europa. Colaborarea directă 
între compania IT SIVECO și utilizatorii finali (APPR) va crește vizibilitatea DEMETER, 
oferind acces la cunoștințele proiectului părților interesate, în 2 direcții, atât agricultură, 
cât și în  tehnologia informației. 


