Conferința de lansare a programului

TINERI LIDERI PENTRU AGRICULTURĂ
19 noiembrie 2019

14:00 – 15:00

Primirea invitaţilor

15:00 – 16:00

Florian CIOLACU
Director executiv Clubul Fermierilor Români
Conceptul, obiectivele, acţiunile și impactul așteptat al
programului de pregătire a tinerilor

Nicușor ȘERBAN
Președinte Clubul Fermierilor Români

Dan HURDUC
Programul Tineri Lideri
pentru Agricultură
urmărește pregătirea
generaţiei de tineri
fermieri pentru:
• construirea reprezentării:
încredere, competenţă
– modele
• schimbarea atitudinii:
implicare și responsabilitate
socială
• asigurarea continuităţii
și a sustenabilităţii:
succesiune și atragere tineri
în agricultură
• înnoire: tehnologie și
modele de afaceri,
agricultură digitală
și respectarea mediului

Membru în Consiliul Director al Clubului Fermierilor Români
Modele pentru o agricultură performantă –
responsabilitate asumată pentru o Românie prosperă

Alexandru DEGIANSKI
Membru al Clubului Fermierilor Români

Ciprian Andrei OLTEANU
Membru al Clubului Fermierilor Români
Tineri antreprenori de succes în agricultură –
modele în devenire

Jannes MAES
Președintele Consiliului European al Tinerilor Fermieri
(CEJA) - mesaj video
Pentru o Europă unită a tinerilor agricultori: invitaţie pentru
fermierii români

16:00 – 17:00

Achim IRIMESCU
Ministru plenipotenţiar,
Reprezentanţa Permanentă a României la UE (Bruxelles)
Noua Politică Agricolă Comună: promovarea tinerilor fermieri
pentru asigurarea sustenabilităţii agriculturii europene; schimbarea mentalităţii fermierilor faţă de noile provocări determinate de schimbările climatice

Cristian NACU
Director IFC (Banca Mondială) pentru România și Moldova
Sprijinirea companiilor românești în domeniul agricol prin
intermediul finanţărilor IFC

Prof. Alexandru MIRONOV
Formator pentru tinerele generaţii și viitorolog
Educaţia și tehnologiile inovative: impactul lor asupra viitorului
agriculturii
Agricultura digitală și de precizie: atuuri pentru atragerea
tinerilor fermieri capabili să le aplice

Prof. Dr. Felix ARION
USAMV Cluj / AgroTransilvania
Noi modele de afaceri și tehnologii pentru o agricultură
competitivă; formarea viitorilor specialiști; clusterul de
Bio-economie AgroTransilvania Cluster

17:00 – 18:00

Rolul tinerilor fermieri în asigurarea sustenabilităţii hranei pentru omenire: educaţie,
tehnologii avansate, antreprenoriat și
implicare socială
Moderator: Felix ARION
Paneliști: Achim IRIMESCU, Claudia REINDERS, Loredana LUNGU,
Cristian NACU, Alexandru MIRONOV, Mircea DINESCU.
Dialog cu fermierii participanţi

18:00

Lansare de carte: Mircea DINESCU
RECEPŢIE

