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Declarație de misiune… 

 Federaţia Naţională PRO AGRO este o organizaţie profesională înfiinţată în 2011 de 

şi pentru producătorii din agricultură, industria alimentară şi servicii conexe din 

România în vederea promovării, reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor 

membrilor organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional în raporturile cu 

instituţiile europene şi naţionale publice şi/sau private 

 

 PRO AGRO este umbrela care reunește 17 organizații profesionale și 

interprofesionale  care răspund provocărilor cu care se confruntă membrii săi prin 

promovarea și sprijinirea unei economii rurale durabile în care agricultura este 

esențială pentru viitor 

 

 Este singura organizație profesională din România care are reprezentativitate la 

nivelul sectoarelor de activitate agricultură, acvacultură, piscicultură, silvicultură, 

economia vânatului şi industria alimentară, a băuturilor şi tutunului 

 

 Ca voce a fermierilor, comunicăm spre factorii de decizie, societate și mass-media, 

în scopul de a furniza informații autentice și competente cu privire la situația socială și 

economică a agricultorilor, nevoile și problemele lor reale 

 



Obiectivele PRO AGRO…  

 Reprezentarea intereselor membrilor săi în raport direct cu organismele specifice ale 

Uniunii Europene, respectând totodată interesele consumatorilor şi promovând principiile 

de concurenţă loială, participând la elaborarea politicilor comunitare şi la crearea 

condiţiilor cadru pentru organizaţiile  agricole, de a concura cu succes atât pe pieţele 

europene cât şi în afara lor 

 

 Promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor tuturor membrilor săi care se pot 

realiza mai prompt şi mai eficient prin intermediul Federației Naționale PRO AGRO  în 

vederea  desfăşurării unei activităţi optime 

 

 Organizarea în grupe de lucru, conform sectoarelor de piaţă existente la nivel european, 

şi reprezentarea cât mai eficientă, în grupele de lucru existente, pentru exprimarea la 

nivelul instituţiilor europene a punctelor de vedere asupra sectorului pe care îl 

reprezintă şi susţinerea intereselor sectorului agroalimentar românesc.  



 Membri fondatori… 
 

 Membri aderenți...  
 



Direcții și activități de bază… 

 Susţine dezvoltarea durabilă a producţiei agricole prin sprijinirea producătorilor agricoli în 

vederea creşterii puterii economice a fermierilor şi organizaţiilor profesionale reprezentative 

 

 Participă, împreună cu membrii direct implicaţi în sectorul de activitate, la dialogul social 

instituţionalizat, din cadrul ministerului de resort, dar şi din celelalte ministere şi instituţii 

publice centrale şi/sau europene 

 

 Promovează şi susţine adoptarea de către autorităţile publice, naţionale şi europene, a 

cadrului legislativ din domeniile de activitate şi de interes ale federaţiei 

 

 Sintetizează documentele şi programele europene din domeniul agriculturii şi le transmite 

membrilor,  în vederea analizei şi formulării opiniilor 

 

 Face lobby, prin toate mijloacele, pentru egalitatea de şanse a tuturor producătorilor 

europeni, pentru eliminarea discriminării în politicile agricole europene 

 

 Realizează acorduri, cu organizaţii similare din ţările europene, pentru susţinerea reciprocă, 

în cadrul propunerilor de îmbunătăţire a politicilor agricole comune, schimburi de 

experienţă, identificarea de pieţe favorabile producătorilor români 



Principalele provocări… 

 Unirea celor mai reprezentative organizaţii profesionale la nivel naţional pe fiecare 

sector în parte, acoperind toate sectoarele de piaţă existente în România, conform 

celor de la nivel european 

 

 Reprezentarea României în Grupele de Dialog Civil ale Comisiei Europene 

 

 Impunerea la nivel european a punctelor de vedere benefice sectorului agricol autohton  

asemeni principalelor mari forţe agricole   



Argument… 

   Deficitul de competitivitate dintre un fermier român şi un fermier european face 

primordială organizarea tuturor actorilor de pe filiera agricolă românească, pentru a avea 

un punct de vedere unitar pe toate sectoarele, atât la nivel naţional cât şi internaţional 

 

   În lipsa unei astfel de măsuri, voluntare, nu vom putea niciodată să ne reprezentăm cu 

succes interesele în faţa concurenţei, fără margini existente, atât la nivel mondial cât şi 

comunitar 

 

   Federaţia trebuie să fie locul de întâlnire a ideilor producătorilor, procesatorilor, 

distribuitorilor, comercianţilor şi consumatorilor, în care să ia naştere o strategie agricolă  

reală, clară, coerentă pe termen mediu şi lung, care să fie acceptată şi pusă în aplicare 

indiferent de interesele partidelor politice de la guvernare 





CONTACT 
 

București  010073, Sector 1, Calea Victoriei 155, Victoria Business Center, Tronson 8, bl. D1, mezanin, 

Web: www.cnproagro.ro  

 

Florian-Emil DUMITRU emil.dumitru@cnproagro.ro – PREȘEDINTE  

Florentin BERCU florentin.bercu@cnproagro.ro – DIRECTOR GENERAL 

Georgiana STROE secretariat@cnproagro.ro – COMMUNICATION & MEMBERSHIP MANAGER 

VĂ MULȚUMIM ! 

http://www.cnproagro.ro/
mailto:emil.dumitru@cnproagro.ro
mailto:florentin.bercu@cnproagro.ro
mailto:secretariat@cnproagro.ro

