
 
 
 

Programul Tineri Lideri pentru Agricultură – Seria a IV-a  
Octombrie 2022 - Martie 2023 

 
 

Primul program major național și european care adresează în mod creativ nevoia de a crește 
atractivitatea pentru agricultură a noii generații. 
  
Pregătim tinerii fermieri pentru: 

• Continuarea afacerii agricole a familiei; 

• Rolul de lider în propriile afaceri și în comunitate; 

• Reprezentarea profesională a fermierilor în structurile administrației publice din România și 
de la Bruxelles 

  
Perioada de desfășurarea  programului de formare: octombrie 2022 – martie 2023 -  6 luni, câte o 
săptămână în fiecare lună, de luni până vineri, de la 9.00 la 17.30. Cursurile sunt cu participare fizică, 
la sală și se desfășoară la București. 
 
În Seria a IV-a vor participa 120 de tineri. 
 
Cursurile sunt gratuite, finanțate de Agricover; cheltuielile de masă, deplasare și cazare in perioada 
cursurilor sunr susținute de cursanți. 
  
Condiții de înscriere în programul de formare: 

- vârsta de până la 35 ani,  
- absolvent de facultate, 
- tineri din familii de fermieri sau care au o afacere în domeniul agricol (cu exploatația 

înregistrată la APIA). 
 

Calendar 
- Perioadă înscrieri: până la 15 august 

- Perioadă interviuri și selecție candidați: până pe 31 august 

- Anunțarea listei finale a tinerilor selectați: 5 septembrie  

- Începerea cursurilor: octombrie 2022 

 
Structura programului de formare: 
 

• Modul 1 - Leadership si management  

- urmărește formarea abilităților de leadership și conectarea la tehnici de management; 

- facilitează  conectarea între participanți, identificarea talentelor și a trăsăturilor individuale 

de leadership; tinerii își testează propriile competențe de leadership și management prin 

simulări și își stabilesc obiective ce țin de dezvoltarea competențelor de leadership prin 



 
realizarea și  urmărirea unui plan individual de dezvoltare pe tot parcursul programului de 

formare;  

- utilizare unui plan de afaceri pentru a urmări pe întreg parcursul programului achizițiile 

dobândite și aplicarea lor în domeniul managemetului fermei; 

 

• Modul 2 - Reprezentare si comunitate  

- urmărește să stabilească importanța și rolul activ al leadershipului într-o comunitate; 

- facilitează dezvoltarea abilităților de negociere și pune la dispoziția tinerilor mijloacele 

necesare pentru stăpânirea conținutului de care au nevoie pentru a purta o negociere: 

cunoașterea  elementelor fundamentale ale politicii agricole commune - PAC, aspecte  

legislative, aspecte ce tin de fiscalitate;  

 

• Modul 3 - Agribusiness prezent si viitor:  

- IT; Marketing; Resurse umane; Comerț cu cereale etc. 

Ultimul modul are și rolul de a sincroniza toate experiențele din program și de a integra 

achizițiile dobândite. 

 

Principiile de organizare a cursurilor:  

• Fiecare modul are o componentă de Family Business în care sunt abordate obiectivele de 

business si de dezvoltare personală. 

• Fiecare modul are la final o simulare de business și leadership și/sau un proiect în comunitate. 

Scopul simulărilor este utilizarea în context concret a informațiilor și a experiențelor parcurse 

anterior în modul, inclusiv prin utilizarea de fișe de lucru, ghiduri etc. 

• Fiecare modul are o sesiune de inspirație cu vorbitori din domeniile specifice abordate pe 

parcursul modulului; 

Link formular înscriere: https://cfro.ro/formular-inscriere-tineri-lideri 
Cod QR formular înscriere: 
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