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PREMIILE TOP AGRIBUSINESS

I

novația, pasiunea, asocierea și tinerețea – cuvintele de ordine ale celei de-a treia ediții a
Premiilor Top Agribusiness, eveniment organizat anual de către Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și
Dezvoltare Rurală și Asociația Universitară FarManagement, cu sprijinul partenerilor săi. Evenimentul
s-a desfășurat într-un cadru festiv vineri, 11 noiembrie 2016, la ora 10.00, la Teatrul Elisabeta din Capitală și a reunit companiile importante din sectorul
agricol și fermieri care au obținut rezultate remarcabile în anul 2016.

Cuvântul de deschidere i-a revenit domnului prof. univ.
dr. Toma Adrian Dinu, decanul Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare
Rurală, care a adresat cuvinte de mulţumire celor
prezenţi în cadrul evenimentului, dar şi partenerilor care
în ultimii trei ani s-au implicat în organizarea acestei
manifestări.
Prima distincţie a fost oferită Cooperativei Agricole Vlaşca, un
model de asociere, unde fermierii din judeţul Giurgiu, peste 40
la număr, se întâlnesc cu companiile şi negociază achiziţiile de
inputuri. Marian Clejanu, reprezentantul formei asociative, a fost
cel care a primit distincţia în numele Cooperativei.
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Foto 1 - În continuare, compania TimacAgro România a premiat fidelitatea şi noua generaţie de fermieri, laureaţii fiind
Cosmin Iancu şi Dan Nica.
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Foto 2 - Ștefan Constantin, administratorul firmei Valsi, o afacere
100% românească, a premiat pasiunea pentru agricultură şi noua
generaţie de fermieri. Premiile au fost acordate Oanei Banu şi lui
Petrică Enache.
Iulia Cristea, directorul de marketing al companiei CaussadeSemences a acordat cele două premii pentru performanţă şi fidelitate
faţă de genetica oferită. Au fost premiaţi fermierii Costel Trif şi
Ionuţ Olteanu.
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Foto 4 Monsanto a premiat performanţa şi inovaţia. Daniel
Stanciu, director de marketing şi strategie pentru România,
Bulgaria şi Republica Moldova al companiei Monsanto, a fost
cel care a premiat doi fermieri performanţi, implicaţi în promovarea mărcii Dekalb. Distincţiile au mers către fermierul
Nicuşor Şerban, administrator al Agroserv Măriuţa, societate care exploatează peste 4.000 de
hectare şi deţine una dintre cele mai moderne
ferme de vaci din România, şi Cristian Andrici,
reprezentant al societăţii Agricola Târgu Frumos.
Foto 3 Compania Net Agro a premiat pasiunea
pusă în slujba agriculturii. Distincţiile au fost
oferite Oanei Pătraşcu şi lui Viorel Deleanu.
Bancpost, prin directorul executiv Dragoş Călin,
a premiat fermierii care au avut încredere în serviciile bancare. Laureaţii au fost Teodora Costinescu şi Ilisei Puiu.
AgriSo Mobile Soft, prin Ştefan şi Mihai Stănescu, cei doi tineri care stau în spatele aplicaţiei
AgriSo, au premiat deschiderea fermierilor pentru tehnologie. Cele două premii au fost oferite
lui Alin Didă, administrator al societăţii agricole
Agronova, care exploatează peste 8.500 de
hectare în judeţul Olt, şi lui Liviu Ciocan, de la
societatea Carpatica Tur SRL, care lucrează 1.500 de hectare
tot în judeţul Olt.

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală a premiat viitoarea generaţie de
fermieri. Prof. univ. dr. Toma Adrian Dinu, decanul instituţiei de învăţământ superior, a oferit premii tinerilor studenţi care şi-au început o afacere în domeniul agricol sau
alimentar. Premianţii au fost Robert Zăman, student în anul

Foto 5 La rândul său, Maria Cîrjă, directorul de marketing
al companiei Pioneer a premiat fermierii care inovează în agricultură şi care folosesc, an de an, genetică de vârf oferită de
DuPontPioneer. Premiile au fost oferite domnilor Arnaud Perrein, fermier din judeţul Ialomiţa, administratorul fermei
Sopema şi preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Porumb
din România, şi Florică Mara, producător agricol care exploatează 9.300 de hectare în judeţul Teleorman.

Dr. Toma Adrian Dinu, decanul Facultăţii de Management,
Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare
Rurală

IV la specializarea Inginerie Economică în Agricultură, care
administrează societatea SC Chilianca SRL, o fermă de 350
de hectare, şi Ştefan Ionuţ Adrian, student la specializarea
Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism, care a pornit un business în februarie 2015 în domeniul
alimentaţiei publice. www.managusamv.ro
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