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Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2 (09.12.2021)

800-900

•Norme PSI&NPSI 

900-1100

•Piața românească de agribusiness: ecosistem B2B2B+B2B2B2C

•Conceptul de filieră: amont, aval

•Actori din amont: furnizorii, distribuitorii, fermierii 

•Actorii din aval: colectori/traderi, procesator, retailer, consumatori

•Integrare, asociere, previzibilitate, contractualizare

•Competitive intelligence: cunoașterea concurenței, transformarea informației în intelligence

•Risk management - asigurarea creditului furnizor

1115-1315

•Exemple de filiere funcționale în România: zahărul, cartofi pentru chips, 

floarea high-oleică, lucerna etc.

•Contracte spot, multi-anuale, planificarea între actori pe lanțul de valoare

•Raportul de intelligence

Sub-modul Vânzări 1/4 - Ecosistemul și actorii

1315-1400

Florin CONSTANTIN

#Learn



Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2

1400-1600

•Categorii de inputuri agricole: similarități, particularități

•Lansarea unui produs (input agricol) și ciclul său de viață 

•Managementul unui portofoliu de produse și tipuri (star, margin maker etc.)

•Politici comerciale: tranzacționale, de fidelizare, de cucerire, volum versus margin

•Loializarea clienților pe lanțul de valoare agricol

•Avantaje competitive absolute (exclusivități) versus relative (preț)

1615-1815

•De la nevoia clientului, la prescripția tehnică și vânzare: retro-engineering 

comercial

•Prioritizarea și planificarea obiectivelor interne (cu managementul) și 

externe (cu clienții)

•Pachete tehnologice în inputuri: avantaje și dezavantaje

•Servicii anexe: customer service, logistică, consultanță, finanțare 

transformarea informației în intelligence

Sub-modul Vanzari 2/4 - Produse, portofolii, politici comerciale

Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2 (09.12.2021)
Sub-modul Vânzări 2/4 - Produse, portofolii, politici comerciale

#Learn



Ziua 2 - MODUL 1 - NEGOCIERI 2/2 (10.12.2021)
Sub-modul Vanzari 3/4 - Tehnici de negocieri B2B

900-1100

•Negociere vs. vânzare, vânzarea consultativă în agribusiness 

•Ciclul negocierii: strategii și tactici de negociere

•Profile psihologice de clienți

•Tipuri de clienți, segmentare, profilare (KYC - know you client)

•Logica negocierii comerciale: concesii, avantaje, beneficii

1115-1315

•Realizarea unui argumentar de vânzări și operaționalizarea lui: lansarea unui nou produs

•Situații dificile în negociere, refuzul, disproporția economică între actori etc.

•Chei de decriptare: apărarea interesului companiei

1315-1400

#Learn

Sub-modul Vânzări 3/4 - Tehnici de Negociere B2B

•Monedele de schimb

•Eșecul în negociere, soluții de iesire din impas



1400-1600

•Achiziție și aprovizionare, lucrul cu furnizorii, proceduri de procurement

•Evoluţia rolului funcției de achiziții: achizițiile reactive și proactive

•Tipuri de achiziții: recurente, spot, bunuri/servicii (mentenanță etc.)

•Obiective în achiziții: cost, optimizare raport calitate/preț

•Profile psihologice de achizitori

•Tipuri de furnizori (KYS - know your supplier)

1615-1815

•Conectarea obiectivelor vânzătorilor cu cele ale achizitorilor în parteneriate 

pe termen lung prin detectarea principalelor sinergii

•Propuneri de îmbunătățire a procesului de vânzări B2B

•Concluzii - aplicabilitate internă în companiile cursanților v ia raport către 

top management cu recomandări SMART

•Analiza SWOT și planul de acțiune

Ziua 2 - MODUL 1 - NEGOCIERI 2/2 (10.12.2021)
Sub-modul Achiziții 4/4 

#Learn



Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2Ziua 3 - MODUL 2 - SCENARII NEGOCIERE | ACHIZIȚII | VÂNZĂRI (11.12.2021)
Sub-modul Simulări scenarizate 1/2

900-1100

•Scenete de prospectare comercială - prima întâlnire, stabilirea și 

respectarea țintelor, câștigarea încrederii, pașii următori

1115-1315

•Scenete de negociere comercială spot (tactic), contra-cronometru, cu scenariu disponibil 

ambelor părți

1315-1400

Florin CONSTANTIN

#Learn



1400-1600

•Scenete de negociere de campanie agricolă (strategic), cu obiective 

confidențiale, atribuite individual părților

1615-1815

•Scenete de negociere competitivă, contra-cronometru, cu obiective 

confidențiale și secrete tip bonus

Sub-modul Simulări libere 2/2

Ziua 3 - MODUL 2 - SCENARII NEGOCIERE | ACHIZIȚII | VÂNZĂRI (11.12.2021)

#Learn



Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2Ziua 4 - MODUL 3 - TEHNOLOGIE 1/2 - AGRICULTURA DE AZI (16.12.2021)
Sub-modul Agronomie 1/10 - Rotația culturilor și asolamentul

900-1100

•Definiția rotației culturilor

•Reguli de rotație a culturilor

•Durata rotației și exemplificări

•Planta premergătoare

•Bune practici agricole ce trebuie respectate 

la efectuarea arăturii

1115-1315

•Efectuarea de lucrări conservative ale solului: cerințe, lucrări, utilaje 

•Conservarea apei în sol: cerințe, lucrări, utilaje

•Eliminarea excesului de umiditate

•Corectarea reacției solului

•Prevenirea compactării solului
•Prevenirea distrugerii structurii solului

1315-1400
Sub-modul Agronomie 2/10 -  Lucrări agroameliorative (I)

•Monocultura

•Definiția asolamentului

•Exemple de asolamente

Sub-modul Agronomie 3/10 -  Lucrări agroameliorative (II)

Viorel ION

#Learn



1400-1600

•Elementele nutritive și rolul lor 

•Îngrășăminte chimice (simple, complexe, cu eliberare treptată/controlată, microgranulate, lichide)

•Sămânță folosită la fertilizat

•Îngrășăminte organice

•Doza de îngrășăminte și raportul între elementele nutritive

•Aplicarea îngrășămintelor (metode de aplicare, perioada de aplicare, mașini și echipamente folosite)

•Fertilizare foliară

•Fertirigare

•Cerințe obligatorii pentru fermieri, potrivit SMR 1

1615-1815

•Parametrii semănatului: perioada de semănat, densitatea, norma, distanța dintre rânduri, adâncimea 

de semănat

•Aplicații practice privind densitatea la culturile semănate cu semănatori de precizie

•Greșeli la semănat, semănători

Sub-modul Agronomie 4/10 - Fertilizare

Sub-modul Agronomie 5/10 - Semănatul principalelor culturi de câmp

Ziua 4 - MODUL 3 - TEHNOLOGIE 1/2 - AGRICULTURA DE AZI (16.12.2021)

#Learn



Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2Ziua 5 - MODUL 3 - TEHNOLOGIE 2/2 - AGRICULTURA DE AZI (17.12.2021) 
Sub-modul Agronomie 6/10 - Irigarea culturilor agricole

900-1100

•Sistemul de irigație

•Elementele regimului de irigare: norma de irigație, norma de 

udare, norma de aprovizionare, numărul de udări, intervalul dintre 

udări, durata udărilor, momentul aplicării udării

•Metode de irigare și echipamente folosite: scurgerea la suprafață, 

submersie, aspersiune, localizată

1115-1315

•Pesticide: conceptul de pesticid, clasificare, formele de condiționare, depozitare, aplicarea 

(metode și materiale folosite), cerințe obligatorii pentru fermieri, potrivit SMR 10, protecția 

integrată a culturilor agriccole, Instituții și avertizări

•Combaterea buruienilor: clasificare, surse de îmburuienare, efectele îmburuienarii, metode de 

combatere, buruienile specifice principalelor culturi de câmp și combaterea lor pe cale chimică

•Combaterea bolilor: clasificare, efecte, metode de combatere, bolile specifice principalelor 

culturi de câmp (identificare, mod de atac și pagube, transmiterea agentului patogen, 

combaterea pe cale chimică).

1315-1400

Sub-modul Agronomie 7/10 - Protecția plantelor

•Aplicarea îngrășămintelor (metode de aplicare, perioad 

de aplicare, mașini și echipamente folosite)

•Exemplificări cu privire la irigarea prin picurare

#Learn



1400-1600

•Combaterea dăunătorilor: clasificare, efecte, metode, dăunătorii specifici principalelor 

culturi de câmp (identificare, mod de atac și pagube, combatere pe cale chimică

•Tăvălugitul după semănat

•Controlul culturii în timpul iernii și la ieșirea din iarnă

•Tăvălugitul la desprimăvărare

1615-1815

•Stabilirea momentului recoltatului

•Metode de recoltare

•Aspecte specifice recoltatului la principalele culturi de câmp: momentul recoltatului, echipamente specifice, 

probleme ce pot apărea la recoltare

•Recepționarea recoltei (cantitativă și calitativă), norme de recepționare a recoltei

Sub-modul Agronomie 8/10 - Protecția plantelor (II)

Sub-modul Agronomie 10/10 - Recoltare și recepționarea recoltei

Sub-modul Agronomie 9/10 - Lucrări specifice de ingrijire
•Prevenirea căderii plantelor

•Aplicarea regulatorilor de creștere și a biostimulatorilor

•Lucrarea cu grapa cu colți, lucrarea cu sapa rotativă, bilonatul,

controlul plantelor parazite, polenizarea suplimentară

Ziua 5 - MODUL 3 - TEHNOLOGIE 2/2 - AGRICULTURA DE AZI (17.12.2021) 

#Learn



Ziua 1 - MODUL 1 - NEGOCIERI 1/2Ziua 6 - MODUL 4 - TEHNOLOGIE 2/2 - AGRICULTURA DE MÂINE (18.12.2021)  
Sub-modul Agricultură digitală 1/2

900-1100

•Digitalizarea în slujba strategiei de business în agricultură

•Contextul global al digitalizării agricole

•Factori interni, externi care conduc la digitalizare

•Porumbul de 20 t/ha & controlul variabilelor

•Impactul soluțiilor digitale

•Producătorii și consumatorii de date în agricultură de precizie

•Arhitectura sistemelor informatice într-o fermă

1115-1315

•Construirea unei posibile strategii de digitalizare a fermei 

•Ce soluții digitale ne ajută?

•IT, proceduri, utilaje, oameni - cum ne atingem obiectivul

1315-1400

 Sub-modul AgTech 2/2

Ervin MILKOS

#Learn



1400-1600

•Managementul fermei bazat pe date

•Colectarea, siguranța și corectitudinea datelor

•Rezultate și decizii bazate pe date, procesele agricole transpuse în date

•Cum obținem profit mai mare din informatii

•Eficiență, monitorizare, automatizare, analize de date

•AgTech - hardware: sateliți, drone, stații meteo, senzori, roboți

1615-1815

•Studiu de caz 1: diferențele între hibrizii semănați în fermă

•Studiu de caz 2: eficiența utilajelor în fermă

•Cum obținem profit mai mare din informații

•Generarea unor rapoarte pertinente pornind de la date

Ziua 6 - MODUL 4 - TEHNOLOGIE 2/2 - AGRICULTURA DE MÂINE (18.12.2021)  
 Sub-modul AgTech 2/2

#Learn



Ziua 7 - COMISIA DE EVALUARE (11.01.2022) 

•Evaluarea competențelor teoretice și practice

•Test grilă - 20 de intrebări cu 3 variante de răspuns 

Raport Executiv

Prezentarea Raportului Executiv în fața Comisiei

#Evaluate



9

     CONTACT

Camelia LEBĂDĂ
Business Developer Professional Training

Contactează-ne pentru detalii:

0743 488 078

camelia.lebada@agxecutive.com

www.agxecutive.com

Intră în comunitatea de profesioniști în agricultură:

AGXecutiveTraining

agxecutive

agxecutive


