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Arnaud Perrein: “Am ales
România pentru că mi s-a
părut ţara cea mai
potrivită pentru a-mi
îndeplini visul!”

Interviu cu domnul Arnaud Perrein,
administratorul societăţii Sopema din
judeţul Ialomiţa

Arnaud Perrein este unul dintre oamenii de
afaceri francezi care şi-a deschis un business în
domeniul agricol, stabilindu-se în România
imediat după revoluţia din decembrie 1989. Din
anul 2012, domnia sa deţine şi funcţia de
preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de
Porumb din sudul ţării. Ne propunem, aşadar, să
aflăm povestea unui tânăr inginer care a pus în
practică cunoştinţele dobândite în anii de
studenţie, din dorinţa de a da viaţă pământului.
Ce a rezultat din această simbioză vom
decoperi din discuţia cu domnul Arnaud Perrein.
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– Domnule Arnaud Perrein când a
germinat această idee, a venirii în
România, şi ce v-a determinat să alegeţi
această ţară?

– Totuşi, de unde dragostea pentru
agricultură?

– Cum a fost începutul în cariera de
proaspăt inginer agronom?

– Eram încă student la Agronomie în
Franţa şi am venit să vizitez ţările din
Europa ieşite din comunism, printre
care şi România. Am rămas
impresionat de locuitorii acestei ţări,
care sunt ospitalieri şi generoşi, de
frumuseţea zonelor turistice, dar şi de
zestrea imensă pe care o are aceasta
din punct de vedere economic. Ideea
care a rămas atunci în mintea mea a
fost că România este o ţară cu un
mare potenţial agricol, dar şi cu
oameni deschişi şi comunicativi.

În 1992, când am terminat studiile,
eram gata de lansare în cariera de
inginer agronom. A existat atunci şi
oportunitatea de a face stagiatura
într-o ţară străină, lucrând într-o
societate comercială. Fiind scutit de
obligaţia de a efectua stagiul militar,
bineînţeles că am ales să plec din ţara
mea şi am venit în România. Practic,
atunci am semnat “paşaportul” meu
permanent pentru România şi nu
regret acest lucru.

– Provin dintr-o familie numeroasă, cu
opt copii. Părinţii mei aveau o fermă
în Franţa, însă fiind opt fraţi nu mi-am
pus prea mari speranţe într-o
moştenire. Bineînţeles că glumesc…
Adevărul este că nu am analizat
foarte clar acest sentiment, dar, pur şi
simplu, având experienţa părinţilor şi
ulterior a fraţilor mei în domeniul
agricol, am simţit că asta trebuie să
fac. Am ales România pentru că mi s-a
părut ţara cea mai potrivită pentru a-
mi îndeplini visul.

– Din 1992 am început să lucrez într-o
firmă privată franceză din industria
zahărului care activa în România şi
atunci m-am familiarizat cu tot ce
însemna tehnologie în agricultură. Am
înţeles ce înseamnă inputuri de
calitate, mă refer la hibrizi şi material
semincer, dar şi la produsele de
protecţia plantelor – erbicide,
fungicide şi insecticide. În acelaşi
timp, am intrat în tainele utilajelor şi
echipamentelor agricole, de la
semănători până la maşini de recoltat.
Astfel, am observat şi realitatea
socială şi economică din România.

După doi ani, în 1994, am hotărât să-



– Câte hectare deţineţi în prezent şi
care este calitatea solului?

.

– Cum aţi fost privit de localnicii din
comuna Mihail Kogălniceanu şi cât de
grea a fost adaptarea?

mi deschid propria firmă de prestări
servicii, în judeţul Giurgiu, folosind
combine de recoltat cereale şi utilaje
de recoltat sfeclă de zahăr, într-o
vreme când încă mai existau IAS-urile.
Ulterior, în 1996, ne-am mutat
activitatea în localitatea Borcea din
judeţul Călăraşi şi am început să ne
ocupăm de culturi agricole, renunţând
astfel la prestări servicii. Visul meu din
copilărie s-a împlinit când am început
să achiziţionez propriul teren agricol
şi astfel, după 10 ani, ne-am mutat în
localitatea Mihail Kogălniceanu din
judeţul Ialomiţa, unde ne aflăm şi
acum.

– Ferma noastră are 3.700 de hectare
teren arabil în judeţul Ialomiţa. Am
pornit de la zero, dar am fost ajutat
de fraţii mei, şi ei agricultori, să obţin
un credit de câteva zeci de mii de
euro din care mi-am cumpărat
primele utilaje la mâna a doua.
Ulterior, am început să iau pământ în
arendă, iar acum administrez o
suprafaţă de 3.700 hectare, din care
1.000 sunt irigate. Avem însă
posibilitatea, în caz de nevoie, să
irigăm încă 400-500 de hectare.

Terenul nu este unul excelent aşa cum
este în zona Lehliu sau Brăila, dar cu
tehnică modernă încercăm să-i
ridicăm potenţialul. Practic, avem
două tipuri de teren. Primul, poziţionat
în luncă, este foarte greu de lucrat,
fiind argilos şi cu exces de apă
primăvara şi arid pe timpul verii. De
aceea, primăvara îl drenăm cu
ajutorul unor pompe de mare putere,
iar vara îl irigăm pentru că necesită
multă apă. Celălalt este un teren cu
cernoziom, dar slăbuţ, nu ne putem
aştepta la performanţe extraordinare
chiar dacă folosim tehnologii
moderne. Cultivăm în special porumb,
rapiţă, floarea soarelui, dar şi orz şi
grâu

Dacă privesc în urmă cu 20 de ani
spun că e bine. Am crescut an de an,
investind în totalitate ce am câştigat.
Totodată, am avut acces şi la
programele europene de finanţare
care susţin investiţiile în agricultură –
SAPARD şi FEADR. Dezvoltarea acestui
sector vital nu poate fi posibilă fără
investiţii permanente în tehnică
agricolă.



– Ştim că sunteţi implicat activ în viaţa
comunitşţii din care faceţi parte. Ce ne
puteţi spune în acest sens?

– Dacă am crescut şi studiat în Franţa,
am venit cu o altă abordare şi chiar
dacă nu aveam o experienţă mare,
existau câteva lucruri care ţineau de
mentalitate şi educaţie, şi asta m-a
ajutat foarte mult. Sincer, în
localitatea Mihail Kogălniceanu nu am
fost primit de la început cu braţele
deschise, sătenii fiind deja păcăliţi de
mai mult firme, dintre care una
americană. Sunt multe de spus, cred
că putem scrie un roman despre
lucrurile care s-au întâmplat şi
experienţele pe care le-am avut în
toată această perioadă.

Dar în timp lucrurile s-au schimbat, iar
acum oamenii au încredere în mine şi
în ceea ce întreprind. Astăzi, localnicii
îmi împărtăşesc politica şi au înţeles
că un plan făcut pe mai mulţi ani este
viabil dacă îl respecţi cu stricteţe. În
prezent, am în firmă 65 de angajaţi.
Faptul că locuiesc cu familia mea –
soţia, care este româncă, şi cei trei
copii – într-o casă amenajată din
birourile fostului CAP, unde mai
rămăsese doar un sfert de acoperiş,
reprezintă mult pentru oamenii
locului, care acum ne consideră de-ai
lor.

Soţia mea este implicată activ în viaţa
comunităţii, iar doi dintre copiii mei –
Ana şi Sabina – învaţă la şcoala din
comună, ceea ce ne dă posibilitatea
să fim ancoraţi la realitatea satului
românesc. Din 2013, fiul meu Dinu
este elev la Liceul de Arte din
Slobozia, deci tot aproape de mediul
rural.

– Am considerat că tineretul localităţii
trebuie încurajat şi cooptat în
activităţi necesare dezvoltării şi
educaţiei, deopotrivă. Pornind de la
ideea că toţi copiii au dreptul să
studieze şi să meargă mai departe cu
studiile, am decis împreună cu
domnul Dinu, primarul comunei, să
înfiinţăm un after-school.

Problema, după mine, este că şcoala
este mult prea elitistă. Pregătim copii
foarte buni, dar în proporţie de 10%
din total. Sunt meditaţii gratis,
olimpiade la foarte multe materii
etc… Din păcate, mulţi dintre aceşti
copii vor pleca în străinătate.
România are mare nevoie de aceşti
copii, dar mai mult decât atât, are
nevoie şi de ceilalţi 90%. Ei
construiesc ţara, ei vor vota mai
târziu… Pe ei dorim să îi ajutăm.



Toţi copiii din comuna noastră care
vor să înveţe sunt bineveniţi la after-
school. Este deja al patrulea an de
când ne ocupăm de acest proiect şi
suntem foarte bucuroşi că avem
succes. Din clasa a doua până într-a
şasea sunt 115 copii care vin în
grupuri, în funcţie de nivelul fiecăruia.
Aici, copiii primesc câte un sandwich
şi apoi, timp de trei ore, îşi fac temele,
repetă ce au învăţat de dimineaţă la
şcoală şi aprofundează materiile.
Avem în cadrul programului şi ore de
meditaţii la limba română şi la
matematică pentru toţi copiii din clasa
a VIII-a care se pregătesc pentru liceu.
Noi îi primim pe toţi cei care doresc să
înveţe şi să studieze, cu sau fără
posibilităţi. Toate activităţile pe care le
oferim sunt gratuite.

După ce termină clasa a VIII-a, îi
încurajăm să meargă la liceu, la
Slobozia sau la Ţăndărei. În acest
moment avem peste 15 copii pe care
îi ajutăm să studieze mai departe.
Unul dintre ei este student la
Bucureşti, la Agronomie, alţi şase sunt
la Slobozia la liceu, iar 8 sunt la
Ţăndărei. Noi îi ajutăm pe fiecare
după caz, nu există un buget fix
pentru fiecare. În cazul studentului de
la Bucureşti, care stă la cămin şi are şi
bursă, încercăm să acoperim
cheltuielile de transport, de cămin şi
de masă. La Slobozia am închiriat un
apartament, l-am mobilat şi acolo
stau băieţii de la liceu. Noi intervenim
acolo unde părinţii au greutăţi în a
susţine copiii din punct de vedere
financiar. Câteodată, chair şi o bursă
de 150 lei pe lună poate debloca o
situaţie.

De asemenea, proiectul legat de
comunitatea localităţii Mihail
Kogălniceanu prevede şi susţinerea
financiară a echipelor de handbal şi
fotbal. Am constatat că situaţia
sportului în şcolile ialomiţene este
critică, de aceea am hotărât să facem
ceva şi pentru sănătatea copiilor, prin
sport şi condiţie fizică. Şi cum fotbalul,
sportul preferat al băieţilor, este
destul de bine organizat în mai toate
comunele din judeţul Ialomiţa, eu am
decis să înfiinţez aici, la Kogălniceanu,
o echipă de handbal pentru fete.
Astăzi avem o echipă de handbal şi
pentru fete şi pentru băieţi. De un an
avem şi două echipe de dansuri
populare şi am observat că toţi copiii
care participă vin cu mare drag. Sunt
foarte multe deplasări cu echipele în
judeţele din sudul României, iar copiii
se bucură.

Toate activităţile sunt organizate cu
sfaturile şi ajutorul material al
Primăriei Mihail Kogălniceanu şi al
şcolii. Soţia domnului primar,



Geo BELDIMAN

directoarea şcolii, este un membru
activ al asociaţiei, ca şi alţi locuitori
din comună. De fapt, aici s-a creat un
curent pozitiv, în care, din ce în ce mai
mulţi oameni se implică prin
voluntariat. Am numărat deja 30 de
persoane care participă gratuit la
bunul mers al asociaţiei, de la
curăţenie şi încălzirea locaţiei pentru
after-school, până la organizarea
meciurilor. Interesant este că numai
10% din cei implicaţi sunt bărbaţi, dar
asta este o altă problemă…
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