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Practica de specialitate – principalul ingredient în şcolile cu profile agricole �������������������������� 1132
Ucenicia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1133
Dualul – un prim pas mai consistent în expunerea elevilor la afaceri reale ����������������������������� 1134
Dubla subordonare a liceelor agricole – ce rezolvă şi ce nu ������������������������������������������������������� 1135
Traseul european de reînnoire a generațiilor în agricultura românească
/ Oana-Cristina Popovici, Adrian Cantemir Călin�������������������������������������������������������������������������� 1139
Aspecte de bază ale agriculturii românești���������������������������������������������������������������������������������� 1139
Preocupări la nivel european cu privire la tinerii fermieri��������������������������������������������������������� 1141
Schiță statistică a situației tinerilor fermieri în România���������������������������������������������������������� 1142
Măsuri pentru sprijinirea reînnoirii generațiilor în agricultură������������������������������������������������ 1143
CERCETARE, INOVARE ÎN DOMENIUL AGRICOL. AGRIGENOMICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII
Agrigenomica și Biotehnologii. Cercetări europene și românești���������������������� 1149
Cum vom hrăni 10 miliarde de oameni? ������������������������������������������������������������������������������������ 1149
Rolul biotehnologiei în agricultura modernă ����������������������������������������������������������������������������� 1150
European Biotech Week la București������������������������������������������������������������������������������������������� 1151
Inovații în ameliorarea plantelor – editarea genetică����������������������������������������������������������������� 1152
Resursele genetice agricole – de la conservare la utilizare durabilă
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Şapte gânduri despre agricultura României europene
Marius Stoian

1. Dincolo de conţinutul cu caracter ştiinţific aplicativ, esenţa pledoariei noastre
din Caietele Documentare Club România se referă la consolidarea şi aprofundarea integrării României în UE şi, pe de altă parte, prin exemplul corelat, la contribuţia noastră la amplificarea coeziunii proiectului european.
Din această perspectivă volumele au un mesaj meta-conţinut, de esenţă politică tare.
Implicit, demersul degajă per se un avertisment: „patriotismul” fără cunoaştere, fără înţelegerea fenomenelor complexe specifice fiecărui domeniu sfârşeşte prin
a fi nu doar contraproductiv, ci toxic. Prin carenţe, prin deficitul de expertiză, el
creează angoase şi întreţine spaime pentru că nu poate produce soluţii.
Acest adevăr străbate întreaga istorie: demagogia „patriotică”, aka populismul,
care reintră în scena românească, lipseşte naţiunea de capacitatea de negociere
externă profesionistă, singura capabilă să producă bunăstare în favoarea fiecărui
cetăţean. Pentru că în lumea contemporană nu există „independenţă”, doar interdependenţe şi negocieri. De la aceste idei relativ simple am pornit.
Agricultura. Concepte şi instrumente operaționale oferă cadrul şi datele
înţelegerii importanţei viziunii în crearea plus valorii: poate că nicăieri nu se vede
mai bine din cifre creşterea agriculturii româneşti ca urmare a Politicii Agricole
Comune (PAC). Mecanismul de atragere a fondurilor funcţionează bine pe ambii piloni. Se obţin recorduri la nivel de producţie cerealieră, la export. S-a investit mult,
nu numai în producție, s-a investit în infrastructură agricolă, în dezvoltări conexe.
Sunt desigur și multe de completat/ajustat/reformat, dar există certitudinea măsurabilă a direcţiei corecte şi a progresului.
2. La data apariţiei CD 4 Agricultura ne aflăm în plin exerciţiu românesc de leadership european. În acest volum pot fi găsite, ilustrate cu acurateţe profesională,
ideile şi propunerile cu care România ar putea adăuga avantaje în viitoarea PAC ce
se află în stadiu germinativ. Idei provenite din zona universitară şi academică, din-
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spre agribussines, asociaţii profesionale, structuri europene, oameni implicaţi în
fenomen. Cuvintele-cheie ale reuşitei: profesionalism, la un capăt şi voinţă politică,
la celălalt capăt.
Dar Preşedinţia Consiliului inevitabil va trece şi nu putem estima încă impactul real. Preocuparea de optimizare a participării cu obiective proprii la PAC rămâne
necesarmente una perenă.
Există resursă umană valoroasă şi disponibilitate de a contribui. Şi înclin
să cred că a asigura asistenţă activă în elaborarea poziţiilor şi politicilor publice
din partea experţilor către forţele politice este demersul legitim pe care îl putem
facilita după încheierea acestui prim „calup” de 4 Caiete Documentare Club
România.
La fel cum şi Caietul Documentar este un şantier deschis, supus reacţiilor şi
feedback-ului.
3. Agricultura modernă se joacă cu conceptele transformării digitale pe masă: IoT,
Blockchain, Big Data, platforme care încorporează ecosisteme de aplicaţii, biosenzori, nanotehnologii, teledetecţie, sisteme de suport pentru decizii, exprimă actualitate imediată şi program (a se vedea Declaraţia Cork 2.0 pentru o politică agricolă
rurală şi agricolă, inovatoare integrată şi inclusivă). Astfel, aplicaţiile de gestiune a
fermelor, bursele digitale de mărfuri şi transport, monitorizarea culturilor în timp
real cu senzori în sol, controlul temperaturii în silozuri, detectarea bolilor cu ajutorul dronelor şi supravegherea culturilor prin satelit, aplicaţii smartphone pentru
starea vremii, dar şi umiditatea din sol, platforme de e-learning pentru „precision
farming”, alături de enorm de multe altele create în clustere de inovare, în acceleratoare şi promovate de brokerii de inovare, alcătuiesc pas cu pas noul design al
spaţiului rural.
Noile trepte ale cercetării se urcă la pas: agrimeteorologia, biotehnologiile sau
agrigenomica rulează din plin chiar pe fundalul unor controverse globale induse de
fenomenul schimbării climatice şi de nevoia de dezvoltare durabilă. Experimentul
devine rapid certitudine. Administratorii de sisteme publice şi decidenţii naţionali
nu au nici pe departe viteza de reacţie şi intercepţie cerute de dinamica acestor
dezvoltări.
Dar mediul privat şi suprastructura europeană fac ca lucrurile să se întâmple
şi în România.
În această colecţie de new entry-uri ar fi potrivit să adăugăm concepte precum:
agricultura cuantică, agricultura acvaponică, agricultura „no till” şi cea biodinamică
sau cea social responsabilă sau verticală.
Încercări şi reuşite de a proiecta altfel un domeniu ce pare la prima vedere
uncool, pentru a folosi un eufemism. Între aceste coperţi, curiozitatea sau interesul
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profesional sunt servite cu adevărat de practicieni şi teoreticieni de prim rang care
livrează experienţe şi know-how.
4. Există şi câteva linii de tensiune ale volumului, directe sau implicite:
a) În competiţia UE/Restul lumii: se poate fără OMG? Dezvoltarea OMG este
obligatorie versus „dezvoltare durabilă”? Poate rezista Europa în cursa pentru cantitate şi profit ca o „Elveţie” a hranei curate, dar costisitoare? Ce se va întâmpla în
lumea post-petrol? Care sunt megatendinţele şi provocările viitorului? Este ecologia o frână sau o limită acceptabilă?
b) În interiorul UE – putem atenua mai rapid decalajele dintre state întărind
principiul subsidiarităţii sau, dimpotrivă, prin centralizarea deciziei la Bruxelles?
Facem faţă simultan urbanizării accelerate, îmbătrânirii populaţiei şi depopulării
ruralului prin tehnologie şi politici de migraţie? Inovăm suficient? Lăsăm liber tendinţei de a crea oligopoluri pe pieţele agroalimentare prin fuziuni şi achiziţii sau
încurajăm lanţurile scurte? Cum menţinem standardele unice fără să devenim necompetitivi sau să aplicăm mai multe „categorii”?
c) În România luptăm cu fenomenul acaparării terenurilor? De pe ce poziţii?
Este „comasarea” o antireformă necesară? E nevoie de o clasă medie în agricultură
sau agricultura de subzistenţă asigură în cazul unor conflicte militare şi nu numai
rezilienţă sporită la nivel alimentar?
Dar, mai ales, cum aliniem aceste trei dimensiuni: UE/restul lumii, inter-UE,
naţional/UE?
Sunt, desigur zeci de alte întrebări la care veţi găsi un răspuns sau un crochiu
de răspuns.
Pentru o mai clară înţelegere a punctelor de convergenţă şi divergenţă am introdus în lucrare şi o abordare diacronică cu privire, pe de o parte, la Reformele
agrare din România şi, pe de altă parte, la istoricul Reformelor din cadrul PAC.
5. Profilul României acoperă şi recorduri, şi contur negativ. Am vorbit despre recolte record: cea mai mare producţie de porumb din Europa în 2018. Şi locul 6 la grâu.
În acest context, nu putem să nu invocăm Portul Constanţa care, prin facilităţile
create în ultimii ani, a devenit cel mai important hub agricol european.
Tot din categoria recordurilor de tip „Guiness Book”: Insula Mare a Brăilei este
de departe cea mai mare exploataţie agricolă din UE.
Exporturile au crescut. Dar valoarea adăugată continuă să fie mică.
Unul dintre efectele grave ale unor politici greşite a fost dispariţia cvasicompletă a zootehniei, element de reglaj pe piaţa cerealelor şi nu doar atât. În CD 4
Agricultura veţi găsi un program interesant de relansare a zootehniei româneşti,
pragmatic şi realist.
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Stăm pozitiv la producţia de vinuri, dar nu şi la pomicultură.
Logistica agricolă înseamnă silozuri performante şi suficient spaţiu de stocaj
chiar şi pentru 25-30 milioane tone de cereale. Dar transportul pe cale ferată merge
cu 17 km la oră. Sunt probleme şi soluţii despre care scriu, de asemenea, unele dintre persoanele cele mai avizate.
6. Ne-am propus să promovăm oameni vizionari şi idei de business – mari și mici –
care întăresc profilul de performanță al ţării.
• Siloz Carani – cel mai mare hub logistic agricol din țară, cu o capacitate de
recepție/livrare de 5.000 tone zilnic și cu o capacitate totală de depozitare de peste
170.000 de tone. Autor: Dan Dolghin
• Sistemul de plăți de la APIA, realizat de Siveco în regim de urgență, prin care
se derulează subvențiile de la Uniunea Europeană, gestionează aprox. 1,45 milioane de fermieri, peste 14,6 milioane de hectare de teren și 100 de scheme de plată,
fiind la momentul actual cel mai complex dintre sistemele similare existente în statele membre ale UE. Pus în operă pe o idee de Gabriel Lospa.
• Cristian Tudor, un tânăr antreprenor, a dezvoltat un business de nișă care
răspunde și imperativelor agriculturii durabile: Microgreens România – cultivarea
plantelor comestibile sau a legumelor în miniatură cu 95% mai puțină apă, zero
pesticide și emisii reduse de CO2.
• Conducerea ANM, prin Elena Mateescu, pregătește intens găzduirea în România a unui Centru European de Agrometeorologie cu focus pe măsurători și observații pentru regiunile vulnerabile din Europa la fenomenele meteorologice extreme, dar și pe formarea profesională a experților europeni în acest domeniu.
• România cercetării agricole competitive. Produsele de cercetare ale Institutului Fundulea au o prezență masivă pe piață. Soiurile de grâu create la Fundulea
se cultivă pe aproximativ 65% din suprafața de grâu a României, în condițiile în
care primii cinci jucători din industria semințelor la nivel mondial, care împart o
piață de peste 53 de miliarde de dolari, sunt prezenți și în România. Un evergreen
România–USA care încă e în top.
• Aurel Placinschi, unul dintre cei mai performanți agricultori din Moldova,
a fructificat toate formele de sprijin asigurate de Uniune pentru a-și dezvolta afacerea. În 2016 a demarat un amplu proiect de reabilitare a sistemului de irigații al
fermei sale pe care l-a finanțat cu peste 1,5 milioane de euro din fonduri europene.
• Mircea Oltean și ambiția unui nou tractor românesc. Lansat în 2018 de
IRUM, poate însemna un indicator de traseu al industriei autohtone de utilaje agricole cu o tradiție de peste 70 de ani.
• Gruia Stoica, omul care „cară România agricolă pe roți de tren”, și Grampet,
una dintre marile corporații din Estul Europei.
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• Asociaţia Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS) este un model de bună-practică pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața externă – toți producătorii de salam de Sibiu au conlucrat pentru înscrierea produsului
în registrul european al produselor cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP).
• Mihai Preoțescu ilustrează un business structurat pe principiul lanțului
scurt alimentar, pe care Uniunea va pune din ce în ce mai mult accent în noua PAC:
apropierea producătorului de cumpărător și eliminarea intermediarilor. Cu peste
80 de capre franceze alpine, Mihai produce în apropierea Bucureștiului brânzeturi
maturate franțuzești, jonglând cu artificii de marketing digital, și practicând vânzări direct în fermă sau prin platforme de e-commerce.
• Reînnoirea generațiilor în agricultură este o preocupare majoră pentru UE,
în perspectiva îmbătrânirii populației, iar Maria Codrea, o tânără de 26 de ani
care a preluat și dezvoltat ferma de căpșuni a familiei sale, arată că e cool să fii
fermier.
• Bogdan Alexandru Baciu și tatăl său au avut mai întâi terenul pe care cultivau cereale, apoi s-au gândit să înființeze o fermă de vaci și au accesat fonduri europene. Au achiziționat 300 de exemplare rasa Montbeliarde din Franța. Pentru a-și
valorifica apoi producția au mai făcut un pas și au deschis un abator propriu și un
magazin specializat în carne de vită în Călărași, apoi altul în București. Un model de
business pe lanț integrat, care pune accent și pe educarea publicului în ce privește
consumul de carne de vită.
• Etc., etc.
7. Există în spaţiul rural o sensibilitate lirică faţă de proprietatea asupra pământului, care este nefericit exploatată politic. Motivaţiile nu ţin numai de lipsa culturii
şi refuzul modernităţii. Este dificil de a se implementa ideea – firească, de altfel
– că în societăţile deschise pământul este un capital circulant, cu nimic metafizic, câtă vreme şi la nivel academic se întreţine pe alocuri o percepţie inversă. Pe
parcursul documentării, am parcurs siderat studii recente în care se combătea cu
argumente neosemănătoriste sau extremist naţionaliste cumpărarea unor terenuri de către „străini” ca pe un fel de pierdere a identităţii naţionale, a unui bun al
naţiunii. Este de respins o asemenea abordare. Funcţionarea unei societăţi libere
nu are nimic de-a face cu un mod opac de a privi. Luată ca argument, securitatea
alimentară (ca parte a siguranţei naţionale), vitală pentru o naţiune, nu este în
opoziţie cu principiile pieţei libere şi există un cadru democratic de soluţionare noninvazivă. Nici invocarea „gliei”, a strămoşilor, a jertfei umane – parte din istoria
care trebuie cunoscută şi respectată – nu rezolvă complicatele calcule extrase din
data analytics care evaluează riscul de investiţie pe suprafaţă şi cultură şi nici nu
ne aduc mai aproape de înţelegerea diferenţei dintre folosirea genomicii şi a gene-
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ticii în cercetarea agricolă. Oricât de cinic ar suna, nicio instituţie financiară de pe
planetă nu poate cuantifica cantitatea de sentiment pe hectar. Sunt lumi paralele.
Agricultura, a cărei principală resursă este pământul cu p mic, este domeniul în
care trecutul trebuie respectat şi nu folosit pentru a bloca viitorul într-un spaţiu
rural autarhic.
Oamenii şi ideile care populează volumul de faţa mă fac însă să-mi păstrez
intact optimismul.

„Dacă agricultura trebuie să hrănească lumea”
Mihai Aniței

Agricultura este o ramură importantă a oricărei economii naţionale, cu funcţii dintre cele mai diverse: biologice, sursă principală de activitate economică şi de utilizare a forţei de muncă, factor ecologic de protecţie a mediului ambiant şi de luptă
împotriva deşertificării în multe zone ale Terrei, un mod de viaţă, o tradiţie tehnică
şi culturală şi, nu în ultimul rând, agricultura este o latura a civilizaţiei.
Agricultura se bazează pe resurse în continuă autoreînnoire, spre deosebire de
alte ramuri care utilizează resurse naturale (petrol, cărbune, minereuri etc.), ce se
epuizează pe măsura exploatării.
„Dacă agricultura trebuie să hrănească lumea, trebuie să devină o industrie”, a
zis Geoffrey Carr1, ...și, din fericire, asta a început deja să se întâmple!
Populația se așteaptă să crească la zece miliarde până în 2050 – în fiecare an
va crește cu populația Germaniei (80 milioane) –, deci trebuie să găsim un mod să
hrănim în plus o „Germanie“ pe an, în condițiile în care suprafețele agricole rămân
neschimbate. Aceasta nu este ușor luând în considerare expansiunea orașelor.
Din acest motiv lumea va avea nevoie de ferme mult mai eficiente pentru a
produce suficientă hrana:
• în cel mai modest scenariu de creștere economică, agricultura va creşte cu
cel puțin 50% fata de situația existentă
Foamea și sărăcia extreme au fost reduse la nivel global începând din 1990,
dar încă există 800 milioane de oameni care suferă de foame cronică și 2 miliarde
de oameni care suferă de malnutriție. Creșterea în agricultură rămâne în general de
trei ori mai eficientă în reducerea sărăciei decât orice alt sector.
În concluzie, dacă gândim strict economic, există o piață în creștere pentru
produsele agricole, însă trebuie să vedem dacă avem resurse să satisfacem aceasta
piață în creștere.
1
„The future of agriculture”, https://www.economist.com/technology-quarterly/2016-06-09/
factory-fresh
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La nivel elementar: hrana vine din plante, plantele hrănesc oamenii, dar și animalele. În ultimii ani, plantele din agricultură au devenit un element important în
producerea energiei; de fapt, plantele sunt ele însele experte în transformarea energiei, folosind fotosinteza, plantele transformă energia soarelui în energie pentru
plantă în formă de carbohidrați și grăsimi, ca mai apoi să convertească nutrienții
minerali în proteine și vitamine; în final, biomasa rezultată produce altă „energie”;
Toate aceste procese ne duc la concluzia că îngrășămintele minerale sunt cruciale.
În 2008, cercetătorii de la Wageningen University din Olanda au demonstrat
ca fertilizanți minerali sunt responsabili pentru hrănirea a peste 50% din populația
globului !
Agricultura va fi domeniul cu cea mai mare digitalizare în viitorii ani; inteligența artificială în agricultură va fi masivă și de neoprit.
Să facem un exercițiu de imaginație și să descriem ziua unui fermier din viitor!
Fermierul X se trezește dimineața, își deschide telefonul și află ce suprafață a fost
arată și semănată de tractorul autonom; agrodrona tocmai s-a întors la bază cu
datele despre starea culturilor care sunt transmise la analiză, pentru ca mai târziu
multicopterul să facă fertilizarea și ierbicidarea; după scanarea culturilor în funcție
de imaginea spectrală, datele sunt transmise la combina autonomă când se începe
recoltarea; simultan, calitatea și cantitatea estimată din satelit sunt trimise către
bursa online care va închide tranzacția și trimite vapoarele autonome pentru încărcarea recoltei! Pare de domeniul fantasticului... însă așa ceva există la nivel de
prototip și punerea în aplicare pe scară largă va fi mai rapidă decât ne închipuim!
Capabilitatea dronelor se extinde în mod constant, aparatele fiind dotate cu
camere foto-video de înaltă definiție, senzori de termoviziune, filmare în infraroșu,
sisteme de cartografiere și zonare a parcelelor, iar simultan volumul de date crește
rapid. Pe termen lung, „fermele conectate” se vor dovedi extrem de valoroase pentru toată populația planetei având în vedere necesitatea de maximizare a producției
agricole.
Agricultura inteligentă ține cont de evaluarea solului și aspectelor de mediu
din toate punctele de vedere și aplică soluții tehnologice pentru fertilizări de performanță, măsuri de protecție a plantelor și extragerea elementelor nutritive într-un mod cât mai eficient!
În ultimii ani, dezvoltarea mare a tehnologiilor de tip „Internet of Things”
(IoT) a făcut ca introducerea informațiilor de comunicare, a automatizărilor și a
controlului în ferme să fie un „trend” foarte la modă! În domeniul agriculturii inteligente, introducerea elementelor de tehnologie în managementul fermelor, cum
ar fi urmărirea și monitorizarea întregului proces de producție de la înființarea cul-
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turii, procesare, transport, la vânzare, duce la randamente și calități incredibile în
climate volatile cu dezastre naturale și boli din ce în ce mai diverse.
Pe lângă creșterea demografică în următorii ani, un alt aspect care trebuie luat
in considerare când vorbim de agricultura viitorului sunt schimbările climatice și
munca de cercetare, care este din ce în ce mai avansată. Avantajele schimbărilor
climatice sunt crearea unor premise de cultivarea a unor plante care altă dată nu
puteau fi cultivate în România, și aici vorbim de soiuri exotice care își au originea
departe de arealul nostru geografic, și ușor-ușor s-au aclimatizat și pot fi cultivate
și în țara noastră, ceea ce în urmă cu câțiva ani era de neconceput.
Problema principală a fermierilor este în continuare accesul la finanțare. Deși
în ultimii 15 ani finanțarea agriculturii a înregistrat o evoluție de necontestat, sursele diversificându-se cu fonduri alocate de la bugetul de stat, fonduri europene,
dar și prin creșterea volumului creditului bancar și al creditului comercial, totuși,
abordarea jucătorilor din piața financiar-bancară față de agricultură rămâne prudentă.
O parte din finanțare, în special în ceea ce privește fermierii mijlocii și mici, a
fost preluată de IFN-uri specializate (instituții financiare non-bancare – de obicei
integrate, atât ca furnizori de inputuri, cât și finanțare) sau de către diviziile bancare dedicate finanțării agro.
Însă potențialul mare al resurselor agricole este premisa pe care o iau în calcul
finanțatorii bancari pentru a dezvolta pe termen lung relații predictibile cu jucătorii din agricultură.
În România, agricultura continuă să deţină un statut foarte important, deşi
parcurge un proces de transformare a proprietății şi a sistemului de exploatare.
A rămas una dintre ramurile prioritare ale producţiei de bunuri materiale, suport
vital, de neînlocuit pentru existența și progresul societății omenești, cu atât mai
mult cu cât progresul economic şi social al lumii contemporane se află într-o strânsă corelaţie cu nivelul realizărilor din agricultură şi nu poate fi conceput în afara
dezvoltării puternice a acestei ramuri de producţie.
România are aproximativ 9 milioane de hectare, dintre care jumătate sunt
lucrate cu tehnologii moderne, dar încă nu la nivel occidental. Cu toate acestea,
România a ajuns anul trecut la producții record de cereale (peste 10 milioane de
tone la grâu și peste 15 milioane tone la porumb), depășind mari jucători ca Franța
sau Polonia; potențialul României în domeniul agriculturii este enorm… în câţiva
ani, România poate juca un rol esențial în regiunea Mării Negre și în economia agricolă din Europa. Agricultura de precizie începe să prindă contur și în țara noastră,
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fiind de fapt o oportunitate extraordinară de creștere a productivității și, implicit,
de mărire a veniturilor. Ca țară cu mare potențial agricol, România, ar putea să devină una din piețele de top pentru fructificarea tehnologiei IoT în scopuri de creștere și eficientizare a producției agricole. Vor ști oare fermierii să profite de pe urma
unei asemenea oportunități?

I. CONTEXT INTERNAȚIONAL

Tendințe și perspective globale în agricultură
Gina Fîntîneru

Cunoașterea tendințelor globale, cheie, care pot influența agricultura, sistemul
agroalimentar, managementul resurselor naturale și economia rurală, în general,
în următoarele decade, este extrem de necesară, dată fiind importanța pe care alimentația o are în cadrul fiecărei societăți. Conștientizarea impactului pe care aceste
aspecte pot să îl aibă contribuie la întocmirea unei agende care să întărească reziliența și sustenabilitatea sistemelor agricole.
OCDE definește megatendinţele drept „schimbări sociale, economice, politice,
de mediu sau tehnologice, care se formează lent, dar care, odată lansate, exercită o
influență profundă și durabilă asupra multor, dacă nu asupra celor mai multe activități umane, procese și percepții” (OECD, 2016).
Prezentarea principalelor tendințe care pot contribui la schimbarea configurației agriculturii și a sistemului agroalimentar și care vor stimula capacitatea de
inovare în anii ce vin, va fi realizată urmând clasificarea propusă de OECD (schimbări socio-demografice, economice, de mediu, tehnologice și politice). În analiza
influenței și impactului actualelor tendințe, şi anume: creșterea demografică, procesul de urbanizare, îmbătrânirea populației, schimbările climatice, digitalizarea
economiilor, avansul proceselor de globalizare și liberalizare, nu poate fi însă omisă
puternica lor interdependență.
Creșterea demografică
Creșterea absolută a numărului de consumatori, dinamica populației la nivel regional, structura acesteia pe categorii de vârstă și pe medii (rural versus urban)
constituie variabile fără de care înțelegerea evoluției sistemului agroalimentar
este greu de conceput. Factorul demografic rămâne o variabilă importantă pentru dinamica tuturor sectoarelor economice. Acesta reprezintă însă un parametru
esențial pentru a explica evoluția cererii alimentare, care depinde de numărul
de consumatori ce aspiră la satisfacerea, în primul rând, a unor nevoi fiziologice
vitale.
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Conform variantei medii de proiecţie a Organizației Națiunilor Unite, este de
așteptat ca populația globului să crească la 8,5 miliarde în 2030 și la 9,7 miliarde
persoane până în 2050 (UN, 2015). Deci sistemele alimentare trebuie să asigure
securitatea alimentară pentru încă 2 miliarde de persoane în următorii 30 de ani.
Cea mai mare creștere demografică se va înregistra în regiuni mai puțin dezvoltate,
în țările cu venituri medii și mici, aceasta fiind influențată de rata de creștere economică, nivelul de educație, gradul de integrare a populației feminine în activitatea
economică etc. În regiunile dezvoltate, ritmul de creștere a populației este mult mai
lent sau este chiar în scădere (Grafic 1).

Grafic 1: Dinamica creșterii populației globale în 2015 – 2050 în principalele regiuni
Sursa: OECD, 2016

Numărul de locuitori relativ stabil din regiunile dezvoltate poate sugera o cerere neschimbată pentru alimente în anii ce vin. Există însă numeroase alte schimbări
demografice și sociale care influențează tipurile de produse cerute, în afara dimensiunii absolute a populației. Acestea includ îmbătrânirea populației; creșterea ratei
de dependență, diminuarea dimensiunii familiei etc., afectând cererea diferențiată
de produse alimentare, cantitatea de produse ambalate individual, creşterea cererii
pentru produse de comoditate, metodele de livrare și modelele de consum de o
manieră generală.
Rata de creștere a populației determină și schimbări ale structurii de vârste a
populației, diferențele structurale ale populației din zonele dezvoltate și cele mai
puțin dezvoltate accentuându-se. La orizontul anilor 2050, peste 80% din populația globală peste 60 de ani va locui în țările mai puțin dezvoltate. Rapida creștere a
ponderii persoanelor adulte în țările cu venituri mici va conduce în următorii 20-25
de ani la creșterea ratei de dependență, cu adâncirea presiunii asupra sistemelor
sociale și de sănătate (FAO, 2017a). În mediile rurale, acest fenomen al îmbătrâ-
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nirii populației poate fi mai rapid și mai accentuat, cu implicații asupra structurii
forței de muncă în agricultură, sistemelor de producție și de utilizare a pământului,
adoptării inovațiilor și a practicilor necesare pentru a face față provocărilor economice și de mediu. În țările cu venituri reduse, în lipsa unor oportunități în crearea
locurilor de muncă, fenomenul de migrație poate crește, subiect deja prezent pe
agenda politică și care a generat foarte multe controverse în dezbaterile interne și
internaționale (FAO, 2018b).
Scăderea ponderii persoanelor cu vârstă de muncă este însă un proces ce
caracterizează și țările dezvoltate. Scenariul central al OCDE, din proiecția de
creștere pe termen lung, presupune că migrația persoanelor tinere, dincolo de
granițele naționale, ar putea contracara diminuarea îmbătrânirii în majoritatea
economiilor OCDE. De altfel, mai multe state au lansat deja politici de promovare a imigrației pentru a compensa deficiența locurilor de muncă din anumite
sectoare. Trei lacune importante ale pieței forței de muncă sunt vizate de către
aceste politici: lucrători cu înaltă calificare în sectoare de înaltă tehnologie; lucrători pentru a satisface cererea de locuri de muncă slab plătite, care au devenit
neatractive pentru lucrătorii locali (agricultură și construcții); lucrători suplimentari în domeniul serviciilor de sănătate și al altor servicii din cauza îmbătrânirii populației (FAO, 2018b). La orizontul anilor 2050, datorită ratei ridicate
de creștere economică și a dezechilibrelor în structura demografică, o destinație
majoră a fluxului de migranți (în special din Africa) este posibil să devină SE Asiei
și, în special, China. Astfel, dimensiunea și importanța comunităților minorităților etnice va crește, cu provocări specifice privind modelul de consum alimentar din aceste areale (OECD, 2016). Deci, în aceste zone, creșterea gradului de
urbanizare, precum și schimbarea condițiilor de muncă vor modela condițiile de
mediu și de viață și, implicit, cererea de alimente și comportamentele alimentare
în deceniile următoare.
Procesul de urbanizare
Cele mai mari fluxuri migratorii sunt cele naționale, în interiorul granițelor statale,
din mediul rural către cel urban, cel mai adesea ca o consecință a sărăciei rurale, a
lipsei locurilor de muncă și a infrastructurii precare. Ponderea populației urbane
a crescut constant în ultimele decenii. Peste 6 miliarde de persoane vor constitui
populația urbană la orizontul anilor 2050 (de la 33% în anul 1960 la 62% în anul
2050) și aproape întreaga creștere se va înregistra în orașe din țările în curs de
dezvoltare, 90% din aceasta în Asia și Africa. În termeni absoluţi, aceasta înseamnă
o creștere netă cu 2,4 miliarde de persoane a populației urbane, ceea ce reprezintă
mai mult decât creșterea totală a populației globale în această perioadă (2,2 miliarde) (FAO, 2017a) (Grafic 2).
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Grafic 2: Dinamica procesului de urbanizare, 1950 - 2050
Sursa: UN, 2015

Urbanizarea este purtătoare de foarte multe beneficii pentru populație (acces
la electricitate, apă, condiții sanitare îmbunătățite, oportunități educaționale etc)
și reprezintă un dinamizator al cererii interne. Pe de altă parte, populația urbană generează o cerere tot mai mare pentru produsele alimentare ambalate și procesate. Are loc astfel o modificare a conținutului nutrițional al dietei, produsele
procesate, adesea cu un nivel energetic ridicat, cu un conținut mare de zahăr și
sare, influențează ratele de obezitate (FAO, 2017b.). În afara impactului asupra
comportamentului de consum alimentar, trebuie considerate și probleme legate de
logistica sistemului agroalimentar. Numărul mare al populaţiei deservite necesită
standarde ridicate privind securitatea și logistica filierelor agroalimentare (Satterthwaite şi colab.,2010).
Una dintre puternicele consecințe ale acestui proces, în lipsa unor planificări
riguroase privind dezvoltarea regională, este depopularea satelor, creșterea costului serviciilor publice și scăderea calității vieții în aceste arii, degradarea mediului
înconjurător și, adesea, inechitabila distribuție a pământului (FIT4FOOD2030).
Creșterea veniturilor medii ale populației
Nivelul veniturilor populației are un rol important în configurarea viitoare a agriculturii și a sectorului agroalimentar, reprezentând variabila primară ce influențează modelul de consum alimentar al populației (Godfray şi colab., 2010). Rate
mai mari de creștere a venitului pe cap de locuitor se așteaptă în țările cu venituri
reduse și medii. Dezvoltarea economică va fi acompaniată de o creștere a cantităților și valorilor cererii agricole, dar și de o schimbare a modelului de consum. Tendința este de trecere de la o dietă bazată pe cereale la o dietă mai bogată în carne și
lapte și altele resurse alimentare intensive (Cirera şi Masset, 2010; FAO. 2017b), cu
implicații pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale.

I. CONTEXT INTERNAȚIONAL / 39

Creșterea populației, a veniturilor și a consumului pe cap de locuitor, modificări ale dietei sunt printre principalii factori care își pun amprenta asupra cererii
viitoare de produse agricole. La o rată anuală de creștere a cererii mondiale de produse agricole de aproximativ 1,1% până în 2050 (considerabil mai mică decât cea de
2,2% în ultimele patru decenii), oferta de produse agricole la nivel mondial până în
2050 ar trebui să fie cu 60% mai mare, comparativ cu 2005-2007, așa cum o arată
anumite proiecții (Alexandratos și Bruinsma, 2012).
Aspectele cu privire la creșterea productivității agricole, care să conducă la satisfacerea cererii globale, nu au răspunsuri unitare. Analizând istoric, agricultura
mondială a fost în măsură să satisfacă cererea în creștere de produse agricole de-a
lungul timpului. Aceste îmbunătățiri ale producțivității agricole s-au datorat utilizării irigațiilor, îngrășămintelor și expansiunii terenului agricol. Durabilitatea intensificării agriculturii la nivel mondial, în contextul despăduririlor, al degradării
terenurilor și poluării apelor, este pusă insă la îndoială.
Competiția pentru teren agricol
Cu toate că, eficiența agriculturii a crescut în ultimele decenii, presiunea asupra
terenurilor agricole s-a intensificat datorită, în principal, factorilor demografici,
schimbărilor modelului de consum alimentar, procesului de urbanizare. Dacă adăugăm și competiția dintre utilizarea alimentară și nealimentară a culturilor agricole
(producerea de combustibil), precum și pierderile de teren agricol prin eroziune,
deșertificare, salinizare, creșterea nivelului mării etc. înțelegem provocarea pe care
o reprezintă gestionarea durabilă a resurselor în vederea păstrării calității acestora.
Un cerc vicios se creează prin supraexploatarea resurselor existente, degradarea
acestora, presiunea din ce în ce mai mare asupra resurselor rămase și degradarea
ulterioară și a acestora (FAO, 2017a).
Suprafața agricolă utilizată per persoană este în continuă scădere de la 1.30 la
0.7 ha, în perioada 1967-2013 (FAOSTAT, 2013). Există diferențieri regionale cu
privire la acest fenomen: creșterea producției în Asia, în ultimele decenii, s-a realizat aproape exclusiv prin creșterea productivităţii, fără o mărire a suprafeței cultivate, în timp ce în Africa, producțiile medii la cereale au rămas constante, dar mai
mult teren a devenit arabil (OECD, 2016). Extinderea terenurilor agricole are loc în
detrimentul pădurilor, savanei și pajiștilor naturale, fenomen însoțit de creșterea
emisiilor de gaze cu efect de seră și de accelerarea pierderii biodiversității.
Agricultura este, de asemenea, și se estimează că va rămâne, cel mai mare consumator al resurselor globale de apă dulce. O puternică concurență din partea industriei de procesare, a producției de energie electrică și a consumatorilor casnici va
determina o creștere cu 55% până în 2050 a cererii globale de apă dulce (FIT4FOOD2030). Cea mai mare parte a acestei cereri este generată în țările emergente, în
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contrast cu tendința de scădere în țările cu venituri ridicate datorită îmbunătățirii
continue a eficienței utlizării acesteia în agricultură și a investițiilor în tratarea apelor uzate (OECD, 2016).
Schimbările climatice vor avea un impact cert nefavorabil, în special în țările
din regiunile sudice, iar efectele sunt atât asupra ofertei cât și asupra calității și a
accesului la alimente. Modificări în valorile normale ale temperaturii și precipitațiilor pot contribui la creșterea prețurilor alimentelor la nivel mondial până în 2050
(Porter şi colab., 2014), iar acest lucru ar putea reduce accesul la alimente pentru
categoriile de persoane vulnerabile (FAO, 2017a). Opiniile sunt nuanțate în privința impactului asupra producției agricole în țările nordice, implicând atât efecte
pozitive cât și negative (Porter şi colab., 2014).
Preferințele consumatorilor
Creșterea speranței de viață, a veniturilor și a nivelului de educaţie, economia digitală, stilul de viață urbanizat etc. au influenţat evoluția comportamentului alimentar al consumatorilor. Schimbările în preferințele de consum de astăzi sunt
semnificative raportat la numai o generație în urmă. Consumatorii sunt din ce în
ce mai atenți la aspectele legate de nutriție, sănătate, dar și la cele ce au în vedere
lanțurile de aprovizionare durabile, emisiile de carbon, aspectele etice etc. Altfel
spus, consumatorii devin mai responsabili cu privire la impactul alegerii lor. Centrul pentru Alfabetizarea Alimentară (Center for Food Literacy)1 definește de altfel
alfabetizarea alimentară ca fiind „înțelegerea impactului alegerii alimentelor asupra sănătății, mediului și economiei noastre”.
Amploarea afecțiunilor legate de regimul alimentar și alergeni au determinat
creșterea gradului de conştientizare cu privire la relaţia dintre alimente şi sănătate. Sănătatea devine o preocupare majoră a consumatorilor în zilele noastre,
fiind adesea motivația cea mai importantă în alegerea alimentelor. De asemenea,
conștientizarea sporită privind originea alimentelor determină creșterea cererii
pentru produsele locale sau regionale. Mai multă transparență este solicitată, mai
multe informații despre ingrediente, despre originea lor, modul de producție, procesare și distribuție.
Îngrijorările cu privire la securitatea și siguranța alimentară modelează
sistemul de agricultură, aceste aspecte fiind în centrul unor serii de scandaluri alimentare începând cu anii 1990 (ESB, dioxină, gripa aviară, gripa porcină etc). S-a
impus astfel implementarea unor sisteme de gestionare a riscurilor și a unor sisteme de urmărire a produselor (trasabilitate) și chiar la apariția unei cereri pentru produse speciale (de exemplu, ouăle ecologice). De o manieră generală, are loc
reducerea încrederii în capacitatea lanțurilor actuale/globale de aprovizionare cu
1

https://www.foodliteracycenter.org/what-food-literacy
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alimente de a face față în mod adecvat acestor riscuri. Iar aspectele etice, cum sunt:
bunăstarea animalelor, metodele de producție prietenoase cu mediul, comerțul
echitabil (Fair Trade), capătă valențe noi în strânsă legătură cu creșterea veniturilor
consumatorilor și cu aspirațiile înalte ale acestora.
Urbanizarea, participarea pe piața muncii a majorității membrilor familiei, restricțiile de timp fac să crească cererea pentru alimente de comoditate. Deseori
criticate, în special datorită valorii nutriționale scăzute și a risipei de ambalaje, acest
tip de alimente cunoaște astăzi o dezvoltare sporită datorită produselor proaspete
tăiate și ambalate. Viitorul pentru produsele alimentare este despre calitate, gust,
sănătate, produse proaspete, locale, precum și despre diferențiere și personalizare.
Tehnologiile digitale
Provocările cu privire la creșterea ofertei agricole au fost depășite până acum prin
intensificarea utilizării terenului agricol, utilizarea irigației și a produselor chimice.
Producția agricolă mondială s-a triplat între 1961 și 2015 însă s-au înregistrat și
anumite efecte negative asupra bazei de resurse naturale a agriculturii (degradarea
terenurilor, creșterea rezistenței la boli și dăunători, pierderea biodiversității, despăduriri, emisii de gaze cu efect de seră, poluarea cu nitrați etc.) (FAO, 2017a). Cererea tot mai mare de alimente, calitatea sporită a acestora, exigențele cu privire la
mediul înconjurător și evitarea efectelor negative asupra resurselor limitate solicită
dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii inovatoare pentru viitor.
Utilizarea tehnologiilor digitale (printarea 3D, Internet of Thinks, cloud computing, robotica etc.), alături de utilizarea noilor materiale (nano-și biotehnologice), biologia sintetică și volumul mare de date ce pot fi accesate (Big and Open
Data) stau la baza celei de-a patra revoluții industriale (Agricultura 4.0) (FIT4FOOD2030). Tehnologiile digitale și noile procese de analiză a datelor bazate pe inteligența artificială vor influența fiecare etapă a filierei agroalimentare: producție
primară, procesare, distribuție, consum (de exemplu: prin alegerea produselor și
adaptarea dietei în funcție de parametrii zilnici de sănătate ai fiecărui individ).
O multitudine de tehnici de teledetecție, de la senzori în câmp, drone, imagini satelitare, permit astăzi obținerea de informații în timp real despre starea culturilor. Robotica este explorată atât în producția primară, de la plantare până la
recoltare (identificarea buruienilor și bolilor, aplicarea pesticidelor și recoltarea de
precizie etc), dar și în industriile de procesare. Tehnologia blockchain, folosită
recent pe filierea agroalimentară pentru a testa tranzacționarea produselor agricole
(Lee Smith, 2018), are impact asupra vitezei de derulare a tranzacțiilor, transparenței și eficacității filierei. Prin interconectarea operatorilor de-a lungul filierei se
asigură controlul și analiza traseului fiecărui produs, de la fermă la consumator.
Provocările le constituie, în acest caz, sistemele de protecție a datelor (cybersecu-
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rity), sistemele de reglementare a proprietății datelor, formarea specialiștilor la
noile trenduri (competențe high tech), dar și câștigarea încrederii consumatorilor.
Un volum uriaș de date (Big Data) care acoperă o varietate de segmente ale filierei agroalimentare poate fi capturat, analizat (utilizând algoritmi sofisticați) spre
o creștere a eficienței, prin implementarea de platforme Internet of Food (Kouma,
2011). Acest volum mare de informații și analize influențează sistemele de consultanță actuale. O importanță majoră în culegerea de informații referitoare la comportamentul consumatorului, o are social media (digital shadow). Distribuția poate
utiliza aceste informații pentru a prognoza dinamica cererii pentru anumite produse dar și pentru generarea de prețuri diferențiate (FIT4FOOD2030), individuale
(Amazon, Netflix, Coop explorează deja acest trend).
Accesul deschis la informaţia digitală tinde să schimbe modele de business,
chiar ale marilor și consacratelor companii din comerţul cu produse agricole. Astfel,
dacă Cargill și-a consolidat puterea de piață în ultima sută de ani pe baza accesului
limitat al fermierilor la informații de piață, acestea devin astăzi disponibile și celui
mai îndepărtat producător agricol. Noul context determină Cargill să se reinventeze: integrează în oferta sa aplicații inteligente pentru fermieri (soft-uri de recunoaștere facială pentru fermele de vaci etc); utilizează noile tehnologii de satelite
data pentru monitorizarea și evaluarea culturilor; își extinde afacerile către noi surse de proteine (acvacultură și producerea de carne din celule stem), ținând cont de
noile provocări ale sistemului agroalimentar (Parker M., Blas J, 2018)
Investițiile masive în firmele Agtech în ultimii ani anticipează apariția altor
asemenea inovații. Noile piețe create oferă noi oportunități de business pentru antrepenori. Poate fi, de asemenea, o oportunitate pentru țările emergente să reducă
din diferența tehnologică, mai ales în contextul unor costuri ale echipamentelor în
scădere și al unor practici open-source în extindere (OECD, 2016). Masiva transformare a modului de desfășurare a afacerilor în agricultură este de aşteptat, dincolo
de ceea ce obișnuiam să numim agricultura de precizie.
Adoptarea acestor inovații tehnologice (chiar și adaptarea sistemelor și practicilor agricole durabile) necesită însă investiții în cercetare-dezvoltare (C&D). Iar intensitatea cercetării agricole (ponderea cheltuielilor publice pentru cercetare-dezvoltare în contribuţia agriculturii la PNB) este de peste 5 ori mai mare în țările
cu venituri ridicate, comparativ cu țările cu venituri mici (Pardey, Chan-Kang şi
Dehmer, 2014).
Globalizare și liberalizare
Procesul de globalizare, libera circulație a mărfurilor, capitalului, serviciilor, tehnologiei și informațiilor va continua să modifice peisajul global și în deceniile următoare. Deciziile politice cu privire la liberalizarea comerțului mondial, precum și
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inovațiile tehnologice care au permis scăderea costurilor de transport și de comunicare sunt în continuare vectori ai dinamicii acestui proces. Posibili „contracurenți”
ai încetinirii procesului de globalizare pot fi: conflictele armate, barierele comerciale și avântul economiei circulare (OECD, 2016).
Rata de creștere economică a țărilor emergente și expansiunea tehnologiilor
de comunicare și informare vor marca puternic evoluția acestui fenomen, determinând chiar schimbarea centrului de greutate al economiei globale: mai spre est și
mai spre sud. Structurile de guvernare globală sunt astfel susceptibile de schimbare
pentru a reflecta noua configurație generată de multitudinea de participanți, într-o
lume multipolară economic (OECD, 2016).
Până la începutul anilor 1980, statul a jucat un rol important în modelarea și
marketingul producției agricole, în cele mai multe țări. Guvernele se implicau pe
piața agricolă și agro-alimentară prin măsuri de intervenție și control cu scopul de a
obține venituri fiscale și, în unele cazuri, pentru a obține controlul politic. Începând
cu anii 1980 și 1990 cele mai multe dintre aceste sisteme de intervenție și control
ale statului au fost supuse presiunii liberalizării. Totuși noi bariere comerciale, în
favoarea industriilor naționale, au fost aplicate cu o frecvență mai ridicată în ultimul deceniu (OECD, 2016).
Globalizarea și liberalizarea au generat creșterea investițiilor în agricultură,
dezvoltarea industriei alimentare, precum și creșterea comerțului internațional cu
produse alimentare. Creșterea fluxului global al alimentelor, dezvoltarea rețelelor
globale de distribuție, avântul standardelor private, au favorizat în mod substanțial
concentrarea producției primare și consolidarea terenurilor agricole, dezvoltarea fermelor mari (Reardon şi colab., 2003.), determinând însă și o eroziune constantă a sistemelor de producție alimentară și a modelelor de alimentație locală (Holden, 2018).
Numeroasele presiuni asupra sectorului agroalimentar (prețuri scăzute la
consumator, disponibilitatea materiilor prime, înmulțirea regulamentelor pentru
securitate alimentară, creșterea preocupărilor pentru sănătate, costuri mari de inovație etc.) au condus către nevoia de a obține economii de scară și au generat puternice procese de consolidare în cadrul sectorului. Un număr ridicat de fuziuni și
achiziții s-a desfășurat în ultimii ani, conducând la crearea unor corporații imense
care exercită controlul asupra deciziilor din sistemul agroalimentar. Noi forme de
reglementare sunt necesare pentru a diminua riscul apariției de practici comerciale
neloiale, pentru a asigura repartiția echilibrată a profitului de-a lungul filierei agroalimentare și durabilitatea acesteia (JRC, 2017).
Economia circulară
Deși conceptul a fost lansat încă din timpul crizei energetice din anii ’70, se observă
astăzi o intensificare a efortului de trecere la o economie mai eficientă din punct
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de vedere al utilizării resurselor, bazată pe reutilizarea bunurilor și pe reciclarea
deșeurilor, cu limitarea impactului asupra ecosistemelor (OECD, 2016; EC, 2018).
Impactul pentru agricultură și sistemul agroalimentar îl reprezintă reducerea pierderilor alimentare și a deșeurilor la toate nivelurile lanțurilor alimentare.
Aceasta constituie într-adevar o schimbare sistemică în ceea ce privește metodele
actuale de producție și de consum, relația dintre producător și consumator și cea
a „consumatorilor cu produsele și materialele” (Stahel, 2016). Imense oportunități
economice s-ar crea însă este nevoie de decizie politică, instrumente stimulative,
pentru promovarea economiei circulare, trecerea la această paradigmă implicând
costuri semnificative pentru realizarea infrastructurii necesare. Pe de altă parte,
faptul că acest tip de model economic se desfășoară mai degrabă la nivel regional,
național și nu depinde de piețele de import pentru a satisface cererea, îl transformă
într-o alternativă serioasă în cazul în care reducerea deficitului comercial devine
obiectiv politic (OECD, 2016).
În concluzie, tendințele și provocările globale cu care se confruntă agricultura și sistemul agroalimentar sunt multiple, un proces de reflecție al decidenților,
cercetărilor, oamenilor de afaceri fiind oportun și necesar. Producția agricolă și alimentară se așteaptă să crească datorită creșterii populației și a veniturilor. Extinderea sectorului agricol și agroalimentar poate fi semnificativ limitată de presiunea
deja existentă pe terenurile agricole și pe resursele de apă. Modele inovatoare de
producție sunt necesare pentru creșterea productivității în condițiile menținerii biodiversității și a calității resurselor naturale. Practici sustenabile de producție sunt
cerute și de creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor în privința modelelor de consum durabile și sănătoase. Succesul în configurarea unor sisteme agroalimentare puternice, reziliente depinde de strategiile inteligente care vor reuși să
integreze digitalizarea, metodele noi de colaborare la nivelul filierei agroalimentare
și economia circulară.
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Sistemele alimentare ale viitorului.
Implicații pentru România
Zeno Căprariu

În ianuarie 2017, Forumul Economic Mondial în colaborare cu Deloitte Consulting
LLP au prezentat patru scenarii despre cum ar putea arăta sistemele alimentare în
2030 şi anume:
• Supraviețuiesc doar cei mai bogați: într-o lume a consumului intensiv de resurse și a lipsei conectivității piețelor, economia globală este inertă, existând
un decalaj evident între cei care au și cei care nu au.
• Consum necontrolat: în contextul unei conectivități ridicate a piețelor și al
unui consum intensiv de resurse, trăim într-o lume a creșterii accelerate a
PIB-ului la costuri ridicate pentru mediul înconjurător.
• Sustenabilitate cu sursă deschisă: ideea unui viitor în care există o legătură
între piețe puternic interconectate și consum bazat pe eficiența resurselor a
intensificat colaborarea internațională și inovația, însă ar putea crea decalaje.
• Piețele locale iau locul celor globale: într-o lume a piețelor locale fragmentate
caracterizate printr-un consum eficient de resurse, țările bogate în resurse se
axează pe hrana locală, în timp ce regiunile dependente de importuri devin
regiuni ale foametei.
Oricare dintre aceste scenarii se poate materializa, existând deja semnale de
alarmă în acest sens. Evenimentele geopolitice din ultimii doi ani au ridicat semne
noi de întrebare privind fragmentarea piețelor și viitorul globalizării.
Consumul va crea sau va distruge sănătatea și sustenabilitatea
Scenariile demonstrează că este esențială orientarea modelelor de consum actuale
spre o cerere bazată pe eficiența resurselor, întrucât alegerile consumatorilor determină întregul sistem alimentar. Dacă dorim o alimentație mai sănătoasă, mai
hrănitoare și mai sustenabilă pentru mediu, va trebui să transformat modelul actual de consum. Pentru aceasta, este nevoie de o schimbare substanțială a modului în
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care aceste alegeri sunt încurajate în diverse contexte. Este nevoie de un marketing
atent și clar, educarea consumatorului, politici guvernamentale pro-active și noi
modele de afaceri pentru a face loc unei alimentații hrănitoare pentru populație,
care răspund dorințelor consumatorilor și sunt accesibile pentru aceștia.
Este nevoie de regândirea sistemelor de producție
Este nevoie de o schimbare fundamentală pentru ca sistemele alimentare să promoveze o alimentație sustenabilă și sănătoasă, care include modul în care este produsă mâncarea; accentul pe calitatea, și nu doar pe cantitatea producției agricole
poate redefini conceptul de valoare în sistemele alimentare, poate reduce riscurile
în lanțurile de aprovizionare și poate permite o alimentație diversă. După cum o
arată scenariul „Consumului necontrolat”, chiar și un viitor cu producție ridicată are consecințe nedorite dacă producția nu este sustenabilă. Astfel, România ar
trebui sa creeze politici de stimulare a investițiilor în producători – agricultori, dar
şi companii inovatoare – de hrană sănătoasă și sustenabilă, care coroborat cu creșterea diversității producției în ferme ar putea crește rezistența sistemului local la
șocuri globale inevitabile.
Schimbările climatice și degradarea resurselor naturale vor afecta toate scenariile de viitor și reclamă acțiuni imediate.
Schimbările climatice reprezintă o amenințare serioasă la adresa companiilor
și a societății, întrucât pe termen lung pot compromite capacitatea de producție,
bunăstarea economică şi să accentueze inegalitățile și conflictele. Scenariul „Supraviețuiesc doar cei mai bogați” previzionează o concurență crescută pentru resurse,
unde cei săraci pierd, iar „Consumul necontrolat” demonstrează pericolul status
quo-ului actual, condus de interese pe termen scurt care nu iau în calcul mediul
înconjurător. În acest context, politicile guvernamentale ar trebui sa includ masuri
de protecție şi utilizare rațională şi responsabila a resurselor de care România dispune şi să faciliteze accesul pe scară largă al companiilor din sectorul agricol la noile
dezvoltări tehnologice.
Fără o atenție specială, sistemele alimentare ale viitorului pot accentua
inegalitățile între națiuni, dar și la nivel național
Fiecare scenariu are câștigătorii și perdanții săi. Această discrepanță este cu atât
mai evidentă într-o lume lipsită de conectivitate în care cererea se bazează mai
mult pe consumul intensiv de resurse. Totuși, inegalitățile actuale vor afecta toate
scenariile posibile. Sărăcia și subnutriția creează un cerc vicios care compromite
accesul la hrană atât în mediile rurale, unde chiar și fermierii riscă să sufere de
foame, cât și în mediile urbane sărace, unde prețurile și accesul limitat pot face ca
o hrană sănătoasă și mai sustenabilă să fie prohibitivă. Astfel, România trebuie sa
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fie preocupată pentru toate scenariile de viitor, atât prin schimbări structurale în
modelele de politici și afaceri, cât și prin asigurarea de plase de siguranță pentru cei
cu adevărat vulnerabili.
Tehnologiile celei de-a patra revoluții industriale și alte inovații pot
revoluționa sistemele alimentare, dar vor aduce noi probleme
Inovațiile tehnologice vor regândi din temelii modul în care producem și gestionăm
hrana pe anumite piețe, dar efectele vor fi distribuite inegal. Unele dintre aceste
tehnologii pot fi revoluționare pentru sistemele alimentare, aducând abordări radical diferite în lanțul valoric agricol și în afara acestuia. Scenariile demonstrează
că tehnologia are potențialul de a accentua inegalitățile dacă nu este îndreptată cu
intenție spre nevoile populației. De asemenea, tehnologiile prin natura lor vor ridica noi probleme sociale, printre care probleme legate de controlul datelor, viitorul
locurilor de muncă și rolul tehnologiei în producția de hrană. România ar trebui ca
prin politici guvernamentale să anticipeze şi să ia masuri pentru reducerea riscurilor asociate adoptării la scară larga a tehnologiei în sectorul alimentar. Totodată România să ne încurajeze adoptarea progreselor tehnologice, în particular Internetul
Tuturor Lucrurilor (engl. Internet of Things – „IoT”). Această tehnologie are la bază
folosirea datelor pentru a informa despre practici agricole mai eficiente și pentru a
obține beneficii de mediu și sociale conexe. Tehnologii precum senzorii avansați și
echipamentele de monitorizare permit acum fermierilor să monitorizeze culturile
mai atent și mai mult ca în trecut. Și în acest caz colaborarea este esențială. Pentru
a se folosi cu succes de tehnologiile IoT, fermierii și societățile trebuie să exploateze
legăturile dintre părțile interesate în întregul lanț valoric. Toate părțile interesate
din „circuitul închis”, inclusiv fermierii, producătorii, distribuitorii, comercianții de
produse alimentare, companiile tehnologice, sectorul public și ONG-urile trebuie
să lucreze împreună să reducă blocajele în fluxul de informații pe măsură ce apar.
Există o fereastră de oportunitate pentru companii să aducă progres
prin inovație
Provocările viitorului prezintă atât riscuri majore, cât și oportunități extraordinare
pentru sectorul privat ca să răspundă unei game largi de nevoi ale societății. Aceste
oportunități se referă în principal la:
• Valorificarea oportunității pentru investiții în sănătate și nutriție.
Companiile pot răspunde schimbărilor în cerere, poziționându-se competitiv ca jucători responsabili în sistemele alimentare la nivel global, regional și național. Asta
poate însemna investiții în noi produse și publicitate care promovează o alimentație mai sănătoasă, precum și tehnologie, infrastructură, echipamente și servicii
care păstrează valoarea nutritivă a alimentelor. Investitorii pot evalua industriile
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prin factori externi legați de sănătate și mediu și pot promova activități pe o piață
mai hrănitoare și sustenabilă.
• Contribuție activă la creșterea rezistenței la șocurile provocate de
piețele globale. Piețele puternic conectate pot aduce multe beneficii, dar scenariile arată că pot de asemenea să crească riscurile unor șocuri sistemice. Companiile
pot reduce efectele acestor șocuri prin transparența pieței, politici de gestionare a
riscului și planuri pentru situații neprevăzute care să protejeze atât interesele companiilor, cât și ale societății.
• Eficientizarea resurselor în operațiunile companiei. Ar trebui gandite
și implementate strategii pentru reducere risipei și utilizarea resurselor naturale.
Reducerea pierderilor poate fi atinsă prin întărirea legăturilor cu producătorii și
utilizarea unor tehnologii uneori simple și deja accesibile. Eficientizarea poate fi
obținută și prin scurtarea lanțurilor de aprovizionare: scenariul „Piețele locale iau
locul celor globale” arată că identificarea de surse de aprovizionare mai aproape de
piață poate reduce complexitatea, riscul și amprenta ecologică a lanțurilor de aprovizionare și poate adăuga valoare mărcii. Prin politici inteligente și semnale clare
din piață, strategiile competitive de afaceri s-ar putea axa de asemenea pe un volum
mai mic de vânzări, păstrând în același timp creșterea economică.
• Valorificarea tehnologiei pentru a răspunde provocărilor sociale și
ecologice din sistemele alimentare. Companiile din sectoarele tehnologic, agricol și alimentar pot crea valoare prin inovații în sistemele alimentare. Oportunitățile de transformare sunt enorme prin tehnologia informației, inovație biologică,
internetul tuturor lucrurilor, editare genetică, imprimare 3D, robotică, big data, inteligență artificială, învățare automatizată și alte tehnologii. Acestea completează
inovațiile „low-tech”, cum ar fi irigarea prin picurare, care la fel ar aduce o transformare dacă ar fi adoptate la scară mai largă. Totuși, pentru ca aceste inovații să-și
atingă potențialul, beneficiile pe care le aduc trebuie direcționate către obiectivele
pe termen lung ale societății. Acest lucru implică atât integrare, cât și explorarea de
noi chestiuni prin mecanisme transparente și integratoare, care să abordeze teme
precum proprietatea datelor.
Este nevoie de politici inteligente noi și îndrăznețe pentru regândirea sistemelor.
Politicile guvernamentale pro-active sunt esențiale
pentru transformarea sistemelor alimentare
• Evaluarea și integrarea costurilor reale din sistemele alimentare.
Subiecte precum costurile de sănătate și epuizarea capitalului național ar trebui incluse în procesele decizionale legate de alimentație în contextul bugetului național,
planificărilor și politicilor. Ne referim, pentru exemplificare, la integrarea alimen-
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tației în sistemele de învățământ și punerea accentului pe prevenție în politicile
de sănătate, strâns legate de alegerile nutriționale. O mai mare conștientizare a
consumatorului privind impactul consumului de carne asupra mediului, spre exemplu, ar putea schimba aceste alegeri. O astfel de colaborare ar permite de asemenea
compromisuri bazate pe dovezi – subliniind, spre exemplu, că alimentele cu un conținut mai bogat în substanțe nutritive nu au neapărat un impact mai redus asupra
mediului înconjurător.
• Adoptarea unei abordări care să implice întregul aparat guvernamental pentru a gândi politici alimentare, agricole și de mediu care să
promoveze o alimentație mai sănătoasă. Anumite politici ar putea fi regândite
pentru a îmbunătăți efectele în sănătate și nutriție. Spre exemplu, subvențiile de
stat ar putea fi redirecționate către culturi foarte nutritive, scăzând prețul alimentelor bogate în substanțe nutritive. În plus, campaniile de marketing social ar putea promova diversitatea alimentației și accentul pe alimentele bogate în substanțe
nutritive. Politicile de mediu ar putea stimula mai bine practicile sustenabile de
producție în piață, testând și evaluând strategiile care recompensează actorii cu
abordări inteligente pentru mediu.
• Crearea unui mediu propice pentru tehnologiile destinate incluziunii și orientate spre schimbarea fundamentală a sistemelor alimentare.
Pentru inovațiile existente, cum ar fi tehnologia informației, așa cum am discutat
mai devreme, politicile guvernamentale ar trebui sa sprijine accesibilitatea. Pentru
unele dintre tehnologiile din cea de-a patra revoluție industrială, procesele participative între autoritățile de reglementare și companiile inovatoare vor fi esențiale
pentru construirea unui viitor care pune oamenii pe primul loc și instrumentele
tehnologice în serviciul lor. Investițiile publice în cercetare și dezvoltare și în servicii de consultanță sunt esențiale pentru a permite implementarea de tehnologii
adecvate, adaptate nevoilor specifice ale diverșilor actori ai sistemelor alimentare.
Astfel, România ar putea juca un rol semnificativ şi în dezvoltarea de tehnologii
exponențiale cu aplicabilitate în sector alimentar şi agricol..
Prioritățile sociale și ecologice ar trebuie să fie în centrul
noilor sisteme alimentare.
Este nevoie de eforturi concertate în direcția societății civile pentru a se asigura că
aceste priorități sunt puse pe ordinea de zi a companiilor și a decidenților politici.
Instituțiile sociale sunt de asemenea esențiale pentru a îmbunătăți sistemele alimentare prin eforturi pentru a:
• aborda problema inechităților structurale și pentru a răspunde nevoilor de bază. După cum este cazul câștigătorilor și perdanților din fiecare scenariu, întotdeauna vor exista populații care vor rămâne în urmă pe scara evoluției
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sistemelor alimentare. Programele sociale pot completa plasele de siguranță ale guvernelor pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili.
• promova noi reguli și preferințe alimentare. Alegerile consumatorilor
vor fi modelate de piețe, politici și influențe sociale. Pentru cele din urmă, instituțiile sociale și jucătorii pot promova un nou tip de alimentație, care sprijină sănătatea
populației și cea a planetei. Canalele media tradiționale și cele de social media, inclusiv formatorii de opinie, ar putea reinventa percepțiile asupra alimentelor bune,
și ar putea blama comportamente de genul risipei alimentare.
• promovarea nevoilor generațiilor viitoare. Rolul instituțiilor sociale
este esențial pentru a susține protecția mediului, și pentru a oferi sprijin tehnic în
acest sens. Acestea se pot asigura de asemenea că nevoile populațiilor viitoare se
regăsesc printre prioritățile dezvoltărilor tehnologice viitoare. Toate sectoarele au
nevoie de lideri responsabili și receptivi.
Astfel, toate drumurile care duc către un viitor mai strălucit atât în lume cât și
în România depind de colaborarea între toate părțile interesate din cadrul sistemelor alimentare pentru:
• a construi încredere și transparență. Într-o lume tot mai volatilă, robustețea sistemelor alimentare depinde de creșterea încrederii în guvern, companii
și instituții, care trebuie câștigat prin activități mai responsabile și transparente.
Pentru companii, înseamnă că beneficiile financiare pe termen scurt nu ar trebui
să deturneze atenția de la prosperitatea economică și bunăstarea socială pe termen
lung. Pentru guvern, înseamnă nevoia de politici care promovează prioritățile sociale inclusive și de mediu pentru generațiile prezente și viitoare. Toate sectoarele
pot să-și asume o răspundere mai strictă când vine vorba de atingerea obiectivelor
de dezvoltare durabilă.
• colaborare între sectoarele tradiționale. După cum indică analiza acestor scenarii, pentru a hrăni populația globală în mod sănătos și sustenabil până
în 2030 va fi nevoie de inovație și coordonare fără precedent între toți jucătorii
din cadrul sistemelor alimentare. Va fi nevoie de colaborare între mai multe părți
interesate pentru a atinge obiectivele comune, precum și de implicarea diverșilor
jucători din politică (ministerele de finanțe, sănătate, mediu și educație), business
(liderii din tehnologie, energie, infrastructură, sănătate și servicii financiare) și jucători cheie din sistemele alimentare – cu o atenție specială acordată agricultorilor
și consumatorilor.
• afirmarea rolului de lider în sistem. Pentru obținerea unei transformări
la nivel de sistem, este nevoie de lideri curajoși care să adopte o viziune holistică
asupra provocărilor existente, să comunice cu jucătorii din sistem pentru a aborda
împreună acele provocări, și să creeze noi colaborări pentru a atinge obiectivele co-
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mune. Liderii din business, liderii politici și cei din societatea civilă trebuie să facă
un pas în față să cultive o viziune comună pentru aspirațiile noastre, să promoveze
inovația și măsurile la nivel larg și să permită implicare reciprocă pentru atingerea
progresului.

Cum ne vom hrăni în epoca post-petrol?
Constantin Crânganu1

În prezent, mâncăm petrol
Dacă considerăm toată suprafața pământului, din care scădem oceanele, deșerturile, ghețarii și latitudinile extreme, rezultă o zonă locuibilă de 104 milioane km2. Din
aceasta, jumătate este arie agricolă, împărțită în 40 milioane km2 dedicați creșterii
animalelor și 11 milioane km2 folosiți pentru diverse recolte2.
În 1850, an considerat ca marcând începutul Revoluției Industriale, planeta
era locuită de 1,2 miliarde de oameni, cărora le reveneau 4,25 ha teren agricol/pers.
În 2018, pe planetă trăiesc circa 7,6 miliarde oameni, care se hrănesc de pe o
suprafață agricolă de numai 0,67 ha/pers.
În 2050, se estimează că numărul locuitorilor de pe glob va atinge 10 miliarde;
corespunzător, suprafața agricolă care-i va hrăni se va reduce la 0,50 ha/pers.
Întrebare: Cum este posibil ca aceeași suprafață agricolă globală să poată hrăni
în prezent de peste 6 ori mai mulți oameni ca în 1850?
Răspuns: Avansurile tehnologice din agricultură (o parte le-am descris în articolul Profeți și vrăjitori: Între eco-apocalips și tehno-optimism3) au creat tot mai multă hrană pentru tot mai mulți oameni. Iar avansurile tehnologice au fost inițiate,
menținute și dezvoltate continuu de o sursă de energie, ieftină, bogată, sigură, scalabilă: petrolul.
Agricultura modernă (la fel ca oricare altă industrie modernă) folosește intens
mecanizarea în cursul producerii, prelucrării și consumului hranei. Iar petrolul este
sursa noastră primordială pentru a hrăni mașinile. De aceea, petrolul este hrana
hranei noastre – pe scurt, noi mâncăm petrol4.
© Constantin Crânganu
Alexander, P., et al., 2016, Human appropriation of land for food: the role of diet, Global Environmental Change, v. 41, pp. 88-98.
3
Crânganu, C., 2018, http://www.contributors.ro/cultura/profe%c8%9bi-%c8%99i-vrajitori-intre-eco-apocalips-%c8%99i-tehno-optimism/
4
Green, M. B., 1978, Eating Oil – Energy Use in Food Production, Routledge, 205 p.
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Odată cu săparea primului foraj pentru petrol din Statele Unite ale Americii
(1859, Titusville, Pennsylvania), pot afirma că s-a născut Homo sapiens petrolerus,
cel care a dublat Revoluția Industrială cu una agricolă.
Prin mecanizarea pe bază de petrol s-a produs o creștere dramatică a productivității lucrătorului agricol – suprafața agricolă pe care o poate lucra o singură persoană.
De-a lungul majorității istoriei, muncile agricole s-au bazat pe puterea musculară umană și/sau a animalelor de povară, ceea ce a impus o limită joasă pentru
suprafața care putea fi recoltată; în plus, adeseori, 90% din totalul populație trebuia
să presteze munci agricole. Produsele din petrol (benzina, motorina, lubrefianții)
au schimbat radical această situație ancestrală prin oferirea unei energii ieftine și
concentrate, care a pus în mișcare tractoare, combine și alte piese de echipament
agricol de mare putere. În cartea sa din 2011, The Rational Optimist: How Prosperity Evolves (P.s.), Matt Ridley descrie valoarea mecanizării din propria sa fermă: O
combină modernă, condusă de un singur om, poate recolta într-o singură zi grâul necesar
pentru a face o jumătate milion de pâini5. Petrolul a transformat un singur om într-un
Superman agricol.
Un alt exemplu implică rolul deosebit al petrolului în transportul produselor
agricole, de la poarta fermei la centrele de procesare, piețe și magazinele alimentare.
Sute de ani, lumea a fost plină de terenuri agricole bune, dar inutilizabile, din
cauza distanțelor mari până la consumatori. Când oamenii și produsele agricole
călătoreau pe cai, măgari sau pe jos, costurile de transport depășeau imediat valoarea mărfurilor. În secolul al 20-lea, situația s-a schimbat radical prin introducerea
transporturilor pe bază de petrol: trenurile de marfă și camioanele de mare tonaj au
redus dramatic distanțele dintre poarte fermei și piețe. Pentru produse non-indigene, au apărut vapoarele transoceanice și avioanele comerciale. Terenuri numeroase,
care fuseseră neglijate din cauza distanțelor prea mari și a costurilor prohibitive
de transport, au fost integrate în circuitul producției de alimente. Petrolul a făcut
posibil, prin transporturi ieftine, ca tot mai mult pământ agricol să fie incorporat
în economia agricolă globală, oferind tot mai multă și mai diversă mâncare pentru
tot mai mulți oameni.
Miracolul agriculturii moderne, comerciale, care ne hrănește pe toți în lumea
vestică și o mare parte din restul lumii, este complet dependent de extragerea,
pomparea, rafinarea și distribuirea petrolului, iar tehnologia curentă este critică
pentru menținerea acestui flux.
Mai mult petrol semnifică mai multă dezvoltare umană.
5

Ridley, M., 2011, The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Harper, p. 157.
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O scurtă listă6 a contribuțiilor petrolului la agricultura modernă se cuvine salutată cu respect:
– Benzina și motorina, reprezentând peste 70% din produsele rafinate dintr-un
baril de țiței, sunt esențiale pentru a pune în mișcare tractoare, combine, utilaje de
plantat, prășit, irigat, pulverizat pesticide, recoltat, treierat și transportat produse.
– Îngrășămintele sintetice (nitrat de amoniu, fosfat de amoniu, superfosfat,
sulfat de potasiu) sunt derivate în principal din produse petroliere.
– Pesticidele sintetice (incluzând ierbicide, insecticide, fungicide, bactericide)
conțin ingrediente active sub formă de hidrocarburi obținute din petrol.
– Transportul la timp a produselor agricole proaspete sau refrigerate este vital
pentru procesarea industrială a alimentelor.
– Aditivii alimentari, incluzând vitamine, minerale, emulgatori, agenți de prezervare și colorare etc., sunt în bună parte, derivați din petrol. Transportul lor la
timp se face pe bază de combustibili derivați din petrol.
– Distribuirea alimentelor procesate se bazează pe producția și transportul de
cutii, conserve, borcane, capace de metal și/sau plastic, caserole de plastic, celofan,
etichete etc. Multe din aceste produse esențiale sunt derivate din petrol și gaze.
– Distribuirea rapidă și la timp a alimentelor procesate către magazine alimentare, restaurante, spitale, unități militare, școli etc. se face cu camioane frigorifice,
bazate pe benzină/motorină.
– Consumatorii merg cu automobilul la cumpărături curente sau de aprovizionare pe termen mai lung. Deplasările la supermarketurile alimentare pot avea loc și
de câteva ori pe săptămână.
– Anvelopele necesare pentru a „încălța” toate mașinile agricole sunt produse
din cauciuc sintetic pe bază de polimeri extrași din petrol.
O justificare a agriculturii moderne industriale este abilitatea ei de a produce
enorme cantități de energie utilizând minimum de energie umană. Eficiența tehno-ecologică este un raport între cantitatea de energie umană folosită pentru căutarea sau producerea hranei și cantitatea de energie extrasă din acea activitate. De
exemplu, culegătorii și vânătorii preistorici extrăgeau 9,6 calorii din fiecare calorie
folosită pentru a se hrăni. Agricultura irigată extrage aproape 54 calorii pentru fiecare calorie consumată în proces. Fermele industriale reușesc să producă 210 calorii
pentru fiecare calorie umană utilizată! Industrializarea sistemului alimentar creează oportunități pentru o hrană incredibil de densă, oferind mai mult de 65% din
energia care se găsește în mâncarea tipică preparată în casă. De aceea, putem spune
că într-un anumit sens, astăzi „mâncăm petrol.7
Detalii suplimentare se pot găsi la adresa: https://www.resilience.org/stories/2005-04-01/
why-our-food-so-dependent-oil/
7
Armelagos, G. J., 2014, Brain Evolution, the Determinates of Food Choice, and the Omnivore’s Dilemma, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 54, pp. 1330 – 1341.
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De ce este petrolul călcâiul vulnerabil al agriculturii moderne?
De-a lungul timpului au fost mai multe semnale de alarmă false despre moartea
iminentă a petrolului8 (Știrile despre dispariția petrolului au fost nițeluș exagerate,
ca să-l parafrazez pe Mark Twain). Dar, vrem-nu vrem, petrolul se va termina într-o
bună zi. Și atunci, ce ne va rezerva viitorul?
Următoarea analogie9 ar putea oferi un posibil răspuns.
Azotul este ingredientul major al îngrășămintelor chimice folosite atât de agricultura industrială, cât și de micii producători sau proprietarii de terenuri de golf,
parcuri, peluze etc. Când azotul este lăsat să se infiltreze în lacuri, populația normală de alge crește exponențial. Ele vor consuma oxigenul și nutrienții disponibili, vor
face apa verde și vor distruge prin sufocare aproape toate celelalte specii prezente
în apă. Algele, incapabile să se mai dezvolte în condițiile pe care le-au creat ele însele, vor începe să moară. Fenomenul numește explozie algală.
Petrolul este sursa de azot a omenirii. Iar agricultura modernă a crescut exponențial – mai multă și mai diversă mâncare a condus la creșterea exponențială a
populației. De aceea, afirm că petrolul nu doar ne încălzește casele și ne alimentează motoarele diverselor mașini – petrolul ne alimentează și pe noi, de la cereale la
legume la carne la pește la fructe. Într-o carte faimoasă și multi-premiată din 2007,
The Omnivore’s Dillema10, Michael Pollan prezintă date conform cărora peste 60%
din dieta americanului obișnuit provine din porumb produs pe bază de petrol! Pe
scurt, mâncăm petrol.
De ce? Pentru că petrolul îi permite unui singur fermier modern să hrănească
10,000 conaționali și, în plus, să exporte masiv.
În 1870, aproape 50% din populația Americii lucra în agricultură. Începând cu
anul 2008, mai puțin de 2% din populație este angajată direct în agricultură.
În 2012, 3,2 milioane fermieri11 hrăneau toată populația Statelor Unite (314
milioane), contribuiau $166,9 miliarde la PIB și exportau produse agricole în valoare de $141,4 miliarde. Și toate aceste realizări au fost posibile în ciuda unor dintre
cele mai mari prețuri ale țițeiului din istorie (peste $110/baril). Cu prețurile mult
scăzute în perioada post-2014, fermierii au și mai multe stimulente în mărirea productivității muncii lor.
Petrolul abundent și relativ ieftin a dat naștere unei ere de supra-producție
alimentară. Împreună cu avansurile farmaceutice, generate în parte de petrol, omenirea a cunoscut o explozie demografică de tipul exploziei algale. Vom avea oare
8
Crânganu, C., 2018, http://www.contributors.ro/economie/profe%c8%9bi-%c8%99i-vrajitori-de-la-petro-apocalips-la-petro-optimism/
9
https://insteading.com/blog/overpopulation-and-oil-what-the-talking-heads-dont-talkabout/
10
https://www.amazon.com/Omnivores-Dilemma-Natural-History-Meals/dp/0143038583/
11
http://knowledgecenter.csg.org/kc/content/us-agriculture-exports
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soarta finală a algelor, strivite și sufocate de propria dezvoltare? Dacă da, atunci
petrolul poartă o mare responsabilitate.
Geologii au adoptat termenul Antropocen pentru a desemna epoca geologică
actuală, în care geologia, biologia și clima terestră sunt influențate semnificativ de
specia umană. Îmi permit să folosesc o altă analogie: Datorită triumfului revoluției
argilelor, noi trăim și în Fracocen - o epocă în care economia globală, sugrumată
de criza economică din 2009, a căpătat noi și bogate resurse energetice, petrolul și
gazele extrase direct din rocile sursă prin fracturare hidraulică și foraje orizontale
dirijate.
Scăderea precipitată a prețului petrolului din 2014, cuplată cu creșterea producțiilor din Statele Unite, a creat speranțe noi că am evitat încă o dată săgeata
mortală din călcâiul lui Ahile Peleianul. Dar oare până când se va putea repeta scena
săgeții deviate de geniul american? Nu știu.
Cum ne vom hrăni când petrolul se va fi terminat? I have a dream...
Suntem în anul 2xxx. Visul de aur al ecologiștilor a devenit realitate: ultima picătură de petrol și ultima moleculă de gaze naturale au fost arse. De acum înainte,
emisiile de CO2 vor deveni amintiri neplăcute (presupunând că și cărbunii au fost
arși demult). Încălzirea climatică se va opri și, în cele din urmă, se va transforma
în răcirea globală care va declanșa următoarea glaciație. Dar nu intrați (încă) în panică: Panourile solare, fabricate probabil din bambus și clorofilă, vor oferi energia
necesară pentru a înlocui petrolul și gazele.
Trenuri, avioane, vapoare, autocamioane, tractoare, tancuri etc. vor circula
doar cu energie regenerabilă, provenind din nișe baterii miraculoase, neinventate
deocamdată, care vor stoca suficient de multă energie solară sau eoliană pentru a
asigura o autonomie decentă acelor mașini. Încerc să-mi imaginez cum vor arăta roțile tuturor mașinilor fără anvelope de cauciuc artificial. Probabil, ca vor fi de piatră,
ca în pre-istoria descrisă umoristic în serialul The Flintstones12 ori vor fi echipate cu
perne de aer sau altă invenție tehnologică.
Moartea petrolului și gazelor va determina dispariția plasticului. Laptopurile
și telefoanele din anul 2xxx vor fi făcute din lemn regenerabil. La fel, și periuțele de
dinți, tălpile pantofilor și miriade de alte obiecte de plastic.
Se pune, totuși, întrebarea din titlul articolului: Cum ne vom hrăni de-acum
încolo, fără petrol (și gaze naturale)?
Foarte simplu, vor răspunde ecologiștii. Precum se hrăneau locuitorii planetei
înainte că Edwin Drake să fi săpat prima sondă de petrol în Titusville, Pennsylvania, în 1859: cu produse bio sau organice, obținute fără mecanizare pe bază de
petrol, fără îngrășăminte chimice, fără pesticide.
12

https://www.youtube.com/watch?v=2PPf3aaZmUw
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În cartea sa din 2018 The Wizard and the Prophet: Two Remarkable Scientists and
Their Dueling Visions to Shape Tomorrow’s World13, Charles C. Mann prezintă cazurile
a doi fermieri de pe lângă Chicago, unul producând bio, celălalt, industrial.
Fermierul bio are 213 ha și opt clădiri dotate cu frigidere alimentate cu energie solară, plus o turbină eoliană. Are 11 angajați permanent și 30 sau mai mulți
muncitori sezonieri. Produsele sale bio (peste 1.000, dar în cantități mici) sunt mai
scumpe la supermarket decât cele din fermele industriale și, din această cauză, fermierul bio are o clientelă restrânsă.
Toate bune și frumoase, dar nu-mi pot imagina că acest tip de agricultură ar
putea juca vreun rol semnificativ în hrănirea a 10 miliarde de locuitori ai planetei
în anul 2050. Într-un moment când căutăm mijloace de a dubla recoltele globale,
este o greșeală să ne focalizăm pe ferme-butic, indiferent cât de fermecătoare ni
s-ar părea ideea.
Fermierul industrial crește grâu și porumb pe 490 hectare și are doar 1 muncitor și jumătate – fiul fermierului, care mai conducea din când în când camionul
fermei. Cum se lucrează atunci pământul? Cu mașinile care au costat peste un milion dolari (tractoare, combine, treierătoare etc.) și tratamentele chimice aplicate
riguros pe bază de calendar.
Cel mai mare obstacol pentru succesul agriculturii bio este lipsa forței de muncă. Și nu trebuie să ne mire această situație. Imediat după terminarea celui de-al
doilea război mondial, majoritatea guvernelor naționale au direcționat intenționat forța de muncă în afara agriculturii. (China comunistă a fost o lungă excepție).
Munca pe câmp a fost considerată ca fiind „neproductivă” și „stagnantă”. Scopul
politicilor naționale a fost consolidarea și mecanizarea muncilor agricole, care ar
fi produs recolte mai bogate cu costuri mai mici și, foarte important, ar fi eliberat forța de muncă necesară dezvoltării industriale. Situația această este ilustrată
exemplar de agriculturile țărilor vestice.
România comunistă nu a făcut excepție de la aceste politici și (unii dintre noi)
ne aducem aminte de consolidarea forțată a terenurilor agricole, după modelul sovietic, prin înființarea GAC-urilor și CAP-urilor. Ne mai amintim, de asemenea, și
de construirea unor mastodonți industriali în Bărăgan și alte zone, unde au fost
atrași să lucreze țăranii „eliberați” prin mecanizarea lucrărilor agricole. Teoretic, țăranii erau împinși să migreze către marile centre industriale, unde ar fi câștigat mai
bine lucrând în fabrici și uzine. Iarăși teoretic, atât țăranii rămași la plug cât și cei
deveniți muncitori industriali, ar fi beneficiat de pe urma mecanizării și concentrării agriculturii: primii, pentru că ar fi putut obține recolte mai bune cu muncă mai
puțină, ceilalți, pentru că joburile industriale ofereau salarii mai mari. Națiunea
13
https://www.amazon.com/Wizard-Prophet-Remarkable- Scientists-Tomorrows/
dp/0307961699
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întreagă ar fi beneficiat de pe urma creșterii exporturilor industriale și agricole, iar
mâncarea ar fi trebuit să fie ieftină și abundentă în orașe. Cei care am trăit în România înainte de 1989 știm că realitatea a fost diametral opusă teoriei.
Lăsând deoparte exemplele negative ale agriculturilor comuniste, infestate de
virusul mortal al „proprietății întregului popor”, se pune, totuși, întrebarea: Care
dintre cele două ferme americane discutate este mai productivă? Care fermă creează mai multe calorii (energie utilizabilă) la hectar? Răspunsul este evident: Dacă
fermierii trebuie să producă de două ori mai multă hrană pentru cele 10 miliarde
de guri din 2050, fermele-butic nu sunt soluția. O remarcă interesantă se cuvine a
fi ținută minte:
Băgați la cap o dată cum vine socoteala
Oricum o-ntoarceţi și o răsuciți
E-ntâi păpica, și apoi morala.
Bertolt Brecht – Opera de trei parale
Al doilea final, Act 2, Scena 2 (trad. anon.)
Din punctul de vedere al asigurării hranei zilnice miliardelor de locuitori ai
planetei, fermele industriale, bazate pe petrol câștigă detașat competiția, iar noi
putem vorbi cu îndreptățire despre valorile morale ale petrolului și gazelor naturale.
Pentru ca visul de aur al ecologiștilor să devină și mai consistent, după eliminarea emisiilor de CO2, ar mai trebui rezolvate două probleme alimentare, ambele
intens generatoare ale celui de-al doilea gas antropogen cu efect de seră: metanul.
Prima problemă o reprezintă orezăriile. Pe planeta asta trăiesc peste 3 miliarde
de chinezi, indieni, indonezieni, japonezi, coreeni, vietnamezi, filipinezi ș.a.m.d.
care au dezvoltat, de mii de ani, un obicei prost: mănâncă predominant orez. Iar
orezăriile, precum se știe, sunt una dintre cele mai importante surse de emisie a
metanului antropogen. Chiar dacă profesorul William F. Ruddiman i-a lăudat pe
mâncătorii de orez14 că ar fi reușit, se pare, deturnarea unei noi mini-glaciații timpurii, ordinul de zi nu s-a schimbat: pentru binele climatic al planetei, trebuie renunțat la orez! Bun, dar ce vor mânca miliardele de asiatici?
Nu vă faceți griji - Savanții americani de la Land Institute15, din Salina, Kansas,
au găsit deja soluția: iarba grâului (Thinopyrum intermedium)16. Este o plantă sălbatică, înrudită pe departe cu grâul actual, și care a început să fie domesticită sub
14
Crânganu, C., http://www.contributors.ro/societatelife/o-ipoteza-fascinanta-incalzirea-globala-antropogena-a-inceput-cu-7-000-ani-in-urma-stopand-o-noua-glacia%C8%9Bie-se-va-schimba-paradigma-climatica-actuala/
15
https://landinstitute.org/
16
https://landinstitute.org/our-work/perennial-crops/kernza/
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numele comercial Kernza. Marele ei avantaj este perenitatea – nu vor mai trebui
arături de toamnă și însămânțări anuale. Partea tristă este că noul grâu face boabe
de patru ori mai mici decât vechiul grâu, deci are o productivitate mult redusă. Mai
rămâne de văzut și dacă noul grâu va putea crește în Asia de sud-est pe suprafețele
ocupate actualmente de orezăriile milenare.
O alternativă ar fi și cassava (Manihot esculenta). Numită manioc, mandioca
sau yuca, cassava este o plantă tuberculată comestibilă din familia Euphorbiaceae.
Se cultivă în întreaga lume tropicală pentru rădăcinile sale din care provin derivate
precum făina de manioc, pâine, tapioca, amidon și o băutură alcoolică. Cassava a
fost probabil cultivată pentru prima dată de civilizația Maya din Yucatán.
Recoltele de cassava întrec cu mult pe cele de grâu și alte cereale. În condiții
optime, fermierii de cassava au scos din pământ până la 180 tone/ha – de peste 50
ori mai mult decât media producțiilor de grâu. Totuși, comparația nu este corectă,
pentru că tuberculele de cassava conțin mai multă apă decât boabele de grâu. Dar și
dacă ținem cont de această observație, cassava produce mai multe calorii la hectar
decât grâul. Pentru fermierii din zonele tropicale, amenințate de secete prelungite,
cassava este o alternativă la grâu demnă de considerație.
A doua problemă pentru ecologiști o reprezintă cele peste 3 miliarde de vaci,
oi și capre, principalele producătoare de lapte, brânzeturi, carne și lână de pe glob.
În ciuda avantajelor enumerate, rumegătoarele au prostul obicei, ca după masă, să
se apuce de tras vânturi și râgâieli, care sunt metan antropogen pur. În 2016, rumegătoarele americane au produs 36% din totalul emisiilor de metan antropogen
(„vânturi” și bălegar)17. Ce este de făcut? Soluția radicală pentru salvarea planetei
de efectele nocive ale metanului antropogen rumegător ar fi eliminarea totală a vacilor, oilor și caprelor. Bun, dar de unde mai luăm, exemplu, lapte? Nicio problemă
aici: genialul poet român, Mircea Dinescu, a sugerat soluția încă din 1971:
Sunt tânăr, Doamnă, tânăr cu spatele frumos
și vreau drept hrană lapte din sfârcuri de cometă18
Dar cum vom aduna 3 miliarde de comete să le mulgem în fiecare zi?! Păi, nu
v-am spus că Dinescu este un poet genial?! Ar mai fi o problemă cu brânzeturile de
cometă, mais passons...
Despre bio-combustibili ca înlocuitori ai petrolului
Un posibil răspuns la ce vom face după ce se va termina petrolul este:
Vom trece pe bio-combustibili – etanol și bio-motorină.
Etanol s-ar obține în principal prin fermentarea cerealelor (porumb) și din
trestie de zahăr. (Ierburile sălbatice și unele alge ar fi surse secundare).
17
18

https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://www.youtube.com/watch?v=NYA42pGHWJg
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Bio-motorina s-ar obține din plante bogate în ulei natural – soia, rapița, floare
soarelui, palmier și jatropha, grăsimi animale, ulei domestic folosit.
Lăsând la o parte faptul că cultivarea, recoltarea, transportul și procesarea acelor surse primare necesită consum de energie (adică ne vom învârti într-un cerc
vicios), specialiștii au identificat trei probleme majore cu biocombustibilii:
1) Bio-combustibilii au costuri mari și produc puțină energie
De exemplu, etanolul, deși are o cifră octanică mai mare și este mai „blând”
cu motoarele, posedă numai 56% din conținutul energetic al benzinei per volum.
În Statele Unite, pentru fiecare unitate de bio-combustibil folosit de abia se recuperează energia folosită la producerea lui – uneori, raportul este negativ, adică se
consumă mai multă energie decât produce arderea biocombustibilului.
2) Bio-combustibilii produc schimbări în utilizarea terenurilor agricole și daune ecologice
Cultivarea și procesarea bio-combustibililor necesită mari suprafețe de teren,
pentru că biomasa uscată are numai o treime din densitatea energetică a benzinei.
Adică, ne trebuie mari cantități de biomasă pentru a obține o cantitate mică de
energie.
3) Producția de bio-combustibili afectează negativ prețurile alimentelor, producând
sărăcie
Economiștii au ilustrat acest aspect demonstrând că umplerea unui rezervor
de 25 galoane (95 litri) de etanol necesită peste 200 kg porumb, care ar produce
suficiente calorii pentru a hrăni o persoană un an întreg.
Se estimează că operațiunile de producere a bio-combustibililor în Uniunea
Europeană ocupă în prezent o suprafață suficientă pentru a hrăni 100 milioane
oameni.
Înlocuirea recoltelor alimentare cu cele pentru bio-combustibili a afecta negativ prețul alimentelor. Din 2004 până în 2007, de exemplu, prețurile mondiale la
porumb, grâu și ulei vegetal au crescut cu 86%, 110% și 91%, respectiv.
The National Research Council a prevăzut în 2011 că producerea a 61 miliarde
litri de etanol până în 2022, așa cum cere legea în Statele Unite, va necesita 12 –
24 milioane hectare suplimentare și va produce o creștere a prețurilor produselor
alimentare cu 20% – 40%.
Un studiu publicat de cercetători de la MIT în 2007 a evaluat cazul extrem de
estimare a suprafeței agricole necesare pentru ca bio-combustibilii să înlocuiască
total petrolul până în anul 2100, presupunând că în acel an industria bio-combustibililor va fi capabilă să producă 368 EJ (1018 J) de energie.
Studiul a concluzionat, mai întâi, că suprafața agricolă necesară ar fi imensă,
ceva între 1,40 – 1, 77 miliarde hectare. Pentru comparație, întreaga suprafață
mondială ocupată astăzi de toate culturile este de doar 1,1 miliarde ha (vezi cifra
în articol).
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Apoi, studiul MIT a prezis că zonele tropicale din America Centrală, America
de Sud și din Africa, vor deveni cea mai mare sursă de biomasă, cu grave implicații
pentru păduri.
În al treilea rând, prețurile produselor agricole și forestiere vor crește cu 5% –
10% peste valorile uzuale.
Pe scurt, satisfacerea cererilor mondiale de petrol prin producția de bio-combustibili va transforma terenul agricol actual în plantații de biomasă, distrugând
biodiversitatea speciilor și producând o creștere a prețurilor agricole pentru puținele produse obținute de pe suprafețele rămase ne-alocate recoltelor de biomasă.19
Concluzii. A hrăni o populație din ce în ce mai numeroasă de pe o suprafață fixă se poate face numai prin creșterea productivității agricole, adică printr-un
transfer de tipul energie contra teren. Fermierii industriali au ales între productivitate și eficiența energetică pe baza faptului că investițiile în utilaje, îngrășăminte
și pesticide sunt profitabile cât timp petrolul este sursa de energie indispensabilă:
ieftină, abundentă, sigură, scalabilă.
Combustibilii fosili dețin un avantaj energetic important în comparație cu
multe alte surse de energie. În principiu, ei sunt deja concentrați și acumulați
de natură, în timp ce multe surse de energie alternative trebuie să fie mai întâi
concentrate de om pentru a produce eficient energie. De asemenea, nu trebuie
să uităm că unele tehnologii alternative sunt încă la capătul de jos al curbei de
învățare, în timp ce industria hidrocarburilor a cunoscut dezvoltări impresionante
după 1859.
Creșterea semnificativă a producției de petrol și gaze coincide cu Revoluția Ver20
,
de rezultatul fiind o creștere dramatică a producțiilor agricole. Energia fosilă a
fost descrisă ca principala materie primă a agriculturii moderne.
Pe lângă contribuția decisivă la miracolul agricol modern, petrolul este responsabil în mare parte și pentru avansurile făcute de medicina ultimilor 150 ani.
Produsele din petrol au permis producția de masă a numeroase medicamente și
dezvoltarea infrastructurii necesare pentru îngrijirea sănătății: spitale, ambulanțe,
șosele etc.
Legătura dintre creșterea producției de petrol și creșterea cantității de alimente este direct proporțională. Când resursele de hrană cresc, crește și populația. Pe
măsură ce populația crește, cresc și cererile pentru mai multă hrană și, implicit,
creșterile pentru mai mult petrol. O analogie cu explozia algală indică vulnerabilitatea sistemului alimentar mondial în raport cu petrolul („călcâiul lui Ahile”).
https://www.technologyreview.com/s/409214/the-price-of-biofuels/
Crânganu, C., 2018, http://www.contributors.ro/cultura/profe%c8%9bi-%c8%99i-vrajitori-intre-eco-apocalips-%c8%99i-tehno-optimism/
19
20
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Cele trei scopuri principale pentru care petrolul este folosit astăzi în întreaga lume sunt hrana, transportul și încălzirea. Competiția pentru petrolul necesar
acestor trei activități va fi dură și dureroasă în viitorul apropiat. Când producția de
petrol va începe să scadă ireversibil, rezervele de hrană din întreaga lume vor fi în
pericol, nu numai din cauza creșterii prețurilor21, ci și pentru că petrolul nu va mai
exista. Cum ne vom hrăni atunci?
Din păcate, nu am un răspuns plauzibil la îndemână.

NOTĂ. O variantă prescurtată, cu titlul „Petrolul este călcâiul lui Ahile pentru agricultura modernă. Cum ne vom hrăni când nu va mai fi petrol?”, a fost publicată pe www.contributors.ro, 5 iunie
2018 (http://www.contributors.ro/editorial/petrolul-este-calcaiul-lui-ahile-pentru-agricultura-moderna- cum-ne-vom-hrani-cand-nu-va-mai-fi-petrol/ )

21
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2016/november/rises-oil-prices-mean-rises-food-prices
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Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii1
Comisia Europeană

Un nou context
Sectorul agricol și zonele rurale ale UE dețin roluri foarte importante pentru bunăstarea și viitorul Uniunii. Agricultura UE este unul dintre producătorii mondiali
majori de alimente și garantează securitatea alimentară pentru un număr de peste 500 de milioane de cetățeni europeni. Fermierii din UE sunt și primii gardieni
ai mediului natural, fiindcă ei se îngrijesc de resursele naturale: sol, apă, aer și
biodiversitate pe 48 % din terenurile UE (silvicultorii având în grijă alte 36 de
procente) și pun la dispoziție absorbanți de CO2 vitali și resurse regenerabile
pentru industrie și energie. În același timp, fermierii depind direct de aceste
resurse naturale. De agricultură depinde un număr mare de locuri de muncă, fie în
cadrul sectorului însuși (care oferă de lucru în mod regulat la 22 de milioane de persoane), fie în sectorul alimentar mai extins (agricultura, prelucrarea alimentelor,
distribuția cu amănuntul și serviciile conexe asigură împreună aproximativ 44 de
milioane de locuri de muncă). În zonele rurale ale UE, în ansamblul lor, locuiesc
55 % dintre cetățenii săi2, acestea fiind, în același timp, locuri de interes principal pentru ocuparea forței de muncă, recreere și turism.
Niciunul dintre aceste beneficii nu poate fi însă considerat ca fiind de la sine înțeles. Spre deosebire de majoritatea celorlalte sectoare economice, agricultura este
puternic afectată de vreme; acest sector este de asemenea pus adesea la încercare
de prețurile volatile, de dezastre naturale, de organisme dăunătoare și de
boli, urmarea fiind că, anual, cel puțin 20 % dintre fermieri pierd mai mult de 30 %
din venituri în raport cu media celor trei ani anteriori. În același timp, presiunea
asupra resurselor naturale este încă foarte vizibil prezentă, parțial ca urmare a
unor activități agricole. Schimbările climatice riscă să intensifice gravitatea dificultăților create de toate problemele menționate mai sus. Politica agricolă comună
Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Bruxelles, 29.11.2017, COM(2017) 713 final.
2
Acoperind în principal zone rurale și intermediare (conform definiției OCDE).
1
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Imaginea 1

(PAC) ar trebui, prin urmare, să fie motorul principal al unei tranziții către o agricultură mai durabilă.
Datorită PAC, a fost posibilă dezvoltarea celei mai integrate piețe unice. Grație PAC, sectorul agricol al UE poate să satisfacă exigențele cetățenilor în ceea ce
privește securitatea, siguranța, calitatea și durabilitatea alimentelor. În același
timp însă, sectorul se confruntă cu problemele profitabilității scăzute, provocate, printre altele, de standardele înalte de producție ale UE, de costurile mari ale
factorilor de producție și de structura fragmentată a sectorului primar. Sectorul
concurează acum la prețurile de pe piața mondială în majoritatea sectoarelor, este
lider în termeni de diversitate și calitate a produselor alimentare și deține cel mai
mare volum de exporturi agroalimentare de la nivel mondial (în valoare de 131 de
miliarde EUR în 2016)3.
S-au înregistrat performanțe solide, dar mai sunt lucruri de făcut
Sprijinului oferit de plățile directe i se datorează actualmente reziliența a 7
milioane de ferme, care acoperă 90 % din terenul agricol. Acestea reprezintă aproximativ 46 % din veniturile comunității agricole a UE, proporția fiind însă mult mai
mare în numeroase regiuni și sectoare. Plățile directe le oferă astfel o stabilitate
relativă a veniturilor fermierilor care se confruntă cu o volatilitate semnificativă a
prețurilor și a producției, iar datorită sprijinului lor, baza de producție a alimentelor
vitale de calitate ridicată din UE își menține răspândirea pe tot teritoriul Uniunii.4
Impactul lor este completat prin instrumente de piață. Și zonele care se confruntă
A se vedea https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/statistics_ro
Ecorys et al. (2016) Mapping and analysis of the implementation of the CAP (Cartografierea și
analiza punerii în aplicare a PAC), p. 76-94.
3
4
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cu constrângeri naturale beneficiază de sprijin specific. Politica de dezvoltare rurală
are o contribuție substanțială la economia agricolă și la mijloacele esențiale de trai
din mediul rural în diverse moduri. Această politică sprijină investițiile, consolidarea cunoștințelor, organizarea lanțului de aprovizionare, protecția mediului și
acțiunile climatice. Programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2014- 2020
pornesc de la acest aspect și extind dispozițiile referitoare la inovare și gestionarea
riscurilor. Crearea Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI) a oferit un impuls creării și partajării de
cunoștințe. Cu toate acestea, mai trebuie încă depuse eforturi importante pentru a
se facilita accesul fermierilor la cunoștințe.5
Trebuie desprinse învățături din consultarea publică realizată în prima jumătate a anului 2017 pe tema „modernizării și simplificării PAC”6, care a confirmat
un consens larg în privința faptului că instrumentele actuale ale PAC reușesc să
abordeze numai într-o anumită măsură provocările actuale. Sunt incluse aici și provocările legate de mediu și climă, domenii în care majoritatea fermierilor și a altor
părți interesate consideră că PAC ar trebui să facă mai mult. În același timp, excesul
de birocrație a fost evidențiat ca un obstacol principal ce împiedică actuala politică
să își atingă cu succes obiectivele.

Imaginea 2

Măsurile care vizează terenurile sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor UE legate de mediu și climă, iar fermierii sunt agenții economici primari care
pot contribui la realizarea acestor obiective sociale importante. În acest context,
A se vedea studiul de evaluare privind implementarea Parteneriatului european pentru inovare
(PEI), din noiembrie 2016: https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-eip_ro
6
A se vedea https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_ro
5
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trebuie să analizăm plățile directe pentru a asigura că o mare parte din suprafața
cultivată în mod activ din UE este gestionată prin intermediul unor practici favorabile mediului. Plățile actuale legate de suprafață din cadrul dezvoltării rurale
pornesc de la această bază. În parte datorită PAC, agricultura ecologică s-a extins
semnificativ, acoperind 6 % din SAU în 2015 față de 2 % în 2000.
Implementarea „ecologizării”7 este considerată ca fiind uneori mai puțin ambițioasă decât s-a intenționat și este identificată în cadrul consultării publice ca
elementul cel mai împovărător și complex al PAC, care îi limitează eficacitatea.
Schimbările climatice au devenit între timp o prioritate și mai urgentă, comunitatea agricolă urmând să se confrunte cu costuri ridicate în viitor.8
Această opinie a fost pusă în evidență și de platforma REFIT, care a plasat accentul pe sarcina administrativă excesivă aferentă actualelor măsuri de ecologizare,
pe sistemul de control și audit și pe suprapunerile tot mai mari dintre piloanele I
și II9. Astfel cum a indicat platforma REFIT, este necesar să se diminueze sarcina
de reglementare a PAC și să se amelioreze rentabilitatea acesteia, asigurându-se
totodată realizarea obiectivelor și sporindu-se gradul de integrare al PAC în alte
domenii de politică.
În 2018 va fi prezentat Parlamentului European și Consiliului un prim raport
referitor la implementarea cadrului actual comun de monitorizare și evaluare a
PAC, inclusiv primele rezultate cu privire la modul în care funcționează. Evaluarea
impactului, care va sta la baza propunerii Comisiei pentru politica agricolă comună din perioada de după 2020, va lua în considerare toate dovezile disponibile referitoare la funcționarea politicii până în prezent (inclusiv rezultatele evaluării și
contribuția platformei REFIT) și va utiliza aceste informații atunci când va analiza
soluții specifice pentru viitor.
O politică agricolă comună pregătită pentru viitor
În timp ce a abordat obiectivele stabilite pentru PAC în tratat, politica agricolă
comună a continuat să evolueze, determinând creșterea valorii adăugate
7
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene: Revizuirea ecologizării după
un an https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/pdf/2016-staff-working-document- greening_en.pdf; de asemenea, Raportul Comisiei către Parlamentul European și
Consiliu privind punerea în aplicare a obligației privind zonele de interes ecologic în cadrul schemei
de plăți directe de ecologizare (COM/2017/0152 final), 29.3.2017.
8
A se vedea Studiul Ecampa2 (2016), care conține evaluarea cea mai recentă a opțiunilor
de politică de reducere a gazelor cu efect de seră pentru agricultura UE: http://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_final_report.pdf
9
Opiniile platformei REFIT despre „ecocondiționalitate”, „ecologizare”, „suprapunerile dintre
piloanele I și II”, „control și audit”, „sprijinul pentru dezvoltare rurală” și „legislația UE privind reforma subvențiilor agricole”. Disponibile la: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/
refit-platform-recommendations- and-other-work_ro
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europene. PAC a intensificat substanțial și accentul pe care îl pune pe mediu, climă și contextul rural mai larg în care se desfășoară activitățile agricole. Sectorul
a putut astfel să-și sporească productivitatea cu aproape 9 % începând din 2005, diminuând, în același timp, cu 24 % emisiile de gaze cu efect de seră din 1990 încoace
și reducând îngrășămintele folosite, cu impact pozitiv asupra calității apei. Cu toate
acestea, în lipsa unui sprijin politic mai puternic și mai ambițios, este improbabil
ca emisiile din agricultura UE să continue să scadă în același ritm. PAC trebuie să
continue să-și intensifice reacțiile la aceste provocări și trebuie, de asemenea, să
joace un rol major în realizarea priorităților Comisiei Juncker, în coerență perfectă
cu alte politici, în special:
– stimulând crearea de locuri de muncă de calitate, creșterea și investițiile;
– exploatând potențialul uniunii energetice, al economiei circulare și al
bioeconomiei, sprijinind totodată grija față de mediu și combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
– transferând cercetarea și inovarea din laboratoare pe teren și pe piețe;
– conectând complet fermierii și mediul rural la economia digitală și
– contribuind la agenda Comisiei Europene referitoare la migrație.
În același timp, UE este angajată ferm să acționeze în sensul Acordului COP21
de la Paris și al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD). Mai concret, PAC stă la baza politicilor prevăzute în cadrul privind energia și clima pentru
2030, care solicită sectorului agricol să contribuie la îndeplinirea țintei de la nivelul
întregii economii de reducere a emisiilor cu 40 % până în 2030 și la Strategia de
adaptare a UE. Agricultura europeană trebuie, de asemenea, să contribuie într-o
mai mare măsură la realizarea obiectivelor de mediu ale UE. Aceste angajamente nu
pot fi duse la îndeplinire fără fermieri, silvicultori și alți actori din mediul rural care
gestionează peste jumătate din terenurile UE, sunt utilizatori-cheie și gardieni ai
resurselor naturale asociate și pun la dispoziție absorbanți de carbon de amploare,
precum și resurse regenerabile pentru industrie și energie. Din acest motiv, o PAC
modernizată ar trebui să-și sporească valoarea adăugată europeană reflectând un grad mai mare de ambiție în domeniul mediului și climei și ocupându-se de preocupările cetățenilor cu privire la producția agricolă durabilă.
Declarația de la Cork 2.0 din 2016, „O viață mai bună în zonele rurale”, a exprimat aspirațiile ambițioase privind reușitele viitoare ale agriculturii și mediului rural din UE și contribuțiile pe care le-ar putea avea acestea la societate în ansamblul
ei. În declarație este prezentată o agendă pentru reformarea PAC pentru ca aceasta
să îndeplinească mai bine obiectivele și pentru a o pune în concordanță cu provocările prezentului. Este nevoie, în special, să se investească în competențe, servicii
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publice, infrastructură și în consolidarea capacităților, în scopul de a se construi
comunități rurale dinamice.

Imaginea 3

Consultarea publică a subliniat importanța celor trei dimensiuni ale durabilității (economică, de mediu și socială) și le-a legat de o nevoie mai amplă de modernizare și simplificare a politicii.
Cartea albă privind viitorul Europei, prezentată de Comisie la 1 martie
2017, a provocat o dezbatere complexă despre viitorul UE, invitând Uniunea și statele sale membre să interacționeze mai bine cu cetățenii, să fie mai responsabile
față de aceștia și să ducă la îndeplinire mai repede și mai bine ceea ce s-a convenit
la nivel colectiv, precum Pilonul european al drepturilor sociale. Documentul de
reflecție al Comisiei din 28 iunie 2017 privind Viitorul finanțelor UE stimulează și
mai mult această dezbatere, prin prezentarea de opțiuni și scenarii pentru orientarea viitoare a bugetului UE, incluzând, printre alte opțiuni, un grad de cofinanțare
a PAC și implicațiile acestuia. După cum s-a reamintit în documentul de reflecție,
bugetul UE ar trebui să continue să țină seama de tendințele actuale care vor modela UE în anii următori. Mai există și o serie de provocări noi în privința cărora
bugetul UE va trebui să facă mai mult decât face astăzi. În acest context, vor trebui
analizate toate instrumentele existente, inclusiv PAC. Prezenta comunicare nu anticipează așadar nici rezultatul acestei dezbateri, nici propunerile pentru următorul
cadru financiar multianual (MFF).
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Documentul de reflecție privind Viitorul finanțelor UE a solicitat trecerea la o
creștere nouă, sustenabilă care să combine considerentele economice, sociale și de
mediu într-un mod holistic și integrat și o mai mare concentrare pe furnizarea de
bunuri publice.
Acesta este fondul pe care PAC trebuie să facă următorii pași în evoluția sa –
modernizând și simplificând și cooperând strâns cu alte politici ale UE, pentru a
soluționa o serie largă de probleme urgente și a scoate la lumină tot ce au mai bun
sectorul agricol și zonele rurale ale Uniunii, punând mai mult accent pe standarde
superioare și pe rezultate efective, și pentru a-i sprijini pe fermieri în a anticipa
provocările și evoluțiile viitoare importante și a face față acestora.
Către un nou model de a obține rezultate și o pac mai simplă
PAC trebuie să evolueze în diverse moduri și să aibă reacții mai eficace la provocările și oportunitățile care apar la nivelul UE, la nivel național, regional, local, precum
și la nivelul fermei. Aceasta înseamnă inclusiv că PAC trebuie să își raționalizeze
guvernanța și să își îmbunătățească modul în care îndeplinește obiectivele UE, dar
și să își reducă semnificativ sarcina birocratică și administrativă.
Actualul sistem al PAC de îndeplinire a obiectivelor se bazează pe cerințe detaliate la nivelul UE și prevede controale stricte, penalități și măsuri de audit. Aceste
reguli sunt adesea foarte prescriptive, mergând până la nivelul fermei. În mediul
extrem de diversificat care există în Uniune în privința agriculturii și a climei, nici
abordările de tip descendent, nici cele de tip soluție universală nu sunt potrivite
însă pentru obținerea rezultatelor dorite și a valorii adăugate europene.
În modelul de atingere a obiectivelor pe care îl va presupune viitoarea PAC,
Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază în termeni de politici
(obiectivele PAC, tipuri generale de intervenție, cerințe de bază), în timp ce statele
membre ar trebui să dețină o responsabilitate mai mare și să fie mai răspunzătoare de modul în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele convenite.
Obiectivele PAC ar îndeplini obligațiile înscrise în Tratatul privind UE, dar și obiectivele și țintele deja convenite, de exemplu, cu privire la mediu și schimbările climatice (COP 21), precum și o serie de ODD. Atunci când pregătesc planuri strategice
privind PAC, statele membre vor ține seama de instrumentele lor de planificare
adoptate care își au sursa în legislația și politicile UE în domeniul mediului
și climei10. În același timp, statele membre ar fi responsabile de furnizarea unei
monitorizări și a unei raportări credibile cu privire la performanțe, contribuind la
asigurarea bugetului.
Precum planurile de gestionare și cadrele de acțiune prioritară pentru Natura 2000, planul de
management al bazinului hidrografic, programele privind calitatea aerului și poluarea aerului, strategiile în materie de biodiversitate.
10
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Un grad mai ridicat de subsidiaritate ar face posibilă luarea în considerare în
mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, în raport cu aceste obiective și ținte. Statelor membre le-ar reveni sarcina de a adapta intervențiile PAC pentru a-și
intensifica contribuția la îndeplinirea obiectivelor UE. Statele membre ar menține
structurile actuale de guvernanță – care trebuie să continue să asigure o monitorizare și un control eficace al atingerii tuturor obiectivelor de politică -, dar ar avea
în același timp o influență mai puternică în ceea ce privește conceperea cadrului de conformitate și control aplicabil beneficiarilor (incluzând controalele
și penalitățile).
Pentru a spori valoarea adăugată europeană și a menține o piață agricolă internă funcțională, statele membre și-ar lua deciziile nu izolat, ci în cadrul unui proces
structurat care s-ar materializa în întocmirea unui plan strategic privind PAC,
care ar viza intervențiile din ambii piloni I și II, asigurându-se astfel coerența politicilor atât în cadrul viitoarei PAC, cât și cu alte politici. Modelul de realizare a
obiectivelor va continua astfel să asigure condiții echitabile, menținând caracterul
comun și cei doi piloni ai politicii. Comisia ar evalua și ar aproba aceste planuri în
vederea creșterii la maximum a contribuției pe care o are PAC la îndeplinirea priorităților și a obiectivelor UE și la atingerea țintelor statelor membre în materie de
climă și energie. Acest aspect este important pentru a se asigura menținerea unei
abordări comune față de îndeplinirea obiectivelor în domeniul mediului și al climei
în toate statele membre. Mai multă ambiție este singura opțiune de politică viabilă
în această privință.
Procesul de planificare ar trebui conturat mult mai simplu, rămânând în mod
clar sub nivelurile de complexitate exemplificate de actuala programare în domeniul dezvoltării rurale. Aceasta înseamnă, mai concret, că ar trebui eliminate de la
nivelul legislației UE elementele prescriptive privind conformitatea, precum detaliile măsurilor și regulile de eligibilitate pentru acestea. Simplificarea respectivă ar
favoriza și abordările integrate și inovatoare și ar face cadrul de politici mai adaptabil și deschis la inovare.
Aceasta înseamnă că PAC și planurile statelor membre ar trebui să se axeze, mai
întâi de toate, pe obiective și pe rezultatele preconizate, lăsând suficientă marjă statelor membre și regiunilor să abordeze propriile caracteristici. În conformitate cu logica abordării Comisiei „buget axat pe rezultate”, un viitor sistem de îndeplinire
a obiectivelor ar trebui, așadar, să fie mai concentrat pe rezultate, să stimuleze
subsidiaritatea oferindu-le statelor membre un rol mult mai important în a pune
în aplicare schemele din cadrul PAC, în a urmări țintele realiste și adecvate convenite și în a contribui la reducerea sarcinii administrative legate de UE pentru
beneficiari. Într-un astfel de context, opțiunile simplificate în materie de costuri și
tehnologiile moderne oferă oportunități uriașe de reducere a acestei sarcini, în spe-
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cial în ce privește controalele. Ar trebui să li se permită fermierilor și cetățenilor
deopotrivă să beneficieze de aceste progrese cu un cadru mai puțin prescriptiv.
În acest mod, astfel cum s-a proclamat în Declarația de la Cork 2.0, arhitectura PAC în ansamblu ar asigura intervenții orientate în direcția îndeplinirii unor
obiective economice, sociale și de mediu bine definite, reflectând totodată nevoile
și aspirațiile teritoriilor în cauză.
O altă funcție esențială a Comisiei ar consta, desigur, în supravegherea obținerii de rezultate și a respectării normelor de bază ale UE, precum și a angajamentelor
internaționale în cadrul unui sistem bine conceput de audit și asigurare. În acest
scop, procesul de asigurare ar trebui adaptat la cerințele unui mod de elaborare a
politicilor orientat către rezultate, care include elaborarea și aplicarea unor indicatori solizi și măsurabili și a unei monitorizări și raportări credibile cu privire la
performanțe.
O pac mai inteligentă, mai modernă și mai durabilă
Cetățenii europeni ar trebui să aibă în continuare acces la produse alimentare sigure, de înaltă calitate, la prețuri accesibile, variate și hrănitoare. Felul în care sunt
produse și comercializate alimentele ar trebui să se adapteze la așteptările cetățenilor, în special în ceea ce privește efectul asupra sănătății lor, a mediului și a climei.
Pentru a putea asigura acest lucru în contextul unei populații mondiale în creștere,
al presiunii mai mari asupra mediului și al schimbărilor climatice, PAC trebuie să
continue să evolueze, păstrându-și orientarea către piață și sprijinind pe mai departe modelul fermei familiale din UE în toate regiunile Uniunii. În mod similar,
PAC trebuie să sprijine eforturile depuse pentru a se aborda cauzele profunde ale
migrației către UE și să fie compatibilă cu aceste eforturi.
Îndeplinirea acestor obiective va deveni posibilă dacă se va porni de la ceea ce
a realizat deja PAC prin obiectivele sale de politică, într-un context economic, climatic, de mediu, social, tehnologic, industrial și politic nou. Secțiunea următoare
stabilește principalele obiective ale viitoarei PAC:
• de a promova un sector agricol inteligent și rezilient;
• de a intensifica grija față de mediu și acțiunile climatice și de a contribui la
realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei;
• de a consolida structura socioeconomică a zonelor rurale.
Pentru a îndeplini aceste obiective, sectorul agricol și zonele rurale ale UE vor
trebui să fie mai bine conectate la dezvoltarea capitalului uman și la cercetare, iar
sprijinul acordat inovării va trebui intensificat.
Viitoarea PAC va trebui de asemenea să continue să abordeze așteptările societale privitoare la producția alimentară durabilă, în special la siguranța alimentară,
calitatea alimentelor, standardele de mediu și privind bunăstarea animalelor.
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Imaginea 4

O utilizare mai eficientă a cercetării și inovării pentru o mai bună
legătură între ceea ce știm și ceea ce creștem
Inovațiile din diverse domenii (în agronomie, de exemplu soluții bazate pe natură,
inovații legate de ameliorarea animalelor și a plantelor, de agricultura verticală,
zootehnie, biologie, tehnologie, domeniul digital, organizare și produse) sunt la îndemână și pot fi de folos caracterului multifuncțional al sistemelor agricole și agroalimentare din UE. Cercetarea și inovarea fac parte din premisele progresului în
privința tuturor provocărilor cu care se confruntă sectorul agricol și zonele rurale
ale UE: de natură economică sau socială ori legate de mediu. Nevoile și contribuțiile
zonelor rurale ar trebui să se reflecte clar în agenda de cercetare a Uniunii Europene, iar viitoarea PAC va trebui să stimuleze și mai mult sinergiile cu politica de
cercetare și inovare pentru dezvoltarea inovării.
Dezvoltarea tehnologică și digitalizarea fac posibile progrese mari în ceea
ce privește eficiența resurselor, consolidând un sector agricol care respectă mediul
și clima, care reduce impactul asupra mediului și climei al agriculturii, sporește rezistența și sănătatea solului și determină o scădere a costurilor pentru fermieri.
Cu toate acestea, utilizarea noilor tehnologii în agricultură rămâne sub așteptări și
răspândită în mod inegal pe teritoriul UE, fiind necesar, în special, să se abordeze
accesul la tehnologie al fermelor de dimensiune mică și mijlocie.
Nu numai tehnologia, ci și accesul la cunoștințe solide, importante și noi
este foarte neuniform în Uniune. Acest aspect împiedică funcționarea anumitor
instrumente ale PAC și afectează competitivitatea și potențialul de dezvoltare ale

II. CONTEXT EUROPEAN / 77

sectorului agricol în ansamblul său. Dimpotrivă, capacitatea PAC de a intensifica
fluxul de cunoștințe între parteneri din părți diferite ale UE oferă o valoare adăugată pronunțată și totodată va duce la reduceri ale costurilor, va contribui la creșterea
impactului finanțării UE și va intensifica inovarea în diferitele părți ale UE.

Imaginea 5

Sprijinul acordat pentru cunoștințe, inovare și tehnologie va fi esențial în procesul de pregătire a PAC pentru viitor. Schemele menite să consolideze performanțele economice și de mediu, precum și adaptarea la schimbările
climatice și atenuarea acestora vor fi legate de serviciile de consiliere care oferă
consultanță, competențe și inovare.
Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (EIP-AGRI) și Parteneriatul european pentru inovare în
domeniul apei și-au dovedit valoarea, mobilizând sectorul agricol în direcția inovării. EIP-AGRI a finanțat proiecte-pilot cu participanți multipli și creează rețele peste
tot în Europa pentru a face disponibile noile cunoștințe pe scară largă. Succesul său
depinde de performanța combinată a consultanților, a formării pe teme de agricultură și a sistemelor de educație, a cercetătorilor și a organizațiilor de fermieri,
la care se face adesea referire sub numele de Sistemul agricol de cunoaștere
și inovare (AKIS) și care funcționează foarte diferit de la un stat membru la altul. Rolul consultantului agricol se distinge ca având o importanță deosebită. O
PAC modernă ar trebui să sprijine consolidarea serviciilor de consiliere agricolă din
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cadrul sistemelor agricole de cunoaștere și inovare. Aceasta ar trebui să devină o
condiție pentru aprobarea planurilor strategice privind PAC. Consolidarea serviciilor de consiliere agricolă ar trebui să fie facilitată prin intensificarea sprijinului
pentru realizarea de schimburi între colegi, pentru crearea de rețele și cooperarea
dintre fermieri inclusiv prin organizațiile de producători (OP), deoarece aceste
elemente pot fi vectori importanți ai schimbului de cunoștințe, ai inovării și ai reducerii costurilor pentru fermieri în mod foarte regulat.
Promovarea unui sector agricol inteligent și rezilient
Sprijin pentru un venit echitabil care să-i ajute pe fermieri să trăiască
din munca lor
Astfel cum s-a subliniat în Documentul de reflecție privind Viitorul finanțelor UE, plățile directe acoperă parțial diferența care există între veniturile din sectorul agricol
și cele din alte sectoare economice. Plățile directe oferă o plasă de siguranță importantă pentru venituri, asigurând existența unei activități agricole pretutindeni în
Uniune, inclusiv în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale (care primesc
și plăți pentru venit în cadrul politicii de dezvoltare rurală), cu diversele beneficii
economice, de mediu și sociale asociate, inclusiv furnizarea de bunuri publice. De
aceea, plățile directe rămân o parte esențială din PAC, în concordanță cu obligațiile
care îi revin acesteia în temeiul Tratatului privind UE.
Deși rolul plăților directe în stabilizarea veniturilor agricole este în general binevenit, faptul că 20 % dintre fermieri primesc 80 % din plăți este uneori ținta unor
acuzații care îl consideră „inechitabil”. Aceste cifre reflectă un sistem în care plățile
sunt legate de teren, iar acesta este distribuit în mod concentrat între un număr mic
de fermieri. Deși jumătate dintre beneficiarii PAC sunt ferme foarte mici și majoritatea plăților merg către ferme familiale profesioniste de dimensiune medie, ar trebui
promovată o repartizare mai echilibrată a sprijinului. Plățile directe își vor îndeplini
misiunea mai eficace și mai eficient dacă sunt simplificate și mai bine direcționate.
Orice modificare ar trebui însă să mențină unul dintre atuurile principale ale politicii:
protecția pieței interne bine funcționale pe care a creat-o PAC de-a lungul anilor.
În scopul de a se direcționa plățile directe într-un mod mai eficace pentru a
asigura un venit tuturor fermierilor din întreaga UE, astfel cum s-a menționat în
documentul de reflecție amintit mai sus, ar trebui explorate următoarele posibilități
(neexhaustive), cu scopul de a se asigura un sprijin echitabil și mai bine orientat
acordat venitului fermierilor:
O plafonare obligatorie a plăților directe care să țină seama de mâna de lucru,
pentru a se evita efectele negative asupra locurilor de muncă;
Ar putea fi introduse și plăți degresive ca modalitate de a se reduce sprijinul
pentru fermele de dimensiuni mai mari;
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Un accent mai mare pe o plată redistributivă, pentru a se putea furniza sprijin
în mod direcționat, de exemplu fermelor de dimensiune mică și medie;
Să se asigure că sprijinul este dedicat adevăraților fermieri, concentrându-se
asupra celor care practică agricultura în mod activ pentru a-și câștiga existența.

Imaginea 6

Imaginea 7
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Totodată, PAC trebuie să își joace rolul în respectarea principiilor de „egalitate
între membrii săi, indiferent dacă sunt mari sau mici, din est sau din vest, din nord
sau din sud”, reamintite de președintele Juncker în discursul său din 2017 intitulat
„Starea Uniunii”. În acest sens, PAC ar trebui să reducă diferențele dintre statele
membre în ceea ce privește sprijinul pe care îl acordă această politică. Deși trebuie
să se țină seama de marea diversitate a costurilor relative implicate de mâna de lucru și de teren, precum și de potențialul agronomic diferit de pe teritoriul UE, toți
fermierii din UE se confruntă cu provocări similare.
Realizarea de investiții pentru a se îmbunătăți recompensele de piață ale fermierilor
PAC ar trebui să joace un rol mai important în a-i ajuta pe fermieri să obțină venituri mai mari de pe piață. Este în mod clar nevoie să se intensifice investițiile
în restructurarea, modernizarea, inovarea și diversificarea fermelor, investițiile în
adoptarea de noi tehnologii și oportunități bazate pe soluții digitale, precum agricultura de precizie, utilizarea volumelor mari de date și energiile curate, în scopul
de a se ameliora caracterul sustenabil, competitivitatea și reziliența fermelor individuale, inclusiv la efectele negative ale schimbărilor climatice. Poziția fermierilor
în lanțul de distribuție alimentar este un factor important și va fi discutată și în
propunerea planificată de ameliorare a lanțului de distribuție alimentar al UE11.
Sunt necesare reflecții suplimentare pe tema rolului și a funcționării eficace a organizațiilor de producători agricoli. Organizațiile de producători recunoscute pot fi un
instrument util care să le permită fermierilor să își consolideze poziția de negociere
în lanțul valoric, să coopereze pentru reducerea costurilor și să își sporească competitivitatea pentru a-și ameliora recompensele de piață. Deoarece organizațiile de
producători sunt importante îndeosebi pentru micii fermieri, este esențial ca acestea să fie organizate astfel încât să le ofere oportunități acestora. Lanțurile valorice
rurale durabile, care apar în domenii precum industriile bazate pe conceptul
bio, bioenergie și economia circulară, precum și turismul durabil oferă fermierilor
și întreprinderilor rurale posibilități de a-și diversifica activitățile comerciale, de a
limita foarte mult riscurile și de a obține venituri suplimentare: politica în discuție
ar trebui să se concentreze tot mai mult pe sprijinirea acestor eforturi.
Modul în care funcționează sprijinul acordat investițiilor în cadrul PAC ar trebui și el ameliorat printr-o mai bună integrare a consilierii în afaceri și promovare
a investițiilor și a mecanismelor colective prin care să se obțină sinergii eficace cu
cercetarea și inovarea. Actuala lacună legată de investiții în sectorul agriculturii trebuie soluționată și printr-o utilizare mai intensă a instrumentelor financiare inovatoare care să țină seama de caracteristicile agriculturii, precum și prin proiecte mai
11
Programul de lucru al Comisiei pentru 2018 – O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică, COM(2017)650 final, 24.10.2017.
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integrate care să facă legătura între diferite instrumente ale UE (FEIS, fondurile
ESI). O cale de urmat ar putea fi o colaborare mai strânsă cu Banca Europeană de
Investiții (BEI).
Gestionarea riscurilor
În contextul unei orientări mai accentuate către piață a PAC, o expunere mai mare
la piață a dus la riscuri mai ridicate în privința volatilității prețurilor și la o presiune tot mai puternică asupra veniturilor. Riscurile își au sursa și în schimbările
climatice, în frecvența crescută și gravitatea mai accentuată care le sunt asociate
acestora a fenomenelor extreme și în crizele sanitare și fitosanitare mai dese care
afectează șeptelul din UE și bunurile agronomice. Deși fermierii, în calitatea lor
de antreprenori, sunt în ultimă instanță cei responsabili de conceperea propriilor strategii în cadrul exploatației, este important și să se instituie un cadru
solid pentru sectorul agricol, în scopul de a se preveni riscurile și crizele sau de a se
găsi soluții la acestea, obiectivul urmărit fiind creșterea rezilienței sectorului și, în
același timp, oferirea stimulentelor potrivite care să atragă investiții private.

Imaginea 8

PAC pune deja la dispoziție un set de instrumente stratificat care îi ajută pe
fermieri să prevină și să gestioneze riscurile, de la plăți directe și intervenție pe piață la compensații în urma crizelor și la actualele măsuri din pilonul al doilea, în special instrumentul de stabilizare a veniturilor (IST) și sprijinul pentru asigurări. De
exemplu, pot fi eficiente unele instrumente de stabilizare specifice sectorului care
să aibă un nivel de declanșare de 20 % pentru pierderea de venit. Este important
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să se analizeze dacă ar trebui ca structura PAC să fie și mai mult ajustată pentru ca
funcționarea sa să devină mai eficientă. Mai mult, ar trebui să se analizeze modul
în care pot fi mai bine exploatate posibilitățile existente în ceea ce privește gestionarea riscurilor, de exemplu prin utilizarea indicilor pentru calcularea pierderilor
de venit ale fermelor, reducându-se birocrația și costurile.
Pot fi îmbunătățite înțelegerea și importanța acordată de comunitatea agricolă
instrumentelor de gestionare a riscurilor în general și asigurărilor agricole în special. Cunoștințele despre beneficiile acestor sisteme pot fi ameliorate prin formări în
domeniul dezvoltării rurale, inițiative de transfer al cunoștințelor și includerea în
serviciul de consiliere agricolă.
În viitorul apropiat, va fi creată o platformă permanentă la nivelul UE dedicată
gestionării riscurilor, care va pune la dispoziție un forum pentru fermieri, autoritățile publice și părțile interesate pentru ca aceștia să facă schimb de experiențe
și bune practici și având ca obiective să îmbunătățească implementarea actualelor
instrumente și să ofere contribuții pentru viitoarele evoluții de politică.
În același timp, este util să se analizeze în ce mod se poate dezvolta în continuare o abordare integrată și coerentă a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a rezilienței față de acestea, care combină în mod complementar intervenții
la nivelul UE cu strategii ale statelor membre și instrumente ale sectorului privat
abordând stabilitatea veniturilor și riscurile legate de climă. O abordare flexibilă
este, în acest context, o condiție necesară pentru ca soluțiile adaptate diferitor tipuri de nevoi regionale și sectoriale ale fermierilor și sprijinirea orientării acestora
către piață să devină posibile.
Ar trebui însă explorate noi direcții. Instrumentele financiare care stimulează intrările de capital privat pot ajuta la depășirea deficitelor temporare de
fluxuri de lichidități. Pot fi avute în vedere și alte măsuri complementare față de
actualul set de instrumente dedicat gestionării riscurilor, precum sprijinul pentru
reasigurarea fondurilor mutuale sau stimulentele pentru economisirile precauționare.
Pe lângă setul de instrumente al PAC, anumite măsuri de la nivelul statelor membre ar putea fi de ajutor, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu normele privind ajutoarele de stat. Este, de exemplu, cazul unor dispoziții în materie
de politici care descurajează actualmente fermierii de la realizarea de economii în
anii buni pentru a se descurca în anii cu recolte slabe.
Intensificarea grijii față de mediu și a acțiunilor climatice și contribuția la
realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei
Schimbările climatice și presiunile exercitate asupra resurselor naturale vor continua să afecteze agricultura și să pună probleme în ceea ce privește securitatea ali-
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mentară. Obiectivele UE pentru 2030 în domeniul climei și energiei stabilesc ținte
ambițioase. Ca toate celelalte sectoare, agricultura ar trebui să aibă o contribuție
echitabilă la realizarea acestora, astfel cum se subliniază în propunerile Comisiei privind partajarea eforturilor și exploatarea terenurilor, schimbarea destinației
terenurilor și silvicultură (LULUCF). În același timp, agricultura este unul dintre
sectoarele cele mai vulnerabile la schimbările climatice. Deficitul de apă, regimul
în schimbare al precipitațiilor, creșterile și variația generale ale temperaturii, intensitatea și frecvența sporite ale fenomenelor extreme legate de climă, prezența și
persistența unor (noi) organisme dăunătoare și boli, precum și riscurile de incendiu
reprezintă deja provocări pentru practicile și producția agricolă și forestieră actuală. Fermierii și silvicultorii nu sunt însă doar utilizatori ai resurselor naturale, ci
și gestionari indispensabili ai ecosistemelor, habitatelor și peisajelor. Orice tip de
PAC nouă ar trebui să reflecte o ambiție mai mare și să se axeze mai mult pe
rezultate în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor, grija față de
mediu și acțiunile climatice.
Viitoarea PAC ar trebui să folosească în mod optim rezultatele cercetării, să
se asigure că se face schimb de cunoștințe și că acestea sunt puse în practică, precum și să sprijine răspândirea tehnologiilor moderne, în scopul de a se obține o
contribuție maximă a agriculturii la realizarea obiectivelor de la nivelul UE și de la
nivel mondial. Agricultura care respectă clima, sprijinită de formare, consultanță
și inovare, este o parte din răspuns; este însă nevoie de o politică agricolă care să
fie ferm angajată să furnizeze bunuri publice și servicii ecosistemice legate de sol,
apă, biodiversitate, calitatea aerului, acțiunile climatice și de realizarea de amenajări peisagistice. Este de asemenea important ca aportul PAC la îndeplinirea acestor
obiective să fie strategic și măsurabil.
Actuala arhitectură a PAC, care ține seama de aspectele ecologice și se bazează
în principal pe punerea în aplicare complementară a trei instrumente distincte de
politică: ecocondiționalitatea, plățile directe de ecologizare și măsurile voluntare de
agromediu și climă, va fi înlocuită și toate operațiunile vor fi integrate într-o abordare mai orientată, mai ambițioasă și cu toate acestea flexibilă. Noul model de realizare a obiectivelor va permite statelor membre să conceapă o combinație de măsuri obligatorii și voluntare în pilonul I și pilonul II, pentru a realiza obiectivele în
domeniul mediului și al climei definite la nivelul UE. Statele membre vor trebui să
definească ținte cuantificate prin care se va asigura că sunt îndeplinite obiectivele
convenite în domeniul mediului și al climei, definite la nivelul UE. Statele membre
vor avea flexibilitatea de a elabora planuri strategice, care să facă posibilă abordarea
nevoilor în materie de mediu și climă la nivel local. Ar trebui să se analizeze modul
în care o cerință obligatorie pentru întreaga UE de a avea un plan de gestionare a
substanțelor nutritive și stimulente pentru agricultura de precizie, care face parte
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din planul strategic privind PAC al oricărui stat membru, ar putea duce la rezultate mai bune. Comisia va analiza, printre altele, și modul în care ar putea concepe
măsuri care să producă o valoare adăugată europeană ridicată, precum conservarea
pășunilor permanente, întreținerea și crearea elementelor de peisaj, agricultura în
zone care se confruntă cu constrângeri naturale, agricultura ecologică, precum și
scheme individuale sau colective care vizează sănătatea solului, biodiversitatea și
gestionarea bazinelor hidrografice.
Acordarea de sprijin pentru venit fermierilor va fi condiționată de adoptarea
de către aceștia a unor practici favorabile mediului și climei, care vor deveni scenariul de referință pentru practici voluntare mai ambițioase. Noua condiționalitate se
va baza pe aplicarea unui set raționalizat de condiții legate de mediu și climă, care
să furnizeze bunuri publice în aceste două domenii. Aceste practici ar fi definite mai
în detaliu de statele membre pentru ca acestea să țină mai bine seama de situația
specifică a fiecăruia, de riscurile și nevoile legate de climă, asigurându-se totodată
că practicile respective contribuie în mod corespunzător la realizarea obiectivelor
convenite la nivelul UE. Statele membre ar trebui să se asigure că țintele convenite sunt atinse și să monitorizeze performanțele într- un mod fiabil și credibil. Se
vor obține beneficii suplimentare pentru mediu și/sau climă prin scheme voluntare
de bază și scheme mai ambițioase de agromediu și climă care vor permite statelor
membre și/sau regiunilor să-și vizeze propriile preocupări specifice.
Această abordare va duce la simplificare: un strat de cerințe privind plățile
directe, un set unic de norme de gestionare și control și o reducere a sarcinii administrative care îi revine statului membru și fermierului. Un grad mai mare de
subsidiaritate va elimina abordarea de tip soluție universală și va asigura o legătură
clară cu protecția mediului a acțiunilor întreprinse. Cu toate acestea, pentru a se
asigura coerența cu obiectivele generale ale UE, toate acțiunile și țintele propuse
de statele membre vor fi aprobate de Comisie într-un cadru UE agreat ca parte din
planul strategic privind PAC.
Performanța generală a noii arhitecturi care ține seama de aspectele ecologice
ar trebui să încurajeze promovarea abordărilor bazate pe cooperare/colective, implicând fermierii și părțile interesate într-un proces de furnizare de bunuri publice
în domeniul mediului și al climei care se concentrează pe rezultate și elaborând
scheme ce integrează furnizarea de cunoștințe și investițiile de mediu.
Consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale
Creștere și locuri de muncă în zonele rurale
Numeroase zone rurale din UE sunt afectate de probleme structurale, precum lipsa
de oportunități atractive de angajare, lipsa personalului calificat, investiții deficitare în conectivitate și servicii de bază și un exod semnificativ al tinerilor. Într-o
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Uniune în care toți cetățenii sunt egali, politicile UE trebuie să se concentreze mai
mult asupra potențialului și a aspirațiilor cetățenilor din mediul rural și ale comunităților rurale. PAC, în special politica de dezvoltare rurală, are un rol important
de jucat în promovarea locurilor de muncă și a creșterii în mediul rural, precum și
în conservarea calității mediului în zonele rurale.
Investițiile comune europene și naționale în infrastructură și în dezvoltarea
capitalului natural și uman au o importanță primordială în a sprijini locurile de
muncă sustenabile și de calitate din zonele rurale. Comunitățile rurale ar trebui să
aibă un acces mai bun la serviciile publice, la asistența medicală, la formarea profesională, la programele de dezvoltare de noi competențe în special în sectorul digital,
la educația de calitate și la conectivitate.
PAC este una dintre mai multele politici ale UE care contribuie la prosperitatea
zonelor rurale și trebuie să își amelioreze complementaritatea cu alte politici ale
UE, precum politica de coeziune, care asigură și finanțare substanțială din partea
Uniunii în zonele rurale, și mecanismul pentru interconectarea Europei, precum și
cu fondurile și strategiile naționale. O coordonare intensificată între aceste politici
ar avea ca rezultat mecanisme mai simple de realizare a obiectivelor și mai puțină
birocrație pentru administrații și cetățeni.
Noile lanțuri valorice rurale, precum energia curată, bioeconomia
emergentă, economia circulară și turismul durabil, pot oferi un potențial
valoros pentru creștere și locuri de muncă în zonele rurale. Produsele secundare din sectorul agroalimentar și din silvicultură ar putea căpăta o nouă valoare
ca factori de producție pentru bioenergie și industriile bazate pe conceptul bio, în
timp ce dejecțiile animaliere se pot transforma în biogaz și îngrășăminte, susținând astfel și tranziția energetică, și reciclarea mai extinsă a substanțelor nutritive.
Acest lucru contribuie și la înlocuirea resurselor și a materialelor mai poluante și
neregenerabile, dar și la reducerea risipei și a pierderilor de alimente. Agricultura
și silvicultura durabile sunt două sectoare strategice în sensul dezvoltării acestui
potențial.
Extinderea bioeconomiei până la un model de afaceri durabil ar trebui
astfel să se transforme într-o prioritate pentru planurile strategice privind PAC și să sprijine strategia UE referitoare la economia circulară, precum și
dezvoltarea unor noi modele de afaceri care să producă beneficii pentru fermieri și
silvicultori, creând, în același timp, locuri de muncă. Va crește în acest fel și potențialul PAC de a contribui la realizarea uniunii energetice și la politica industrială a UE
prin promovarea producției curate și eficiente de energie, inclusiv prin mobilizarea
durabilă a biomasei cu respectarea principiilor de bază ale strategiei UE privind
economia circulară. FEIS și alte instrumente financiare ar trebui să antreneze un
sprijin suplimentar din programele de dezvoltare rurală, cu scopul de a furniza îm-
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prumuturi la costuri reduse și pe termen mai lung antreprenorilor care doresc să
investească în zonele rurale.

Imaginea 9

O prioritate a acestei conlucrări viitoare acoperind mai multe domenii de politică este crearea de „sate inteligente” peste tot în Uniune. Acest concept emergent, care se află în prezent în expansiune prin intermediul unei serii de inițiative
și proiecte-pilot, va ajuta comunitățile locale să trateze, într-o manieră clară și cuprinzătoare, problema conectivității necorespunzătoare în bandă largă, precum și
pe cea a oportunităților de angajare și a prestării de servicii. Comisia este angajată
să consolideze sprijinul acordat comunităților rurale și autorităților locale care doresc să pună bazele unor sate inteligente prin consolidarea capacităților, investiții,
sprijin pentru inovare, crearea de rețele, precum și prin furnizarea de instrumente
de finanțare inovatoare în scopul ameliorării competențelor, a serviciilor și a infrastructurii.
Este nevoie de investiții comune permanente europene și naționale în dezvoltarea capitalului uman din zonele rurale în scopul de a se oferi sprijin pentru
locuri de muncă sustenabile și de calitate și de a-i ajuta pe oamenii care trăiesc în
aceste zone să-și valorifice potențialul, al lor și al comunității lor, ajutându-i să dobândească competențe noi și să aibă acces mai ușor la servicii esențiale de calitate,
inclusiv acces la o educație de calitate.
Abordarea ascendentă LEADER, coordonată la nivel local, s-a dovedit un
mijloc eficace de consolidare a capacităților de la nivel local și de promovare a inclu-
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ziunii sociale, a reducerii sărăciei și a creării de locuri de muncă în economia locală.
Sunt necesare o mai bună sinergie și coordonare cu autoritățile și agențiile locale,
pentru a se mobiliza integral potențialul rural.
Prin politica de dezvoltare rurală, PAC este „campionul rural” al Uniunii. Cu
toate acestea, deși toate politicile de la nivel macro și sectorial au un impact potențial asupra comunităților rurale, iar numeroase fonduri UE pot promova prosperitatea rurală, această capacitate de regenerare rurală nu este întotdeauna fructificată la maximum. De aceea, Comisia este angajată să promoveze un mecanism
de „analiză a mediului rural”, care să revizuiască sistematic politicile pertinente din
perspectiva zonelor rurale, luând în considerare impactul potențial asupra comunităților rurale.
Atragerea de noi fermieri
Un sector agricol prosper se poate dezvolta doar dacă are loc o schimbare reală
a generațiilor: comunitatea noastră agricolă, pe cale să îmbătrânească, are nevoie
de forțe noi pentru a dinamiza sectorul și a-l deschide către transformările tehnologice care se petrec. Tinerii fermieri, ca și alți nou-veniți, se confruntă însă cu
obstacole considerabile atunci când pun bazele unei activități agricole, printre acestea numărându-se cele economice, precum prețurile ridicate ale terenurilor, dar și
obstacolele de ordin social, cum ar fi percepția asupra agriculturii, considerată o
ocupație lipsită de atractivitate și demodată, uneori beneficiind de o protecție socială necorespunzătoare.

Imaginea 10
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Reînnoirea generațiilor ar trebui să devină o prioritate a unui nou cadru de
politici, dar trebuie recunoscut faptul că statele membre sunt în poziția optimă
pentru a stimula reînnoirea generațiilor recurgând la competențele pe care le dețin
în ceea ce privește reglementările privind terenurile, fiscalitatea, dreptul succesoral
sau amenajarea teritorială12. Având în vedere acest lucru, este necesar să se sporească coerența dintre măsurile UE și cele naționale. PAC ar trebui să ofere
statelor membre flexibilitatea de a-și elabora scheme adaptate care să reflecte nevoile specifice ale tinerilor lor fermieri. Noul sistem de realizare a obiectivelor
va facilita măsurile statelor membre menite să îi ajute pe tinerii fermieri. Planurile
strategice privind PAC ar putea include sprijin pentru dezvoltarea de competențe,
cunoștințe, inovare, dezvoltarea de afaceri și sprijin pentru investiții. Organizațiile
de producători pot juca aici un rol prețios. În scopul de a se înmulți oportunitățile
de învățare în străinătate pentru tinerii care trăiesc în zone rurale, ar trebui consolidate posibilitățile de schimburi Erasmus pentru tinerii fermieri.
Demararea unei activități agricole implică un risc ridicat, cerințe mari de capital și un venit nesigur. PAC ar trebui să contribuie la reducerea acestui risc în primii
ani după începerea unei activități agricole, punând la dispoziție un sistem aplicabil peste tot în UE de sprijin pentru instalare, prin care să se acorde ajutorul
necesar într-un mod mai simplu și mai bine orientat: acest lucru poate fi realizat
printr-o plată complementară simplificată pentru nou-veniți (adaptată pentru fiecare stat membru în funcție de nevoile sale specifice) și/sau prin consolidarea ori
extinderea plăților forfetare.
Accesul la instrumente financiare destinate să sprijine investițiile în ferme
și fondul de rulment ar trebui facilitat și adaptat mai bine la nevoile în materie de
investiții și la profilurile de risc mai ridicat ale nou-veniților. Sprijinul acordat noii
generații de fermieri ar putea fi combinat cu stimulentele adecvate pentru a se facilita plecarea generației mai vârstnice și a se intensifica mobilitatea terenurilor. De
asemenea, este tot mai multă nevoie să se sprijine măsuri care stimulează transferul de cunoștințe între generații (prin parteneriate și alte modele noi de afaceri) și
facilitează planificarea transferului între generații (și anume, servicii de consiliere,
mentorat și pregătirea „planurilor de transfer al fermelor între generații”).
Abordarea preocupărilor cetățenilor cu privire la producția agricolă durabilă,
inclusiv la sănătate, alimentație, risipa de alimente și bunăstarea animalelor
PAC este una dintre politicile UE care răspunde unor așteptări societale privitoare
la produsele alimentare, în special la siguranța alimentară, la calitatea alimentelor,
În acest context, Comisia Europeană a publicat recent orientări despre modul de protejare a
terenurilor agricole (Comunicarea interpretativă a Comisiei privind achiziția de terenuri agricole și
dreptul Uniunii Europene, 2017/C 350/05, 18.10.2017).
12
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la standardele de mediu și privind bunăstarea animalelor. Fermierii sunt adevărații
străjeri ai sistemelor de producție alimentară; în această calitate, contribuția pe
care o pot avea la un lanț alimentar durabil este decisivă.
Cetățenii apreciază de asemenea într-o măsură tot mai mare accesul la o varietate amplă de produse alimentare care aduce beneficii mai complexe societății,
precum produsele ecologice, produsele cu indicație geografică (IG), specialitățile
locale și alimentele noi. În sinergie cu alte politici ale UE, PAC trebuie să continue să răspundă acestor preocupări, modernizând, de exemplu, normele privind
producția ecologică, continuând să sporească atractivitatea indicațiilor geografice
pentru fermieri și consumatori și facilitând gestionarea acestora sau sprijinind
obiectivele Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor13. PAC ar trebui să
devină mai în măsură să trateze aspecte de sănătate extrem de importante, precum
cele legate de rezistența dobândită la antimicrobiene (RAM), cauzată de utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor. În concordanță cu o abordare ambițioasă
și cuprinzătoare cu privire la sănătatea oamenilor și a animalelor – astfel cum
este inclusă în conceptul „O singură sănătate14 – PAC ar trebui să promoveze și
utilizarea noilor tehnologii, a cercetării și a inovării, în scopul de a reduce riscurile
la adresa sănătății publice.
În mod identic, PAC îi poate ajuta pe fermieri să amelioreze aplicarea normelor
UE referitoare la bunăstarea animalelor și să sporească și mai mult standardele
prin inițiative voluntare destinate să promoveze valoarea de piață a bunăstării animalelor în UE și în afara sa.
PAC ar trebui să sprijine în continuare producția cu caracteristici specifice și
valoroase prin dezvoltarea rurală, precum și să promoveze și să îmbunătățească
recunoașterea sa internațională. PAC trebuie să joace un rol și în promovarea unei
alimentații mai sănătoase, contribuind la atenuarea problemei obezității și
malnutriției, punând la dispoziția cetățenilor europeni produse cu valoare nutritivă ridicată, precum fructele și legumele. Un exemplu elocvent îl reprezintă programele de distribuire de produse alimentare în școli, în cadrul cărora fructe, legume și produse lactate gratuite sunt subvenționate pentru a fi distribuite în unitățile
de învățământ, iar prin recurgerea la aceste programe se promovează activitățile
școlare legate de alimentația sănătoasă. Campaniile de promovare a obiceiurilor
alimentare sănătoase și de creștere a consumului de fructe și legume ar trebui să fie
în centrul atenției PAC în ceea ce privește activitățile de promovare.
Alegerile consumatorilor în materie de produse alimentare depind de o serie de
factori care depășesc cu mult sfera de acțiune a PAC. Cel mai important rol al acesDirectiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de
stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor.
14
A se vedea și https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_
en.pdf.
13

90 / Caiet documentar 4 Agricultura

tei politici este așadar de a-i ajuta pe fermieri să anticipeze evoluțiile obiceiurilor alimentare și să- și adapteze producția în funcție de semnalele pieței și
de cererile consumatorilor. Consolidarea triunghiului cunoașterii în agricultură și
crearea unor legături mai trainice cu inițiativele pertinente precum parteneriatul în
domeniul alimentar al Institutului European de Inovare și Tehnologie și strategia
de cercetare a UE privind Sectorul alimentar în 2030 vor ajuta la rândul lor la optimizarea contribuției PAC la pregătirea pentru viitor a sistemului nostru alimentar.
În fine, PAC poate ajuta la reducerea risipei alimentare și a pierderilor de alimente prin stimularea unei producții și a unor practici de prelucrare mai bune (de
exemplu, promovarea noilor tehnologii care prelungesc perioada de valabilitatea
a produselor perisabile sau o mai bună corelare a ofertei cu cererea prin creșterea
transparenței) și prin sprijinirea inițiativelor care transformă modelele tradiționale de consum producție- utilizare-eliminare într-o bioeconomie circulară.
Dimensiunea mondială a pac
PAC este o politică pentru UE, dar are, în mod evident, implicații și legături la
nivel mondial. Acestora trebuie să li se acorde o atenție deosebită atunci când
se iau decizii despre viitorul acestei politici. Legăturile dintre PAC și obiectivele
de dezvoltare durabilă sunt prezentate în imaginea 3. UE este angajată să sprijine
țările partenere care urmăresc aceleași obiective prin politici și instrumente externe. Prin urmare, UE va căuta să întreprindă acțiuni coerente între politicile sale
în conformitate cu agenda pentru 2030 și cu angajamentul său de a spori coerența
politicilor pentru o dezvoltare durabilă.15 Cel din urmă aspect necesită luarea în
considerare a obiectivelor cooperării pentru dezvoltare în politicile care sunt susceptibile să afecteze țările în curs de dezvoltare.
În acest scop, PAC este și va fi și pe viitor coerentă cu politica de dezvoltare a
16
UE , care recunoaște rolul important al agriculturii durabile în eradicarea sărăciei
și în dezvoltarea durabilă în țările în curs de dezvoltare și promovează și dezvoltarea piețelor agricole și a lanțurilor valorice favorabile incluziunii, care aduc beneficii
oamenilor săraci și încurajează agroindustria să creeze locuri de muncă.
Comerțul
Datorită eforturilor sectorului agricol și al prelucrării alimentelor din UE, prin concursul acordurilor comerciale ale UE și al PAC (inclusiv politica sa de promovare),
UE este cel mai mare exportator mondial din domeniul agroalimentar. O și mai
mare liberalizare a comerțului și o participare mai intensă la lanțurile valorice gloA se vedea art. 208 din TFUE.
Noul consens european privind dezvoltarea semnat la 7.6.2017 și disponibil la https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
15
16
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bale vor permite sectorului agroalimentar al UE să își dezvolte și mai mult exporturile, răspunzând cererii în creștere a clasei de mijloc din întreaga lume, precum
și modificărilor intervenite în alimentație. Pentru cetățeni, datorită creșterii și mai
puternice a schimburilor comerciale internaționale, alimentele vor deveni mai accesibile, mai variate și vor avea prețuri mai convenabile.
Menținerea orientării către piață a sectorului agroalimentar al UE și a compatibilității măsurilor PAC cu dreptul comercial internațional va permite totodată UE
să își păstreze rolul de maximă importanță pe care îl deține în cadrul organismelor internaționale precum Organizația Mondială a Comerțului (OMC), promovând
comerțul deschis și pledând cauza disciplinei stricte în ceea ce privește formele de
sprijin care denaturează schimburile comerciale.
În același timp, nu poate fi ignorat faptul că unele sectoare agricole specifice nu pot face față unei liberalizări totale a comerțului și unei concurențe
nerestricționate cu importurile. Trebuie, de aceea, să continuăm să recunoaștem și să reflectăm așa cum se cuvine vulnerabilitatea produselor respective în negocierile comerciale și să explorăm modalități de a aborda dezechilibrele geografice ale avantajelor și dezavantajelor care afectează sectorul agricol în Uniune
ca urmare a acordurilor comerciale încheiate de UE.
În prezent, UE se confruntă cu restricții ale exporturilor din partea multor piețe agroalimentare importante din țări terțe din cauza unor obstacole nejustificate
de ordin sanitar și fitosanitar (SPS). UE va încerca în continuare să aibă o relație
echitabilă și echilibrată cu partenerii noștri comerciali și, atunci când este cazul, să
promoveze conceptul de UE ca „entitate unică” din punct de vedere sanitar și fitosanitar. Standardele ridicate ale UE nu vor fi în niciun caz compromise. Mai mult,
UE, prin diferitele sale instrumente de cooperare și asistență tehnică, ar trebui să
stimuleze cooperarea intensificată cu partenerii UE, fie ei țări sau regiuni, în special
atunci când se confruntă cu amenințări noi și emergente legate de sănătatea animalelor și de protecția plantelor.
Migrația
Viitoarea PAC va juca un rol mult mai important în punerea în aplicare a rezultatelor Summitului de la Valletta17, abordând cauzele profunde ale migrației.
Cunoștințele și experiența dobândite în urma proiectelor sprijinite prin PAC
ar trebui folosite pentru a se dezvolta oportunități de angajare și activități generatoare de venituri în regiuni de origine și de tranzit al migranților, inclusiv prin
proiectele-pilot privind planul UE de investiții externe pentru formarea tinerilor
fermieri – cu implicarea organizațiilor fermierilor europeni. Mai mult, programele
17

12/

A se vedea http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2015/11/ 11-
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de schimb UE-Uniunea Africană sunt modalități care trebuie explorate. Cooperarea
în privința cercetării și inovării în domeniul agricol trebuie aprofundată prin politicile și instrumentele UE pertinente. Comisia este de asemenea angajată să consolideze cooperarea și dialogul strategice în materie de politică cu Uniunea Africană pe
teme legate de agricultură și dezvoltare rurală, astfel încât să ajute regiunea să își
dezvolte propria economie agroalimentară.
În UE, agricultura oferă oportunități pentru lucrătorii sezonieri.
Totodată, prin componenta sa de dezvoltare rurală, PAC poate juca un rol în
a-i ajuta să se instaleze și să se integreze în comunitățile rurale pe migranții legali,
în special pe refugiați. Experiența demonstrează că dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității /LEADER este foarte potrivită în acest sens.

Primele rezultate referitoare la performanța
Politicii Agricole Comune1
Comisia Europeană

Introducere
Reforma din 2013 a Politicii Agricole Comune (PAC) a stabilit un cadru comun de
monitorizare și de evaluare (CMEF) în vederea măsurării performanței punerii în
aplicare a PAC pentru perioada 2014-2020, demonstrând realizările sale și îmbunătățindu-i eficiența2. Pentru prima dată, acest cadru a vizat atât primul pilon (plățile directe3 și măsurile de piață4), cât și cel de al doilea pilon (dezvoltarea rurală5),
precum și măsurile orizontale6 (de exemplu, sistemul de ecocondiționalitate) din
cadrul PAC.
Potrivit PAC 2014-2020, Comisia trebuie să prezinte un raport inițial „cu privire la punerea în aplicare a cadrului comun de monitorizare și de evaluare și primele rezultate referitoare la performanța CAP până la 31 decembrie 2018”, urmând ca evaluarea
finală a punerii în aplicare a PAC pentru perioada 2014-2020 să fie prezentată în
2021. Prezentul raport anticipează data publicării pentru a contribui la dezbaterea
privind propunerile legislative legate de PAC adoptate la 1 iunie 2018 și este publicat concomitent cu difuzarea întregului set de indicatori relevanți7.
Prezentul raport inițial descrie modul de elaborare și de punere în aplicare a
cadrului, furnizează primele rezultate privind performanța PAC pe baza dovezilor
colectate prin intermediul CMEF și a altor studii (de exemplu, evaluări) și corelează
experiențele dobândite cu performanța și cadrul de monitorizare și de evaluare inclus în propunerile pentru PAC de după 2020.
1
Comisia Europeană, Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea
în aplicare a cadrului comun de monitorizare și de evaluare și primele rezultate referitoare la performanța
Politicii Agricole Comune, Bruxelles, 5.12.2018, COM(2018) 790 final.
2
Articolul 110 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
3
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
4
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
5
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
6
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
7
Pagină web disponibilă în curând
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Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului comun de monitorizare
și de evaluare
Cadrul juridic
Cadrul de monitorizare și de evaluare privind PAC pentru perioada 2014-2020 a
stabilit, în Regulamentul orizontal5, că performanța PAC se evaluează în raport cu
cele trei obiective generale ale PAC:
a. producția viabilă de produse alimentare, acordând o atenție deosebită veniturilor agricole, productivității agricole și stabilității prețurilor;
b. gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră
(GES), biodiversității, solului și apei;
c. dezvoltarea teritorială echilibrată, acordând o atenție deosebită ocupării forței de muncă în mediul rural, creșterii economice și sărăciei în zonele rurale.
În plus, pentru cel de al doilea pilon, Regulamentul privind dispozițiile comune8 stabilește elementele comune de monitorizare și de evaluare a fondurilor structurale și de investiții europene, în timp ce Regulamentul privind dezvoltarea rurală4 abordează caracteristicile specifice ale programelor de dezvoltare rurală.
CMEF oferă informații esențiale cu privire la punerea în aplicare (monitorizarea) PAC, precum și la rezultatele și impactul (evaluarea) acesteia9. El cuantifică
acțiunile întreprinse în statele membre (realizări), descrie progresele înregistrate
și verifică măsura în care au fost atinse obiectivele10. Comisia, împreună cu statele
membre, în cadrul unui grup de experți, a elaborat CMEF și a întocmit o listă de
indicatori care au fost prevăzuți în mai multe acte de punere în aplicare, fiind selectați pe baza unei logici de intervenție, de la obiective și intervenții de ordin general
la obiective și intervenții de ordin specific.
Indicatori
Au fost definite cinci tipuri de indicatori pentru a sprijini evaluarea performanței
PAC11:
– 45 de indicatori de context care descriu mediul operațional general al politicii;
– 84 de indicatori de realizare care măsoară activitățile legate direct de intervențiile de politică;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Informații suplimentare disponibile în „Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the CAP 2014-2020” (Manualul tehnic privind cadrul de monitorizare și de evaluare pentru
politica agricolă comună în perioada 2014-2020) (2015).
10
Informații suplimentare disponibile în „The monitoring and evaluation framework for the CAP
2014-2020” (Cadrul de monitorizare și de evaluare pentru politica agricolă comună în perioada 20142020) (2015).
11
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei.
8
9
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– 41 de indicatori de rezultat: 16 indicatori de rezultat pentru primul pilon
care măsoară efectele directe și imediate ale intervențiilor și 25 de indicatori de
rezultat pentru al doilea pilon (dintre care 19 corespund indicatorilor țintă);
– 24 de indicatori țintă (dintre care 19 corespund indicatorilor de rezultat)
folosiți pentru stabilirea obiectivelor cuantificate la începutul perioadei de programare;
– 16 indicatori de impact care măsoară impactul intervențiilor la nivel de politică pe termen lung și dincolo de efectele imediate (dintre care 13 sunt, de asemenea, incluși în setul de indicatori de context).
Pentru fiecare dintre indicatorii utilizați s-a elaborat o fișă de informații detaliate care prezintă definiția datelor, sursa datelor, nivelul de detaliu geografic, frecvența raportării și calendarul12. În plus, au fost incluși subindicatori atunci când
a fost considerată necesară o împărțire, de exemplu pe sector sau pe categorie. În
total, cadrul actual cuprinde peste 900 de subindicatori.
Surse de date
Indicatorii sunt definiți, pe cât posibil, astfel încât colectarea datelor să se bazeze
pe canalele existente13 pentru a se evita crearea unei sarcini administrative suplimentare pentru beneficiari și pentru statele membre. Gama largă de surse de date
utilizate pentru CMEF la nivel global include notificări din partea statelor membre,
statistici europene furnizate de Eurostat14, date colectate de Agenția Europeană de
Mediu.
Pentru primul pilon, indicatorii de realizare sunt disponibili prin intermediul
Sistemului de informare pentru managementul și monitorizarea piețelor agricole
(ISAMM - Information System for Agricultural Market Management and Monitoring),
al Sistemului de verificare a pistelor de audit (CATS - Clearance Audit Trail System)
și al Sistemului de informare privind cheltuielile de rambursare în agricultură
(AGREX - Information System for Agriculture Refund Expenditure). Datele sunt disponibile pentru 2015, 2016 și parțial pentru anul 2017.
Pentru cel de al doilea pilon, datele de monitorizare sunt colectate prin intermediul rapoartelor anuale de punere în aplicare prezentate de statele membre în
luna iunie a fiecărui an, aferente anului precedent. Aceste rapoarte includ valori
ale indicatorilor de realizare, ale indicatorilor de rezultat și ale indicatorilor țintă.
În plus, statele membre trebuiau să prezinte rapoarte anuale de punere în aplicare extinse în 2017 (și în 2019), care să includă informații suplimentare pe baza
Fișele de informații sunt disponibile aici.
Cei mai mulți indicatori de dezvoltare durabilă fac parte, de asemenea, din cadrul comun de
monitorizare și de evaluare.
14
Statistici agricole, statistici agroecologice, statistici privind ocuparea și utilizarea terenurilor
(inclusiv studiul LUCAS), statistici regionale, statistici sociale, statistici comerciale etc.
12
13
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activităților de evaluare. Pe lângă acestea, trimestrial se colectează informații privind cheltuielile prin intermediul Declarației de cheltuieli privind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, sunt
disponibile date privind indicatorii pentru perioada 2015-sfârșitul anului 201615.
Utilizarea surselor de date existente și nivelul de detaliere necesar pentru
anumiți indicatori au un impact asupra calendarului și frecvenței disponibilității
datelor. De exemplu, datele care se bazează pe datele anchetei Eurostat privind
structura exploatațiilor agricole sunt colectate o dată la trei ani și sunt disponibile la un an și jumătate după anul de referință. În mod similar, unii indicatori de
mediu se bazează pe anchete periodice - cele referitoare la calitatea solului sunt
colectate la un interval de 5 ani, cele mai recente informații fiind referitoare la
anul 2012.
Evaluarea inițială a performanței PAC
Performanța PAC în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale comune este măsurată și evaluată pe baza indicatorilor de impact comuni, iar cea a obiectivelor
specifice subiacente pe baza indicatorilor de rezultat.
Prezentul raport inițial descrie, prin urmare, realizările PAC pe baza datelor
disponibile până în prezent în cadrul CMEF16. Informațiile rezultate în urma evaluării sunt luate în considerare, atunci când sunt disponibile. O analiză suplimentară
este disponibilă în cadrul evaluării impactului pentru propunerile privind reforma
PAC după 202017 și în diversele surse de informații generale colectate în aceste scopuri.18
Se impune aici un îndemn la precauție. Pentru a evalua această performanță,
este necesar să se izoleze efectul politic de alți factori de influențare (fapte contextuale, alte politici conexe etc.). Așa-numitele „impacturi nete” trebuie măsurate. Acest lucru se realizează în mod normal prin intermediul evaluărilor. În acest
stadiu sunt disponibile informații limitate pentru realizarea acestor evaluări, din
cauza faptului că cea mai recentă reformă a PAC a fost pusă în aplicare în 2015. De
asemenea, există întârzieri în ceea ce privește disponibilitatea indicatorilor de impact (și de context). În cazul mai multor indicatori, cele mai recente date se referă
la anul 2012 sau 2013, deci înainte de punerea în aplicare a reformei PAC din 2013.
În sfârșit, unii indicatori de impact necesită o perioadă mai lungă de timp pentru
La 30 iunie 2018, statele membre trebuiau să prezinte datele aferente anului 2017. La data
întocmirii prezentului raport, aceste date nu erau încă disponibile.
16
Comisia a efectuat mai multe controale de calitate. Cu toate acestea, erorile nu au putut fi întotdeauna corectate. În plus, indicatorii de rezultat în domeniul dezvoltării rurale au fost recalculați
de Comisie pe baza indicatorilor de realizare și de context pentru anul 2013, în vederea asigurării
faptului că datele sunt calculate într-un mod armonizat.
17
COM(2018) 392, COM(2018) 393, COM(2018) 394.
15

18

Fapte și cifre
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a produce efecte, generând dificultăți în ceea ce privește compensarea impactului
PAC.
Producția viabilă de produse alimentare
Orientarea către piață și stabilitatea prețurilor
PAC a făcut obiectul unor serii de reforme care au vizat o mai mare orientare către
piață, trecând de la sprijinul pentru produs (prin intermediul prețurilor) la sprijinul
pentru producător (prin intermediul sprijinului pentru venit, în principal sub formă de plăți decuplate). Această trecere a redus decalajul dintre prețurile practicate
pe piața UE și pe piața mondială de-a lungul timpului, sporind competitivitatea
și performanța UE în domeniul comerțului: raportul dintre prețurile practicate pe
piața UE și cele practicate pe piața mondială la principalele produse agricole (media
ponderată) a scăzut de la 140 % în 2007 la 113 % în 2017.
Exporturile de produse agroalimentare din UE aproape s-au dublat în ultimii
10 ani, ajungând la 138 de miliarde EUR în 2017, contribuind la îmbunătățirea în
continuare a balanței comerciale până la 20,5 miliarde EUR (+28 de miliarde EUR
față de 2007). Exporturile din UE reprezintă aproximativ 17 % din totalul exporturilor de produse agroalimentare la nivel mondial, această cotă fiind destul de stabilă
de-a lungul timpului.
În același timp, piața UE prezintă o mai mare deschidere: Importurile UE de
produse agroalimentare au crescut la 117 miliarde EUR în 2017 (+51 % față de
2007), importurile UE din țările cel mai puțin dezvoltate crescând cu peste 75 %
din 2007, ajungând la o valoare de 3,5 miliarde EUR în 2017. Toți ceilalți comercianți de top la nivel mondial (SUA, China, Japonia, Rusia și Canada) au înregistrat
împreună valori la importuri de numai 3 miliarde EUR din țările cel mai puțin dezvoltate.
Deși fermierii din UE sunt în prezent mai expuși la volatilitatea prețurilor la
nivel mondial, volatilitatea prețurilor se situează în continuare la un nivel mai scăzut decât în cazul principalilor concurenți; de exemplu, pentru grâul comun, aceasta era de 6,8 % în perioada 2015-2017, în timp ce pe piața mondială era de 10 %.
Dat fiind faptul că prețurile la nivelul UE sunt din ce în ce mai apropiate de
nivelul prețurilor de pe piața mondială, restituirile la export la nivelul UE nu mai
sunt utilizate, iar sistemele de intervenție sunt puse în aplicare cu o frecvență mai
mică decât în urmă cu 20 de ani. PAC pune în prezent în aplicare măsuri de siguranță
la nivelul pieței („market safety-net”), sprijinind prețurile în sectoarele care se confruntă cu scăderi excesive și excepționale ale prețurilor. În majoritatea sectoarelor,
prețurile s-au menținut cu mult peste prețul de intervenție în ultimii ani, cu excepția laptelui praf degresat, în cazul căruia prețurile au scăzut sub nivelul prețurilor
de intervenție în 2015 și în 2016, ceea ce a condus la efectuarea de achiziții în ca-
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drul schemei de intervenție publică de ordinul a 2 % și, respectiv, 23 % din producția
totală la nivelul UE.
Experiența ultimilor ani arată că, la nevoie, sunt disponibile măsuri de piață
care pot fi puse în aplicare pentru a opri scăderea prețurilor. Ca urmare a interdicției la importuri impuse de Rusia în 2014, au fost introduse măsuri excepționale,
cum ar fi ajutorul pentru depozitarea privată și măsuri de retragere de pe piață.
Venituri din agricultură
Unul dintre obiectivele-cheie ale PAC este de a contribui la veniturile agricole și de
a limita variabilitatea acestora. Principalul instrument de sprijinire a veniturilor
agricole îl constituie plățile directe, majoritatea fiind decuplate de producția reală.
Plățile directe medii pe beneficiar s-au ridicat la aproape 6 200 EUR în 2016,
reprezentând o cotă de 44 % din venitul întreprinderii agricole la nivelul UE-28, cu
o distribuție diferită în funcție de tipul și de mărimea exploatației19. În unele sectoare (bovine, ovine, măsline) și în unele zone (zone care se confruntă cu constrângeri naturale), plățile directe reprezintă o cotă și mai mare a veniturilor, ajutând la
menținerea exploatațiilor în activitate pe întreg teritoriul UE și contribuind astfel
la vitalitatea rurală. Cu toate acestea, veniturile din agricultură în aceste sectoare
și zone se mențin la un nivel sub media UE. În sectoarele în care volatilitatea prețurilor este ridicată, plățile directe facilitează procesul de adaptare a fermierilor la
fenomenul de scădere a prețurilor. Un raport recent al Băncii Mondiale concluzionează că PAC contribuie efectiv la veniturile agricole și la diminuarea decalajului
dintre veniturile din agricultură și salariile obținute în alte sectoare economice20.
De asemenea, reforma PAC din 2013 a pus la dispoziție o serie de instrumente
de gestionare a riscurilor: prime de asigurare, fonduri mutuale și un instrument de
stabilizare a veniturilor nou introdus. Având în vedere gradul lor limitat de absorbție21 (în 2016, doar 0,5 % din exploatațiile agricole au participat la sistemele UE de
gestionare a riscurilor), în cadrul așa-numitului Regulament Omnibus au fost propuse câteva modificări22. Potrivit unui studiu recent privind gestionarea riscurilor
în agricultura UE, fermierii europeni sunt din ce în ce mai expuși riscurilor, în timp
ce disponibilitatea instrumentelor de gestionare a riscurilor este în urmă. Asigurarea rămâne instrumentul cel mai frecvent utilizat; disponibilitatea și absorbția
fondurilor mutuale este mai limitată23.
Fișe de informații statistice: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_ro.
Banca Mondială, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU (2017).
21
Absorbția redusă poate fi explicată prin faptul că fondurile ar putea fi utilizate numai în cazul
pierderilor de venit mai mari de 30 %. În plus, nu a fost permisă direcționarea către anumite sectoare
și nu este permis niciun sprijin public pentru capitalul inițial. Pentru mai multe explicații, consultați
Market Brief on risk management.
22
Regulamentul (UE) 2017/2393.
23
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2017-risk-management-eu-agriculture_ro.
19
20
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Productivitatea agricolă
Productivitatea agricolă, exprimată ca productivitate totală a factorilor, crește constant, dar lent (+0,7 % pe an în ultimii cinci ani), creșterea productivității muncii
contribuind în cea mai mare măsură la creșterea productivității generale.
Plățile decuplate din cadrul PAC și sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt asociate pozitiv cu creșterea productivității agricole per lucrător (spre deosebire de
sprijinul cuplat). Plățile din cadrul PAC sporesc accesul la credite al fermierilor și
reduc expunerea la risc, ceea ce le permite să investească mai mult24.
Un factor important care determină creșterea productivității pe termen lung
este inovarea. Pentru a accelera adoptarea inovării, Comisia a lansat, în 2012, Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (a se vedea punctul 3.4).
Gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice
PAC contribuie în numeroase moduri la gestionarea durabilă a resurselor naturale
și la politicile climatice, prin efectele combinate ale diverselor măsuri adoptate în
contextul PAC, inclusiv ecocondiționalitatea (pe 90 % din suprafața agricolă utilizată - SAU), plățile directe (ecologizarea a 77 % din SAU25), precum și prin măsuri
de dezvoltare rurală orientate către obiective specifice de mediu, însoțite de sprijin
pentru consultanță în domeniul agricol și pentru activitățile inovatoare ale Parteneriatului european pentru inovare și ale grupurilor sale operaționale.
Producția agricolă are un impact asupra mediului, însă există și alți factori în
joc. Dat fiind faptul că datele recente privind indicatorii de mediu sunt insuficiente
și impactul asupra mediului este adesea un proces de lungă durată, stabilirea unei
legături directe între intervenția PAC și consecințele sale efective asupra mediului
este în continuare dificilă. Nivelul emisiilor de GES provenite din agricultură a scăzut cu peste 20 % din 1990, ajungând la 12 % din totalul emisiilor de GES la nivelul
UE în 2016, datorită reducerii emisiilor de oxid de azot provenite din gestionarea
solurilor agricole (în principal pe fondul reducerii utilizării îngrășămintelor azotate) și a reducerii emisiilor de fermentație enterică în contextul reducerii globale a
efectivelor de animale. Cu toate acestea, rata scăderii s-a stabilizat în ultimii 10 ani,
iar emisiile fluctuează în prezent în jurul valorii de 490 de milioane de tone echivalent CO2. Contrar părerii unanim împărtășite, emisiile provenite de la pajiști și
terenuri agricole au încă valori pozitive, deși înregistrează o tendință descendentă
(-15 % între 2006 și 2016). Motivele principale sunt conversia terenurilor în terenuri arabile și practicile de gestionare a pajiștilor, remarcându-se însă diferențe
mari între statele membre. În plus, nivelul emisiilor de amoniac din agricultură a
24
25

https://www.ceps.eu/publications/cap-subsidies-and-productivity-eu-farms
Date din 2016. Datele pentru anul 2017 nu sunt încă disponibile pentru toate statele membre.
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crescut în ultimii doi ani (+10 %). Acești indicatori de mediu arată că problemele
de mediu sunt încă prezente și că viitoarea PAC va introduce măsuri suplimentare.
Cele trei cerințe de ecologizare în contextul plăților directe urmăresc eficientizarea PAC în vederea atingerii obiectivelor sale în materie de mediu și de climă și
asigurarea durabilității pe termen lung a agriculturii UE:
1) zone de interes ecologic, care vizează în principal protejarea și îmbunătățirea biodiversității exploatațiilor;
2) conservarea pajiștilor permanente, care vizează sprijinirea captării carbonului, sprijinirea biodiversității și protejarea împotriva eroziunii solului și a calității
solului;
3) diversificarea culturilor, care are ca scop principal îmbunătățirea calității
solului.
Cu toate acestea, ecologizarea a fost criticată pentru sarcina suplimentară
impusă fermierilor și administrațiilor în raport cu impactul său asupra mediului.
O evaluare recentă privind plata pentru practici agricole benefice pentru climă și
mediu26 confirmă faptul că actuala punere în aplicare a ecologizării de către statele
membre și de către fermieri ar putea fi îmbunătățită pentru a obține rezultate mai
bune în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.
În ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală, contractele care sprijină biodiversitatea și/sau peisajele acoperă 13 % din SAU, contractele care au ca obiect
îmbunătățirea gestionării apei 9 % din SAU, contractele care vizează prevenirea
eroziunii solului și îmbunătățirea gestionării solului 9 % din SAU și contractele care
vizează reducerea emisiilor de GES și/sau a emisiilor de amoniac 1 % din SAU27. În
plus, 7 % din SAU reprezintă zone de agricultură ecologică28. Cuantificarea impactului de către statele membre a fost limitată deoarece, potrivit acestora, în cazul
evaluărilor efectuate în 2016 „era prea devreme să fie observate efectele programelor de dezvoltare rurală asupra valorilor indicatorilor de impact asupra mediului”29.
Reforma PAC a stabilit că statele membre ar trebui să rezerve cel puțin 30 %
din pilonul II pentru măsuri de atenuare a schimbărilor climatice, precum și pentru
măsuri de abordare a problemelor legate de mediu30. În 2016, statele membre au
Studiul de evaluare a plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu („ecologizarea” plăților directe).
27
Pentru calcularea acestui indicator sunt luate în considerare doar sistemele ale căror rezultate
sunt programate în cadrul ariei de intervenție 5D (indiferent de domeniul în care sunt programate
cheltuielile relevante). Acest procentaj este conform cu obiectivul agregat al UE (3%).
28
Majoritatea fermierilor din sectorul ecologic sunt sprijiniți prin intermediul programelor de
dezvoltare rurală.
29
Raport de sinteză: sinteza componentelor de evaluare ale Raportului anual de punere în aplicare extins pentru 2017.
30
Articolul 59 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 stabilește că statele membre
ar trebui să rezerve cel puțin 30 % din pilonul II în temeiul articolelor 17, 21, 28, 29, 30 (cu excepția
plăților legate de Directiva-cadru privind apa), 31, 32 și 34 din același regulament.
26
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depășit cu mult această obligație în ceea ce privește cheltuielile efectuate, atingând
o medie de 67 % la nivelul UE, zonele care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice (30 %) și măsurile de agromediu și climă (18 %)
contribuind în cea mai mare măsură la atingerea acestei ținte.
Pe lângă acest angajament specific PAC la nivelul statelor membre, Consiliul și
Parlamentul European au convenit că cel puțin 20 % din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 ar trebui cheltuit pentru acțiuni în domeniul climatic, cu contribuții
din partea diferitelor politici31. PAC joacă un rol esențial în eforturile de atingere
a obiectivului. Pe baza metodologiei de urmărire a schimbărilor climatice definită
pentru actuala perioadă de programare32 în conformitate cu „markerii Rio” stabiliți
de OCDE, contribuția PAC la schimbările climatice este estimată la 26 %, și anume
102,8 miliarde EUR.
Dezvoltarea teritorială echilibrată
Agricultura reprezenta 13,5 % din volumul total al forței de muncă în zonele rurale
în 2016 (față de 12,4 % în 2012). În sectorul agricol erau angajați 8,7 milioane de
fermieri cu normă întreagă (2013). Tendința pe termen lung de exod al forței de
muncă din agricultură este determinată de modificări demografice, de schimbări
structurale, de mecanizare și de oportunități din afara sectorului agricol. În ultimii
ani, exodul forței de muncă din agricultură a încetinit.
PAC contribuie la o dezvoltare teritorială echilibrată prin intermediul mai multor scheme de sprijin pentru sectorul agricol (care este adesea coloana vertebrală a
economiei rurale) și prin asistență directă oferită entităților neagricole din zonele
rurale. Aceste scheme includ:
– furnizarea de sprijin pentru aproximativ 7 milioane de beneficiari, care
reprezintă aproximativ 65 % din numărul total al exploatațiilor33. Aproximativ
6,8 milioane de beneficiari au fost înregistrați în cadrul schemelor de sprijin direct
și peste 3 milioane în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală în anul de cerere 201534;
– furnizarea de sprijin specific pentru fermierii din zonele montane și din alte
zone cu constrângeri specifice (2,7 milioane de beneficiari, 8 miliarde EUR);
– furnizarea de sprijin tinerilor fermieri printr-o majorare obligatorie a plăților de bază pentru primii cinci ani, vizând sprijinirea unui număr aproximativ de
312 000 de tineri fermieri (352 de milioane EUR), și printr-o gamă largă de măsuri
de sprijin pentru tinerii fermieri în cadrul programelor de dezvoltare rurală;
COM(2011) 500 final din 29 iunie 2011, „Un buget pentru Europa 2020”, Partea II, p. 13.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei.
33
Numărul beneficiarilor se referă la exercițiul financiar 2016, care corespunde anului de cerere
2015. Numărul de exploatații se referă la anul 2013, deoarece acestea sunt cele mai recente date disponibile.
34
Majoritatea beneficiarilor plăților pentru dezvoltare rurală sunt, de asemenea, beneficiari ai
plăților directe, dar sunt luați în calcul o singură dată.
31
32
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– furnizarea de sprijin cuplat facultativ unui număr de 2,3 milioane35 de beneficiari (3,9 miliarde EUR).
În plus, statele membre au posibilitatea de a redistribui până la 30 % din pachetul lor de plăți directe pentru primele hectare din fiecare exploatație („plată redistributivă”); 9 state membre au pus în aplicare acest sistem în 2016, sprijinind
1,8 milioane de fermieri cu 1,6 miliarde EUR.
De asemenea, PAC contribuie în mod direct la sprijinirea dezvoltării serviciilor
de bază și a tehnologiilor de comunicare în zonele rurale, în special prin măsuri a
căror punere în aplicare durează mai mulți ani, cum ar fi investițiile pe termen lung
(bandă largă, alte infrastructuri). În 2016, 90 de milioane de persoane au profitat
de aceste investiții. În plus, 171 de milioane de cetățeni din mediul rural sunt deja
vizați de o strategie de dezvoltare locală în cadrul programului LEADER, care s-a
dovedit a fi o abordare extrem de reușită pentru promovarea dezvoltării locale și a
consolidării capacităților în zonele rurale.
Sprijinul acordat de PAC (cum ar fi investițiile în tehnologiile și în infrastructura de comunicare) are un efect multiplicator asupra altor sectoare din zonele rurale,
în special pentru industria alimentară și pentru cei care furnizează servicii în agricultură. Rata de ocupare a forței de muncă în zonele rurale s-a redresat puternic,
de la nivelul de 62,5 % înregistrat în 2011 (ca urmare a crizei economice) la 66 %
în 2016, fiind aproape similară cu rata înregistrată în celelalte sectoare economice.
Diferența care există între veniturile din sectorul agricol și cele din alte sectoare
economice este încă substanțială, dar este în curs de scădere (ponderea venitului
mediu în sectorul agricol comparativ cu salariul la nivelul întregii economii a crescut de la 32 % în perioada 2005-2010 la 47 % în 2017). Ca o consecință a acestui
fapt, rata sărăciei în mediul rural a scăzut (de la 29 % în 2011 la 26 % în 2016 la
nivelul UE-28), apropiindu-se de rata sărăciei la nivelul întregii economii (25 %).
Prin urmare, PAC joacă un rol important în ceea ce privește reducerea nivelului de
sărăcie în zonele rurale și contribuie la crearea de locuri de muncă mai bune pentru
fermieri la nivelul întregii UE17.
Transferul de cunoștințe și inovarea
Promovarea transferului de cunoștințe și a inovării reprezintă o prioritate transversală a PAC, alocându-se în acest sens un buget total de 5,7 miliarde EUR. Programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 includ un pachet flexibil
de măsuri care sprijină consilierea, formarea, inovarea și cooperarea, precum și
dezvoltarea de cunoștințe în zonele rurale. Peste 492 000 de fermieri (4,5 % din
35
Un beneficiar poate primi sprijin cuplat în baza mai multor măsuri. Prin urmare, acest număr
poate include o dublă contabilizare.
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numărul total al fermierilor) au primit finanțare pentru programe de formare și
peste 63 500 de fermieri pentru consiliere36.
Un studiu de evaluare ex-ante realizat în 2016 a fost pozitiv în privința inițiativei EIP. Toate statele membre (cu excepția Luxemburgului) au decis punerea
în aplicare a EIP în perioada curentă (a se vedea și capitolul 3.2). Până la sfârșitul
anului 2016 au fost sprijinite peste 245 de operațiuni de cooperare37.
Lecții învățate
Cadrul comun de monitorizare și de evaluare
În pofida duratei sale de punere în aplicare relativ scurte, contribuția CMEF la evaluarea PAC 2014-2020 oferă deja lecții care sunt utile pentru evoluția sa viitoare.
Experiența a relevat faptul că în prezent există prea mulți indicatori și subindicatori. În primul rând, aceștia nu permit obținerea unei impresii imediate în ceea ce
privește realizările PAC. În al doilea rând, nu toți indicatorii sunt adecvați scopului
lor, de exemplu unii indicatori nu sunt disponibili anual și/sau sunt disponibili cu
întârziere și, prin urmare, nu pot fi utilizați pentru monitorizarea timpurie. Alți
indicatori prezintă doar o corelare slabă cu PAC. În același timp, anumiți indicatori
lipsesc. De exemplu, o evaluare permanentă privind schimbările climatice concluzionează că defalcarea limitată a anumitor indicatori de realizare împiedică obținerea
de informații suficiente în legătură cu punerea în aplicare a PAC în ceea ce privește
schimbările climatice.
În cazul pilonului II, experiența din perioadele de programare anterioare arată
că, în primii ani, pentru statele membre există o curbă de învățare în vederea raportării corecte a datelor. Acest lucru este valabil și pentru perioada de programare
2014-2020. Pentru a soluționa această problemă, în 2018 a fost elaborat un proces
de validare pe baza experienței dobândite, având ca scop să avertizeze statele membre cu privire la posibilele erori înainte de transmiterea datelor în cadrul raportului
anual de punere în aplicare. Trebuie remarcat faptul că actuala PAC nu include o
obligație legală ca statele membre să corecteze datele după notificare.
Atunci când experiența în raport cu (disponibilitatea în ceea ce privește) datele a demonstrat necesitatea adaptării unuia dintre elementele legate de indicator
(de exemplu, definiție, acoperire, frecvență de raportare), descrierea detaliată corespunzătoare a indicatorilor și, după caz, regulamentul aferent, au fost adaptate.
Acest lucru a fost valabil, de exemplu, în cazul cerințelor de raportare în ceea ce
privește investițiile și sprijinul acordat tinerilor fermieri. Dat fiind faptul că statele
36
Notificările statelor membre nu au fost armonizate în totalitate (de exemplu, numărul programelor de formare furnizate în raport cu numărul de pliante).
37
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership for Agricultural
Productivity and Sustainability (Studiu de evaluare privind punerea în aplicare a Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii).
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membre aveau obligația de raportare numai după finalizarea acțiunii, realizările
parțiale nu au fost raportate. Aceasta a însemnat o puternică subestimare a valorilor comparativ cu performanța reală, în special în cazul măsurilor care pot dura mai
mulți ani. O modificare a normelor de aplicare permite acum statelor membre să
raporteze valorile realizate ale indicatorilor pentru operațiunile parțial implementate începând cu anul de raportare 2017.
De asemenea, au fost raportate probleme în raport cu mai mulți indicatori de
impact. De exemplu, indicatorul privind valoarea naturală mare nu dispune de date
comparabile pentru toate statele membre. Datele utilizate pentru calcularea indicelui privind păsările specifice terenurilor agricole nu sunt complete, iar Comisia
analizează modalități de îmbunătățire a acestei acțiuni de colectare a datelor. Posibilitatea de a evalua, prin intermediul studiilor, contribuția măsurilor de dezvoltare
rurală la economiile de apă și de energie în sectorul agricol nu a fost încă adoptată,
printre altele din cauza perioadei limitate de punere în aplicare.
Monitorizarea și evaluarea performanței în contextul viitoarei PAC
Propunerile de reformă a PAC după 2020 transferă accentul de la conformitate și
reguli către rezultate și performanță, statele membre bucurându-se de o mai mare
flexibilitate de decizie în privința modalităților optime de îndeplinire a obiectivelor
comune. Noul cadru de monitorizare și de evaluare a performanței stabilește un set
unic de obiective la nivelul UE pentru ambii piloni ai PAC. Performanțele generale
ale politicii vor fi evaluate multianual pe baza indicatorilor de impact, monitorizarea anuală a performanțelor politicii bazându-se pe lista completă a indicatorilor de
rezultat, în timp ce indicatorii de realizare ar trebui să coreleze anual cheltuielile cu
performanța implementării politicii.
Relevanța experienței în ceea ce privește cadrul actual este că, în contextul
acestui transfer către performanță, sunt esențiali indicatori mai puțini, însă mai
bine direcționați. Prin urmare, în cadrul propunerilor legislative PAC de după 2020
se propune reducerea numărului de indicatori de la 146 la 10138. Acest set de indicatori, mai bine direcționat, a fost selectat astfel încât să reflecte cât mai fidel cu
putință dacă intervențiile sprijinite contribuie la atingerea obiectivelor.
Politica bazată pe performanță presupune, de asemenea, îmbunătățirea calității notificărilor transmise de statele membre. Prin urmare, în cadrul următoarei
PAC organismele de certificare vor trebui să asigure fiabilitatea rapoartelor de performanță în materie de realizări și de rezultate. În plus, indicatorii selectați sunt, în
general, generați de procese administrative sau disponibile în alt mod, pentru a reduce sarcina administrativă. Există o mare nevoie de îmbunătățire a disponibilității
viitoare a datelor (atât prin schimbul de date suplimentar între surse existente,
38

Excluzând indicatorii de context, care rămân.
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cât și prin noi tehnologii). Cu toate acestea, CATS (sistemul de verificare a pistelor
de audit) sau un set de date cu caracteristici similare va fi în continuare necesar ca
sursă de date.

O istorie a reformelor Politicii Agricole Comune.
Etape și opțiuni strategice1
Albert Massot, François Nègre

Politica agricolă comună (PAC) și tratatul
După intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma, politicile agricole ale statelor membre au fost înlocuite cu mecanisme de intervenție la nivel comunitar. Elementele fundamentale ale politicii agricole comune au rămas neschimbate de la Tratatul de la Roma,
cu excepția normelor referitoare la procedura decizională. Tratatul de la Lisabona a recunoscut coDecizia ca fiind „procedura legislativă ordinară” a politicii agricole comune
(PAC), înlocuind procedura de consultare.
Temei juridic
Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
Motivele existenței PAC
În momentul înființării pieței comune prin Tratatul de la Roma, în 1958, agricultura celor șase state membre fondatoare era caracterizată printr-o puternică intervenție a statului. Pentru includerea produselor agricole în libera circulație a
mărfurilor, menținând în același timp intervenția statului în sectorul agricol, era
necesar să se elimine mecanismele de intervenție naționale incompatibile cu piața
comună și ca acestea să fie transpuse la nivel comunitar: acesta a fost motivul principal al apariției PAC.
De altfel, intervenția în agricultură se baza pe principiul, foarte răspândit la
acea vreme, al specificității sectorului, dependent în mare măsură de condițiile climatice schimbătoare și de constrângerile geografice, supus unor dezechilibre sistemice între cerere și ofertă și caracterizat, prin urmare, de volatilitatea ridicată a
prețurilor și a veniturilor.
Cererea alimentară nu este elastică, adică reacționează într-o mică măsură la variațiile de preț. În plus, având în vedere durata ciclurilor de producție și faptul că
1
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factorii de producție sunt ficși, oferta mondială de produse agricole este foarte rigidă.
În aceste condiții, o ofertă abundentă conduce la scăderi ale prețurilor, în timp ce,
din contră, o ofertă redusă provoacă o puternică creștere a prețurilor. Toate aceste
elemente contribuie la instabilitatea permanentă a piețelor. Într-o astfel de situație,
autoritățile publice au avut întotdeauna o tendință clară de a reglementa piețele agricole și de a susține veniturile producătorilor, tendință pe care PAC a preluat-o.
Chiar dacă agricultura nu reprezintă astăzi decât o mică parte a economiei
țărilor dezvoltate, inclusiv a Uniunii Europene (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul II),
intervenția publică s-a consolidat în ultimul timp prin politici agro-rurale care au
completat susținerea funcției tradiționale a activității primare – și anume producția de produse alimentare pentru consum – cu alte dimensiuni, printre care dezvoltarea sustenabilă, combaterea schimbărilor climatice, amenajarea teritoriului și a
peisajului, diversificarea și revitalizarea economiei rurale sau producția de energie
și biomateriale. Susținerea bunurilor publice, cunoscute ca funcții necomerciale ale
activității agricole (adică neremunerate de piață) a devenit, prin urmare, un element-cheie al politicilor agricole și rurale mai recente, printre care se numără și
politica agricolă comună.
Obiective
Articolul 39 din TFUE stabilește obiectivele specifice ale PAC:
– creșterea productivității agricole prin promovarea progresului tehnic și asigurarea utilizării optime a factorilor de producție, în special a forței de muncă;
– asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă;
– stabilizarea piețelor;
– garantarea siguranței aprovizionărilor;
– asigurarea unor prețuri rezonabile pentru consumatori.
Obiectivele sale sunt în același timp economice [articolul 39 alineatul (1) literele (a), (c) și (d)] și sociale [articolul 39 alineatul (1) literele (b) și (e)] și urmăresc
să protejeze interesele producătorilor și ale consumatorilor. În practică, obiectivele
PAC au rămas neschimbate de la Tratatul de la Roma, dat fiind că formularea acestora s-a dovedit a fi foarte flexibilă și capabilă să acopere numeroasele reforme care
au avut loc începând cu anii 1980 (a se vedea fișa 3.2.2). Trebuie semnalat faptul că,
în temeiul jurisprudenței consolidate, este posibil ca nu toate obiectivele PAC să fie
atinse simultan și în totalitate. Prin urmare, legiuitorul Uniunii dispune de o marjă
de apreciere considerabilă în ceea ce privește alegerea instrumentelor și anvergura
reformelor, în funcție de evoluția piețelor și a priorităților stabilite de instituțiile
europene la un moment dat.
Pe lângă obiectivele specifice ale PAC stabilite la articolul 39 din TFUE, mai
există și alte obiective, înscrise în diverse dispoziții ale tratatului, care sunt apli-
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cabile ansamblului de politici și acțiuni ale Uniunii Europene. În acest context,
promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă (articolul 9), protecția
mediului pentru promovarea dezvoltării sustenabile (articolul 11), protecția consumatorilor (articolul 12), cerințele privind bunăstarea animalelor (articolul 13),
protecția sănătății publice [articolul 168 alineatul (1)] sau coeziunea economică,
socială și teritorială (articolele 174-178) devin și obiective proprii ale PAC. Pe de
altă parte, într-un context de deschidere și globalizare a piețelor, articolul 207 stabilește principiile politicii comerciale comune aplicabile schimburilor de produse
agricole. În fine, principiile politicii concurenței fac obiectul unei derogări în domeniul producției și comercializării produselor agricole pe baza specificității structurale a activității primare (articolul 42). Totuși, această excepție s-a dezvoltat doar
în urma ultimei reforme a organizării comune a piețelor (OCP) din 2013 (a se vedea
fișa 3.2.4).
Procesul decizional în domeniul agricol
Tratatul de la Roma a stabilit procedura pentru elaborarea și punerea în aplicare
a PAC, care se baza pe o propunere a Comisiei, avizul Parlamentului European și,
eventual, avizul Comitetului Economic și Social European și Decizia Consiliului,
cu majoritate calificată. Era vorba, așadar, pentru Parlamentul European, despre
o procedură de simplă consultare, care nu a fost niciodată modificată înainte de
2010. La acea dată, TFUE [articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2)]
a recunoscut coDecizia drept „procedura legislativă ordinară” a PAC (a se vedea fișa
1.2.3), înlocuind procedura de consultare, ceea ce a consolidat astfel rolul Parlamentului European de veritabil colegiuitor în domeniul agriculturii.
Cu toate acestea, noul tratat ridică probleme de interpretare în măsura în care
sunt introduse excepții de la procedura ordinară în favoarea Consiliului. Într-adevăr, articolul 42 al doilea paragraf prevede, în ceea ce privește normele în materie
de concurență, că „Consiliul, la propunerea Comisiei, poate autoriza acordarea de
ajutoare: (a) în vederea protejării exploatațiilor agricole defavorizate de condiții
structurale sau naturale; (b) în cadrul programelor de dezvoltare economică”. În
plus, articolul 43 alineatul (3) stipulează că „Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor şi a contingentelor”. În lipsa unei delimitări clare a competențelor legislative ale Parlamentului
European și ale Consiliului în domeniul agriculturii, în timpul negocierilor privind
noua politică agricolă comună după 2013 au apărut probleme juridice și politice. Parlamentul European a respins întotdeauna adoptarea de rezerve generale de
execuție în favoarea Consiliului, care ar putea să condiționeze, sau chiar să golească de sens, competențele de codecizie dobândite odată cu noul tratat, în special în
cadrul reformelor fundamentale ale PAC în care fixarea ajutoarelor, a prețurilor
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și a cotelor ar reprezenta elemente esențiale. Cu toate acestea, Consiliul a respins
orice restricționare a competențelor recunoscute la articolul 43 alineatul (3) în
cadrul noii OCP [Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, JO L 347 din 20.12.2013
și Regulamentul (UE) nr. 1370/2013, JO L 346 din 20.12.2013] (a se vedea fișa
3.2.4), precum și la fixarea procentajelor de reducere a ajutoarelor directe în cadrul
disciplinei financiare [articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, JO L
347 din 20.12.2013]. În acest context, Parlamentul a fost obligat să accepte excepția pentru a nu bloca adoptarea noii PAC [Rezoluția P7_TA(2013)0492 din 20
noiembrie 2013; JO C 436, 24.11.2016, p. 274]. În plus, într-o declarație finală a
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei se recunoaște că acordul convenit nu împiedică realizarea unor reforme ulterioare ale PAC și inițierea unor
posibile demersuri juridice.
Se putea deci preconiza că dezbaterea interinstituțională privind domeniul de
aplicare al articolului 43 alineatul (3) va continua în fața Curții de Justiție a Uniunii
Europene. Aceasta s-a și întâmplat începând cu acțiunile introduse de Parlamentul
European și Comisie prin care se cerea anularea a două acte întemeiate pe articolul
43 alineatul (3) din TFUE privind politica comună în domeniul pescuitului: o decizie a Consiliului privind alocarea posibilităților de pescuit în apele Uniunii (cauzele
C-103/12 și C-165/12) și un regulament de stabilire a unui plan pe termen lung
pentru rezervele de cod (cauzele C-124/13 și C-125/13). Potrivit hotărârilor Curții
de Justiție din 26 noiembrie 2014 și 1 decembrie 2015, măsurile care implică o alegere politică rezervată legiuitorului Uniunii din cauza caracterului lor necesar pentru îndeplinirea obiectivelor aferente politicilor comune ale agriculturii și pescuitului trebuie să se întemeieze pe articolul 43 alineatul (2) din TFUE. Cu toate acestea,
hotărârea Curții cu privire la cauza C-113/14 din 7 septembrie 2016 a stabilit o
interpretare extinsă a noțiunii de „stabilire a prețurilor” de la articolul 43 alineatul
(3) din TFUE, care include pragurile de referință ale prețurilor de intervenție. În
consecință, articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 (Regulamentul OCP),
întemeiat pe articolul 43 alineatul (2), a fost anulat, iar pragurile de referință au
fost adoptate din nou exclusiv de către Consiliu. Ca urmare a acestor hotărâri, viitoarele reforme care urmăresc adaptarea mecanismelor PAC la urmărirea obiectivelor lor vor trebui să clarifice domeniul de aplicare al temeiurilor juridice existente
pentru a se respecta într-o mai mare măsură echilibrele dintre colegiuitori.
De altfel, au existat întotdeauna alte organisme care au participat, de asemenea, la punerea în aplicare a PAC, în cadrul așa-numitei proceduri de „comitologie”. Din 1961, dată la care au fost create primele OCP, au fost înființate mai multe
comitete. Comisia prevedea atunci să-și rezerve o putere de decizie mai mare în
ceea ce privește administrarea OCP, dar mai multe state membre doreau ca puterea
să rămână în mâinile Consiliului. Formula de compromis găsită a fost crearea de
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comitete: administrarea a fost încredințată Comisiei, însă în urma acordului unui
comitet compus din reprezentanți ai statelor membre, care ia decizii cu majoritate
calificată.
Tratatul de la Lisabona introduce o distincție între „actele delegate” și „actele
de punere în aplicare” (a se vedea fișa 1.3.8). Astfel, adoptarea actelor delegate este
reglementată de actul legislativ de bază aferent, în vreme ce adoptarea actelor de
punere în aplicare se face conform noilor proceduri de examinare sau de consultare
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 55 din 28.2.2011, p. 13). Cea mai mare parte a proiectelor de acte de
punere în aplicare din domeniul agricol ale Comisiei fac obiectul unor proceduri de
examinare, în cadrul cărora Parlamentul European și Consiliul au drept de control.
De altfel, în cadrul comitetelor consultative, organizațiile profesionale ale Uniunii Europene, prin intermediul Comitetului Organizațiilor Profesionale din Agricultură (COPA) și al Confederației generale a cooperativelor agricole din Uniunea
Europeană (COGECA), au participat întotdeauna în mod indirect la procesul decizional european. Foarte recent, s-a extins domeniul de consultare prin crearea de
grupuri de dialog civil pentru a sprijini Comisia în aplicarea PAC.
PAC, o competență partajată între Uniune și statele membre
O clasificare generală a competențelor pe trei categorii a fost introdusă în TFUE
(Titlul I) (a se vedea fișa 1.1.5). Este vorba despre competențe exclusive, competențe partajate și competențe de coordonare, sprijinire și completare a acțiunilor
statelor membre. În acest context, articolul 4 alineatul (2) litera (d) recunoaște că
în domeniul agriculturii competența este partajată între Uniune și statele membre,
spre deosebire de avizul general al doctrinei și al serviciilor juridice ale Comisiei
[SEC(92)1990 din 27.10.1992], care considerau, până la acea dată, că politica piețelor (primul pilon al PAC) este de competența exclusivă a Uniunii. Noul articol 4
alineatul (2) litera (d) din TFUE are efecte asupra activității legislative în materie
de agricultură, deoarece instituțiile europene aplică principiul subsidiarității (a se
vedea fișa 1.2.2) în domeniile care nu țin de competența exclusivă a Uniunii [articolul 5 alineatul (3) și articolul 12 din TUE]. În temeiul acestui articol, parlamentele
naționale pot adresa președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei
un aviz motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ din domeniul
agricol cu principiul subsidiarității. De altfel, sistemul de cooperare consolidată instituit prin articolul 20 din TUE (a se vedea fișa 1.1.5) se aplică de acum încolo politicii agricole comune. În acest sens, unele state membre (cel puțin nouă în cazul de
față) vor putea alege să semneze între ele angajamente suplimentare în domeniul
agriculturii, întrucât PAC este din ce în ce mai flexibilă la nivelul aplicării mecanismelor comune (a se vedea fișa 3.2.3).
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Rolul Parlamentului European
Dat fiind că nu deținea puteri decizionale, Parlamentul European a exercitat, începând cu Tratatul de la Roma, o influență importantă asupra elaborării PAC prin
mijloace neobligatorii precum recursul la rapoarte și rezoluții din proprie inițiativă.
Trebuie menționat faptul că, în urma declarației Consiliului European din 1997 în
favoarea unui model agricol european, Parlamentul European și-a arătat de mai
multe ori atașamentul față de un astfel de model agricol (și alimentar) european,
cu caracter multifuncțional, răspândit pe întreg teritoriul Uniunii extinse și compatibil cu deschiderea și globalizarea piețelor. Acest interes s-a manifestat mai ales
în cadrul ultimului proces de reformă a PAC din 2003 (rezoluțiile din 30 mai 2002,
P5_TA(2002)0274 și P5_TA(2002)0275, JO C 187 E din 7 august 2003, p. 160 și
p. 168, și rezoluția din 7 noiembrie 2002, P5_TA(2002)0532, JO C 16 E, p. 93) și
al negocierilor multilaterale privind agricultura din cadrul Organizației Mondiale
a Comerțului (OMC) (Runda Doha) (a se vedea fișa 3.2.8). În acest context, Parlamentul European s-a arătat, de asemenea, în favoarea integrării unor noi obiective
în cadrul PAC pentru a răspunde noilor provocări ale activității agricole precum
calitatea produselor, sănătatea publică, dezvoltarea sustenabilă, coeziunea economică, socială și teritorială, protecția mediului sau lupta împotriva schimbărilor
climatice. Aceste principii au fost confirmate de rezoluțiile din 8 iulie 2010 și 23
iunie 2011 referitoare la viitorul PAC după 2013 (P7_TA(2010)0286, JO C 351 E
din 2.12.2011, p. 103 și P7_TA(2011)0297, JO C 390 E din 18.12.2012, p. 49).
Această nouă reformă a PAC, în cazul căreia procedura parlamentară a început în
martie 2010 prin adoptarea mandatelor de negociere și s-a încheiat la 20 noiembrie
2013 prin votul privind textele de reglementare, i-a permis Parlamentului European să își exercite rolul de colegiuitor cu drepturi depline în domeniul agricol în
conformitate cu cadrul instituțional instituit prin Tratatul de la Lisabona (rezoluțiile P7_TA(2013)0490 și P7_TA(2013)0494, JO C 436 din 24.11.2016, p. 270 până
la 280) Parlamentul a demarat deja lucrările legate de reforma PAC de după 2020.
Un raport din proprie inițiativă privind comunicarea Comisiei intitulată „Viitorul
sectorului alimentar și al agriculturii” (raportul Dorfmann) a fost adoptat la 30 mai
2018 (P8_TA(2018)0224), înainte de prezentarea propunerilor legislative în iunie
2018 (a se vedea fișa 3.2.9).
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Finanțarea politicii agricole comune
Finanțarea politicii agricole comune a fost asigurată de-a lungul timpului dintr-un singur
fond, și anume Fondul european de orientare și garantare agricolă, care a fost înlocuit la
1 ianuarie 2007 cu Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Temei juridic
Articolul 40 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE);
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și Regulamentul (UE, Euratom) nr.
1311/2013 (JO L 347, 20.12.2013).
Evoluția cadrului financiar agricol
Creată în ianuarie 1962, politica agricolă comună (PAC) se baza la vremea respectivă pe Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA). În 1964, acest
fond a fost împărțit în două secțiuni, și anume secțiunea „Garantare” și secțiunea
„Orientare”, care erau reglementate de norme diferite.
• Secțiunea „Garantare”, de departe cea mai importantă, avea drept obiectiv
finanțarea cheltuielilor care decurgeau din aplicarea politicii piețelor și a prețurilor. Aceste cheltuieli au un caracter imprevizibil și, în consecință, fac obiectul unor
adaptări care vizează ajustarea creditelor prevăzute la nevoile reale prin intermediul bugetelor rectificative. Ca regulă generală, FEOGA-Garantare finanța în totalitate măsurile de intervenție de pe piețe.
• Secțiunea „Orientare” contribuia la finanțarea operațiunilor de politică
structurală și de dezvoltare a zonelor rurale. Spre deosebire de FEOGA-Garantare,
FEOGA-Orientare se baza pe principiul cofinanțării.
Pentru a frâna creșterea cheltuielilor din cadrul PAC, din 1988, creditele alocate acestei politici au făcut obiectul unei discipline bugetare stricte prin crearea unei
linii directoare agricole cu caracter multianual (Decizia 88/377/CEE, completată de
acordul interinstituțional din 22 iunie 1988, în cadrul pachetului „Delors I”) (a se
vedea fișa 1.4.3).
Imediat după Tratatul de la Maastricht și după Consiliul European de la
Edinburgh (decembrie 1992), cadrul financiar a fost revizuit (pachetul „Delors II”).
Acordul interinstituțional din 1988 a fost înlocuit de un nou acord privind disciplina bugetară pentru perioada 1993-1999 (JO C 331, 7.12.1993). Decizia nr. 88/377/
CEE a fost înlocuită cu Decizia nr. 94/729/CE (JO L 293, 12.11.1994), prin care s-a
confirmat principiul potrivit căruia disciplina financiară se aplică tuturor politicilor
comune. Agenda 2000 (a se vedea fișa 3.2.3) a preluat orientarea agricolă în cadrul
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perspectivelor financiare 2000-2006 (JO C 172, 18.6.1999). În paralel, mecanismele de finanțare a PAC au fost stabilite de noul Regulament (CE) nr. 1258/1999 (JO
L 160, 26.6.1999, p. 103).
Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 a fost aprobat în 2006
(JO C 139, 14.6.2006) (a se vedea fișa 1.4.3). Rubrica 2 a acestui cadru, „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”, includea bugetul destinat agriculturii și
dezvoltării rurale, mediului și pescuitului (413 miliarde de euro la prețurile curente, respectiv 42,3 % din totalul creditelor de angajament pentru UE-27). În cadrul
dezbaterilor pregătitoare cu privire la perspectivele 2007-2013 s-a discutat și revizuirea dispozițiilor în materie de finanțare a PAC.
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 (JO L 209 din 11.8.2005) a împărțit FEOGA în două fonduri distincte, mai exact Fondul European de Garantare Agricolă
(FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). FEGA finanțează sau, uneori, cofinanțează împreună cu statele membre cheltuielile aferente
organizării comune a pieței (OCP) (a se vedea fișa 3.2.4), sprijinul direct pentru
ferme (a se vedea fișa 3.2.5), contribuția Uniunii la măsurile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, precum și diverse
cheltuieli specifice ale Uniunii, cum ar fi măsurile veterinare și colectarea și utilizarea resurselor genetice.
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 a fost însoțit de Regulamentul (CE) nr.
1698/2005 (JO L 277 din 21.10.2005) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din FEADR, ca urmare a particularităților financiare și de programare ale
celui de-al doilea pilon al PAC (a se vedea fișa 3.2.6). FEADR cofinanțează îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și a celui forestier, măsurile de agromediu,
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, încurajarea diversificării economiei
rurale, precum și constituirea de capacități locale (inițiativa LEADER) (a se vedea
fișa 3.2.6).
Secțiunea „Garantare” a figurat întotdeauna printre cheltuielile obligatorii
(CO) ale bugetului comunitar, care decurg direct din tratat sau din actele adoptate în temeiul acestuia. Pe de altă parte, toate cheltuielile FEOGA-Orientare erau
clasate ca neobligatorii (CNO). Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (a se vedea fișa 3.2.1), Consiliul, prima componentă a autorității bugetare
a Uniunii, avea în mod tradițional ultimul cuvânt asupra CO în cadrul procedurii de elaborare a bugetului anual. Pe de altă parte, Parlamentul European deținea
puterea de decizie privind CNO în limita unui plafon maxim de majorare calculat
de Comisie pe baza unor parametri economici. Noul TFUE (a se vedea fișa 3.2.1)
a eliminat această distincție și, ca urmare, cele două componente ale autorității
bugetare (Parlamentul European și Consiliul) decid împreună cu privire la toate
cheltuielile agricole.
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În ceea ce privește perioada 2014-2020, Parlamentul European a aprobat, la
19 noiembrie 2013 (rezoluțiile P7_TA(2013)0455 și P7_TA(2013)0456, JO C 436,
24.11.2016), regulamentul privind noul cadru financiar multianual [Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, JO L 347, 20.12.2013] și acordul interinstituțional privind buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013). De asemenea,
reforma din 2013 a abrogat Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005, care au fost înlocuite de Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și de Regulamentul (UE) nr.
1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR (JO L
347 din 20.12.2013).
Noul cadru financiar multianual stabilește un buget total pentru rubrica „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” (inclusiv PAC) de 373,17 miliarde de
euro la prețurile din 2011, adică 38,9 % din totalul creditelor de angajament pentru
UE-28. Reglementarea piețelor agricole și plățile directe reprezintă 28,9 % din totalul creditelor de angajament prevăzute (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I rândul B).
În plus, măsurile de dezvoltare rurală reprezintă 8,8 % din această sumă (a se vedea
fișa 3.2.10, tabelul I rândul C). Astfel, bugetul destinat agriculturii și dezvoltării
rurale prevăzut pentru anul 2020 este de 49 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă
34,9 % din bugetul total, o cotă inferioară celei atribuite PAC la începutul perspectivelor financiare (40,5 % în 2014) (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I rândul D).
Cadrul financiar multianual privind agricultura a fost modificat în 2015, în
urma transferurilor între cei doi piloni ai PAC decise de statele membre [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/141 (JO L 24 din 30.1.2015)]. Tabelul
de mai jos indică valoarea financiară definitivă a OCP, a plăților directe și a dezvoltării rurale în cadrul PAC.

BUGETUL PAC 2014-2020 (UE-28)

Total 2014-2020 (în miliarde de euro la prețurile
curente)

%
PAC

MĂSURI DE PIAȚĂ (OCP)
(a) Venituri alocate
(b) Rezervă de criză
(A) TOTAL OCP [(a) + (b)]

19 002
(4 704)
+3 155
17 453

4,3 %

PLĂȚI DIRECTE (PD)
(c) Transferuri în favoarea celui de-al doilea pilon
(d) Transferuri în favoarea PD
(e) BILANȚUL NET AL TRANSFERURILOR [(c)
+ (d)]
(b) Rezervă de criză
(B) TOTAL PD [(e) + (b)]

298 438
(7 369)
+ 3 359
(4 010)
(3 155)
291 273

71,3 %

TOTAL PILONUL 1 [(A) + (B)]

308 726

75,6 %
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BUGETUL PAC 2014-2020 (UE-28)

Total 2014-2020 (în miliarde de euro la prețurile
curente)

%
PAC

MĂSURI DE DEZVOLTARE RURALĂ (DR)
(e) Bilanț net în favoarea celui de-al doilea pilon
(C) TOTAL PILONUL 2 (DR)

95 577
+ 4 010
99 587

24,4 %

TOTAL PAC 2014-2020 [(A) + (B) + (C)]

408 313

100 %

Evoluția cheltuielilor agricole și rurale
A. Prezentare generală
Bugetul Uniunii pentru 2018 prevede în total 156,1 miliarde EUR în credite de
angajament. Plățile directe reprezintă 26 % din credite (40,1 miliarde EUR), iar
măsurile de dezvoltare rurală reprezintă 9,1 % (14,3 miliarde EUR). În total, pentru
PAC se alocă, în 2018, 37,6 % din bugetul Uniunii (58,1 miliarde EUR).
Partea cheltuielilor agricole în bugetul Uniunii Europene este în continuă diminuare de mai mulți ani. Dacă PAC reprezenta 66 % din bugetul Uniunii la începutul
anilor 1980, cheltuielile aferente acestei politici se ridică la numai 37,8 % în perioada 2014-2020 (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I rândul D). Începând cu 1992, data
primei reforme de anvergură a PAC și a exploziei ajutoarelor directe, cheltuielile
agricole au rămas stabile în termeni reali, cu excepția anilor 1996 și 1997 (din cauza
crizei „vacii nebune” și a aderării a trei noi state membre). Costul bugetar al PAC
raportat la venitul național brut (VNB) al Uniunii a scăzut deci de la 0,54 % în 1990
la un procentaj de 0,34 % prevăzut pentru 2020 (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I).
B. Repartizarea cheltuielilor pe categorii și pe sectoare
Cheltuielile ce decurg din primul pilon (44,7 miliarde de euro în 2017) sunt formate, în proporție de 92,8 %, din ajutoare directe acordate agricultorilor (41,5 miliarde de euro) [a se vedea fișa 3.2.10, tabelul V coloana 1 literele (a) și (b)]. Creșterea
substanțială a ajutoarelor directe începând cu 1992 este compensată de reducerea
în paralel a celorlalte cheltuieli din cadrul FEOGA-Garantare/FEGA: subvențiile
la export au dispărut practic în 2017, iar celelalte intervenții (depozitare, fonduri
pentru restructurarea industriei zahărului, măsuri de promovare și de informare,
măsuri veterinare și fitosanitare) se ridică la numai 3,1 miliarde de euro (6,9 % din
total) (a se vedea fișa 3.2.4, tabelul 1).
C. Repartizarea cheltuielilor pe țări și pe tipuri de exploatații
După cum reiese din tabelul V, în exercițiul bugetar 2017 (a se vedea fișa 3.2.10),
Franța este principalul beneficiar al PAC (17,5 %), urmată de Spania (11,4 %), Germania (10,8 %) și Italia (9,4 %). Totuși, în ceea ce privește FEADR, Franța și Româ-
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nia sunt cei mai mari beneficiari (15,8% și respectiv 14,1 % din plățile efective din
2017), urmate de Germania (8,6 %) și Italia (7,1 %). Trebuie remarcată aici influența redusă a noilor state membre (UE-13) asupra FEGA (22,3 % în 2017). În schimb,
aceste state primesc deja o parte semnificativă din FEADR (33,7 %) datorită priorității acordate modernizării structurilor agricole și dezvoltării zonelor rurale.
Tabelul V coloana 2 (a se vedea fișa 3.2.10) ilustrează, de asemenea, repartizarea inegală a ajutoarelor directe din cadrul PAC la nivelul exploatațiilor: 78,8 % dintre beneficiarii PAC din UE-28 au primit în 2016 mai puțin de 5 000 de euro anual,
suma totală acordată reprezentând 15,6 % din totalul ajutoarelor directe plătite
din FEGA. În schimb, o parte foarte mică din exploatații (121 713 dintr-un total de
6,7 milioane, respectiv 1,81 %) primește mai mult de 50 000 de euro, suma totală
fiind de 12,57 miliarde de euro (14,57 % din totalul ajutoarelor directe plătite în
2016). Țările în care procentajul marilor exploatații (sau întreprinderi) beneficiare ale PAC este mai important sunt Danemarca, Franța, Republica Cehă, Regatul
Unit și Slovacia. Această situație ridică problema legitimității ajutoarelor, având în
vedere principiile aplicate tuturor cetățenilor (caracterul progresiv al impozitelor,
combaterea inegalităților).
Rolul Parlamentului European
Acordurile interinstituționale din 1988, 1993, 1999 și 2006 au permis Parlamentului European să aibă o influență mai mare asupra cheltuielilor obligatorii. Negocierile ample referitoare la Regulamentul privind cadrul financiar pentru perioada
2014-2020 au avut ca rezultat un acord politic la sfârșitul lunii iunie 2013, adoptat
de cele două componente ale autorității bugetare în noiembrie 2013. Folosind influența pe care i-o conferea consimțământul necesar al plenului, Parlamentul a putut modifica acordul de principiu al Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013.
Printre modificările obținute, se pot menționa o mai mare flexibilitate a gestionării rubricilor, consolidarea unității bugetare, eliberarea imediată de către statele
membre a sumelor rămase de plată la bugetul 2013 sau majorarea creditelor alocate
rubricii 1 (competitivitate) (rezoluțiile P7_TA(2013)0455 și P7_TA(2013)0456). În
urma ultimelor triloguri din septembrie 2013, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a îmbunătățit, la rândul său, unele dintre aspectele financiare legate
de noua PAC. Ca urmare a modificărilor în cauză, la 20 noiembrie 2013, s-a dat
undă verde tuturor textelor de reglementare [rezoluțiile P7_TA(2013)0490 și P7_
TA(2013)0494, JO C 436, 24.11.2016]. Cele cinci noi regulamente au fost publicate
la 20 decembrie 2013 (JO L 347 din 20.12.2013). Propunerea pentru un cadru financiar multianual post-2020 a fost prezentată la 2 mai 2018.
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Instrumentele PAC și reformele acestora
Politica agricolă comună (PAC) a înregistrat, de-a lungul timpului, cinci mari reforme, cele mai recente fiind cea din 2003 (evaluarea intermediară), cea din 2009 („bilanțul de sănătate”) și cea din 2013 (pentru cadrul financiar 2014-2020). Primele
discuții cu privire la PAC după 2020 au început în 2016, iar propunerile legislative
corespunzătoare au fost prezentate în iunie 2018.
Temei juridic
Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, 1304/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 și
1308/2013 (JO L 347, 20.12.2013).
Obiective
Reformele succesive ale PAC au permis adaptarea mecanismelor utilizate în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite de tratat (a se vedea fișa 3.2.1). De altfel, ultima
reformă stabilește noi obiective ale PAC [articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013]: obiective economice (asigurarea securității alimentare prin
intermediul unei producții agricole viabile, sporirea competitivității și distribuirea
valorii generate în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente), obiective de mediu
(utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice) și
obiective teritoriale (asigurarea dinamismului economic și social în zonele rurale).
Realizări
A. Reforma din 1992: marea schimbare
Încă din 1962, anul creării politicii agricole comune, aceasta și-a îndeplinit obiectivele, garantând siguranța aprovizionării cu alimente. Ulterior, odată cu politica sa
privind prețurile de sprijin foarte ridicate în comparație cu prețurile pieței mondiale și odată cu garantarea achiziționării unor cantități nelimitate de produse, PAC
a început să producă din ce în ce mai multe excedente. Pentru a elimina diferența
din ce în ce mai mare dintre ofertă și cerere și pentru a gestiona în mod adecvat
cheltuielile agricole, Consiliul a adoptat o schimbare radicală la nivelul politicii agricole comune, înlocuind sistemul de protecție prin prețuri cu un sistem de ajutoare
compensatorii pentru venituri.
În urma unei scăderi semnificative a prețurilor garantate ale marilor culturi,
pierderile înregistrate în materie de venituri au fost compensate integral prin plăți
directe pe hectar. În ceea ce privește producția de animale, scăderea prețurilor la
carnea de vită a fost compensată prin acordarea de prime pe cap de animal. Aceste
plăți directe pe hectar și primele pe cap de animal fac parte din „cutia albastră” a
Organizației Mondiale a Comerțului (a se vedea fișa 3.2.7).
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B. Agenda 2000: o nouă etapă în completarea reformei din 1992
Consiliul European de la Luxemburg din 1997, declarând că agricultura europeană
ar trebui să fie multifuncțională, durabilă, competitivă și extinsă pe tot teritoriul, a
stabilit obiectivul strategic al noii reforme. Ca urmare a acordului încheiat la finalul
Consiliului European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999, reforma a vizat, în special, următoarele elemente:
• o nouă aliniere a prețurilor interne la prețurile mondiale, compensată parțial de ajutoare directe acordate producătorilor;
• introducerea de către state a obligativității respectării condițiilor de mediu
(eco-condiționalitate) pentru acordarea ajutoarelor și a posibilității de reducere a
acestora (modulare) în vederea finanțării măsurilor de dezvoltare rurală;
• reluând concluziile Conferinței de la Cork din 1996, consolidarea măsurilor
structurale în vigoare, în cadrul unei noi politici de dezvoltare rurală, intitulată de
atunci înainte „al doilea pilon al PAC” (a se vedea fișa 3.2.6);
• stabilizarea bugetară prin intermediul unui cadru financiar strict stabilit
pentru perioada 2000-2006.
C. Reforma din iunie 2003: spre o PAC bazată pe ajutoarele decuplate
În cadrul Consiliului European de la Berlin din 1999, cele cincisprezece state membre care au adoptat propunerile programului Agenda 2000 au invitat Comisia să
realizeze o evaluare intermediară în 2002 în vederea analizării impactului ultimei
reforme a PAC. Evaluarea intermediară a devenit, în cele din urmă, cea mai ambițioasă reformă prin care a trecut PAC până în prezent, în jurul celor patru obiective
principale: o mai mare conectare a agriculturii europene la piețele mondiale, pregătirea extinderii Uniunii Europene, un răspuns mai adecvat la noile cerințe ale
societății în ceea ce privește protecția mediului și calitatea produselor (în condițiile
în care opinia publică a fost afectată de crize sanitare succesive) și sporirea compatibilității politicii agricole comune cu cerințele țărilor terțe.
La 26 iunie 2003, la Luxemburg, miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană
au ajuns la un acord care, de fapt, a modificat considerabil politica agricolă comună
și a introdus o serie de noi principii sau mecanisme:
• decuplarea ajutoarelor în raport cu volumul produs, în vederea unei mai
bune orientări a fermelor în funcție de piață și a reducerii denaturării producției și
a comerțului agricol. Ajutoarele decuplate au devenit astfel o „plată unică pe exploatație”, axată pe stabilitatea veniturilor;
• condiționalitatea (în engleză, „cross-compliance”), conform căreia plățile
unice depind de respectarea unor criterii în materie de mediu și sănătate publică,
ca răspuns la așteptările cetățenilor europeni;
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• compatibilitatea cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului, în măsura
în care obiectivul final al decuplării ajutoarelor este includerea regimului de plăți
unice în „cutia verde” (a se vedea fișa 3.2.7);
• redistribuirea publică a drepturilor de plată acordate exploatațiilor conform
unor referințe istorice, cu ajutorul a două mecanisme: modularea, care permite
transferul creditelor între cei doi piloni ai politicii agricole comune în vederea consolidării dezvoltării rurale și eventuala aplicare a unui model regional de decuplare,
care permite armonizarea plăților pe hectar acordate după criterii teritoriale;
• disciplina financiară, principiu aplicat ulterior în perspectivele financiare
pentru perioada 2007-2013 (JO C 139, 14.6.2006), în temeiul căruia bugetul primului pilon al politicii agricole comune a fost înghețat și au fost impuse plafoane
anuale obligatorii;
• în cele din urmă, în 2007, s-a instituit organizarea comună unică a piețelor (OCP unică), care codifica mecanismele de reglementare a celor 21 de organizări comune ale piețelor existente [Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, JO L 299,
16.11.2007].
D. „Bilanțul de sănătate” din 2009: consolidarea cadrului reformei din 2003
„Bilanțul de sănătate”, adoptat de Consiliu la 20 noiembrie 2008, a revizuit o serie
amplă de măsuri aplicate ca urmare a reformei PAC din 2003. Acesta a urmărit:
• consolidarea decuplării totale a ajutoarelor, prin eliminarea progresivă a ultimelor plăți cuplate cu producția, integrându-le în regimul de plată unică pe exploatație;
• reorientarea parțială a fondurilor din primul pilon către dezvoltarea rurală,
prin creșterea ratei de modulare a ajutoarelor directe;
• asigurarea flexibilității normelor privind intervenția publică și controlul
ofertei pentru a nu împiedica agricultorii să reacționeze la semnalele pieței.
E. Către PAC 2020
Reforma din 2013 constituie ultima etapă a procesului de adaptare a PAC, deschis și încă în curs [Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, 1304/2013, 1305/2013,
1306/2013, 1307/2013 și 1308/2013, JO L 347, 20.12.2013]. Principalele aspecte
ale PAC pentru perioada 2014-2020:
• transformarea ajutoarelor decuplate într-un sistem multifuncțional de sprijin. Etapa de decuplare de producție a ajutoarelor agricole pentru a trece la acordarea unui sprijin general veniturilor, demarată în 2003, va lăsa loc unei faze de
recuplare a instrumentelor în jurul unor obiective specifice, eliminând orice referință istorică („specificare clară a obiectivelor” sau în engleză, „targeting”). Plățile
unice pe exploatație sunt înlocuite de un sistem de plăți, pe etaje sau straturi, care
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cuprind șapte componente: 1) o „plată de bază”; 2) o plată „verde” pentru bunurile
publice de mediu („componenta ecologică”); 3) o plată suplimentară către tinerii
agricultori; 4) o plată redistributivă, prin intermediul căreia se poate acorda un
ajutor suplimentar pentru primele hectare ale unei exploatații; 5) acordarea unui
sprijin suplimentar pentru venit în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale; 6) ajutoare cuplate la producție; 7) și, în sfârșit, un sistem simplificat pentru
micii fermieri. Noile ajutoare pe hectar sunt rezervate doar agricultorilor activi (a
se vedea fișa 3.2.5). În plus, este prevăzut că pachetele de plăți directe disponibile
pentru fiecare stat membru să fie ajustate treptat astfel încât toate să se transforme
în plăți minime în euro pe hectar până în 2019 (așa-numitul proces de „convergență externă”);
• consolidarea celor doi piloni PAC: primul pilon, care finanțează ajutoarele
directe și măsurile de piață, finanțat integral din FEGA; al doilea pilon pentru dezvoltarea rurală, în regim de cofinanțare. Modularea ajutoarelor directe în favoarea
celui de-al doilea pilon este eliminată și înlocuită cu reducerea obligatorie a plăților
de bază începând cu suma de 150 000 EUR („degresivitate”). A fost ameliorată, de
asemenea, flexibilitatea între piloni: din 2015, statele membre au posibilitatea de a
transfera fonduri alocate inițial în cele două sensuri (din primul pilon către cel de-al
doilea pilon, până la 15%, precum și din al doilea pilon către primul pilon, până la
25% pentru anumite state membre) (a se vedea fișa 3.2.5);
• consolidarea instrumentelor OCP unică devenite măsură de protecție de utilizat doar în cazul unei crize a prețurilor și al perturbării pieței. În plus, este confirmată eliminarea tuturor măsurilor de control al ofertei: regimul cotelor la zahăr
a expirat în septembrie 2017, iar drepturile de plantare a viței-de-vie au fost înlocuite cu un sistem de autorizare începând din 2016. Noul regim fără cote privind
laptele, aplicat din 2015, a fost precedat de adoptarea unui mini-pachet privind
laptele [Regulamentul (UE) nr. 261/2012, JO L 94, 30.3.2012]. De altminteri, noua
OCP unică creează o nouă „rezervă de criză” pentru a răspunde unor eventuale perturbări ale piețelor (a se vedea fișa 3.2.4);
• o abordare mai integrată, cu obiective mai clare și axată pe regiuni pentru
dezvoltarea rurală. Se prevede o mai bună coordonare a măsurilor rurale cu celelalte fonduri structurale (a se vedea fișa 3.1.1). Gama largă de instrumente existente
în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC a fost simplificată pentru a se concentra asupra sprijinului pentru competitivitate, inovare, agricultură întemeiată pe „cunoaștere”, instalarea tinerilor agricultori, gestionarea durabilă a resurselor naturale și
dezvoltarea teritorială echilibrată (a se vedea fișa 3.2.6).
După Deciziile din 2013, au fost luate unele măsuri pentru a adapta cadrele
de reglementare în lumina evoluției instituționale, economice și bugetare. Un al
doilea pachet privind laptele a fost lansat în 2016 cu scopul de a reduce oferta și
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a face față crizei prețului cu care s-au confruntat agricultorii europeni după eliminarea cotelor în 2015 (JO L 242, 9.9.2016). Comisia a organizat, de asemenea,
conferința „Cork 2.0” în septembrie 2016 și a redeschis dezbaterea privind politica
de dezvoltare rurală după-2020 (a se vedea fișele 3.2.6 și 3.2.9). Comisia a propus și
măsuri pentru a simplifica actele de bază ale PAC (Regulamentul „Omnibus”) (a se
vedea fișa 3.2.9), profitând de revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar
multianual 2014-2020 (a se vedea fișele 1.4.3 și 3.2.2). Acest exercițiu a fost finalizat până la sfârșitul anului 2017 și noul regulament a fost publicat [Regulamentul
(UE) nr. 2017/2017, JO L 350, 29.12.2017]. În plus, Grupul de lucru pentru piețele
agricole, creat în ianuarie 2016, și-a prezentat raportul final în noiembrie 2016,
propunând îmbunătățiri în materie de reglementare a lanțului de aprovizionare
cu alimente și a piețelor agricole, care ar trebui să se finalizeze cu formularea unor
propuneri legislative. În cele din urmă, Comisia a prezentat comunicarea sa privind
„Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, în noiembrie 2017, precum și propuneri legislative în iunie 2018, inițiind procesul de reformă a PAC post-2020.
Rolul Parlamentului European
Parlamentul European a susținut, în general, toate reformele politicii agricole comune. Pentru majoritatea reformelor, acesta a reluat, în special, orientările Comisiei pentru reforma din 2003, declarându-se în favoarea decuplării parțiale și
respingând noțiunea de degresivitate progresivă a ajutoarelor (P5_TA(2003)0256,
5 iunie 2003, JO C 68 E, 18.3.2004). De asemenea, Parlamentul și-a reînnoit cererea privind utilizarea procedurii de codecizie în cazul tuturor chestiunilor legate de
politica agricolă, obiectiv realizat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (a se vedea fișele 1.1.5 și 3.2.1).
În ceea ce privește dezbaterile privind viitorul PAC după 2013, acestea au fost
demarate la nivel parlamentar încă dinainte de prezentarea comunicării și a propunerilor legislative ale Comisiei. Pe baza unui raport din proprie inițiativă, Parlamentul a adoptat o rezoluție la 8 iulie 2010 (JO C 351 E, 2.12.2011, p. 103). Deputații
au stabilit axele lor prioritare pentru noua PAC în secolul al XXI-lea: securitatea
aprovizionării cu alimente, comerțul echitabil, menținerea activității agricole pe
întreg teritoriul Uniunii, calitatea produselor alimentare, menținerea biodiversității și protecția mediului, remunerarea echitabilă a bunurilor publice furnizate de
agricultori și, în cele din urmă, o dezvoltare rurală bazată pe crearea de locuri de
muncă „ecologice”. Aceste axe au fost confirmate prin rezoluția din 23 iunie 2011
referitoare la Comunicarea Comisiei privind PAC în perspectiva anului 2020 (JO C
390 E, 18.12.2012, p. 49).
Parlamentul European a modificat propunerile legislative privind PAC după
2013, iar textul astfel modificat a devenit mandatul de negociere cu Consiliul

122 / Caiet documentar 4 Agricultura

[rezoluțiile P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086 și P7_
TA(2013)0087 din 13.3.2013]. Acesta a constituit fundamentul pe baza căruia,
după mai bine de 40 de triloguri, s-a ajuns la un acord politic și Parlamentul European s-a pronunțat cu privire la noile regulamente în domeniul agriculturii la 20
noiembrie 2013, imediat după adoptarea pachetului financiar 2014-2020 (rezoluțiile de la P7_TA(2013)0490 până la P7_TA(2013)0494, JO C 436 din 24.11.2016,
p. 270-280).
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Primul pilon al PAC: I — Organizarea comună
a piețelor (OCP) pentru produsele agricole
Organizarea comună a piețelor este cadrul creat pentru măsurile de piață prevăzute în
cadrul PAC. Reformele succesive au condus la fuziunea, în 2007, a 21 de OCP-uri într-o
OCP unică pentru toate produsele agricole. De asemenea, reformele PAC au orientat tot
mai mult această politică către piețe și au restrâns rolul instrumentelor de intervenție;
acestea sunt considerate în prezent ca fiind „mecanisme de siguranță”, la care nu trebuie
să se recurgă decât în caz de criză.
Temei juridic
Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului.
Introducere: de la 21 de OCP-uri la o OCP unică
OCP-urile au constituit o componentă esențială a politicii agricole comune (PAC)
încă de la instituirea acesteia, constituind cadrul pentru programele de sprijin al
pieței create în diversele sectoare agricole.
OCP-urile au fost create ca mijloace de realizare a obiectivelor PAC (articolul
40 din TFUE), mai ales a obiectivelor de stabilizare a piețelor, de asigurare a unui
nivel de trai echitabil pentru agricultori și de creștere a productivității în agricultură. OCP-urile se aplică produselor care figurează în anexa I la TFUE și conțin o serie
de mecanisme care reglementează producția și comercializarea acestor produse în
UE. Aceste mecanisme oferă garanții variabile, în funcție de caracteristicile specifice produselor în cauză. Măsurile de piață din cadrul OCP fac parte din primul pilon
al PAC.
Până la intrarea în vigoare a OCP unice în 2007 [Regulamentul (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului], coexistau 21 de OCP-uri separate, fiecare acoperind produse specifice și fiind reglementate prin propriile regulamente de bază. OCP-urile se
bazau inițial în special pe prețuri garantate, care au fost reduse treptat și compensate, inițial integral, iar apoi, parțial, prin acordarea unui ajutor direct. Începând cu
reforma din 2003 (a se vedea fișa 3.2.3), majoritatea ajutoarelor directe care făceau
parte din diferite OCP-uri au fost treptat decuplate de producție (împreună cu instituirea schemei de plată unice) și transferate în afara domeniului de aplicare al
reglementărilor privind OCP, inițial în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, iar apoi,
după adoptarea „bilanțului de sănătate”, în Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Această serie de reforme au modificat, astfel, instrumentele de intervenție, care
sunt în prezent considerate a fi „mecanisme de siguranță”, adică sunt folosite doar
în cazul crizelor legate de perturbări grave ale piețelor. În ceea ce privește măsurile
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de sprijinire a prețurilor, au fost menținute numai prețurile de intervenție (prețul
garantat sub care un organism de intervenție desemnat de statele membre cumpără
cantitățile produse și le depozitează). Gradul de intervenție a fost redus considerabil
(a se vedea mai jos paragraful privind finanțarea OCP din fonduri ale UE).
Noua OCP post-2013
Normele privind OCP sunt deosebit de complexe: regulamentul de bază privind
OCP cuprinde 232 de articole, la care se adaugă numărul ridicat de norme derivate
din actele delegate și din actele de punere în aplicare.
OCP specifică produsele agricole pe care le acoperă. Aceasta cuprinde un segment intern referitor la intervenția pe piață, normele privind comercializarea și
organizarea producătorilor și un segment extern referitor la schimburile cu țările
terțe (certificare de import și export, taxe la import, gestionarea contingentelor
tarifare, restituiri la export etc.). OCP se referă, de asemenea, la normele în materie de concurență aplicabile întreprinderilor și la normele în materie de ajutor de
stat. Ea conține inclusiv dispoziții generale privind măsurile excepționale (inclusiv
măsuri de prevenire a perturbărilor pieței provocate de fluctuațiile prețurilor sau
de alte evenimente, măsuri de sprijin al pieței în caz de declanșare a unei boli a animalelor și de pierdere a încrederii consumatorilor din cauza existenței unor riscuri
pentru sănătatea publică, a plantelor sau a animalelor, precum și măsuri referitoare
la practicile concertate adoptate în perioadele în care piețele înregistrează dezechilibre grave) și noul fond de rezervă pentru situații de criză în sectorul agricol.
Această rezervă este un nou instrument menit să sprijine acest sector în cazul
unor crize care influențează producția și/sau distribuția și se constituie prin aplicarea anuală a unei reduceri a plăților directe în cadrul mecanismului de disciplină
financiară [Regulamentul (UE) nr. 1306/2013]. Disciplina financiară se aplică numai în cazul plăților directe care depășesc 2 000 EUR. În fiecare an, în cazul în care
rezerva nu este utilizată, aceasta este plătită agricultorilor. Pentru perioada 20142020, rezerva este împărțită în șapte tranșe anuale egale a câte 400 de milioane
EUR (pentru o sumă totală de 2 800 de milioane EUR). Rezerva de criză poate fi
utilizată pentru a finanța măsurile excepționale împotriva perturbărilor piețelor.
Sistemele de intervenție publică și de ajutoare pentru depozitare privată au
fost revizuite pentru a îmbunătăți capacitatea de reacție și eficacitatea acestora.
Perioada de intervenție pentru unt și lapte praf degresat s-a prelungit cu o lună; se
prevede o atribuire automată pentru lapte și laptele praf degresat dacă se depășesc
anumite plafoane; pentru unt, cantitatea maximă stabilită pentru a fi achiziționată
la preț fix este de 50 000 de tone; iar anumite brânzeturi cu denumire de origine
protejată (DOP) sau indicație geografică protejată (IGP) sunt eligibile pentru ajutorul pentru depozitare privată.
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În ceea ce privește măsurile de control al ofertei, regimul cotelor de zahăr s-a
încheiat la 30 septembrie 2017. De asemenea, noua OCP a prevăzut încheierea, la
sfârșitul anului 2015, a regimului drepturilor de plantare din sectorul vitivinicol.
S-a introdus acum un sistem de autorizații pentru noi plantări pentru perioada
2016-2030 (în conformitate cu recomandările din decembrie 2012 ale Grupului de
experți la nivel înalt pentru sectorul vitivinicol). Autorizațiile pentru plantările de
viță-de-vie vor putea crește cu 1 % pe an.
În sectorul laptelui, a fost confirmată încheierea regimului de cote la 31 martie 2015. Dispozițiile referitoare la relațiile contractuale din sectorul laptelui și al
produselor lactate prevăzute în „minipachetul privind laptele” [Regulamentul (UE)
nr. 261/2012] au fost încorporate în noul regulament. Ele urmăresc consolidarea
puterii de negociere a producătorilor de lapte în cadrul lanțului de aprovizionare.
Aceste măsuri oferă statelor membre posibilitatea de a impune în mod obligatoriu
încheierea de contracte scrise între agricultori și unitățile de prelucrare a laptelui.
De asemenea, ele permit agricultorilor să negocieze colectiv contractele prin intermediul organizațiilor de producători. Oferta de brânzeturi DOP/IGP poate fi,
de asemenea, reglementată de organizațiile de producători. Comisia Europeană a
publicat în noiembrie 2016 al doilea raport privind punerea în aplicare a dispozițiilor Pachetului privind laptelui și a concluzionat că acesta consolidează poziția
producătorilor de lapte în lanțul de aprovizionare.
În plus, programele de distribuire a fructelor și a laptelui în școli au fost prelungite, iar bugetul anual alocat programului de distribuire a fructelor în școli trece
de la 90 la 150 de milioane EUR. Regulamentul (UE) 2016/791 a îmbunătățit funcționarea acestor programe.
Dispozițiile privind organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de
producători și organizațiile interprofesionale sunt extinse la toate sectoarele pentru a consolida puterea de negociere a agricultorilor. Finanțarea acestora ține de
bugetul alocat dezvoltării rurale. În anumite condiții, organizațiile de producători
din sectoarele uleiului de măsline, culturilor arabile și cărnii de vită și mânzat pot
lua și ele parte la negocieri colective în numele membrilor lor. În unele cazuri, organizațiile de producători recunoscute, asociațiile formate din organizații de producători și organizațiile interprofesionale recunoscute pot fi autorizate de către Comisie să adopte măsuri temporare de stabilizare a piețelor (de exemplu, retragerea
de pe piață și depozitarea de către operatori privați).
Noul regulament menține restituirile la exportul către țări terțe, dar numai
pentru anumite produse și numai atunci când condițiile de pe piața internă corespund celor descrise în cazurile ce impun adoptarea de măsuri excepționale.
Alinierea PAC la Tratatul de la Lisabona [în special chestiunile legate de aplicarea articolului 43 alineatul (3) din TFUE, conform căruia Consiliul este singura
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entitate cu putere decizională] a fost o problemă controversată în cursul negocierilor privind reforma OCP. Astfel, o serie de măsuri privind intervenția publică și
depozitarea în regim privat, programele de distribuire în școli, restituirile la export
și sectorul zahărului țin în prezent de competența exclusivă a Consiliului [Regulamentul (UE) nr. 1370/2013] (a se vedea fișa 3.2.1).
Finanțarea OCP
OCP este finanțată din Fondul european de garantare agricolă (FEGA). În 2017,
toate măsurile legate de intervențiile pe piață au reprezentat aproximativ 3,1 miliarde EUR, adică 6,9 % din totalul cheltuielilor FEGA. Tabelul 1 indică în mod clar că
sumele destinate restituirilor la export au scăzut drastic.
Tabelul 1: Cheltuielile FEGA referitoare la intervențiile pe piețele agricole
(în milioane EUR)
2009

2010

2011

Depozitare

173,4

93,6

Restituiri la
export

649,5

385,1

Alte măsuri
de piață

3 083,5 3 454,8 3 428,3 3 344,5 3 217,2 2 579,6 2 698,0 3 185,2 3 061

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

− 194,6 17,4

25,1

5,1

18,4

52,4

27,6

179,4

62,4

4,5

0,3

0,6

0,0

146,7

3 906,4 3 933,5 3 413,1 3 508,6 3 304,7 2 589,2 2 716,7 3 238,2 3 088,6
Sursă: Rapoartele financiare ale Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu.

Spre deosebire de ajutoarele directe și de dezvoltarea rurală, măsurile de piață
nu fac obiectul unor pachete bugetare naționale alocate dinainte. Pentru perioada
2014-2020, se prevede că fondurile disponibile pentru politica de piață a UE (incluzând rezerva pentru situațiile de criză) ar trebui să reprezinte circa 4 % (17,5
miliarde EUR) din bugetul total al PAC.
OCP a fost valorificată în actuala criză din sectorul laptelui, al cărnii de porc și
al fructelor și legumelor. Comisia a adoptat trei serii de măsuri de sprijin în septembrie 2015, martie 2016 și iulie 2016. Primul pachet de măsuri se ridica la 500 de
milioane EUR și viza îmbunătățirea situației financiare a agricultorilor și limitarea
dezechilibrelor de pe piețe (între altele, prin înființarea unui sistem de depozitare
în regim privat pentru carnea de porc și consolidarea ajutoarelor pentru depozitarea în regim privat a untului și laptelui praf degresat). De asemenea, în martie
2016, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a noii PAC, Comisia a activat una
din măsurile excepționale (articolul 222 din Regulamentul privind OCP): aceasta
permite organizațiilor de producători, organizațiilor interprofesionale și cooperativelor din sectorul produselor lactate să stabilească acorduri voluntare pentru a-și
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limita producția. Această decizie a funcționat în completarea măririi temporare a
ajutoarelor de stat și a dublării plafoanelor de intervenție pentru laptele praf degresat și unt. În sfârșit, pachetul de măsuri din septembrie 2016 a prevăzut crearea
unui sistem la scara UE menit să încurajeze reducerea producției de lapte (150 de
milioane EUR), un ajutor de ajustare condiționat pe care statele membre vor trebui
să-l definească și să-l implementeze plecând de la o listă propusă de Comisie (350
de milioane EUR, la care statele membre pot adăuga fonduri naționale de o valoare
identică), măsuri tehnice care să aducă o oarecare flexibilitate (de exemplu, în ceea
ce privește ajutorul cuplat), un sprijin în numerar și o consolidare a mecanismelor
de siguranță (prelungirea măsurilor de intervenție și ajutor pentru depozitarea în
regim privat a laptelui praf degresat). Rezerva pentru situații de criză nu a fost încă
utilizată.
Grupul de lucru creat în ianuarie 2016 pentru a reflecta asupra viitorului politicii privind piețele agricole și-a prezentat raportul final în noiembrie 2016. Parlamentul European a preluat sugestiile grupului pentru a prezenta amendamente
complementare la propunerea de Regulament „Omnibus” (COM(2016)0605 din
noiembrie 2016) care însoțea revizia la jumătatea perioadei a cadrului financiar
multianual 2014-2020 (a se vedea fișa 3.2.9). În octombrie s-a ajuns la un acord
cu Consiliul, iar textul a fost publicat în decembrie 2017 [Regulamentul (UE) nr.
2393/2017).
Rolul Parlamentului European
„Minipachetul privind laptele” [Regulamentul (UE) nr. 261/2012] a fost primul act
legislativ privind agricultura adoptat de Parlamentul European și Consiliu în conformitate cu procedura legislativă ordinară.
OCP a fost unul dintre subiectele cele mai controversate ale negocierilor privind noua PAC. Votul asupra Regulamentului privind OCP a fost cel mai disputat dintre cele patru din sesiunea plenară din martie 2013 (fiind în cele din urmă
adoptat cu 375 de voturi pentru, 277 de voturi împotrivă). Acest lucru se explică
în principal prin faptul că OCP abordează chestiuni deosebit de sensibile, cum ar
fi reglementarea piețelor agricole, aplicarea normelor în materie de concurență în
agricultură și rolurile instituțiilor în cadrul PAC [în special articolul 43 alineatul (3)
din TFUE]. În calitate de colegiuitor, Parlamentul și-a pus amprenta asupra noului
regulament. De exemplu, a sprijinit reintroducerea grâului dur pe lista produselor
eligibile pentru intervenții, creșterea limitării cantitative aplicabile în cazul intervenției publice pentru unt (50 000 de tone, față de 20 000 de tone, cum se menționa în propunerea Comisiei), includerea pe lista produselor eligibile pentru ajutorul
pentru depozitarea privată a brânzeturilor DOP/IGP, creșterea plafonului pentru
asistența financiară acordată de UE unor organizații sau asociații ale organizațiilor
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de producători din sectorul fructelor și legumelor, prelungirea regimului cotelor de
zahăr până în 2017, menținerea unui sistem de autorizații pentru plantări de vițăde-vie după încheierea regimului drepturilor de plantare etc.
În plus, Parlamentul urmărește îndeaproape elaborarea de către Comisie a actelor delegate privind OCP, pentru a asigura conformitatea acestora cu compromisul politic la care s-a ajuns în momentul reformei. Parlamentul poate, într-adevăr,
să exprime obiecții la adresa acestor acte, obiecții care pot să conducă, în anumite
cazuri, la abrogarea de către Comisie a actului în cauză (a se vedea fișa 3.2.1).
De asemenea, Parlamentul urmărește îndeaproape măsurile adoptate pentru
combaterea crizei în sectorul agricol.
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Primul pilon al politicii agricole comune (PAC): II — Plățile directe
către fermieri
Reforma din 2003 și bilanțul de sănătate din 2009 au decuplat majoritatea ajutoarelor
directe și le-au transferat în cadrul noii scheme de plată unică (SPU) sau, în cazul noilor
state membre, în cadrul schemei simplificate de plată unică pe suprafață. Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013 stabilește sistemul de plăți directe aplicabil de la 1 ianuarie 2015.
Temei juridic
Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 549) și Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 608), modificate prin Regulamentul (UE)
2017/2393 (JO L 350, 29.12.2017, p. 15) (numit Regulamentul „omnibus” care a
însoțit propunerile prezentate de Comisie pentru evaluarea la jumătatea perioadei
a cadrului financiar multianual 2014/2020).
Obiective
PAC în perioada 2014-2020 menține cei doi piloni, dar consolidează legăturile dintre aceștia, oferind astfel o abordare mai generală și mai integrată a măsurilor de
sprijin în acest domeniu. Mai precis, PAC introduce o nouă modalitate de organizare a plăților directe, care este mai bine direcționată, mai echitabilă și mai ecologică.
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 constituie un temei juridic unic și un cod complet pentru plățile directe către fermieri.
Conținutul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013
A. Privire de ansamblu
În cazul mecanismelor de sprijin direct, se face trecerea de la „decuplare” la „direcționare”. Sistemul de decuplare de producție a ajutoarelor agricole și de acordare a
unui sprijin general pentru venit, care începuse să fie aplicat din 2003, se transformă acum într-un sistem în care fiecare componentă este legată de obiective specifice. Plățile unice pe exploatație agricolă sunt înlocuite de un sistem de plăți multiple,
construit în jurul a șapte componente: (1) o „plată de bază” pe hectar, al cărei nivel
trebuie să fie armonizat în funcție de criteriile economice sau administrative naționale sau regionale și supus unui proces de convergență (numită „internă”); (2)
o componentă „ecologică”, sau „de înverzire”, sub forma unui sprijin suplimentar
pentru a compensa costurile de producție a bunurilor publice de mediu neremunerate de piață; (3) o plată suplimentară acordată tinerilor fermieri; (4) o „plată
redistributivă”, prin intermediul căreia se poate acorda un ajutor suplimentar pentru primele hectare ale unei exploatații; (5) un sprijin suplimentar pentru venit
în zonele în care există constrângeri naturale; (6) un ajutor cuplat cu producția în
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favoarea anumitor zone sau tipuri de activități agricole din motive economice sau
sociale; (7) o schemă simplificată opțională destinată „micilor fermieri”, cu plăți de
până la 1 250 EUR. Primele trei componente sunt obligatorii pentru statele membre, iar ultimele patru sunt facultative. Statele membre trebuie să aloce 30 % din
pachetul lor financiar național de plăți directe pentru „plățile de înverzire”. Procentajul de 70 % care rămâne este alocat „plăților de bază”, după deducerea întregii
sume angajate pentru rezervele naționale de drepturi (obligatorii până la 3 % din
pachetele naționale), cât și pentru plățile complementare redistributive (până la
30 %), plățile în favoarea tinerilor fermieri (până la 2 %) sau a zonelor defavorizate
(până la 5 %), ori pentru plățile cuplate cu producția (până la 15 %). Noile ajutoare
pe hectar sunt rezervate fermierilor activi (pe baza unei liste negative care trebuie
stabilită de fiecare stat). De asemenea, ele sunt supuse unui proces parțial de convergență (numită „externă”) între statele membre până în 2019, fără a elimina în
totalitate caracterul eterogen pe întregul teritoriu european (din cauza pachetelor
de sprijin și suprafețelor eligibile — în 2015 — atribuite fiecărui stat).
B. Elemente-cheie
1. Schema de plată de bază/plată simplificată pe suprafață (obligatorie pentru
statele membre)
Statele membre dedică circa 70 % din pachetul lor național plăților directe în
contextul noii scheme de plată de bază, după deducerea oricăror sume alocate tinerilor fermieri sau altor plăți facultative: zone defavorizate, mici fermieri, plăți redistributive sau plăți „cuplate” Pentru doisprezece state membre, termenul de expirare al schemei de plată unică pe suprafață (un sistem mai simplu, dat fiind că este
forfetar), este extins până în 2020. În ceea ce privește „convergența internă”, acele
state membre care mențineau, în 2013, alocările bazate pe referințe istorice trebuie
să evolueze în direcția unor niveluri mai omogene de plată pe hectar. În acest sens,
li se oferă o gamă de opțiuni: pot adopta o abordare națională sau regională (pe
baza unor criterii administrative sau agronomice), care să permită realizarea unei
rate forfetare regionale sau naționale până în 2019, sau pot garanta că exploatațiile
care primesc mai puțin de 90 % din rata medie regională sau națională vor beneficia
de o majorare treptată a ajutoarelor, cu condiția suplimentară ca fiecare fermier să
beneficieze în 2019 de o plată care să corespundă cu cel puțin 60 % din media regională sau națională. Sumele vărsate fermierilor care primesc mai mult decât media
regională sau națională sunt ajustate proporțional, statele membre dispunând de
opțiunea de a limita eventualele „pierderi” ale sprijinului la 30 %.
2. Mecanisme de redistribuire a plăților de bază (facultative)
Statele membre au dreptul de a efectua o plată redistributivă pentru primele hectare, pentru care pot aloca până la 30 % din pachetul național, fie pentru
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primele 30 de hectare, fie până la suprafața medie a exploatațiilor agricole, dacă
aceasta este mai mare de 30 de hectare. O altă opțiune ar fi aplicarea plății maxime pe hectar. Statele membre care aplică plata redistributivă pot fi scutite de
degresivitatea obligatorie a plăților de bază începând cu suma de 150 000 EUR
(minim 5 %).
3. Schema pentru tinerii fermieri (obligatorie pentru statele membre)
Pentru a încuraja reînnoirea generațiilor, plata de bază vărsată tinerilor fermieri - fermieri noi cu vârsta sub 40 de ani care și-au început activitatea agricolă în
ultimii cinci ani - este mărită cu 25 % pe parcursul primilor cinci ani de la instalare.
Această sumă suplimentară este finanțată cu până la 2 % din pachetul național și
este obligatorie pentru statele membre. Măsura vine în completarea altor măsuri
destinate tinerilor fermieri în cadrul programelor de dezvoltare rurală.
4. Înverzire (obligatorie pentru statele membre, cu aplicare flexibilă)
În plus față de plata de bază și plata unică pe suprafață, fiecare exploatație
va primi o plată suplimentară pe hectar dacă a recurs la practici agricole benefice
pentru climă și mediu. Statele membre au obligația de a aloca 30 % din pachetul lor
financiar național acestei plăți de înverzire. Sunt prevăzute trei măsuri:
• diversificarea culturilor: fermierul este obligat să cultive cel puțin două specii diferite, atunci când terenul lui arabil depășește 10 hectare; atunci când terenul
lui arabil depășește 30 de hectare, numărul minim de culturi este de trei; cultura
principală poate acoperi cel mult 75 % din terenul arabil (iar cele două culturi principale cel mult 95 % din terenul arabil);
• menținerea pășunilor permanente existente;
• constituirea unei suprafețe de interes ecologic care să corespundă unui procentaj de cel puțin 5 % din terenurile arabile ale exploatației, în cazul exploatațiilor
mai mari de 15 hectare (fără a include pășunile permanente și culturile perene):
perimetre ale parcelelor, garduri vii, copaci, pârloage, particularități topografice,
biotopuri, zone tampon, suprafețe împădurite, culturi de fixare a azotului;
Neîndeplinirea oricărei obligații de înverzire va atrage sancțiuni foarte ridicate: la sfârșitul tranziției, contravenienții vor pierde un procentaj de până la 125
% din plățile de înverzire. Pentru a evita sancționarea fermierilor care abordează
deja problemele de mediu și de sustenabilitate, textul prevede un sistem echivalent înverzirii prin care aplicarea anticipată a unor practici benefice pentru mediu
este considerată echivalentă cu îndeplinirea acestor cerințe de bază. De exemplu,
nu se impune nicio cerință suplimentară producătorilor din domeniul agriculturii
ecologice, întrucât s-a demonstrat că practicile acestora prezintă un beneficiu ecologic evident. Pentru alții, schemele de agromediu pot încorpora măsuri care vor
fi considerate echivalente. Noul regulament conține o listă a unor astfel de măsuri
echivalente. Pentru a evita dubla subvenționare a unor astfel de măsuri, ajutoarele
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acordate prin intermediul programelor de dezvoltare rurală trebuie să ia în considerare cerințele în materie de „înverzire”.
5. Plăți cuplate (facultative pentru statele membre)
Pentru a aborda potențialele consecințe negative ale convergenței interne pentru
anumite sectoare sau regiuni deosebit de sensibile, statele membre au posibilitatea
de a prevedea plăți cuplate, adică plăți asociate unor produse specifice. Opțiunea
este limitată la 8 % din pachetul financiar național în cazul în care statul membru
acordă deja ajutoare cuplate sau la 13 % în cazul în care nivelul acestora este mai
mare de 5 %. Dacă este cazul, Comisia poate aproba un procentaj mai mare. În plus,
există posibilitatea de a suplimenta cu 2 % plățile cuplate pentru culturile proteice.
6. Zone care se confruntă cu constrângeri naturale (defavorizate) (plată facultativă)
Statele membre sau regiunile lor pot acorda o plată suplimentară de până la 5 % din
pachetul financiar național pentru teritoriile clasate drept zone care se confruntă
cu constrângeri naturale.
7. Fermieri activi (obligatorie pentru statele membre, dar cu aplicare flexibilă)
Pentru a rezolva problema așa-numiților „fermieri de salon” și pentru a acoperi o
serie de lacune juridice care permit întreprinderilor să pretindă plăți directe, chiar
dacă activitatea principală a acestora nu este o activitate agricolă, reforma consolidează reglementările care definesc fermierii activi. Statele membre sunt obligate să
respecte o nouă listă negativă de activități în cazul cărora efectuarea de plăți directe
este exclusă, cu excepția cazului în care întreprinderea vizată poate demonstra că
practică în mod efectiv o activitate agricolă [se poate susține că Regulamentul „Omnibus” a relaxat aceste criterii de demonstrare a activității agricole - Regulamentul
(UE) 2017/2393, JO L 350, 29.12.2017, p. 15 - a se vedea fișa 3.2.9)]. Statele membre pot să completeze lista negativă, incluzând și alte activități.
8. Suprafețe admisibile (cu aplicare flexibilă)
Anul 2015 este definit drept noul an de referință pentru suprafața de teren declarată. Statele membre care se pot aștepta la o creștere considerabilă a suprafețelor
declarate eligibile au dreptul de a limita numărul de drepturi la plată acordate în
2015 fie la un procentaj de 135 %, fie la un procentaj de 145 % din suprafața totală
declarată în 2009.
9. Schema pentru micii fermieri (facultativă)
Noua PAC permite statelor membre să ofere micilor fermieri posibilitatea de a
beneficia de o schemă simplificată în cazul unei plăți anuale de până la 1 250 EUR,
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indiferent de dimensiunea exploatației. Participanții trebuie să respecte cerințe
mai puțin stricte în materie de conformitate și sunt scutiți de toate obligațiile de
înverzire. Costul total al schemei pentru micii fermieri nu poate depăși 10 % din
pachetul financiar național, cu excepția cazului în care un stat membru optează
să acorde micilor fermieri sumele care le-ar fi revenit dacă nu ar fi existat această
schemă.
10. Ecocondiționalitate (obligatorie)
Dispozițiile referitoare la ecocondiționalitate sunt confirmate și simplificate, condiționând plățile directe de respectarea de către fermieri a: (a) normelor stabilite de
statele membre cu privire la condițiile agronomice și de mediu menite să limiteze
eroziunea solului, să mențină structura solului și nivelul de materii organice din
sol și să asigure un nivel minim de întreținere; (b) normelor europene în vigoare în
materie de sănătate publică, de sănătate a animalelor, de mediu și de bunăstare a
animalelor. În cazul în care regulile ecocondiționalității nu sunt respectate de către
un fermier, plățile directe pe care le poate pretinde sunt parțial diminuate sau chiar
eliminate în totalitate. Textul confirmă că Directiva-cadru privind apa și Directiva
privind utilizarea durabilă a pesticidelor vor fi incluse în sistemul de ecocondiționalitate, odată ce, pe de o parte, se dovedește că sunt aplicate în mod corespunzător
de toate statele membre, iar, pe de altă parte, se identifică în mod clar obligațiile
fermierilor în acest domeniu.
11. Mecanismul de disciplină bugetară și financiară (obligatoriu)
Se aplică un mecanism de disciplină bugetară, cu scopul de a menține cheltuielile
din primul pilon al PAC sub plafoanele bugetare anuale fixate în cadrul multianual
al perspectivelor financiare (a se vedea fișa 1.4.3). Se va propune ajustarea plăților
directe atunci când previziunile vor indica depășirea totalului cheltuielilor prevăzute în cursul unui anumit exercițiu financiar. Eventuala reducere nu se aplică pentru
primii 2 000 EUR vărsați fiecărui fermier. În plus, plățile directe alocate în prealabil
fermierilor vor putea fi, de asemenea, reduse în fiecare exercițiu pentru a alimenta
noua „rezervă pentru situații criză” a pieței până la o sumă de 400 de milioane EUR
(a se vedea fișa 3.2.4).
12. Sistemul Integrat de Administrare și Control (obligatoriu)
Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) este confirmat și consolidat.
El conține cel puțin următoarele elemente: o bază de date informatizată, un sistem
de identificare a parcelelor agricole, un sistem de identificare și înregistrare a drepturilor la plăți directe, un sistem integrat de control și un sistem de identificare a
fiecărui fermier care depune o cerere de ajutor.
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Rolul Parlamentului European
La 13 martie 2013, Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții referitoare
la propunerile legislative privind PAC după 2013 [de la P7_TA(2013)0084 la P7_
TA(2013)0087, JO C 36, 29.1.2016, p. 240-704], care au servit drept mandat de
negociere cu Consiliul. În urma mai multor triloguri, la 26 iunie 2013 s-a ajuns
la un acord politic pe această temă. Totuși, câteva sesiuni de arbitraj între Parlament și Consiliu au fost necesare pentru a clarifica anumite aspecte financiare ale
plăților directe și ale dezvoltării rurale. Odată cu soluționarea acestor aspecte, la
20 noiembrie 2013, imediat după adoptarea cadrului financiar multianual 20142020, Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții [de la P7_TA(2013)0490
la P7_TA(2013)0494, JO C 436, 24.11.2016, p. 270-280], exprimându-și încă o
dată opinia favorabilă cu privire la noua PAC. În contextul evaluării la jumătatea
perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020, amendamentele depuse de
Parlament au îmbunătățit normele referitoare la plățile pentru înverzire și plățile
către tinerii fermieri. În octombrie 2017 s-a ajuns la un acord cu Consiliul și textul a fost publicat în decembrie 2017 [Regulamentul (UE) 2017/2393, JO L 350,
29.12.2017, p. 15].
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Al doilea pilon al PAC: politica de dezvoltare rurală
Fiind al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC), politica de dezvoltare rurală a UE
este concepută pentru a sprijini zonele rurale ale Uniunii și pentru a aborda gama largă
de provocări economice, de mediu și societale ale secolului 21. Un grad mai ridicat de
flexibilitate (în comparație cu primul pilon) permite autorităților regionale, naționale și
locale să formuleze programe individuale de dezvoltare rurală pe șapte ani, pe baza unui
„meniu de măsuri” european. Spre deosebire de primul pilon, care este în întregime finanțat de UE, programele din cadrul celui de-al doilea pilon sunt cofinanțate din fonduri UE
și fonduri regionale, naționale sau locale.
Temei juridic
Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționare Uniunii Europene (TFUE).
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (JO L 347, 20.12.2013) (dispoziții comune
referitoare la fondurile structurale și de investiții europene);
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (JO L 347, 20.12.2013) (sprijinul pentru
dezvoltare rurală);
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 (JO L 347, 20.12.2013) (finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune);
Regulamentul Omnibus (Regulamentul (UE) nr. 2393/2017; JO L350,
29.12.2017, p. 15) (introducerea de modificări privind Regulamentele nr.
1305/2013 și nr. 1306/2013).
Misiune și priorități
Politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene a fost introdusă ca al doilea pilon al
PAC cu ocazia reformei numite „Agenda 2000”. Aceasta este cofinanțată din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din fonduri regionale sau
naționale.
Misiunea FEADR este de a contribui la realizarea Strategiei Europa 2020 (strategia UE pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă), promovând dezvoltarea rurală sustenabilă.
Comisia a stabilit trei priorități globale pentru politica de dezvoltare rurală:
• promovarea competitivității agriculturii;
• asigurarea gestionării sustenabile a resurselor naturale și a acțiunilor climatice;
• obținerea dezvoltării teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Aceste obiective principale corespund următoarelor șase priorități ale UE pentru politica de dezvoltare rurală:
• stimularea transferului de cunoștințe în domeniul agriculturii, al activităților forestiere și în zonele rurale;
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• creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor;
• promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură;
• refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de activități forestiere;
• promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier;
• promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice
în zonele rurale.
Politica de dezvoltare rurală este pusă în aplicare pe baza programelor de dezvoltare rurală concepute de către statele membre (sau de către regiunile acestora).
Aceste programe multianuale aplică o strategie personalizată, care răspunde simultan necesităților specifice ale statelor membre (sau ale regiunilor) și este corelată
cu cel puțin patru dintre cele șase priorități menționate mai sus. Aceste programe
sunt bazate pe o combinație de măsuri, alese dintr-un „meniu” de măsuri europene detaliate în Regulamentul privind dezvoltarea rurală (Regulamentul (UE) nr.
1305/2013) și cofinanțate din FEADR. Rata de cofinanțare variază în funcție de regiune și de măsura vizată. Programele trebuie să fie aprobate de Comisia Europeană
și să cuprindă un plan de finanțare și un ansamblu de indicatori ai rezultatelor.
Comisia și statele membre au instituit un sistem comun de monitorizare și evaluare
a politicii de dezvoltare rurală. În cursul actualei perioade de programare (20142020), s-a pus accentul pe coordonarea FEADR cu celelalte fonduri structurale și de
investiții europene („fonduri ESI”), și anume: fondurile politicii de coeziune (Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul social
european (FSE) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
Măsurile din „meniul european”
Măsurile pe care statele membre trebuie să le includă în programele lor acoperă
următoarele domenii:
• transferul de cunoștințe și acțiunile de informare (formare profesională,
campanii de informare etc.);
• servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației;
• sisteme de calitate a produselor agricole și alimentare (participări noi ale
agricultorilor la sisteme de calitate);
• investiții fizice (prelucrarea produselor agricole, infrastructura, îmbunătățirea performanței și sustenabilității exploatației etc.);
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• refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și
de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare;
• dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor (ajutor la înființare
pentru tinerii agricultori, activități fără caracter agricol în zonele rurale etc.);
• servicii de bază și modernizarea satelor în zonele rurale (infrastructura de
bandă largă, activități culturale, dotări turistice etc.);
• investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (împăduriri și crearea de suprafețe împădurite; crearea unor sisteme agroforestiere, prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre
naturale și de evenimente catastrofale, inclusiv de invaziile de dăunători, de izbucnirea unor boli și de amenințările legate de climă; investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere, precum și a potențialului lor de
atenuare a schimbărilor climatice; investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea produselor forestiere);
• înființarea de grupuri și organizații de producători;
• menținerea practicilor agricole care aduc o contribuție favorabilă mediului și
climei și încurajează schimbările necesare în acest sens (măsurile de agromediu și
climă). Introducerea acestor măsuri în programele de dezvoltare rurală este obligatorie. Angajamentele nu trebuie să se rezume la normele obligatorii;
• subvenții pentru agricultura biologică (plăți pentru conversie sau în favoarea păstrării practicilor agriculturii biologice);
• plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa;
• plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
• plăți pentru bunăstarea animalelor;
• plăți pentru servicii forestiere, de mediu, servicii climatice și pentru conservarea pădurilor;
• încurajarea cooperării dintre actorii din sectoarele agricol și forestier și cei
din sectorul lanțului alimentar (crearea de centre și rețele, grupuri operaționale ale
Parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea
agriculturii (PEI));
• „un set de instrumente de gestionare a riscurilor”: asigurări pentru culturi,
animale și plante; fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile
animalelor și ale plantelor, infestările cu dăunători și pentru incidentele de mediu;
un instrument de stabilizare a veniturilor, sub forma unor contribuții financiare la
fonduri mutuale, care acordă compensații fermierilor în caz de scădere drastică a
veniturilor acestora;
Regulamentul Omnibus, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, a efectuat
modificări substanțiale în sistemul existent de gestionare a riscurilor. Noul regula-
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ment a introdus un nou instrument sectorial de stabilizare care acordă compensații
fermierilor în cazul unei scăderi drastice a veniturilor acestora, care ar avea un impact economic semnificativ asupra zonelor rurale. Instrumentul sectorial de stabilizare se aplică dacă scăderea veniturilor este mai mare de 20%. Un sprijin similar
pentru contractele de asigurare este acum disponibil pentru cazurile în care mai
mult de 20 % din producția medie anuală a unui fermier este distrusă.
Regulamentul privind dezvoltarea rurală prevede o abordare de dezvoltare locală de jos în sus, desfășurată la nivel local de către părțile interesate (metoda LEADER). În plus, FEADR finanțează o rețea europeană de dezvoltare rurală (cu sarcina
de a pune în legătură rețelele naționale și organizațiile și administrațiile naționale
care lucrează în domeniul dezvoltării rurale în UE) și rețeaua PEI, care permite agricultorilor și cercetătorilor să intre în contact, pentru a face schimb de cunoștințe.
În plus, regulamentul prevede în mod explicit că statele membre pot pune în aplicare subprograme tematice privind tinerii agricultori, exploatațiile agricole mici,
zonele de munte, lanțurile scurte de aprovizionare, femeile în zonele rurale, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea și restructurarea
anumitor sectoare agricole.
Aspecte financiare
În cadrul financiar multianual 2014-2020, aproximativ 100 miliarde EUR și 61 de
miliarde EUR din fonduri publice din partea statelor membre au fost alocate dezvoltării rurale. Franța (11,4 miliarde), Italia (10,4 miliarde), Germania (9,4 miliarde) și
Polonia (8,7 miliarde) sunt cei patru beneficiari principali ai FEADR. Cel puțin 30 %
din finanțarea FEADR trebuie alocată investițiilor în domeniile mediului și climei,
dezvoltării zonelor forestiere și îmbunătățirii viabilității pădurilor, măsurilor de
agromediu și climă, agriculturii biologice și plăților Natura 2000. În plus, cel puțin 5
% din participarea FEADR trebuie consacrată inițiativei LEADER. Sumele și ratele de
sprijin sunt stabilite în detaliu la Anexa II a Regulamentului (de exemplu, ajutoarele
la înființare pentru tinerii fermieri pot atinge 70 000 EUR, ajutoarele totale anuale
pentru sistemele din domeniul calității, 3 000 EUR pe an sau, în ceea ce privește ajutoarele pentru agricultura biologică, 900 EUR pe an pentru culturile perene).
Punere în aplicare
Între decembrie 2014 și decembrie 2015, Comisia a aprobat toate cele 118 programe de dezvoltare rurală pregătite de cele 28 de state membre. Douăzeci de state
membre au ales să pună în aplicare un singur program național, iar opt state membre au ales să utilizeze mai multe programe (pentru a le reflecta structura geografică sau administrativă). Măsurile de punere în aplicare a celui de-al doilea pilon
sunt foarte diferite, în funcție de statele membre și chiar în interiorul acestora.
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Primele elemente de analiză disponibile arată că statele membre au optat deseori
pentru continuitate în măsurile reținute. Cele trei măsuri cele mai alese din „meniul” european sunt investițiile fizice (23 % din cheltuielile publice totale), măsurile de agromediu și climă (17 %) și plățile în favoarea zonelor care se confruntă
cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (16 %). Complexitatea
administrativă excesivă a punerii în aplicare a celui de-al doilea pilon a fost criticată
adesea. Prin urmare, unul dintre obiectivele viitoarei modernizări a PAC post-2020
ar putea fi acela de a conveni asupra unor abordări mai simple, care pot oferi o responsabilitate adecvată, fără a impune o sarcină nejustificată asupra autorităților de
gestionare și de plată, agenților de diseminare locali și beneficiarilor.
Reforma PAC post-2020
La 29 noiembrie 2017, Comisia a prezentat o nouă comunicare privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii, care se bazează pe recomandările prezentate în
Declarația 2.0 de la Cork privind dezvoltarea rurală (discuțiile privind viitorul celui
de-al doilea pilon au fost lansate în cadrul unei conferințe europene care a avut loc
la Cork, în septembrie 2016). Comunicarea pune accentul pe dezvoltarea durabilă,
conservarea resurselor naturale și necesitatea de a garanta reînnoirea generațiilor.
În ceea ce privește ultimul subiect, comunicarea invită statele membre să elaboreze programe care să reflecte necesitățile tinerilor agricultori și propune ca accesul
tinerilor agricultori la instrumente financiare, pentru sprijinirea investițiilor și a
capitalului circulant să fie simplificat. În cele din urmă, comunicarea stabilește o
nouă serie de priorități, cu accentul pe lanțurile valorice rurale în domenii precum
energia curată, bioeconomia emergentă, economia circulară și ecoturismul.
Rolul Parlamentului European
Cea mai recentă reformă a PAC a fost adoptată pentru prima dată în cadrul procedurii legislative ordinare („codecizie”) (3.2.3). Parlamentul European și-a jucat pe
deplin rolul de colegislator, mai ales garantând un prag minim de 30 % din finanțarea FEADR pentru investițiile în domeniile mediului și climei, dezvoltării zonelor
forestiere și îmbunătățirii viabilității pădurilor, măsurilor de agromediu și climă,
agriculturii biologice și plăților Natura 2000, după cum se menționează mai sus. De
asemenea, Parlamentul a insistat asupra unei rate de cofinanțare FEADR de 85 %
în regiunile cele mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice și în insulele mici
din Marea Egee (Consiliul a pledat pentru un procent de 75 %). În cele din urmă,
datorită Parlamentului, suma maximă pe hectar pentru plățile în favoarea zonelor
care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice a fost
stabilită la 450 EUR/hectar față de 300 EUR din propunerea inițială a Comisiei,
susținută și de Consiliu.
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Acordul OMC privind agricultura
Sistemele de sprijin intern în agricultură sunt reglementate de Acordul privind agricultura, care a intrat în vigoare în 1995 și a fost negociat în cadrul Rundei Uruguay (19861994). Obiectivul pe termen lung al Acordului privind agricultura este stabilirea unui
sistem comercial agricol echitabil și orientat spre piață și inițierea unui proces de reformă
prin negocieri ale angajamentelor în materie de sprijin și protecție și prin stabilirea disciplinei și a unor norme consolidate și mai eficiente din punct de vedere operațional. Prin
urmare, agricultura are un statut special deoarece pentru acest sector există un acord
specific, ale cărui dispoziții prevalează.
Temei juridic
În cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT), semnat la Geneva în
1947, și al Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC),
semnat la Marrakech în 1994 (JO L 336, 23.12.1994), UE și statele sale membre
acționează în temeiul articolului 207 (politica comercială comună), precum și al
articolelor 217 și 218 (acordurile internaționale) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (5.2.2).
Aspecte externe ale PAC — cadru general
Întreaga politică agricolă comună (PAC) face obiectul normelor OMC începând din
1995, inclusiv al unui organ de soluționare a litigiilor (OSL) cu o procedură strictă
în ceea ce privește litigiile, care asigură faptul că statele semnatare respectă noile
norme multilaterale.
De asemenea, PAC este influențată de concesiile agricole acordate unei game
largi de țări în temeiul mai multor acorduri multilaterale și bilaterale și de derogările unilaterale acordate în cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP). Aceste
acorduri preferențiale explică nivelul ridicat al importurilor agricole în Uniunea Europeană care provin din țări în curs de dezvoltare (3.2.10, tabelul VI).
Acordul OMC privind agricultura
GATT din 1947 se aplica inițial agriculturii, însă era incomplet, iar statele semnatare (sau „părțile contractante”) au exclus acest sector din domeniul de aplicare al
principiilor stabilite în acordul general. În perioada 1947-1994, membrii la acord
au fost autorizați să aplice subvenții la export pentru produsele agricole primare
și să impună restricții la import în anumite condiții, astfel că principalele mărfuri
agricole se confruntau cu obstacole în calea comerțului de o amploare neobișnuită
în alte sectoare. Calea către un sistem comercial agricol echitabil și orientat spre
piață a fost, prin urmare, dificilă și îndelungată, iar negocierile au fost într-un final
încheiate în cadrul Rundei Uruguay (1986-1994). Agriculturii i se acordă un statut
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special în cadrul acordurilor și memorandumurilor de înțelegere privind comerțul
ale OMC (care au fost semnate în 1994 și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995),
deoarece pentru acest sector există un acord specific, Acordul privind agricultura, ale cărui dispoziții prevalează. În plus, anumite dispoziții ale Acordului privind
aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS) vizează, de asemenea, producția
agricolă și comerțul agricol. Dispoziții referitoare la sectorul agricol se regăsesc și în
Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice. De asemenea, dispozițiile Acordului privind agricultura sunt completate de Acordul privind barierele
tehnice în calea comerțului (BTC), precum și de mecanismele de asistență tehnică.
Aceste acorduri dispun de o anumită flexibilitate în punerea lor în aplicare atât
de către țările în curs de dezvoltare membre ale OMC (tratament special și diferențiat), cât și de către țările cel mai puțin dezvoltate și țările în curs de dezvoltare
importatoare nete de produse alimentare (dispoziții speciale).
Pe baza Acordului privind agricultura, statele membre ale OMC s-au angajat să
aplice un program de reformare a politicilor agricole, care stabilește angajamente
specifice obligatorii în trei domenii importante:
A. Accesul pe piață
Acordul privind agricultura viza ameliorarea accesului pe piețe, impunând:
• transformarea tuturor măsurilor de protecție la frontiere în taxe vamale
(echivalente tarifare) și apoi reducerea lor treptată (cu 36 % în șase ani, în perioada
1995-2000, în raport cu perioada de referință 1986-1988, pentru țările dezvoltate;
cu 24 % pentru țările în curs de dezvoltare);
• stabilirea de „angajamente de acces minim” pentru țările terțe pentru produse specifice care nu fac obiectul unei tarifări, prin deschiderea de contingente
tarifare (care reprezentau, pentru fiecare grup de produse, la sfârșitul anului 2000,
5 % din consumul din perioada de referință 1986-1988);
• menținerea concesiilor tarifare la import cel puțin la nivelul din perioada
1986-1988 (așa-numitul „acces curent”); introducerea unei clauze speciale de salvgardare care să se declanșeze fie în cazul în care volumul importurilor depășește un
anumit plafon, fie în cazul în care prețurile importurilor scad sub un anumit prag.
B. Sprijinul intern
Amploarea acestei reduceri depinde de natura ajutorului. Ajutorul este împărțit pe
categorii, în diferite „cutii”, în funcție de efectul pe care îl are în ceea ce privește
denaturarea schimburilor comerciale pe piețele agricole:
„Cutia galbenă”, numită și „măsura agregată de sprijin” (AMS), regrupează
sprijinul acordat prin intermediul prețurilor și ajutoarele cuplate la producție care
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nu sunt scutite de angajamentul de reducere. Această cutie trebuia să fie redusă cu
20 % în șase ani în raport cu perioada de referință 1986-1988. În plus, toți membrii OMC pot aplica „clauza de minimis”, care permite excluderea din AMS actuală
a oricărui sprijin cu valoare de sub 5 % din valoarea produsului în cauză (ajutoare
specifice) sau din producția agricolă totală (ajutoare nespecifice). Acest plafon este
fixat la 10 % pentru țările în curs de dezvoltare.
„Cutia albastră” cuprinde ajutoarele legate de programele de control al ofertei
care sunt scutite de angajamente de reducere: de exemplu, ajutoarele directe acordate în funcție de suprafață și de randamente fixe sau acordate pentru un anumit
număr de capete de animale (cazul „ajutoarelor compensatorii” aprobate în 1992
de PAC) (3.2.3). Totuși, pentru fiecare produs, valoarea sprijinului în temeiul AMS
alături de cea a ajutoarelor clasate în cutia albastră („AMS total”) nu trebuie să depășească sprijinul total acordat în timpul anului de comercializare 1992.
„Cutia verde” cuprinde două grupuri de sprijin. Primul vizează programele de
servicii publice (de exemplu cercetarea, formarea, popularizarea, promovarea, infrastructurile, ajutorul alimentar intern sau stocurile publice pentru securitate alimentară). Cel de-al doilea grup include plățile directe către producători, care sunt în
totalitate decuplate de producție. Este vorba în principal de programe de garantare a
veniturilor și de securitate (catastrofe naturale, participarea financiară a statului la
asigurarea recoltei etc.), de programe destinate adaptării structurilor și de programe
de protecție a mediului. Toate ajutoarele încadrate în „cutia verde” considerate compatibile cu cadrul OMC beneficiază de o scutire totală de angajamentele de reducere.
C. Subvențiile la export
Măsurile de sprijin la export trebuiau reduse, într-un interval de șase ani, cu 21
% ca volum și cu 36 % ca buget, în raport cu perioada de referință 1986-1990 (cu
excepția cărnii de vită, în cazul căreia perioada de referință era 1986-1992). În Uniunea Europeană, această reducere liniară s-a efectuat pentru 20 de grupuri de produse. Pentru produsele prelucrate, se aplică doar reducerea referitoare la buget.
Impactul Acordului privind agricultura asupra PAC
Reforma PAC din 1992 viza în parte facilitarea semnării Acordului privind agricultura în cadrul Rundei Uruguay. Drept urmare, Uniunea Europeană și-a respectat în
mare parte angajamentele asumate la Marrakech.
A. Accesul pe piață
Angajamentele privind taxele consolidate ale UE afectau 1 764 de linii tarifare.
Taxa vamală consolidată medie pentru produsele alimentare, care era de 26 % la
începutul perioadei de punere în aplicare, se ridica la numai 17 % la sfârșitul acestei
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perioade. În plus, Uniunea Europeană a aplicat taxe vamale zero sau minime în cazul a 775 de linii din totalul de 1 764. Doar în cazul a 8 % dintre liniile tarifare, taxa
vamală este mai mare de 50 %. Aceste vârfuri tarifare privesc produsele lactate, carnea de vită, cerealele și produsele pe bază de cereale, zahărul și îndulcitorii. În ceea
ce privește contingentele tarifare, Uniunea Europeană a creat 87 de contingente
în total, dintre care 37 țin de „accesul minim”, iar 44 de „accesul curent”. În 2014,
aproape 71 % dintre importurile agroalimentare, în valoare de 72 de miliarde EUR,
au intrat în UE cu tarife zero.
B. Exporturile subvenționate
Majoritatea exporturilor subvenționate notificate OMC provin din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul că o serie de practici
aplicate de principalii noștri concurenți (de exemplu, în materie de ajutor alimentar, credite la export și întreprinderi comerciale de stat) nu fac obiectului normelor
OMC. De asemenea, Uniunea Europeană a redus această formă de sprijin, care are
o mare capacitate de denaturare a schimburilor comerciale agricole. În cadrul reformei PAC din 2013 (3.2.3), cuantumul restituirilor disponibile pentru totalitatea
produselor agricole a fost fixat la 0 EUR. În prezent, restituirile la export sunt utilizate cu titlu excepțional pentru a face față crizelor grave care afectează piețele. Prin
urmare, proporția reprezentată de restituirile la export în bugetul agricol al Uniunii Europene a scăzut de la 29,5 % în 1993 (10,1 miliarde EUR), când Uniunea avea
12 state membre, la 0 % în 2017, când Uniunea avea 28 de state membre (3.2.2).
Pentru o parte dintre produsele UE, reducerile au fost considerabile: untul, rapița,
brânza, fructele și legumele, ouăle, vinurile și carnea în general au fost deosebit de
afectate. Ultima notificare către OMC corespunde perioadei 2016-2017 (G/AG/N/
EU/44 și 45 din 30 aprilie 2018).
C. Sprijinul intern
Reforma PAC din 2003, care a decuplat majoritatea ajutoarelor directe existente,
precum și reformele sectoriale care au urmat au dus la transformarea celei mai mari
părți a sprijinului încadrat în „cutia galbenă” și în „cutia albastră” în sprijin încadrat
în „cutia verde” (60,8 miliarde EUR în 2015-2016, dintre care 29,9 miliarde reprezentau plăți decuplate destinate exploatațiilor) (notificarea OMC G/AG/N/EU/46)
(a se vedea tabelul de mai jos). „Cutia galbenă” (AMS) s-a micșorat considerabil, de
la 81 de miliarde EUR la începutul perioadei de aplicare a acordului la 7,1 miliarde
EUR în 2015-2016, în pofida extinderilor succesive. Uniunea Europeană își respectă, așadar, în mare parte angajamentele asumate la Marrakech (72,38 miliarde EUR
anual) în legătură cu AMS. În plus, „cutia albastră” a ajuns la 4,3 miliarde EUR în
aceeași perioadă de notificare.

144 / Caiet documentar 4 Agricultura
SPRIJIN INTERN ACORDAT
DE UE NOTIFICAT OMC
(în milioane EUR)

CUTIA
VERDE
(Sumă & %)

CUTIA
CUTIA GALALBASTRĂ BENĂ (AMS)
(Sumă & %) (Sumă & %)

TOTAL
SPRIJIN
NOTIFICAT

Perioada 2012-2011 (G/
AG/N/EU/20)

70 976,8
87,8 %

2 981,1
3,7 %

6 858,9
8,5 %

80 816,8
100 %

Perioada 2013-2012 (G/
AG/N/EU/26)

71 140,0
89,1 %

2 754,2
3,5 %

5 899,1
7,4 %

79 793,3
100 %

Perioada 2014-2013 (G/
AG/N/EU/34)

68 697,8
88,8 %

2 663,6
3,4 %

5 971,7
7,8 %

77 333,1
100 %

Perioada 2015-2014 (G/
AG/N/EU/43)

65 256,8
87,3 %

2 878,8
3,8 %

6 642,3
8,9 %

74 777,9
100 %

Perioada 2016-2015 (G/
AG/N/EU/46)

60 828,5
84,2 %

4 331,1
6,0 %

7 101,8
9,8 %

72 261,4
100 %

Parlamentul European a urmărit întotdeauna cu mare atenție derularea negocierilor multilaterale, în general, și a negocierilor în domeniul agricol, în special. O
serie de rezoluții reflectă acest lucru (de exemplu, Rezoluția din 18 decembrie 1999
referitoare la cea de-a treia Conferință ministerială a OMC de la Seattle; Rezoluția din 13 decembrie 2001 referitoare la reuniunea OMC de la Doha; Rezoluția din
12 februarie 2003 referitoare la negocierile din cadrul OMC cu privire la comerțul
agricol; Rezoluția din 25 septembrie 2003 referitoare la cea de-a cincea Conferință
ministerială a OMC de la Cancún; Rezoluția din 1 decembrie 2005 referitoare la cea
de-a șasea Conferință ministerială a OMC de la Hong Kong; rezoluțiile din 4 aprilie
2006, 9 octombrie 2008, 16 decembrie 2009, 14 septembrie 2011, 21 noiembrie
2013 și 26 noiembrie 2015 referitoare la evaluarea rundei de la Doha; și Rezoluția
din 15 noiembrie 2017 referitoare la negocierile multilaterale în vederea celei de
a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la Buenos Aires). Parlamentul a invitat
constant Comisia Europeană să apere interesele producătorilor și consumatorilor
europeni, precum și pe cele ale agricultorilor din țările cu care Uniunea Europeană
întreține în mod istoric relații deosebit de strânse (țările ACP). În 1999, la începutul „rundei mileniului”, Parlamentul și-a exprimat sprijinul pentru poziția adoptată
de negociatorii Uniunii Europene în favoarea modelului agricol european, bazat pe
multifuncționalitatea activității agricole. O serie de rezoluții au confirmat acest sprijin, insistând, de asemenea, pe importanța recunoașterii explicite a „considerațiilor
necomerciale” și a luării în calcul a cerințelor cetățenilor în materie de siguranță
alimentară, protecție a mediului, calitate a alimentelor și bunăstare a animalelor.
Deși preluarea mandatului de către administrația Trump în SUA la 20 ianuarie
2017 nu este de bun augur pentru sistemul comercial multilateral, UE și Parlamentul European își mențin angajamentul pentru îmbunătățirea sistemului comercial
agricol.
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Runda de la Doha și agricultura
Runda de la Doha este cea mai recentă rundă de negocieri comerciale ale OMC. Lansată
în 2001, aceasta a marcat începutul unor noi negocieri în domeniul agriculturii: membrii
OMC s-au angajat să obțină îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește accesul pe piață
și să elimine treptat toate formele de subvenții la export în cadrul sprijinului intern care
denaturează schimburile comerciale, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea
ca țărilor în curs de dezvoltare să li se acorde un tratament special și diferențiat.
Temei juridic
Articolul 207 alineatul (3) și articolul 218 din TFUE.
Cadrul negocierilor agricole în curs a fost definit la articolul 20 din Acordul privind agricultura de la Marrakech (AA). Conform articolului în cauză, membrii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) au confirmat că diminuarea sprijinului și
a protecției agricole este un proces continuu, care trebuie aplicat în mod progresiv.
De altfel, articolul 20 litera (d) precizează că aceste negocieri ar trebui să țină cont
de alte considerente decât cele de ordin comercial (precum protecția mediului, siguranța alimentară, dezvoltarea rurală, bunăstarea animalelor etc.) și de tratamentul
special și diferențiat în favoarea țărilor în curs de dezvoltare.
Runda de la Doha: de la Cancún la Buenos Aires
Cea de-a patra conferință ministerială a OMC, organizată la Doha (Qatar) în noiembrie 2001, a marcat începutul Rundei de la Doha (cunoscută și ca Agenda de
dezvoltare de la Doha - ADD).
A. De la Cancún la Buenos Aires
De atunci, puține dintre termenele convenite au fost respectate. Conferința ministerială de la Cancún din 2003 s-a soldat cu un eșec. La acesta au contribuit mai
mulți factori, în special lipsa de voință politică în ceea ce privește apropierea pozițiilor membrilor sau controversa privind așa-numitele „subiecte de la Singapore”:
comerțul și investițiile, politica în materie de concurență, transparența achizițiilor
publice și facilitarea schimburilor comerciale. Cu toate acestea, dacă problemele legate de agricultură au reprezentat un obstacol semnificativ, refuzul țărilor în curs
de dezvoltare de a discuta „subiectele de la Singapore” a contribuit în mod decisiv
la eșecul conferinței.
Procesul a fost relansat la începutul anului 2004 și a avut drept rezultat un
acord-cadru al Consiliului general, care a fixat principiile-cheie ale „modalităților”
de negociere. În plus, această decizie a eliminat din Agenda de dezvoltare de la Doha
trei dintre „subiectele de la Singapore”. Divergențele dintre membri au mai putut fi
reduse în cursul Conferinței ministeriale de la Hong Kong din decembrie 2005. În
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cele din urmă, în 2008 au fost prezentate proiecte revizuite de modalități, reprezentând un fel de schiță a unui acord final care urma să fie decis la Geneva. „Pachetul din
iulie 2008” (TN/AG/W/4/Rev.3) se referea la următoarele puncte:
a. Sprijinul intern
• „Sprijinul intern care denaturează schimburile comerciale” (cutia galbenă +
cutia albastră + clauza de minimis) (a se vedea fișa 3.2.7) s-ar reduce cu 75-85%
pentru Uniunea Europeană, cu 66-73% pentru Statele Unite și Japonia și cu 5060% pentru ceilalți membri (în cinci ani pentru țările dezvoltate, în opt ani pentru
țările în curs de dezvoltare). S-ar aplica o reducere imediată de 33 % pentru Statele
Unite, UE și Japonia și de 25 % pentru celelalte țări.
• „Cutia galbenă” (sau MAS) (a se vedea fișa 3.2.7) s-ar reduce global cu 70 %
pentru UE, cu 60 % pentru Statele Unite și Japonia și cu 45 % pentru celelalte țări.
Prețurile și ajutoarele pe produs ar fi plafonate la o sumă corespunzătoare sprijinului mediu din cutia galbenă înregistrat pentru perioada 1995-2000.
• „Cutia albastră” (a se vedea fișa 3.2.7) ar fi limitată, la 2,5 % din producție
pentru țările dezvoltate și la 5 % pentru țările în curs de dezvoltare, cu plafoane
pentru fiecare produs (NB: aceste limite nu se mai aplică).
• „Clauza de minimis” (a se vedea fișa 3.2.7) ar rămâne plafonată la 2,5 % din
producție pentru țările dezvoltate (această limită este 5 % în prezent) și la 6,7 % (în
prezent 10 %) pentru țările în curs de dezvoltare (însă nu va exista o reducere în cazul în care sprijinul îi vizează în principal pe producătorii care practică o agricultură
de subzistență sau pe cei cu resurse limitate).
• Condițiile „cutiei verzi” (a se vedea fișa 3.2.7) ar deveni mai stricte.
b. Accesul pe piață
• Taxele vamale ar fi reduse urmând o formulă care să dispună reduceri mai
importante pentru taxele ridicate. În cazul țărilor dezvoltate, reducerile ar reprezenta între 50 % (pentru tarifele mai mici de 20 %) și 70 % (pentru tarifele mai mari
de 75 %), cu o reducere medie minimă de 54 % pentru țările dezvoltate și între 33,3
și 44-48%% pentru țările în curs de dezvoltare. Țările cel mai puțin dezvoltate ar fi
scutite de orice reducere.
• „Produsele sensibile” (pentru toate țările) și „produsele speciale” (pentru
țările în curs de dezvoltare) ar face obiectul unor reduceri mai puțin importante.
Reducerile pentru produsele sensibile vor putea fi compensate însă de contingente
tarifare cu rate preferențiale, iar produsele speciale vor putea fi scutite de orice
reducere.
• „Clauza specială de salvgardare” (a se vedea fișa 3.2.7) ar urma să fie eliminată treptat în țările dezvoltate. Țările în curs de dezvoltare ar beneficia de un
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nou mecanism special de salvgardare (MSS) pentru 2,5 % din liniile tarifare, ceea
ce le-ar permite majorarea temporară a taxelor vamale pentru a face față creșterii
importurilor și scăderilor de preț.
c. Concurența la export
• Subvențiile la export (a se vedea fișa 3.2.7) ar urma să fie eliminate, inclusiv subvențiile deghizate în credite la export, de exemplu în contextul activităților
întreprinderilor comerciale de stat exportatoare și al ajutoarelor alimentare altele
decât cele de urgență.
La 6 decembrie 2008, președintele Grupului de negociere pentru agricultură a
prezentat ultimul său proiect revizuit de „modalități”. Pe această bază, a noua Conferință ministerială din decembrie 2013, din Bali, a ales câteva subiecte agricole,
pentru a institui acorduri parțiale. În fine, cea de-a zecea Conferință ministerială,
care a avut loc în decembrie 2015 la Nairobi, a ajuns la un acord.
B. Pachetul de la Nairobi (2015)
Conferința ministerială de la Nairobi a adoptat patru noi decizii privind agricultura, care se referă la:
• Concurența la export. Această decizie regrupează subvențiile la export împreună cu alte tipuri de măsuri susceptibile să denatureze concurența. Țările dezvoltate s-au angajat să elimine imediat subvențiile la export (cu excepția câtorva
subvenții pentru produsele prelucrate, a căror eliminare a fost amânată până în
2020). Țările în curs de dezvoltare trebuie, de asemenea, să elimine toate formele
de subvenții la export până la sfârșitul anului 2023. Acordul va accelera eliminarea
subvențiilor pentru bumbac.
• „Deținerea de stocuri publice în scopul securității alimentare” în țările în
curs de dezvoltare. Sub presiunea G33 (a se vedea mai jos), în cursul Conferinței
ministeriale de la Bali, membrii OMC au convenit să nu conteste juridic aceste programe de asigurare a securității alimentare. Noul text prelungește acest acord până
la identificarea unei soluții permanente.
• Bumbac. Noul acord prevede faptul că țările dezvoltate trebuie să acorde acces pe piață fără taxe vamale și fără contingente exporturilor de bumbac provenite
din țările cel mai puțin dezvoltate, cu începere de la 1 ianuarie 2016. Angajamente
similare vor fi asumate ulterior de țările în curs de dezvoltare, în special de China.
• „Mecanismul special de salvgardare pentru țările în curs de dezvoltare”. Țările exportatoare de produse agricole, cum ar fi Australia, Brazilia și SUA, s-au opus
întotdeauna creșterii, fie și temporare, a taxelor vamale de către țările în curs de
dezvoltare, ca răspuns la creșterile bruște de importuri sau la scăderea prețurilor.
Noua decizie prevede faptul că aceste țări vor avea dreptul la un mecanism special
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de salvgardare, pe baza pragurilor de declanșare, în funcție de cantitățile importate
și de prețuri.
În plus, regulile de origine preferențiale pentru țările mai puțin dezvoltate au
fost simplificate prin pachetul de la Nairobi și derogarea actuală pentru serviciile
acestor țări a fost extinsă până la 31 decembrie 2030.
Conferința de la Nairobi a reprezentat o nouă abordare privind negocierile
comerciale, care favorizează acordurile parțiale. În plus, declarația ministerială a
recunoscut faptul că membrii OMC nu împărtășesc aceeași opinie cu privire la chestiunea continuării negocierilor comerciale în cadrul structurii de la Doha.
C. Buenos Aires (2017)
Cu toate că cea de-a 11-a Conferință ministerială de la Buenos Aires (10-13 decembrie 2017) ar fi trebuit să determine progrese importante în ceea ce privește Agenda de la Doha, aceasta s-a finalizat cu rezultate foarte limitate. Acestea au constat
într-un simplu angajament de a continua lucrările la mai multe chestiuni printre
care agricultura (fără a stabili programe de lucru clare) și diferite declarații ale unor
grupuri de țări pe marginea unor subiecte de interes comun.
Pozițiile actorilor din cadrul OMC: situația actuală
Uniunea Europeană a pledat dintotdeauna pentru un sistem comercial multilateral
orientat mai mult spre piață, dar care să țină seama de sustenabilitatea socială, economică și de mediu, pe baza eforturilor întreprinse în domeniul sprijinului intern
[reformele PAC (a se vedea fișa 3.2.3)] și accesul pe piață [inițiativa „Totul în afară
de arme”, (a se vedea fișa 5.2.3)]. UE și-a reafirmat în repetate rânduri angajamentul față de o abordare echilibrată în ceea ce privește reforma în curs a sistemului
de schimburi agricole, care presupune un tratament special al țărilor în curs de
dezvoltare, angajamente specifice în privința produselor sensibile și luarea în considerare în mod corespunzător a aspectelor necomerciale. Cea mai recentă inițiativă
UE a fost o propunere comună UE-Brazilia vizând încheierea unui acord referitor la
revizuirea disciplinelor legate de sprijinul intern agricol și rezolvarea chestiunii deținerii de stocuri publice, care a fost prezentată înaintea celei de-a 11-a Conferințe
ministeriale, care a avut loc la Buenos Aires în decembrie 2017. Întrucât în cadrul
conferinței nu s-a ajuns la un acord pentru a limita sprijinul intern, comisarul pentru comerț Malmström și-a exprimat public regretul că nu s-a obținut un rezultat
multilateral și a solicitat să se întreprindă acțiuni înaintea următoarei conferințe
ministeriale care va avea loc în 2019.
SUA adoptă o poziție foarte critică față de chestiunile multilaterale și, după intrarea în funcție a administrației Trump, a întors spatele proceselor de guvernanță
mondială (în primul rând OMC și acordul COP 21 privind clima încheiat la Paris în
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decembrie 2016). Lipsa de progrese în urma celei mai recente Conferințe ministeriale de la Buenos Aires ar fi o urmare a refuzului SUA de a lua în considerare o soluție
permanentă la chestiunea deținerii de stocuri publice, ceea ce a determinat ceilalți
membri ai OMC să blocheze Deciziile legate de toate celelalte chestiuni.
China, India și Rusia: China și India, favorabile unor condiții de concurență
echitabilă pentru toți membrii OMC, solicită eliminarea MAS, ca o condiție prealabilă pentru continuarea discuțiilor. China și India afirmă că UE, SUA și Canada au
acordat în mod constant agricultorilor lor subvenții care denaturează schimburile
comerciale, la niveluri mult peste plafonul aplicabil în cazul țărilor în curs de dezvoltare, și, prin urmare, ele consideră eliminarea MAS ca fiind punctul de pornire
al negocierilor, spre deosebire de UE, care dorește doar reducerea acestora. Înaintea
celei de-a 11-a Conferințe ministeriale de la Buenos Aires, Rusia a prezentat (1) o
nouă propunere în care se solicită eliminarea treptată și, în cele din urmă, totală a
garanțiilor speciale permise în temeiul Acordului privind agricultura și (2) un proiect de decizie în vederea găsirii unei „soluții permanente” cu privire la chestiunea
deținerii de stocuri publice în scopul securității alimentare.
Grupul Cairns, care reunește 17 țări exportatoare al căror interes comun este
reducerea obstacolelor în calea comerțului ce aduc prejudicii agriculturii, se arată
foarte critic față de țările dezvoltate care mențin un nivel ridicat al subvențiilor.
Înaintea celei de-a 11-a Conferințe ministeriale de la Buenos Aires, grupul a propus
ca (1) producția și sprijinul intern să fie supuse unui control mai riguros pentru
ca procesul de reformă să continue să avanseze, (2) disciplinele legate de sprijinul
intern pentru producție și care denaturează schimburile comerciale să aibă un efect
de constrângere și (3) să se abordeze concentrarea sprijinului în funcție de produse.
Țările G-10 (un grup de țări dezvoltate care sunt importatoare nete de produse
alimentare, printre care se numără Japonia, Norvegia și Elveția) favorizează un nou
cadru bazat pe valoarea producției agricole. Acestea sunt reticente să discute sprijinul specific pe produs și nu sunt încă dispuse să accepte reduceri substanțiale ale
subvențiilor lor care denaturează schimburile comerciale.
Țările în curs de dezvoltare, care reprezintă trei sferturi din membrii OMC, își
propun să își apere propriile producții agricole și pun în evidență preocupări necomerciale (securitatea alimentară, mijloacele de subzistență, sărăcia, ocuparea forței
de muncă în mediul rural etc.). Ele solicită totodată un tratament special și diferențiat, adaptat situației lor specifice. Înaintea conferinței de la Buenos Aires, țările în
curs de dezvoltare au prezentat o serie de propuneri pentru a limita sprijinul care
denaturează schimburile comerciale și MAS specifice în funcție de produse. Țările
C-4 (Benin, Burkina Faso, Chad și Mali) au solicitat, în special, reducerea sprijinului
care denaturează schimburile comerciale acordat de țările în curs de dezvoltare pentru bumbac.
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Rolul Parlamentului European
Asigurând respectarea mandatului de negociere atribuit Comisiei, Parlamentul a
susținut întotdeauna eforturile reprezentanților europeni în vederea realizării de
progrese în cadrul Rundei de la Doha și încheierii unui acord echilibrat [Rezoluțiile
din 4 aprilie 2006 (JO C 293 E, 2.12.2006), 9 august 2008 (JO C 9 E, 15.1.2010),
16 decembrie 2009 (JO C 286 E, 22.10.2010), 14 septembrie 2011 (JO C 286 E,
22.2.2011), 21 noiembrie 2013 (T7-0511/2013), 26 noiembrie 2015 (JO C 366,
27.10.2017) și 15 noiembrie 2017 (P8_TA(2017)0439)].
O delegație PE a participat la ultima Conferință parlamentară privind OMC care
a avut loc în marja celei de-a 11-a Conferințe ministeriale de la Buenos Aires din
decembrie 2017.
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Către politica agricolă comună de după 2020
Cea de-a cincea reformă majoră a politicii agricole comune (PAC) s-a încheiat în 2013 și a
intrat în vigoare în 2015. În prezent, instituțiile europene s-au angajat să adopte o nouă
reformă în cadrul financiar multianual 2021-2027 până la sfârșitul perioadei actuale
(2020).
Temei juridic
Propunerile legislative privind PAC pentru perioada de după 2020 (COM(2018)0392,
0393 și 0394 din 1 iunie 2018) și propunerea privind un nou cadru financiar multianual (CFM) 2021-2027 (COM(2018)0322 din 2 mai 2018).
Punerea în aplicare a PAC 2014-2020
Regulamentele de bază ale noii PAC au fost publicate în decembrie 2013. Ulterior,
Comisiei i-a revenit responsabilitatea de a elabora actele delegate și de punere în
aplicare (a se vedea fișele 1.3.8 și 3.2.1), necesare pentru implementarea măsurilor
planificate.
A fost necesar ca, în cursul anului 2014, statele membre să facă alegeri esențiale,
ținând seama de diversitatea modului de aplicare a noului sistem de plăți directe și
de marja de manevră a acestora. Majoritatea statelor membre, cu o singură excepție
(Germania), au utilizat opțiunea plăților cuplate cu rate foarte diferite, opt dintre
acestea au decis să aplice plata redistributivă și 15 state membre au aplicat schema
pentru micii fermieri. În ceea ce privește „plata ecologică”, cinci state membre au
acordat fermierilor posibilitatea de a-și îndeplini o parte din obligații prin aplicarea
unor practici echivalente. În plus, alegerea zonelor de interes ecologic variază considerabil în cadrul Uniunii (opțiunea cea mai răspândită vizează suprafețele cu culturi
fixatoare de azot a fost folosită de toate statele, cu excepția Danemarcei, în timp ce
numai opt dintre țări au inclus terasele printre opțiunile lor). În plus, 15 țări au transferat sume între cei doi piloni: bilanțul net al transferurilor dinspre primul pilon către
al doilea pilon s-a ridicat la aproximativ 4 miliarde EUR pentru toată perioada.
În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, Comisia a aprobat între decembrie
2014 și decembrie toate cele 118 de programe de dezvoltare rurală elaborate de cele
28 de state membre. Douăzeci de state membre au ales să pună în aplicare un singur
program național, iar opt state membre au ales să utilizeze mai multe programe (de
exemplu, pentru a ține mai bine seama de structura geografică sau administrativă)
(a se vedea fișa 3.2.6).
Către PAC de după 2020
Lucrările privind PAC post-2020 au început cu președinția neerlandeză a Consiliului, în cadrul unei reuniuni informale desfășurate în mai 2016. Următoarele preșe-
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dinții ale Consiliului au continuat demersul prin lansarea unui proces de reflecție
privind principalele provocări agricole care trebuie abordate (practicile comerciale
neloiale în lanțul agroalimentar, schimbările climatice și resursele de apă, gestionarea riscurilor și rolul plăților cuplate etc.).
La rândul ei, Comisia a creat în ianuarie 2016 un grup de lucru pentru a reflecta
asupra viitorului politicii privind piețele agricole, care și-a prezentat raportul definitiv în noiembrie 2016. În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, conferința „Cork 2.0”
din septembrie 2016 a dus la adoptarea unei declarații care pune accentul pe zece
orientări-cheie privind viitorul politicii de dezvoltare rurală din Europa.
În cadrul evaluării la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 20142020, Comisia a adoptat o propunere legislativă de tip „omnibus” la 14 septembrie
2016, care afectează numeroase politici europene (COM(2016)0605), inclusiv PAC.
În principiu, obiectivul era introducerea unor adaptări tehnice în actele de bază în
vigoare pentru simplificarea instrumentelor existente. În cele din urmă, la solicitarea Parlamentului European, această operație a devenit o adevărată mini-reformă a
PAC. Parlamentul European s-a inspirat din recomandările Grupului operativ pentru piețe atunci când a prezentat amendamente suplimentare în vederea îmbunătățirii mecanismelor în vigoare. În octombrie s-a ajuns la un acord cu Consiliul și textul
a fost publicat în decembrie 2017 [Regulamentul (UE) nr. 2017/2393, JO L 350 din
29.12.2017). Îmbunătățirile aprobate vizează: sfera de acțiune a organizațiilor de
producători; consolidarea asigurărilor agricole și a instrumentelor de stabilizare a
veniturilor; normele privind plățile pentru înverzire și plățile pentru tinerii fermieri; definiția „agricultorului activ” (permițând o aplicare foarte flexibilă în statele
membre).
În plus, președintele Juncker a anunțat o comunicare privind modernizarea
și simplificarea PAC cu ocazia dezbaterii referitoare la starea Uniunii în 2016. Ca
măsură pregătitoare, Comisia a lansat în februarie 2017 o consultare publică privind viitorul PAC, care s-a încheiat în mai 2017. Comunicarea sa, intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, a fost publicată la 29 noiembrie 2017
[COM(2017)0713]. Comunicarea a stabilit domeniile prioritare care ar trebui să fie
abordate în cadrul viitoarei PAC (tinerii fermieri, lupta împotriva volatilității piețelor, viabilitatea și reziliența exploatațiilor agricole). Cu toate acestea, prezenta comunicare, care a rămas foarte vagă din punct de vedere operațional, s-a concentrat
asupra guvernanței agricole, anunțând o schimbare radicală în cadrul modelului
pentru punerea în aplicare a PAC.
Raportul din proprie inițiativă (raportul Dorfmann) privind comunicarea Comisiei a fost întocmit în cadrul Parlamentului European, iar rezoluția relevantă a
fost adoptată în plen la 30 mai 2018, cu două zile înainte de prezentarea propunerilor legislative privind PAC după 2020.
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Contextul reformei PAC după 2020
Reforma PAC din 2013 a fost decisă în plină recesiune. De atunci, mediul economic și instituțional s-a schimbat. Creșterea economică a revenit, iar UE și-a vindecat leziunile moștenite în urma crizei (șomajul și subocuparea forței de muncă,
creșterea inegalității în materie de venituri, deteriorarea serviciilor publice etc.).
O schimbare de direcție în contextul evoluțiilor macroeconomice a avut un impact
major asupra volatilității prețurilor, a cererii și schimburilor comerciale din sectorul agricol (inflație, prețurile la energie, ratele dobânzii, cursul de schimb EUR/USD
etc.), în timp ce evoluțiile geopolitice au sporit incertitudinea pieței (criza parteneriatului tradițional UE-SUA după alegerea președintelui Trump; consolidarea unei
lumi multipolare cu China ca putere ascendentă; impactul presiunii exercitate de
migrație asupra electoratului european, atras din ce în ce mai mult de orientări eurosceptice). Pe de altă parte, asistăm la o stagnare a multilateralismului comercial
(Organizația Mondială a Comerțului) fără ca acordurile bilaterale care se multiplică
să reușească să atenueze tendințele protecționiste și conflictele comerciale. În fine,
există noi provocări legate de schimbările climatice și de durabilitate, care vor însoți intrarea în vigoare a Acordului de la Paris (COP 21) și a angajamentelor ONU
privind dezvoltarea durabilă, în timp ce inovările tehnologice, în special revoluția
digitală, au un impact semnificativ asupra producției, prelucrării și distribuției produselor alimentare.
Toate aceste elemente se suprapun cu o reflecție aprofundată asupra viitorului
Uniunii Europene cu 27 de membri, fără Regatul Unit (Brexit), care a culminat prin
Declarația de la Roma din martie 2017 și publicarea unei cărți albe și a unui număr
de documente suplimentare (privind structura cheltuielilor, politica de apărare, uniunea economică și monetară etc.).
Propuneri legislative privind PAC după 2020
Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada
2021-2027 (COM(2018)0322 din 2 mai 2018) a stabilit viitorul buget pentru agricultură. În timp ce Uniunea continuă să consacre o parte semnificativă a bugetului
său pentru agricultură (28,5 % din bugetul total) (a se vedea tabelul de mai jos), se
constată reduceri semnificative ale prețurilor curente (de la -3 la -5 %) și, mai ales,
în termeni reali (-12 până la -15 %), ca urmare a ieșirii Regatului Unit din Uniune
(contribuitor net la buget) și a nevoilor de finanțare care rezultă din noile priorități ale Uniunii (migrație, frontiere externe, frontiere digitale, transport). Pachetul
agricol se ridică la 324,2 miliarde EUR în prețuri constante din 2018, ceea ce ar
trebui comparat cu bugetul aferent perioadei anterioare 2014-2020, minus cheltuielile pentru Regatul Unit (coloana C din tabelul de mai jos) sau cu, ca o altă bază
pentru calcul, bugetul UE-27 pentru 2020 înmulțit cu șapte (coloana B). Primul
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pilon a continuat să aibă prioritate (FEGA, 78,4 %), deși acesta a scăzut cu 7 sau 11
%, dezvoltarea rurală fiind cea mai afectată, cu o scădere de 25 sau 28 %.
La prețuri
constante
2018

A.
UE 28
2014-2020

B.
UE 27
2020 x 7

C.
D.
UE 27
UE 27
2014-2020 2021-2027

E.
% B/D

F.
% C/D

FEGA

309 064

273 743

286 143

254 247

-7 %

-11 %

FEADR

102 004

93 877

96 712

70 037

-25 %

-28 %

Total PAC

411 068

367 621

382 855

324 284

-12 %

-15 %

Total CFM

1 136 105

1 107 138

1 082 320

1 134 583

2%

5%

% PAC

36,1 %

33,2 %

35,3 %

28,5 %

---

---

Viitoarea PAC se va concentra asupra a nouă obiective care să reflecte funcționalitatea sa pe mai multe planuri: economic, de mediu și socio-teritorial. Aceasta ar
menține cei doi piloni ai săi și cele două fonduri agricole pentru a sprijini programele
naționale în funcție de o serie de măsuri alese pe baza unei abordări integrate. În
orice caz, plățile directe (decuplate și cuplate) ar rămâne elementele prioritare ale
noii PAC.
Pe lângă noua guvernanță a PAC, celelalte puncte importante ale propunerii de
reformă sunt următoarele:
• În ceea ce privește primul pilon, redistribuirea sprijinului direct găsește un
nou impuls: Comisia propune o reducere a plăților de la 60 000 EUR și un plafon
obligatoriu pentru sumele de peste 100 000 EUR pe exploatație. În plus, programele de intervenție sectoriale sunt transferate de la organizarea comună a piețelor
(OCP) la noile planuri strategice naționale;
• Noua arhitectură ecologică este mult mai flexibilă în ceea ce privește conceperea și gestionarea sa, care este încredințată autorităților naționale. Acesta ar
avea trei aspecte: noua condiționalitate (obligatorie, dar mai flexibilă în detalii);
programele privind clima și mediul (care ar fi finanțate de FEGA și ar înlocui plățile
ecologice existente) și angajamentele de mediu și climatice (finanțate de FEADR);
• În ceea ce privește al doilea pilon: FEADR nu mai este un fond structural în
cadrul comun al politicii de coeziune; rata de cofinanțare se reduce cu 10 puncte
procentuale; Comisia concentrează intervențiile din motive de simplificare, deși
unele dintre măsuri devin mai puțin vizibile (cum ar fi agricultura ecologică); în
cele din urmă, normele programului Leader se încadrează în domeniul de aplicare
al politicii de coeziune, chiar dacă finanțarea sa este finanțată din bugetul agricol.
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Dezbaterile în curs
Primele reacții la propunerile Comisiei arată un consens larg cu privire la obiectivele propuse, dar prezintă divergențe majore în ceea ce privește mijloacele de a realiza
acest lucru și de a se asigura că gestionarea este mai simplă și mai eficace.
Principalele subiecte de dezacord sunt: reducerile bugetare prevăzute în PAC
pentru perioada 2021-2027 (Parlamentul European și aproximativ douăzeci de țări
cer menținerea bugetului aferent); sfera de aplicare a planurilor strategice naționale, care ar putea fi foarte diferite și care nu ar îndeplini obiectivele stabilite la nivel
european (în special la nivelul mediului); impunerea unui plafon obligatoriu pentru
ajutor, care a fost considerat a fi prea prescriptiv pentru majoritatea statelor membre și organizațiile lor profesionale, mai degrabă în favoarea unei soluții opționale;
nivelul și ritmul convergenței externe a ajutoarelor directe (șapte state membre au
solicitat accelerarea armonizării sprijinului pe hectar al celor 27, dar alte opt state
membre s-au opus cu fermitate acestei abordări); chiar dacă noua condiționalitate
mai strictă și subsidiaritatea suplimentară acordată statelor membre sunt bine primite, sarcinile administrative care rezultă din noile cerințe de performanță ar putea
pune în pericol realizarea obiectivului de simplificare; în cele din urmă, domeniul
de aplicare al anumitor acte delegate și de punere în aplicare propuse este pus sub
semnul întrebării, în special pentru că acestea ar putea depăși competențele de gestionare ale Comisiei.
Rolul Parlamentului European
Reforma PAC pentru perioada 2014-2020 a fost prima reformă la care Parlamentul
a participat în calitate de colegiuitor. Pe baza acestei prime experiențe, Parlamentul
va juca cu siguranță un rol esențial și în cadrul viitoarei reforme. Comisia sa pentru
agricultură și dezvoltare rurală a adoptat deja numeroase rapoarte prospective (referitoare la volatilitate, ocuparea forței de muncă în zonele rurale, inovare, practici
comerciale neloiale, terenuri agricole etc.). La momentul votului privind Comunicarea Comisiei intitulată „Viitorul alimentației și al agriculturii” (P8_TA (2018) 0224
din 30 mai 2018), Parlamentul, reunit în plen, a reiterat faptul că finanțarea PAC
ar trebui menținută la nivelul actual după 2020 [P8_TA (2018) 0226]. În acest context, după numirea raportorilor pentru fiecare act legislativ, Parlamentul a inițiat
imediat examinarea propunerilor legislative din iunie 2018: dna Esther Herranz
(Grupul Partidul Popular European) cu privire la noua arhitectură a PAC; dna Ulrike
Müller (Grupul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa) cu privire la noul
regulament transversal; și dl Eric Andrieu (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European) cu privire la propunerea modificată
de OCP. Cu toate acestea, pare aproape imposibil să se mențină calendarul propus
de Comisie și să se adopte noua PAC înainte de alegerile europene din mai 2019,
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dacă negocierile privind CFM 2021-2027 nu vor progresa între timp. Trebuie remarcat faptul că, fără un acord financiar, reforma PAC nu poate fi finalizată, dată
fiind ponderea bugetară a instrumentelor agricole. În principiu, odată cu stabilirea
pozițiilor celor doi colegislatori după alegerile europene din mai 2019, ar trebui să
se ajungă la un acord instituțional înainte de sfârșitul anului 2020.
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Politica agricolă comună în cifre
Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica agricolă comună (PAC), și anume: industria agricolă și industria alimentară la nivelul statelor membre (tabelul II), integrarea preocupărilor legate de mediu în PAC (tabelul
III), sectorul forestier (tabelul IV), finanțarea și cheltuielile PAC (tabelele I și V) și schimburile comerciale cu produse agricole și alimentare (tabelul VI).
Tabelul I: PAC în cadrul financiar multianual 2014-2020 (UE-28) (excluzând ajustările)
Credite de angajament
(milioane EUR la
2014
prețuri constante
pentru 2011)

2015

A. Total credite de
angajament multianuale
(UE-28)

134 318
(100 %)

135 328 136 050 137 100 137 866 139 078 140 242 959 988
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

Ca procent din VNB
(UE-28)

1,03%

1,02%

1,00%

1,00%

0,99%

0,98%

0,98%

B. PAC — pilonul 1
(FEGA)

41 585
(30,9 %)

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605
277 851
(26,8 %) (28,9 %)

Dintre care: B.1. Plăți
directe:

39 715
(29,1 %)

39 139

38 580

38 007

37 265

36 566

35 881
265 153
(25,6 %) (27,6 %)

Dintre care: B.2.
Cheltuieli legate de piață

2 503
(1,8 %)

2 471

2 449

2 427

2 399

2 342

2 286
(1,6 %)

16 879
(1,7 %)

Dintre care: B.3. Venituri
-633
alocate

-621

-609

-597

-585

-574

-562

-4 181

C. PAC - dezvoltare rurală 12 865
(FEADR)
(9,6 %)

12 613

12 366

12 124

11 887

11 654

11 426
(8,1 %)

84 936
(8,8 %)

D. TOTAL PAC
(Pilonii 1 și 2) (B + C)

54 450
(40,5 %)

53 602

52 787

51 961

50 966

49 989

362 787
49 031
(34,9 %) (37,8 %)

Credite ca procent din
VNB (UE-28)

0,41 %

0,40 %

0,38 %

0,38 %

0,36 %

0,35 %

0,34 %

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2014/
2020

1,00%

0,37 %

Sursă: Comisia Europeană [pe baza Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din
2 decembrie 2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884), precum și a acordului politic la care Parlamentul,
Consiliul și Comisia au ajuns în iunie 2013 (vot în Parlament la 20 noiembrie 2013 - Rezoluția P7_
TA(0455)2013)].  
Notă: Ajustările tehnice ale sumelor inițiale sunt excluse: a se vedea COM(2017)0220 din 24.5.2017
pentru ajustarea tehnică a CFM pentru 2018.  
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Ponderea industriei alimentare din VAB (%)

Locuri de muncă în industria
alimentară (1 000 de persoane)

Venitul factorilor pe unitate
anuală de muncă (EUR/UAM)

Ponderea sectorului primar
din VAB/ PIB (%)

Producția agricolă totală
(milioane de EUR)

Locuri de muncă în agricultură
(1 000 de persoane)

SAU pe exploatație (ha)

Numărul exploatațiilor
(1 000 de exploatații)

Suprafață agricolă utilizată
(SAU) (1 000 ha)

Tabelul II: Cifre de bază privind agricultura și industria alimentară (UE-28)

2013

2013

2013

2016

2016

2016

2016

2016

2012

BE

1 307

37

34,6

55,4

7 990

0,7

31 384

119,7

2,0

BG

4 651

254

18,3

171,8

4 004

4,71

7 446

109,0

3,8

CZ

3 491

26

133,0

118,0

4 918

2,5

20 046

130,5

2,4

DK

2 619

39

67,5

65,8

9 733

1,1

26 234

60,3

1,4

DE

16 700

285

58,6

500,5

52 940

0,6

26 420

913,2

(2011) 1,7

EE

957

19

49,9

17,7

750

2,6

8 053

14,0

2,0

EL

4 857

710

6,8

436,2

10 398

4,0

14 122

128,5

(2011) 3,2

ES

23 300

965

24,1

712,0

46 807

2,8

31 578

482,4

(2011) 2,7

FR

27 739

472

58,7

696,5

70 350

1,6

29 143

648,8

1,9

IE

4 959

139

35,5

107,3

7 420

1,0

17 228

56,6

4,7

IT

12 099

1 010

12,0

810,0

53 407

2,1

19 259

493,7

1,9

CY

109

35

3,1

12,1

686

2,1

16 365

9,5

2,0

HR

1 571

157

10,0

100,6

2 184

4,1

5 947

62,8

—

LV

1 878

82

23,0

51,4

1 316

3,9

5 458

27,9

(2010) 2,4

LT

2 861

172

16,7

94,0

2 835

3,3

5 152

38,7

4,6

LU

131

2

63,0

2,4

413

0,3

19 024

1,3

0,7

HU

4 656

491

9,5

193,1

8 309

4,4

8 594

141,5

2,2

MT

11

9

1,2

1,9

126

1,4

10 903

4,6

1,7

NL

1 847

67

27,4

170,1

27 020

1,8

46 360

141,0

2,8

AT

2 727

140

19,4

172,9

6 810

1,2

16 761

82,9

1,9

PL

14 410

1 429

10,1

1 621,5

22 411

2,7

6 210

542,1

(2011) 2,9

PT

3 641

264

13,8

294,2

6 941

2,2

10 781

103,4

(2011) 2,2

RO

13 056

3 629

3,6

1 902,2

15 444

4,3

3 786

216,1

(2011) 6,1

SI

486

72

6,7

42,3

1 211

2,2

5 620

17,0

1,5

SK

1 901

23

80,7

52,5

2 391

3,7

16 197

54,4

1,7

FI

2 282

54

42,0

71,3

4 314

2,7

20 435

36,8

1,6

SE

3 035

67

45,2

62,4

5 959

1,3

23 766

46,3

1,3

UK

17 327

185

93,6

318,5

27 925

0,6

29 762

416,2

(2011) 1,6

UE-15 124 573

4 439

28,1

4 475,3

--

1,4

24 374

3 736,7

1,9

UE-13 50 040

6 402

7,8

4 379,1

--

3,2

6 079

1 379,9

3,3 (UE-12)

UE-28 174 613

10 841

16,1

8 854,4

405 008

1,5

15 433

5 116,6

2,0 (UE-27)

Surse: Eurostat, „Agriculture, forestry and fishery statistics” (Statistici privind agricultura, silvicultura
și pescuitul), ediția 2017; Comisia Europeană, „CAP Context Indicators 2014-2020, 2017 update”
(Indicatori de context PAC 2014-2020, actualizare 2017).  
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Emisiile de gaze cu efect de
seră provenite de la solurile
agricole
(1 000 t CO2echivalent) și
ponderea din total (%)

Ponderea silviculturii în producția de energie din surse
regenerabile (%)

Ponderea agriculturii în producția de energie din surse
regenerabile (%)

Ponderea SAU dedicată agriculturii ecologice (%)

Intensitate agricolă (EUR per
ha de SAU în prețuri constante ale factorilor de producție)

Teritoriu clasificat ca zonă
vulnerabilă la nitrați (ZVN)
(%)

Ponderea SAU clasificată ca
zonă Natura 2000 (%)

Tabelul III: Indicatori agroecologici de bază (UE-28)

2016

2012

2015

2016

2015

2015

2015

BE

7,2

76,2

1 317,4

5,8

28,2

39,6

10 709 (9,3 %)

BG

22,4

34,6

179,8

3,2

1,5

57,1

5 116 (9,4 %)

CZ

6,6

41,6

299,0

14,0

18,1

69,0

7 587 (6,3 %)

DK

4,7

100,0

818,1

7,7

3,6

45,1

14 086 (27,1 %)

DE

10,6

100,0

582,9

6,8

26,6

31,0

99 936 (11,3 %)

EE

5,7

7,2

169,5

18,0

0,0

94,0

1 489 (9,5 %)

EL

18,7

24,3

379,1

6,7

4,7

36,1

7 152 (7,7 %)

ES

16,8

16,2

316,4

8,5

6,2

31,2

34 677 (11,7 %)

FR

8,3

45,5

470,6

5,3

11,8

45,1

83 654 (19,9 %)

IE

3,7

100,0

299,1

1,7

3,0

20,5

24 643 (38,4 %)

IT

10,8

12,6

520,3

14,2

8,3

31,2

24 997 (6,3 %)

CY

6,1

5,3

943,8

4,9

9,7

5,5

558,5 (6,8 %)

HR

25,7

nedisponibil

246,0

6,1

1,9

68,8

2 542 (13,7 %)

LV

6,6

12,8

190,6

13,4

6,2

86,2

6 098 (48,1 %)

LT

4,6

100,0

162,1

7,5

8,9

82,2

6 467 (48,3 %)

LU

21,1

100,0

526,9

3,3

14,2

48,7

670 (6,8 %)

HU

14,7

56,2

285,6

3,5

10,0

77,5

6 032 (11,1 %)

MT

7,9

100,0

3 574,6

0,2

9,3

0,0

67 (3,0 %)

NL

4,3

100,0

2 363,9

2,9

37,8

28,3

26 312 (13,0 %)

AT

11,5

100,0

385,6

21,3

7,1

48,1

7 443 (10,1 %)

PL

11,5

4,5

338,2

3,7

10,0

72,6

28 665 (8,0 %)

PT

18,1

3,7

220,4

6,8

4,6

50,2

7 279 (12,1 %)

RO

12,7

57,8

163,5

1,7

2,4

59,3

16 339 (16,6 %)

SI

23,2

100,0

249,4

9,1

2,2

57,5

1 696 (15,1 %)

SK

16,0

29,8

249,1

9,8

18,7

55,9

1 926 (5,5 %)

FI

1,2

100,0

318,3

10,5

4,7

76,0

13 657 (46,3 %)

SE

4,1

19,8

357,1

18,3

0,9

49,7

6 629 (20,8 %)

UK

2,5

43,6

415,4

2,8

7,2

32,3

46 597 (9,4 %)

UE-15

10,2

48,6

484,3

7,4

--

--

--

UE-13

12,8

35,7 (UE-12)

250,9

5,0

--

--

--

UE-28

11,0

45,3 (UE-27)

416,7

6,7

11,7

44,6

493 032 (12,3 %)

Sursă: Comisia Europeană, „CAP Context Indicators 2014-2020, 2017 update” (Indicatori de context
PAC 2014-2020, actualizare 2017).  
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Volumul total de lemn brut
exploatat (1 000 m³, 2010)

Păduri și alte terenuri
împădurite pe cap de
locuitor (ha, 2015)

Regimul de proprietate
asupra pădurilor: păduri în
proprietate publică
(1 000 ha, 2010)

Alte terenuri
(1 000 ha, 2015)

Alte terenuri împădurite[2]
(1 000 ha, 2015)

Păduri[1]
(1 000 ha, 2015)

Stat membru UE-28

Tabelul IV: Date de bază privind pădurile din UE

Austria
3 869
153
4 221,5 878,5
0,47
18 614
Belgia
683,4
35,7
2 308,7 317,2
0,06
3 690,9
Bulgaria
3 823
22
7 011
3 286
0,53
5 863,6
Croația
1 922
569
3 105
1 376
0,59
5 714
Cipru
172,7
213,5
538
118,9
0,34
—
Republica Cehă 2 667,4 0
5 054,2 2 036,7
0,25
15 773,4
0,12
2 621,5
Danemarca
612,2
45,5
3 585,3 139,4
Estonia
2 232
223,6
2 067,2 922,8
1,85
5 889
Finlanda
22 218 801
7 370
6 744
4,23
48 801,8
Franța
16 989 590
37 187
4 064
0,27
54 020
Germania
11 419 0
23 442
5 932
0,14
53 267,7
2 636
6 351
2 907
0,59
1 238,6
Grecia
3 903
Ungaria
2 069,1 121,3
7 113,2 1 178
0,22
5 709,5
Irlanda
754
47,2
6 087,8 386,2
0,17
2 476,4
Italia
9 297
1 813
18 304
3 032
0,19
—
Letonia
3 356
112
2 750
1 755
1,72
11 429
Lituania
2 180
104
3 983,5 1 333
0,77
6 415,2
Luxemburg
86,8
1,4
170,9
41
0,16
284,9
Malta
0,3
0
31,7
0,3
0,00
—
Țările de Jos
376
0
2 999
181,3
0,02
1 030,2
Polonia
9 435
0
21 187
7 643
0,24
36 746,6
Portugalia
3 182,1 1 725,1
4 118,3 98,3
0,47
10 210,7
România
6 861
90
16 051
4 363
0,35
13 923
Slovacia
1 940
0
2 870
973,9
0,36
9 073,8
Slovenia
1 248
23
743
315,4
0,62
3 063,4
Spania
18 417,9 9 208,8
22 253,3 5 332,8
0,59
15 610,3
Suedia
28 073 2 432
10 528
6 822
3,18
69 700
Regatul Unit
3 144
20
21 029
868
0,05
9 379,6
UE-28
160 931 29 987
242 461 64 372
0,36
410 547,1
Sursă: „State of Europe’s Forests 2015” (Starea pădurilor europene în 2015), Conferința ministerială
pentru protecția pădurilor din Europa.  
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Tabelul V: Cheltuielile aferente PAC defalcate pe state membre

1. Defalcare pe state membre. Ajutoare directe/pie- 2. Procentul exploatațiilor
țe și alte măsuri pe 2017 / dezvoltare rurală 2017 care beneficiază de ajutoa(milioane EUR)
re directe din FEGA (2016)

a. Ajutoare
Stat
directe UE-28
membru
(primul pilon
- FEGA)

c. Total
b. Total
FEADR
primul pilon UE-27 (al
FEGA UE-28
doilea
[inclusiv (a.)]
pilon)

(b+c) %
din
totalul
UE

d. Cu
ajutor
≤ 5 000
EUR

e. Cu
ajutor ≤
000 20
EUR

f. Cu
ajutor ≥
000 50
EUR

BE
508,6
592,8
371,1
1,1
33,62
73,00
4,38
BG
774,1
811,6
194,5
1,8
70,00
91,20
4,26
HR
198,9
209,3
150,2
0,6
93,19
99,22
0,17
CZ
837,5
865,3
259,3
2,0
58,96
81,26
10,24
DK
844,3
865,5
99,9
1,7
47,81
72,72
12,82
DE
4 846,6
5 048,3
951,0
10,8
44,06
80,43
4,41
EE
113,9
124,4
99,4
0,4
81,21
92,97
2,69
EL
2 021,5
2 111,6
708,0
5,1
83,05
98,21
0,15
ES
5 063,9
5 619,7
702,7
11,4
74,05
92,29
1,68
FR
7 365,4
8 005,5
1 753,8
17,5
29,31
59,49
8,95
IE
1 208,3
1 232,2
254,6
2,7
44,27
88,65
1,35
IT
3 795,0
4 444,3
790,3
9,4
82,85
95,90
1,19
CY
49,7
57,0
14,6
0,1
94,48
98,94
0,18
LV
203,8
218,7
162,5
0,7
90,47
97,48
0,77
LT
437,2
449,9
254,0
1,3
87,89
97,73
0,51
LU
33,3
34,6
8,8
0,1
27,58
61,19
5,25
1 312,4
196,6
2,7
79,14
93,26
2,46
HU
1 257,6
MT
5,0
5,7
2,1
0,0
96,89
99,20
0,08
NL
734,7
822,0
57,6
1,6
32,48
71,52
4,04
AT
692,6
721,8
478,4
2,1
60,00
94,87
0,37
PL
3 354,8
3 482,8
573,6
7,3
88,52
99,06
0,23
PT
654,9
770,2
524,2
2,3
87,57
96,38
1,27
RO
1 690,7
1 828,4
1 569,2
6,1
95,78
98,77
0,47
SI
135,8
144,5
80,2
0,4
89,81
99,14
0,10
SK
432,1
443,8
167,9
1,1
75,36
86,62
8,50
FI
523,4
537,8
319,2
1,5
47,90
87,56
1,99
SE
685,7
707,1
104,3
1,5
60,06
84,08
4,60
UK
3 082,0
3 172,4
537,8
6,7
32,51
69,30
9,88
UE-28
41 551,2
44 639,4
11 051,8
100,0
76,80
92,73
1,81
Surse: Coloanele (a) și (b): Comisia Europeană, „11th Financial Report on the European Agricultural
Guarantee Fund — EAGF 2017” (Al 11-lea raport financiar privind Fondul european de garantare
agricolă – FEGA 2017). Coloana (b) nu include cheltuielile făcute direct de Comisie (63,9 milioane
EUR în 2016).  
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Coloana (c): Comisia Europeană, „11th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural
Development — EAFRD 2017” (Al 11-lea raport financiar privind Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală — FEADR 2017), total plăți efectuate de statul membru, tabelele 10a (perioada
2007-2013) și 10b (perioada 2014-2020).  
Coloanele (d), (e) și (f): Comisia Europeană, „Indicative Figures on the Distribution of Aid, by sizeclass of aid, received in the context of direct aid paid to the producers in accordance with Council
Regulation (EC) 1307/2013 — Financial Year 2016” (Cifre indicative privind distribuția ajutorului,
pe dimensiunea categoriei de ajutor, primit în contextul ajutorului direct plătit producătorilor în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1307/2013 al Consiliului – Anul fiscal 2016).  
Tabelul VI: Schimburi comerciale cu produse agricole și alimentare în UE-28
pe țări selecționate (2017)
SCHIMBURI
B. Exporturi
A. Importuri
% din
% din
Balanță
COMERCIALE
(milioane
(milioane EUR) rândul 2
rândul 2
(B-A)
EXTRA-UE28
EUR)
1. Totalul schimburilor
1 855 907
—
1 878 779
—
22 872
comerciale
2. Schimburi
comerciale cu produse 117 466
100
138 059
100
20 593
agricole și alimentare
% schimburi comerciale
cu produse agricole și 6,3 %
—
7,4 %
—
90,0 %
alimentare (2/1)
Materii prime/produse
81 526
69,4 %
47 588
34,4 %
-33 938
primare
Procesate (inclusiv vin) 12 816
10,9 %
26 754
19,4 %
13 938
Preparate alimentar și
10 577
9,0 %
48 458
35,1 %
37 881
băuturi
Necomestibile
12 547
10,7 %
15 260
11,1%
2 713
ȚARA
5 688
4,8 %
285
0,2%
-5 403
Argentina
10,1 %
1 691
1,2 %
-10 121
Brazilia
11 812
China
5 407
4,6 %
11 978
8,7 %
6 571
India
3 432
2,9 %
883
0,6 %
-2 590
4,5 %
773
0,6 %
-4 524
Indonezia
5 297
Japonia
329
0,3 %
6 421
4,7 %
6 092
Rusia
1 285
1,1 %
6 517
4,7 %
5 232
Elveția
4 659
4,0 %
8 213
6,0 %
3 544
Turcia
4 493
3,8 %
3 677
2,7 %
-816
Ucraina
5 499
3,6 %
1 815
1,2 %
-3 684
Statele Unite ale
9,4 %
21 958
15,9 %
10 961
10 997
Americii
ȚĂRI SELECȚIONATE 56 151
50,1 %
64 211
46,5 %
-5 313
Sursă: Comisia Europeană (DG AGRI), „Agri-Food Trade Statistical Factsheet. UE - extra UE-28, martie
2018; „Monitoring EU Agri-Food Trade: Developments until December 2016” (Monitorizarea
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schimburilor comerciale ale UE cu produse agricole și alimentare: evoluții până în decembrie 2016);
„Trade Statistics 2017 — DG AGRI (Trade picture files by country – Main EU partners) - [Date
statistice privind schimburile comerciale pe 2017 - DG AGRI (dosare comerciale pe țară – principalii
parteneri ai UE)].  
[1]„Pădure”: o întindere de mai mult de 0,5 ha, cu arbori de o înălțime mai mare de 5 metri și un
coronament de peste 10 % sau cu arbori care ar putea atinge aceste praguri in situ.
[2]„Alte terenuri împădurite”: teren care nu poate fi clasificat ca pădure, care se întinde pe mai mult
de 0,5 ha, cu arbori de o înălțime mai mare de 5 metri și un coronament de 5-10 % sau cu arbori care
ar putea atinge aceste praguri in situ sau care este acoperit în proporție de peste 10 % de tufe, arbuști
și copaci.

Politica Agricolă Comună – la mijlocul perioadei
de implementare și cum ar putea evolua după 2020
Daniela Giurca

Realitatea agricolă și rurală europeană, caracterizată printr-o diversitate de tipuri de agriculturi și persistența decalajelor de dezvoltare între
zonele rurale, precum și provocările climatice și economice actuale, pe
fundalul implementării noii Politici Agricole Comune, impun continuarea procesului de reformă și ajustare început în 2014. În luna octombrie
2017, s-a încheiat o prima etapă privind aspectele financiare ale componentei agricole și rurale din Regulamentul Omnibus. De asemenea,
în decursul anului 2017 Comisia a demarat o consultare publică, iar pe
baza acesteia, la finalului anului, a elaborat o comunicare „Viitorul alimentației și agriculturii”, prin care prezintă direcțiile și orientările Politicii Agricole Comune după 2020, așa cum au rezultat în urma consultării
publice. Această Comunicare deschide drumul dezbaterilor privind viitorul PAC. Lucrarea își propune să prezinte pe scurt aceste modificări
și să prezinte punctele sensibile și de interes pentru România pentru
viitoarele dezbateri.
Realitatea agricolă și rurală europeană caracterizată printr-o diversitate de
tipuri de agriculturi și persistența decalajelor de dezvoltare între zonele rurale și
între zonele ubane și rurale, precum și provocările climatice și economice actuale, pe fundalul implementării noii Politici Agricole Comune, impun continuarea
procesului de reformă și ajustare început cu prin Reforma Cioloș. În urma unor
negocieri intensive în cadrul a patru triloguri desfășurate în vara și în toamna
anului 2017, Comisia, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu
privire la dispozițiile agricole, în 12 octombrie 2017. Deoarece negocierile referitoare la alte părți ale propunerii „Omnibus” 1 nu au fost la acea dată finalizate,
Adoptată de Comisie în septembrie 2016, propunerea „Omnibus” conține o serie de modificări ale Regulamentului financiar și ale altor regulamente referitoare la cheltuieli, inclusiv ale celor
patru regulamente privind Poitica Agricolă Comună. Acest regulament modifică regulamentul finan1
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și pentru că o serie de state membre și-au propus să aplice cât mai curând posibil propunerile deja aprobate, Parlamentul European și Consiliul au acceptat să
separe dispozițiile agricole de Regulamentul „Omnibus” și să le adopte ca pe un
regulament de sine stătător, care a intrat a în vigoare la 1 ianuarie 2018. Având
la indemână un instrumentar de politici revizuit și agreat, rămâne la latitudinea
fiecărui stat membru să decidă dacă dorește să-l utilizeze în mod potrivit nevoilor
fermierilor începând cu 2018.
De asemenea în decursul anului 2017 Comisia a demarat o consultare publică
pe pe baza căreia, a făcut o comunicare „Viitorul alimentației și a agriculturii”2 în care
sunt prezentate care ar trebui să fie direcțiile și orientările Politicii Agricole Comune după 2020, așa cum au rezultat în urma consultării publice. Această Comunicare deschide drumul dezbaterilor priviind viitorul PAC, chiar dacă încă valoarea
bugetului nu este încă certă. Comisia a prezentat propunerea legislativă a PAC la 1
iunie 2018, raportorii au finalizat rapoartele în noiembrie iar amendamentele s-au
depus în Parlament până în 3 decembrie 2018. Comisia AGRI intenționează să voteze aceste amendamente la mijlocul lunii februarie 2019 și aibă o rezoluție votată
în plen în martie, inaintea încetării mandatului, rezoluție care ar deveni viitorul
mandat de negociere al viitorului parlament.
De ce era nevoie de o nouă reformă?
De peste 50 de ani, Politica Agricolă Comună (PAC) rămâne una dintre politicile
europene comune importante, atât din punct de vedere al bugetului (în perioada
2014–2020 au fost alocate 435,6 miliarde de Euro, 39% din bugetul total al UE) dar
și a impactului asupra populației (fermieri și consumatori), fiind practic una dintre
politicile comune, care au stat la baza formării Uniunii Europene.
Politica Agricolă Comună şi-a îndeplinit cu succes obiectivele iniţiale, şi anume
de a asigura aprovizionarea cu produse alimentare de bună calitate, sigure şi la preţuri accesibile, susţinând totodată agricultorii europeni ca să le producă.
Implementarea Politicii Agricole Comune implică luarea deciziilor în comun
la nivelul UE, la nivel naţional sau nivel regional. Pentru acţiunile legislative, baza
competențelor PAC se regăseşte în tratatele semnate de statele membre, în cazul
României în articolul 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană în care sunt enunțate și obiectivele: creşterea productivităţii agriculturii prin promovarea progresuciar, care reglementează execuția bugetului UE și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv din domeniul
agriculturii și dezvoltării rurale. Regulamentul „Omnibus” simplifică și consolidează actualele norme
ale UE în ceea ce privește o gamă largă de aspecte legate de agricultură, de la gestionarea riscurilor la
acordarea de sprijin tinerilor fermieri, și este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri de simplificare și
de modernizare puse în aplicare de către Comisie.
2
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of cap/future_of_food_and_
farming_communication_en.pdf
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lui tehnic, prin asigurarea dezvoltării raţionale a producţiei agricole, precum şi prin
utilizarea optimă a factorilor de producţie şi, în special, a forţei de muncă; asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaţia agricolă, în special prin sprijinirea
venitului individual al lucrătorilor din agricultură;stabilizarea pieţelor;garantarea
siguranţei aprovizionării; asigurarea unor preţuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.
Din 1962, PAC a trecut prin mai multe reforme, capacitatea sa de adaptare fiind elementul care îi asigură de fapt longevitatea. Forţele motrice ale transformării
PAC au fost constituite succesiv din obiectivele originale (aşa cum erau menţionate
în Tratatul de la Roma) urmate de expansiunea producţiei peste nivelul consumului (care a condus la creşterea stocurilor de intervenţie în anii 1970 şi 1980), apoi
extinderile succesive, limitările bugetare, constrângerile Organizației Mondiale a
Comerțului (privind accesul pe piaţă, subvenţiile la export şi subvenţiile interne
acordate fermierilor) legate de Runda Uruguay, îngrijorările legate de mediu, obiectivele sectorului agricol şi ale statelor membre de a menţine nivelul sprijinului pentru fermieri și schimbările și rolului guvernelor în societatea europeană.
Realitatea unei Uniuni Europene cu 28 de state membre (și din 2019 cu ieșirea unui contributor net-Regatul Unit), cu decalaje mari de dezvoltare şi valorificare a potenţialului agricol, cu o diversitate de tipuri de agriculturi și diferențe
semnificative între zonele rurale, a impus o nouă reformă substanțială începând cu
2014 - „Reforma Cioloș”, prima de amploare după „Agenda 2000”. Această reformă
s-a axat pe atingerea a trei obiective majore: producţia alimentară viabilă, managementul durabil al resurselor naturale şi acţiunile legate de climă şi dezvoltarea
teritorială echilibrată (prin intermediul celor doi piloni 1 - plăţi directe şi măsuri de
gestionare a pieţei şi pilonul 2 - dezvoltare rurală).Principiile politicii agricole comune în perioada 2014 -2020 vizează: o mai bună direcţionare a sprijinului pentru
susţinerea veniturilor fermierilor, în vederea dinamizării creşterii şi ocupării forţei
de muncă; instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate şi cu o capacitate
de reacţie sporită pentru a face faţă noilor provocări economice; plăţi pentru a proteja productivitatea şi ecosistemele şi pentru a consolida durabilitatea sectorului
agricol din punct de vedere ecologic; investiţii suplimentare pentru cercetare şi inovare pentru o agricultură mai competitivă;un lanţ alimentar mai competitiv şi mai
echilibrat – pentru a consolida poziţia fermierilor prin sprijinirea organizaţiilor de
producători, a organizaţiilor interprofesionale şi dezvoltarea circuitelor scurte între producători şi consumatori; continuarea încurajării măsurilor de agro-mediu
funcţie de specificitatea teritorială (2 din cele 6 priorităţi ale politicii de dezvoltare
rurală sunt protejarea şi refacerea ecosistemelor şi acţiunile de combatere a efectelor schimbărilor climatice);facilitarea instalării tinerilor fermieri, pentru a susţine
crearea de locuri de muncă şi pentru a încuraja generaţiile tinere să se implice în
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sectorul agricol; stimularea ocupării forţei de muncă în mediul rural şi a spiritului
antreprenorial; o mai mare atenţie acordată zonelor dezavantajate din punct de vedere natural, prin intermediul unei indemnizaţii suplimentare care să completeze
celelalte ajutoare care se acordă deja în cadrul politicii de dezvoltare rurală;o politică mai simplă şi mai eficace prin simplificarea unor mecanisme. Concret, reforma
Cioloș a ţintit transformarea acestei politici spre mai multă echitate (în interiorul dar şi
între statele membre) şi mai aproape de protejarea mediului.
Retrospectiv, se poate constata că PAC a avut succes din punct de vedere al integrării agriculturii în economie atât în cadrul UE cât şi în economia mondială, însă
fermierii au fost nevoiți să înveţe în fiecare zi cum să se adapteze într-un mediu
aflat în continuă schimbare, iar legiuitorii și-au dorit să îi ajute să facă față acestei
dinamici astfel că în această încercare, PAC a devenit tot mai complicată, greu de
înțeles și împlementat. Instrumentarul PAC s-a schimbat odată cu reformele, volumul și ponderea sprijinului fiind diferit de la o reformă la alta.
Analiza documentelor publice referitoare la schimbările la mijlocul perioadei
(Mid Term Review) de implemntare a PAC 2014–2020 și Comunicarea Comisiei
referitoare la PAC -post 2020, precum și diferitele poziționări publice ale actorilor
naționali sau europeni față de aceste documente, pot oferi o baza solidă pentru
construirea unor scenarii care să stea la baza deciziilor în perioada fierbine a negocierilor care vor urma în paralel cu ieșirea Marii Britanii din UE, perioadă de foc
pentru România, care va deține Președinția rotativa a UE. începând cu 2019.
Analiza la mijlocul perioadei de implementare și principalele schimbări
(regulamentul omnibus)
La mijlocul procesului de implementare a unei noi filosofii politice și în contextul
ieșirii Marii Britanii din UE, era firesc să se demareze un proces de evaluare, reflecţie şi dezbateri cu privire la viitorul PAC după 2020 și după BREXIT. Așadar anul
2017 a fost unul al consultărilor privind impactul măsurilor actualei PAC referitor
la atingerea obiectivelor generale şi specifice, pentru a identifica nevoia unor schimbări (pe parcursul perioadei de implementare) și în contextul iminenței reducerii
bugetului post 2020, dar și un an al continuării schimbării legislației PAC, pe baza
problemelor identificate în implementarea PAC, dar și un al în care s-au elaborat o
serie de documente de reflecție și studii pregătitoare pentru lansarea propunerilor
bugetare și propunerilor de regulamente, așteptate la mijlocul anului 2018. Pe baza
analizării acestora vom prezenta pe scurt principalele idei.
Din 2015 până în 2017, au avut loc 4 etape majore de modificări ale Politicii
Agricole Comune, mare parte foarte tehnice, dintre care amintim câteva:
• Martie 2015 - primul an de implementare a introdus mai multă flexibilitate
pentru a ușura implementarea noilor reglementări cum ar fi: extinderea perioadei
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pentru depunerea cererilor pentru plăți directe, flexibilitate pentru Statele Membre în stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru plățile cuplate, dar și posibilitatea
transferului de fonduri între diferite măsuri;
• Mai 2015 - schimbări în ghidul Sistemului Integrat de Administrare şi Control
(IACS), care au fost efective odată cu cererile din 2015 în special pentru Zonele de
Interes Ecologic, pentru controalele la fața locului, pentru Sistemul de Identificare al
Parcelelor și pentru cererile de plată (inclusiv pentru a permite cereri în numele mai
multor fermieri) practic 6 simplificări importante pentru fermieri și administrație;
• Finele anului 2015 - începutul anului 2016 - amendamente ale regulamentelor care vizează Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), prin care se
permite Statelor Membre să facă controale preventive încrucișate, ca parte a sprijinirii cererilor de plată, dând posibilitatea aplicanților să-și corecteze eventualele
erori și în consecință să se reducă riscul penalităților, de asemenea s-a introdus
principiul proporționalității penalităților, mult mai echitabil (mai ales pentru fermierii mici) comparativ cu sistemul anterior mai rigid și „cartonașul galben”, preventiv, pentru cei care au greșit cu o supradeclarare minoră. Totodată, s-a permis
Statelor Membre care au avut puține erori la cererile de plată, să opteze pentru
reducerea eșantioanelor de control la fața locului, toate aceste schimbări fiind valabile odată cu cererile anului 2016. S-au făcut de asemenea simplificări substanțiale pentru sprijinul cuplat și schemele de plăți pentru tinerii fermieri, dând o mai
mare flexibilitate pentru eligibilitatea beneficiarilor și transferării sumelor între
schemele de plăți cuplate voluntar. Pentru programele de dezvoltare rurală s-au
simplificat cerințele de publicitate pentru micii beneficiari și regulamentele pentru
instrumentele financiare. Toate aceste modificări au fost în beneficiul fermierilor,
dar și a simplificării administrative;
• Finele anului 2016 - începutul lui 2017 - s-a demarat simplificarea condițiilor
pentru plățile de înverzire, după o consultare prealabilă și s-au consolidat o serie de
reglementări privind sprijinul de piață de la 200 la 40 (acordarea licențelor de export/
import, intervențiile și stocarea publică, scheme de sprijin pentru vinificație etc).
O etapă importantă pentru revizuirea Politicii Agricole Comune a avut loc în
Octombrie 2017, în cadrul trialogului dintre cele trei instituții ale Uniunii Europene, privind aspectele financiare ale componentei agricole şi rurale din Regulamentul Omnibus, în care s-a ajuns la un compromis privind reformarea Regulamentului
financiar, separat de celelalte capitole, pentru a putea fi în vigoare la începutul anului 2018. Modificările propuse nu schimbă cu nimic orientarea și obiectivele reformei Cioloș, dar acordul agreat este echivalent ca valoare cu revizuirea Politicii
Agricole Comune la mijlocul perioadei (Mid Term Review).
Măsurile propuse și agreate vin în continuarea procesului de simplificare a Politicii Agricole Comune (deja începută gradual încă din primul an de implementare)
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pentru reducerea sarcinii administrative a autorităților naționale și pentru măsuri
mai simple pentru fermieri.
Printre modificări le semnalăm pe cele mai importante și anume: includerea
unui instrument sectorial pentru stabilizarea veniturilor prin care statele membre își pot elabora un instrument adaptat pentru un anume sector, pe care intenționează să îl facă mai atractiv atât pentru fermieri, cât și pentru administrații.
Propunerea răspunde, de asemenea și nevoii de a oferi mijloace mai eficiente de
sprijin pentru agricultori în perioadele de criză a pieței; introducerea unor reguli
mai simple pentru accesarea împrumuturilor și a altor instrumente financiare pentru a oferi un impuls pentru o mai bună utilizare a acestora și în sectorul agricol și
pentru asigurarea unui acces sporit la capital pentru agricultori, în special pentru
tinerii agricultori pentru care accesul la credite este o problemă continuă. Scopul
general este de a asigura o mai bună orientare a banilor publici și de a crește competitivitatea sectorului agricol; disponibilitatea mai rapidă a fondurilor UE, astfel că
proiectele de investiții sau cele legate de criza refugiaților pot fi eligibile la finanțare
din partea UE de la data evenimentului, aceeași flexibilitate se va aplica și în cazul
evenimentelor catastrofale din zonele rurale.
Referitor la plățile directe se va oferi o mai mare flexibilitate statelor membre
în ceea ce privește definirea „fermierului activ” practic, vor putea să decidă dacă
doresc sau nu, să continue să aplice definiția existentă a „fermierului activ” sau
dacă o schimbă începând cu 2018. Pentru tinerii fermieri se renunță la limitarea
numărului de hectare/fermă dacă plățile se încadrează în plafonul de 2%. Pentru
țările care se aplică Schema Simplificată de Plată se creează posibilitatea utilizării
fondurilor necheltuite în cadrul acesteia. Pentru plățile cuplate voluntar se creează
posibilitatea ca începând din 2018 acestea să poată fi decuplate în situații de criză.
De asemenea sprijinul direct poate fi redus sau eliminat pentru agricultorii care
nu respectă anumite standarde europene în domeniile sănătății publice, sănătății
animalelor și plantelor, mediului și bunăstării animalelor.
Schimbările agreate în acordul Omnibus în ceea ce privește măsurile de piață
vor asigura îmbunătățiri importante prin politicile din domeniul concurenței și vor
oferi o viziune pentru evoluția viitoare a sectorului agricol și rural al UE, bazată atât
pe realitățile economice, cât și pe obiectivele strategice inițiale, deschizând calea
pentru o reechilibrare substanțială a forțelor în cadrul lanțului agroalimentar din
UE, prin extinderea pachetului de politici pentru lapte (dovedit ca bună practică)
implementat în 2010 spre toate sectoarele agricole. Fermierii vor avea dreptul să
aibă contracte pe filieră prin care să se stabilească clar prețul și volumul de marfă.
De asemenea fermierii vor putea să-și unească forțele pentru a-și vinde împreună produsele, stabilind cantități și standarde de calitate în cadrul organizațiilor de
producători, acționând astfel ca o singură entitate economică la fel ca ceilalți actori
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din lanțul alimentar (procesatori și comercianți cu amănuntul). În plus, dialogul
din cadrul lanțului alimentar va fi consolidat de noile prerogative ale organizațiilor
interprofesionale, în special pentru a stabili ponderea valorii adăugate pe filieră,
indiferent de fluctuația piețelor. Dialogul sporit și noile reglementări din domeniul
concurenței ar trebui să pună capăt „luptelor” dintre actorii lanțurilor alimentare
și să creeze condițiile pentru o mai mare solidaritate între ei, pentru a face față mai
bine volatilității pieței.
Pentru vânzarea produselor agricole, acordurile, deciziile și practicile privind
clauzele de partajare a valorii prevăd și o formulă de preț determinabilă, bazată în
special pe criterii obiective de piață. Asociațiile de producători recunoscute pentru
negocierea pe filiere pot solicita avizul Comisiei Europene privind compatibilitatea
acestor acorduri, decizii și practici comerciale cu obiectivele prevăzute la articolul
39 din TFUE.
Se va putea acorda asistență financiară națională, suplimentară fondului operațional, pentru încurajarea înființării grupurilor şi organizațiilor de producători,
în regiunile în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și
legumelor este cu mult sub media UE.
S-au făcut o serie de modificări pentru programele operaționale din cadrul
programului „Legume şi fructe” și anume un program de reducere voluntară a producției. În cazul unor dezechilibre grave pe piață și în cazul în care tehnicile de producție permit acest lucru, Comisia poate decide să acorde ajutoare producătorilor
care reduc livrările de produse pe piață. Simplificarea gestionării cotelor de import
(publicarea informațiilor pe internet).
În ceea ce privește reziliența și gestionarea riscurilor, amendamentele incluse
în Omnibus, oferă o schimbare de paradigmă pentru Politica Agricolă Comună care
va permite o gestionare îmbunătățită și mai credibilă a riscurilor climatice la nivel
european, o necesitate stringentă în contextul schimbărilor climatice. Practic începând cu 2018 este la latitudinea fiecărui stat membru să utilizeze această oportunitate și să dedice resurse adecvate pentru asigurările climatice, dar și să facă aceste
măsuri mai atractive pentru fermieri. Noul cadru legislativ va oferi posibilitatea
declanșării compensațiilor din asigurări la pierderi de 20% din valoarea producției,
iar cofinanțarea primei de asigurare va fi de 70%. Aceste scheme de asigurări sunt
eficiente din punct de vedere al costurilor: evaluările de impact au arătat că pentru sprijinul fermierilor din UE pentru protejarea eficientă împotriva înghețului,
secetei și inundațiilor ar fi nevoie de 5% din bugetul actual al PAC, sumă care ar
aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește protecția fermierilor în fața
unor riscuri constante.
În ceea ce privește riscurile de piață, îmbunătățirea instrumentelor sectoriale
de stabilitate a veniturilor, va deschide calea pentru anumite sectoare (producători
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și procesatori) de a dezvolta scheme care protejează într-un mod pragmatic veniturile agricole în caz de criză. Aceste scheme se vor baza pe indicatori care să permită
un răspuns rapid, și care vor viza sectoare specifice (zahăr, lapte etc.) acoperite de
un fond la nivelul fermei, dar nu mai mult de 20% pierderi din întreaga activitate,
fond care va fi cofinanțat din PAC pentru contribuțiile anuale. Va fi necesar ca actorii economici să acceseze aceste noi instrumente de stabilizare a veniturilor iar
statele membre să-și stimuleze accesarea lor prin intermediul programelor lor de
dezvoltare rurală.
În Uniunea Europeană, 1,1 milioane de ferme (20% din total) produc mai mult
de 88% din produsele alimentare - majoritatea acestor ferme sunt ferme familiale și
mijlocii sau mici de peste 19 de hectare. Aceste ferme, conectate la piețele locale, regionale, europene sau globale, au înregistrat o scădere puternică a competitivității
lor în ultimii ani și este nevoie să se redreseze urgent, astfel încât să poată investi și
să se pregătească să facă față provocărilor viitoare, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului. O Politică Agricolă Comună mai orientată spre gestionarea riscurilor va avea un rol decisiv în următorii ani, oferind fermierilor - ca antreprenori și
din ce în e mai mult manageri științifici de sisteme vii- toate instrumentele de care
au nevoie pentru a spori atât economia, cât și durabilitatea ecologică a fermelor lor.
Aceste schimbări sunt efective chiar din acest an 2018, astfel că este practic la
latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă dorește să îmbunătățească situația agricultorilor, în fața riscurilor climatice și volatilității piețelor, fenomene care
afectează în mod regulat fermierii. Este o chestiune practic de voință politică deoarece instrumentarul de politici există, el trebuie doar utilizat și promovat pentru
interesul fermierilor.
Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale nu s-a grăbit în acest an să ofere
posibilitatea fermierilor să utilizeze toate aceste oportunități oferite de Politica
Agricolă Comună pentru a accesa 2 chiar din 2018 noile scheme. De interes ar fi
includerea instrumentelor financiare a măsurilor de gestionarea riscurilor și redefinirea
rolului organizaţiilor interprofesionale și al contractelor de filiere. De asemenea utilizarea noilor instrumente puse la dispoziția organizațiilor de producători ar putea contribui
la dezvoltarea acestora.
Reforma post 2020
Amplele consultări publice lansate în 2017 și evaluările pe baza acestora, au confirmat realizările importante ale reformei PAC mai ales în ceea ce privește creșterea
competitivității produselor europene prin reducerea decalajului prețurilor agricole
comunitare față de cele mondiale, asigurarea consumului intern de produse agroalimentare și consolidarea poziției de exportator net de produse agroalimentare
(chiar și după eliminarea subvențiilor la export). De asemenea este o certitudine
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că PAC a asigurat o stabilitate relativă a veniturilor fermierilor în pofida unui mediu economic cu venituri şi prețuri foarte volatile. Pe lângă aceste realizări au fost
însă semnalate și o serie de deficiențe care ar trebui remediate. Astfel, chiar dacă
s-au înregistrat unele progrese, performanța ecologică a agriculturii europene are
nevoie de îmbunătățiri suplimentare. De asemenea creșterea productivității a fost
determinată în principal de reducerea forței de muncă din sector și mai puțin de
cercetare sau inovare. Subiecte precum echitatea, nivelul de susținere, simplificarea și debirocratizarea, sunt încă intens dezbătute în societatea europeană. Practic
analiza rezultatelor consultării publice a subliniat importanța celor trei dimensiuni
ale durabilității (economică, de mediu și socială) și le-a legat de o nevoie sporită de
modernizare și simplificare a politicii.
În noiembrie 2017 Comisia Europeană a prezentat Comunicarea cu privire la
viitorul agriculturii și al sectorului alimentar post 2020.Comunicarea este structurată pe trei capitole: un nou model pentru o PAC simplificată; o PAC mai inteligentă, modernă și durabilă și dimensiunea globală a PAC. Se menționează: importanța
consultării părților interesate asupra PAC și rolul pe care îl are aceasta în a răspunde
provocărilor de pe agenda curentă; nevoia continuării PAC și obiectivelor acesteia,
aliniate la prioritățile identificate la nivel european în sinergie cu alte politici.
În continuare vom prezenta principalele puncte supuse dezbaterilor.
Comunicarea PAC post 2020 vizează în esență: modernizarea (cercetare și
inovare, retehnologizare și digitizare, agricultura de precizie, bio-economia etc.);
simplificarea (unificarea celor trei componente de mediu din cadrul celor doi piloni
ai PAC – înverzirea, eco-condiționalitatea și agro-mediu, etc.); continuarea convergenței plăților directe între statele membre și o mai bună distribuire a subvențiilor
între diferitele categorii de fermieri (plafonare, plata redistributivă etc.); stabilirea
obiectivelor și țintelor la nivel UE și lăsarea la nivelul SM a detaliilor aplicării. Sunt
de menționat două aspecte în acestă fază și anume:
1. cu siguranță bugetul UE va scădea în contextul BREXIT-ului și noilor provocări iar bugetul agricol este posibil să scadă; este posibil ca și anvelopa României să
scadă și dinamica convergenței plăților directe să fie afectată iar România ar trebui
să analizeze opțiunile de care ar dispune;
2. stabilirea la nivelul statului membru a prevederilor de implementare (cu
acordul/avizul Comisiei) poate conduce la naționalizarea PAC și la discriminare
între statele membre. România trebuie să analizeze foarte bine această prevedere
pentru a argumenta o viitoare poziție.
Comisia a făcut propunerile pentru buget și propunerile legislative pentru PAC
la fel și în Parlament s-au depus până la finele anului 2018 o mulţime de amendamente. Parlamentul European și Consiliul de Miniștrii în acord cu Comisia Europeană vor dezbate și decide cum va arăta Politica Agricolă Comună după anul 2020,
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probabil pe tot parcursul perioadei 2019–2020.România va trebui să accelereze
analizarea opțiunilor și să le fundamenteze O dezbatere serioasă cu toți factorii implicați: decidenți politici, fermieri, cercetare, administrație, este necesară pentru a
putea oferi opțiuni cât mai potrivite nevoilor fermierilor și consumatorilor români.
Bibliografie

1. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/
cork-declaration-2-0_en.pdf
2. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4842_en.htm
3. http://www.agrafacts.com/index.html (colecţie publicaţii iunie 2017–martie 2018)
4. https://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/index_en.htm
5. https://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/impact-assessment/index_en.htm
6. https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/index_en.htm
7. https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
8. https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en

Noua propunere de reformă și obiectivele Politicii
Agricole Comune (PAC) post 2020
Achim Irimescu

Politica agricolă comună (PAC) este cea mai integrată politică a UE și beneficiază
încă de una dintre alocările cele mai importante în cadrul bugetului general al UE,
de circa 36% actualmente (pentru cadrul financiar multianual 2014 – 2020), ceea
ce dovedește importanța acordată acestui sector la nivel european.
Pentru România, PAC reprezintă principala sursă de venit pentru cei mai mulți
fermieri, bugetul agricol al României crescând de la circa jumătate de miliard de €
pe an înainte de aderarea la UE, la circa 3 miliarde €/an, în medie, doar din fondurile UE alocate României, de circa 20 miliarde €, pentru perioada de programare
financiară actuală (2014 – 2020). La aceste sume se adaugă și creșterea bugetului
național la peste 1 miliard Euro/an, care se regăsește în scheme de ajutor de stat,
plăți directe complementare, cofinanțarea bugetului UE pentru dezvoltare rurală,
promovare, program apicol etc.
Dar PAC nu a dus doar la creșterea veniturilor fermierilor, ci și la dezvoltarea
infrastructurii rurale (drumuri, rețele de canalizare și de aducțiune a apei potabile
etc.), la modernizarea agriculturii și industriei agro-alimentare.
Este adevărat însă că accesul pe piața internă a UE a reprezentat și o mare
provocare pentru producătorii români din sectorul agro-alimentar, prin necesitatea preluării standardelor înalte de producție și a respectării condițiilor de mediu,
de bunăstare animală etc., care au condus la închiderea a multe sute de unități din
industria alimentară în perioada pre-aderării la UE.
Desființarea granițelor cu statele membre ale UE a avut ca efect și intensificarea schimburilor comerciale ale României cu acestea. România a devenind net
importator, inclusiv de produse agro-alimentare, în pofida potențialului agricol important de care dispune.
În altă ordine de idei, preluarea standardelor înalte de producție ale UE și diversificarea ofertei au contribuit la sănătatea și siguranța produselor agro-alimentare oferite consumatorilor români, cu efecte benefice pentru aceștia.
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Propunerea de reformă a Comisiei Europene aduce cea mai radicală schimbare
a acestei politici de la reforma Mac Sharry din 1992 (când s-a inceput procesul de
decuplare a subventiilor de productie pentru a reduce stocurile imense de produse
agricole din Comunitatea Europeana).
Modificarea radicală a PAC propusă de Comisia Europeana vizează transferul
responsabilităților pentru aplicarea PAC, în mare parte, către statele membre ale
UE. Această abordare este considerată a fi fost și răspunsul la criticile factorilor
politici sau reprezentanților organizațiilor de producători din statele membre la
adresa Comisiei Europene, conform cărora problemele apărute în aplicarea PAC
s-ar datora de fapt Comisiei Europene și mai puțin administrațiilor naționale sau
beneficiarilor PAC!
În ce constă noua propunere și ce presupune reforma PAC post 2020
Propunerea Comisiei pentru viitoarea PAC vizează în esență:
– reducerea bugetului PAC de la 36% cât reprezintă în perioada de programare financiară actuală (2014 – 2020) în bugetul UE (respectiv 410,4 miliarde €), la
doar 27% în 2027 (i.e. 372,2 miliarde €). Reducerea liniară a fondurilor destinate
plăților directe, conform Comisiei Europene ar fi de circa 4%, dar în prețuri curente
depășește 16%. Reducerea fondurilor de dezvoltare rurala este egala pentru toate
statele membre ale UE, de 15,3%.
De notat că pentru România alocarea totală se menține practic la nivelul actual, cu
o creștere a plăților directe la circa 13,37 miliarde euro, datorită continuării convergenței externe, dar cu reducerea fondurilor pentru dezvoltarea rurală la circa 6,75 miliarde
euro.
– reorientarea PAC de la respectarea conformității la atingerea performanțelor stabilite prin 9 obiective la nivelul UE (de mediu, de climă etc.); cele 9 obiective
ale PAC la nivelul UE, trebuie atinse de către statele membre pe baza unor indicatori de rezultat, de impact și de performanță;
– creșterea subsidiarității pentru statele membre în aplicarea PAC, respectiv
mai multe responsabilități la nivel național și mai puține la nivel european; aceasta
presupune mai multă flexibilitate acordată statelor membre UE în a decide măsurile de intervenție (de exemplu modul de acordare a subvențiilor directe);
– stabilirea unui Plan Strategic unic pe stat membru, care reunește atât subvențiile directe către fermieri, cât și măsurile de intervenție din dezvoltarea rurală
(investiții, mediu etc.), actualmente fiind prevăzută elaborarea Planului național de
dezvoltare rurală, fără plățile directe și măsurile de piață;
– angajamente de mediu mai importante, cel puțin 30% din fondurile destinate plăților directe și 40% cumulat cu angajamentele voluntare din fondul pentru
dezvoltare rurală; pentru angajamentele de mediu se impune respectarea unor condiții specifice;
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– monitorizarea anuală a realizării indicatorilor (de performanță, de rezultat,
de impact de rezultat), stabiliți de fiecare stat membru în parte, în cadrul Planului
Strategic; evaluarea anuală a atingerii obiectivelor stabilite la nivel european.
Noile obiective ale PAC: competitivitate, mediu și climă,
aspecte economico-sociale
1) Competitivitatea producătorilor agricoli, respectiv: i) sprijinirea veniturilor
fiabile; ii) creșterea competitivității; iii) reechilibrarea puterii fermierilor în cadrul
lanțului alimentar (în raport cu ceilalți actori);
2) Aspectele de mediu și climă: iv) combaterea schimbărilor climatice; v) promovarea utilizării durabile a resurselor naturale; vi) protejarea biodiversității;
3) Aspecte economico-sociale: vii) sprijinirea reînnoirii generațiilor (atragerea
tinerilor în agricultură); viii) promovarea ocupării forței de muncă și a creșterii economice; ix) asigurarea unei calități înalte (inclusiv nutritive) a alimentelor.
Practic, noile obiective le preiau și pe cele vechi, ale PAC, valabile de la înființarea acesteia din anul 1958, dar sunt introduse o serie de noi obiective legate de mediu și climă, de forța de muncă etc. Se recunoaște astfel, spre exemplu, importanța
atragerii tinerilor în sectorul agro-alimentar, în condițiile în care tinerii cu vârsta
de până la 30 de ani reprezintă doar 7% dintre fermierii europeni.. Fără tineri în
agricultură nu se va mai putea produce hrană în viitor!
Problema tinerilor în agricultură este și mai gravă în România, unde, peste
50% dintre fermieri sunt în vârstă de peste 55 ani; situația a fost determinată și
de migrarea către statele membre ale UE din Vest, și nu numai, datorită ofertei
financiare mai bune, afectând grav disponibilitatea forței de muncă din sectorul
agro-alimentar românesc; deja fermierii mari se orientează către forța de muncă
din Asia.
Dificultăți pentru administrațiile naționale și fermieri ce vor decurge
din aplicarea propunerii Comisiei Europene privind viitoarea PAC
Cu noua propunere de reformă administrațiilor naționale le revin sarcini suplimentare, mult mai complexe, care vizează în esență:
– stabilirea unui sistem de guvernanță a PAC, cu înființarea de noi instituții
pentru monitorizarea și raportarea, anuală, a modului în care se aplică PAC și se
ating obiectivele europene;
– elaborarea unui Plan Național Strategic ce presupune o evaluare ex-ante, o
analiză SWOT etc. Planul Strategic include toate măsurile de intervenție din cadrul PAC și trebuie transmis cât mai curând Comisiei Europene pentru aprobare în
maxim 8 luni și aplicarea de la 1 ianuarie 2021, dacă nu se va adopta decizia unei
perioade de tranziție de 1 – 2 ani (ca la debutul aplicării reformei PAC anterioare).
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Pentru fermieri și administrație vor fi, de asemenea, dificultăți datorate noilor
propuneri, precum:
–– plafonarea plăților directe pentru fermele medii și mari:
• o propunerea plafonării plăților directe pe fermă la 60.000 – 100.000 €/an,
cu deducerea cheltuielilor cu salariile și taxele – această măsură va afecta fermele din România cu o suprafață minimă de 500 hectare, practic unii dintre
cei mai competitivi fermieri. Există posibilitatea împărțirii fermei mari în
unități mai mici pentru a evita plafonarea prea drastică dar o astfel de măsură ar aduce noi dificultăți și complicații pentru fermele respective;
• o sumele rezultate din plafonare, imense în cazul României, de peste 450
MEuro/an – adică 25% din plățile directe, pot fi redistribuite, parțial, către
fermele mici (până în 30 de hectare), iar restul fondurilor către dezvoltarea
rurală (mai ales pentru aspecte de mediu);
• o pentru administrație plafonarea aduce și o sarcină birocratică mare prin cerința de a calcula pentru fiecare fermier în parte costurile cu salariile și taxele
care să fie deduse din plafon.
– creșterea substanțială a birocrației pentru administrațiile statelor membre
ale UE ca urmare a introducerii de noi cerințe, precum:
• o monitorizarea și raportarea anuală către Comisia Europeană a modului în
care se realizează indicatorii prin aplicarea măsurilor de intervenție propuse
de fiecare stat membru în Planul Strategic,
• o controlul fermelor mici privind respectarea condițiilor de mediu – în România 85% dintre fermele beneficiare de plăți directe dețin mai puțin de 5
hectare și în prezent sunt exceptate de la controlul realizării condițiilor de
mediu. Deși putem înțelege propunerea Comisiei de a nu excepta fermele
mici deoarece impactul ar fi mare, aceste ferme utilizând 55% din terenul
arabil al României, respectiv circa 5,5 milioane ha, totuși, va antrena sarcini
suplimentare enorme pentru administrația națională.
– obligația existenței unui sistem de consultanță pentru toți fermierii (Farm
advisory system – FAS), care condiționează acordarea plăților directe către aceștia;
– noi cerințe de mediu, care deși binevenite, presupun sarcini suplimentare
atât pentru fermieri, cât și pentru administrație.
Cum poate deveni viitoarea PAC un factor de progres și dezvoltare
pentru agricultura românească
Atragerea tinerilor – schimbul de generații –, cheia viitoarei PAC și a
producției agricole sustenabile
În cadrul viitoarei PAC se propun o serie de măsuri menite să încurajeze stabilirea
tinerilor în agricultură și schimbul de generații.
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Sprijinul pentru tinerii care devin șefi de fermă crește de la 50.000 € actualmente, la 100.000 €, măsură care va stimula cu certitudine tinerii din România să
se stabilească în mediul rural și să practice activități în sectorul agro-alimentar.
Este nevoie însă ca Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale să ia măsuri de
stimulare și dezvoltare, inclusiv prin fondurile de dezvoltare rurală, a zonelor rurale, care să permită tinerilor accesul la facilitățile unei vieți moderne – de natură
socială, culturală etc. Tehnologiile moderne de comunicare și accesul la internet
au deschis noi orizonturi tinerilor și așteptările acestora au devenit mai complexe,
nemaifiind suficiente perspectivele unei ocupații care oferă doar certitudinea unui
venit corect, remuneratoriu.
Atragerea tinerilor în agricultură va mai prezenta un alt beneficiu important pentru agricultură, respectiv acela al introducerii inovării și rezultatelor cercetării, care
presupun un anumit entuziasm, specific tinerilor, pentru a decide preluarea noului.
Cercetarea și inovarea
Agricultura modernă este o agricultură bazată eminamente pe știință și tehnologii
de ultimă oră, care să permită fermierilor să răspundă cerințelor tot mai complexe
privind mediul, gestionarea peisajului rural, conservarea și îmbunătățirea biodiversității, utilizarea durabilă a resurselor naturale, reducerea deșeurilor alimentare și
economia circulară.
La nivel european se practică deja pe scară largă managementul integrat al pestelor, cu reducerea substanțială a produselor de protecția plantelor și utilizarea de
tehnologii prietenoase cu mediu, care să permită atingerea dezideratelor de mediu
și de biodiversitate.
Cercetarea românească din domeniul agro-alimentar este mult rămasă în urma
celei din statele din Vest, cu cercetători în prag de pensionare, dotare necorespunzătoare și finanțare insuficientă. În aceste condiții și atragerea tinerilor cercetători
și a fondurilor europene puse la dispoziția cercetării agronomice europene sunt
foarte slabe.
Dacă la reforma PAC anterioară s-au prevăzut 4 miliarde € pentru cercetarea
agricolă, actuala reformă propune creșterea la 10 miliarde €. Ca urmare, trebuie ca
sectorul cercetării din România să fie urgent modernizat și dotat corespunzător
pentru a fi în măsură să atragă cât mai multe fonduri europene și să sprijine introducerea rezultatelor cercetării și inovării de către fermierii români.
Agricultura așteaptă de la cercetare să vină cu soluții alternative, spre exemplu,
pentru:
– combaterea bolilor și dăunătorilor (de exemplu dezvoltarea unui vaccin eficient contra virusului pestei porcine africane sau pesticide inteligente, care să trateze doar boala și să nu afecteze mediul),
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– eficiența energetică,
– utilizarea durabilă a resurselor,
– reducerea poluării (mai ales cu nitrați),
– eroziunea solului,
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la rumegătoarele mari etc.
În plus, actualmente agricultura și – a atins practic limitele și singura posibilitate de a produce mai mult cu mai puțin o reprezintă aplicarea rezultatelor cercetării
și inovării.
România are deci șansa de a crește competitivitatea sectorului agricol și a cercetării agronomice în contextul oferit de viitoarea PAC, șansă pe care nu va trebui
să o rateze. Altfel, nu doar că decalajele dintre agricultura României și cea din alte
state membre ale UE nu se vor reduce, ci chiar vor crește.
Creșterea cerințelor de mediu
Politicile promovate la nivel european, inclusiv cea agricolă, vizează tot mai mult
creșterea exigențelor în materie de mediu, menite să sprijine eforturile de combatere a efectelor schimbărilor climatice.
Agricultura, este unul din sectoarele economice cu impact mare asupra mediului, atât în ce privește efectele pozitive:
– sechestrarea carbonului de către culturile agricole,
– biomasa
cât și prin cele negative:
– poluarea cu produse pentru protecția plantelor și fertilizanți care ridică
mari probleme pentru mediu și biodiversitate. Spre exemplu, conform organizatiei
ne-guvernamentale BirdLife, în Germania, din 1990 până în prezent au dispărut
75% din insectele zburătoare;
– emisiile de gaze cu efect de seră ale sectorului zootehnic (de la rumegătoarele mari mai ales), care reprezintă 12% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră
și care echivalează, practic, cu emisiile întregului transport (naval, aerian, auto) la
nivel mondial etc.
– degradarea solurilor.
Introducerea de noi condiționalități de mediu prin noua reformă a PAC va determina practicarea unei agriculturi mai „verzi”, mai durabile, cu efecte favorabile
asupra mediului și biodiversității. În acest sens agricultorii români trebuie să aibă
în vedere nu doar practicarea unei agriculturi intensive, cu producții record care
permit creșterea profitului, ci și aspectele de mediu pentru a dezvolta un model
agricol sustenabil pe termen lung.
Desigur un astfel de model agricol necesită regândirea întregului sistem, inclusiv al celui financiar, de susținere, care să încurajeze inițiativele cu efect favorabil
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de mediu, dar și schimbarea mentalităților producătorilor și consumatorilor. Astfel, schimbarea dietei poate influența radical modul în care se produce și ce se produce. Spre exemplu, un hectar de grâu fixează 5 tone de bioxid de carbon în timp ce
un hectar de sorg fixează 55 tone de bioxid de carbon. În plus, sorgul rezista multa
mai bine la deficitul de apă cu care se confruntă tot mai multe regiuni ale Europei
de Sud - Est.
Agricultorii români trebuie să anticipeze efectele schimbărilor climatice și să
introducă în cultură noi specii (mai ales prin preluarea rezultatelor cercetării și inovare), rezistente la deficitul de apă tot mai mare, dar și să înființeze perdele de
protecție forestiere, cu efecte benefice deosebite, verificate în România de-a lungul
multor decenii. Noua PAC va încuraja și va permite eficientizarea unor astfel de
investiți.
Renunțarea la plafonarea subvențiilor directe, propusă de Comisia Europeană,
va reprezenta cu siguranță un stimulent pentru fermele medii și mari să profite de
toate oportunitățile oferite de noua PAC privind măsurile de mediu.
Creșterea competitivității fermierilor români
Propunerea Comisiei Europene de continuare a procesului de reducere a decalajelor
dintre subvențiile directe ale statelor membre aflate sub media europeană (convergența externă), va permite creșterea primei pe hectar pentru fermierii români
de la 195,5 Euro/hectar în 2019/2020, la circa 215 Euro/hectar în 2027. O astfel
de creștere financiară, importantă, va mari beneficiul fermelor, permițându-le să
investească în tehnologii moderne, mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. De
asemenea, pe baza unor venituri mai bune vor fi în măsură să introducă inovarea,
rezultatele cercetării moderne și agricultura de precizie. Fermierii români vor putea
deveni astfel mai competitivi la nivel european și internațional.
Fondurile mutuale și instrumentele de gestionare a riscului
În condițiile în care piața UE este practic cuplată la cea mondială, fără a mai exista
diferențe mari de preturi, fermierii europeni se confruntă tot mai des cu volatilitatea prețurilor. Un exemplu relevant este cel al zaharului, care în trecut ajungea și
la peste 700 €/tonă pe piața europeană, iar în prezent, a coborât mult, sub 400 €/
tonă, fiind practic la același nivel egal cu cel de pe piața mondială.
Volatilitatea prețurilor este fenomenul care afectează cel mai grav situația economică a fermierilor europeni și este determinată, în principal, de:
– influențele piețelor internaționale, producțiile mari înregistrate pe diferitele meridiane ale lumii etc.
– factorii conjuncturali/politici din țările terțe – de exemplu embargoul rus la
produse agro-alimentare impus în 2014 producătorilor europeni;
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– efectele schimbărilor climatice care determină fluctuații importante de producție
– importurile pe piața UE la prețuri mai scăzute.
Toate acestea determină instabilitatea pieței și prețurilor europene și agravează situația financiară a fermierilor.
Solutia propusă de Comisia Europeană în pachetul legislativ al reformei pentru gestiunea crizelor o reprezintă, în principal, înființarea fondurilor mutuale și
sistemele de asigurări de riscuri în agricultură. Propunerea înființării fondurilor
mutuale este de mai mult timp verificată în state membre ale UE, precum Franța, și
permite despăgubirea fermierilor în caz de fenomene meteo adverse (secetă, îngheț
și inundații) sau pentru anumite boli și dăunători.
Consultanța agricolă şi crearea rețelelor de bune practici
În condițiile în care aplicarea PAC devine tot mai complexă și se solicită fermierilor să respecte condiții de mediu superioare, consultanța agricolă va deține un
rol esențial în dezvoltarea agriculturii. Din acest motiv propunerea de reformă a
PAC introduce condiționarea acordării plăților directe de existența unui sistem de
consultanță pentru ferme (FAS). În lipsa sistemului de consultanță pentru ferme,
fermierii nu vor mai putea beneficia de subvențiile directe!
Deși cerința pare dură, are temei deoarece este cert că o agricultură modernă,
performantă, care să respecte standarde tot mai înalte, nu se mai poate practica
fără cunoștințe temeinice care să includă aspectele de mediu și noile cerințe.
În pofida dificultăților legate de obligativitatea existenței sistemului de consultanță pentru toate fermele, trebuie apreciată importanța acestuia, având în vedere
responsabilitățile tot mai complexe ce revin fermierilor europeni în cadrul viitoarei
PAC.
Pentru facilitarea activității fermierilor, propunerea de reforma vizează și crearea unei rețele de schimb de bune practici. Exemplele care vor fi introduse în rețea la
nivel european, vor fi de un real folos nu doar fermierilor, ci și administrațiilor naționale. Se vor putea regăsi astfel soluții la problemele complexe ce decurg din aplicarea
noii PAC, comune de altfel fermierilor și administrațiilor din toate statele membre.
Consolidarea poziției fermierilor pe lanțul agro-alimentar
Producătorii mici și mijlocii din sectorul agro-alimentar întâmpină dificultăți în negocierea unor condiții corecte pentru produsele lor deoarece au putere redusă pe
lanțul alimentar. În aceste condiții, propunerea Comisiei Europene vizează ca legislația viitoarei PAC să consolideze poziția producătorilor mici și mijlocii pe lanțul
alimentar. Aceasta și în contextul în care, în paralel, se va adopta o directivă pentru
combaterea practicilor comerciale neloiale.

Schimbare de paradigmă în agricultura europeană
De la industrial la sustenabil
Andrei Oncescu

În cartea sa Sapiens, O scurtă istorie a umanității, Yuval Noah Harari dedică o parte
importantă agriculturii, susținând teoria conform căreia Revoluția Agricolă a specie umane - homo sapiens, a început în anii 12.000 î.Hr. Grâul și caprinele au fost
domesticite în jurul anului 9000 îHr.; mazărea și lintea în jurul anului 8000 îHr.;
măslinii până în anul 5000 î.Hr.; caii până la 4000 î.Hr.; și vița de vie în 3500 î.Hr.
Unele animale și plante, cum ar fi cămilele și nucile de caju, au fost domesticite
chiar și mai târziu, dar până în anul 3500 î.Hr., principalul val de domesticire a fost
încheiat.
Acest prim val de domesticire a plantelor și animalelor a fost atât de important, încât, chiar și astăzi, cu toate tehnologiile avansate, mai mult de 90% din caloriile care alimentează umanitatea provin din plantele pe care strămoșii noștri le-au
domesticit între anii 9500 și 3500 î.Hr. (grâu, orez, porumb, cartofi, mei și orz).
Din considerente ce țin de siguranța alimentară, este extrem de importantă
pentru populația Uniunii Europene deținerea unei politici publice pentru sectorul
agricol, gestionată aproape exclusiv la nivel European. Această politică joacă un rol
cheie în utilizarea resurselor naturale și în dezvoltarea economică a zonelor rurale,
favorizând o mai bună utilizare a resurselor bugetare.
Principalul obiectiv este de a crește productivitatea agricolă, pentru a garanta
securitatea aprovizionării cu hrană, obiectiv care nu poate fi atins fără acordarea de
sprijin financiar pentru agricultură și zonele rurale.
Existența unei abordări comune în sprijinul agriculturii asigură condiții echitabile pentru agricultorii care își desfășoară activitatea pe piața europeană și internațională. O politică stabilită la nivel european garantează aplicarea de norme comune pe o piață unică, protejează progresele înregistrate în urma reformelor recente
vizând creșterea competitivității agriculturii europene și face posibilă o politică
comercială comună care să îi permită UE să negocieze în mod coerent cu partenerii
săi comerciali din întreaga lume.
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Istoria agriculturii europene
1957 Tratatul de la Roma instituie Comunitatea Economică Europeană (precursoarea Uniunii Europene de azi) între șase țări din Europa Occidentală.
1962 Este creată politica agricolă comună. Ea are drept obiectiv furnizarea de
alimente la prețuri accesibile pentru cetățenii UE și asigurarea unui standard de
viață echitabil pentru agricultori.
1984 PAC cade victimă propriului succes. Exploatațiile agricole devin atât de
productive încât furnizează mai multă hrană decât este necesar. Surplusul se stochează și conduce la apariția „munților de alimente”. Se introduc măsuri pentru
adaptarea nivelurilor producției la nevoile pieței.
1992 Obiectivul PAC trece de la sprijinirea pieței la sprijinirea producătorilor. Subvenționarea prețurilor se reduce și este înlocuită cu ajutoare directe pentru
agricultori. Aceștia sunt încurajați să adopte practici mai ecologice.
Reforma coincide cu Summitul Pământului, care a avut loc la Rio de Janeiro în
1992 și care lansează principiul dezvoltării durabile.
2003 Noua reformă PAC sistează legătura dintre subvenții și producție. Agricultorii primesc acum ajutor pentru venituri cu condiția să îngrijească terenurile
agricole și să respecte standardele în materie de siguranță alimentară, mediu, sănătate a animalelor și bunăstare.
2013 PAC este reformată pentru a consolida competitivitatea sectorului, pentru a promova agricultura durabilă și inovarea, pentru a sprijini ocuparea forței de
muncă și creșterea în zonele rurale și pentru a canaliza asistența financiară către o
utilizare productivă a terenurilor
Politica Agricolă Comună
În anul 1962, a fost creată politica agricolă comună (PAC) a Uniunii Europene, reprezentând un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și agricultorii săi.
Obiectivele sale principale sunt:
– Creșterea productivității agricole, pentru a le garanta consumatorilor securitatea aprovizionării cu hrană la prețuri rezonabile;
– Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii din UE.
În UE trăiesc aproximativ 500 de milioane de consumatori, care au nevoie de o
sursă sigură de hrană sănătoasă, nutritivă, la prețuri accesibile.
Spre deosebire de multe alte sectoare ale economiei, agricultura este mai dependentă de condițiile meteorologice și climatice. De asemenea, în agricultură există,
inevitabil, un decalaj de timp între cererea consumatorilor și oferta agricultorilor.
În Uniunea Europeană există aproximativ 11 milioane de exploatații agricole,
iar circa 44 de milioane de persoane lucrează în cadrul lanțului de aprovizionare
cu alimente. Agricultorii sunt prima verigă din acest lanț de producție alimentară.
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Mecanismele prin care acționează PAC
Structura PAC se bazează pe 2 piloni:
– Pilonul 1 include ajutorul pentru venit și măsuri de gestionare a pieței;
– Pilonul 2 acoperă dezvoltarea rurală;
Plățile directe sprijină veniturile exploatațiilor agricole și le oferă agricultorilor o remunerație pentru serviciile publice pe care le furnizează și care nu sunt în
mod normal plătite de către piețe, precum protejarea zonelor rurale.
Comisia Europeană poate adopta măsuri menite să abordeze situații dificile
de pe piață, cum ar fi o diminuare bruscă a cererii din cauza unei alerte sanitare sau
o scădere a prețurilor ca urmare a unei oferte excedentare temporare pe piață.
Sunt elaborate programe naționale (uneori regionale) de dezvoltare pentru a
aborda nevoile și provocările specifice cu care se confruntă zonele rurale - măsuri
de dezvoltare rurală.
Statele membre au libertatea de a aborda aspectele cele mai importante pentru
propriile teritorii, astfel încât programele să reflecte condițiile lor economice, naturale și structurale specifice.
În cadrul programelor de dezvoltare rurală, populația din mediul rural este ajutată să găsească soluții la problemele locale prin programele „Leader”.
Măsurile de piață și sprijinul pentru venit sunt finanțate exclusiv din bugetul UE, în timp ce măsurile de dezvoltare rurală se bazează pe programarea
multianuală și sunt cofinanțate de statele membre.
Problematica mediului rural european
Încurajarea tinerilor pentru alegerea mediului rural în detrimentul celui urban și
asigurarea continuității de la o generație la alta reprezintă o adevărată provocare
pentru dezvoltarea rurală în UE.
Majoritatea tinerilor nu consideră agricultura ca fiind o profesie atractivă, prin
urmare numărul agricultorilor a scăzut. Conform ultimelor date statistice, numai 6
% dintre exploatații erau gestionate de agricultori cu vârsta sub 35 de ani, în timp
ce 31 % dintre ele aparțineau unor agricultori de peste 65 de ani.
Tinerii trebuie îndrumați să se lanseze în agricultură, acordându-le fonduri
pentru a cumpăra terenuri, utilaje și echipamente agricole, oferind, de asemenea,
granturi pentru formarea agricultorilor (atât a începătorilor, cât și a celor cu experiență) în vederea utilizării celor mai noi metode și tehnici de producție.
Agricultura nu implică numai producția de alimente. Ea înglobează și comunitățile rurale, mediul rural și resursele sale naturale. În toate statele membre UE,
agricultorii mențin vitalitatea zonelor rurale și păstrează stilul de viață specific
acestora.
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Multe locuri de muncă din zonele rurale sunt legate de agricultură. Agricultorii
au nevoie de mașini, clădiri, combustibili, îngrășăminte și îngrijiri medicale pentru
animale.
Pentru a garanta că exploatațiile agricole funcționează în mod eficient, agricultorii au nevoie de acces rapid la cele mai recente informații cu privire la chestiunile
agricole, metodele de producție și evoluția pieței.
PAC contribuie la îmbunătățirea accesului la tehnologiile de mare viteză în zonele rurale, ajutând astfel la îndeplinirea uneia dintre cele 10 priorități majore ale
Comisiei Europene: o piață unică digitală conectată. În perioada 2014-2020, măsurile luate în cadrul acestei politici urmează să asigure servicii de internet mai bune
și o infrastructură de calitate pentru circa 18 milioane de cetățeni din mediul rural,
echivalentul a 6,4 % din populația rurală totală.
Necesitatea unei abordări particulare în specificul
politicilor agricole europene
Datorită PAC, cetățenii europeni se bucură de securitate alimentară, întrucât, producătorii oferă o varietate suficientă de produse accesibile, sigure și de bună calitate.
Dar, în perspectiva unei evoluții către o agricultură de tip sustenabil, diferențele între sistemele agricole avansate practicate în Vestul Europei și sistemele agricole mai puțin avansate practicate în Estul Europei, sunt atât de importante, încât,
nu pot fi ignorate.
Transcenderea către o agricultură de tip durabil, axată mai mult pe protejarea
biodiversității și mai puțin pe productivitate sporită, este următorul pas logic în
politica agricolă europeană.
Practicile agricole utilizate de către agricultorii din Vestul Europei, sunt relativ apropiate de maximul posibil al tehnologiei contemporane, așadar, sintagma „agricultură sustenabilă” devine laitmotivul viitoarei politici agricole comune
2021-2027.
În contextul în care, viziunea acestor țări, care până acum au practicat o agricultură hiperintensivă și hiperchimizată, este de a reveni la agricultura tradițională, este oportun ca în țările ca România, care are la acest moment o mare parte din
exploatații în acest sistem, să se creeze posibilitatea stimulării printr-un nivel mai
mare al plăților directe.
Agricultura sustenabilă trebuie și poate fi practicată în contextul în care necesarul este acoperit, iar excedentul poate fi redirecționat. Asta înseamnă că, atât
timp cât o țară nu poate asigura din resurse proprii, necesarul populației sale, evoluția nu poate avea loc.
Actorii principali care contribuie la stabilirea viitoarelor direcții ale „planurilor
strategice 2021-2027” (noua PAC), trebuie să dea dovadă de maturitate, acceptând
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că schimbarea de paradigmă în agricultura europeană, are nevoie de o abordare
specifică. În același timp, trebuie păstrat status quo-ul, încât, caracterul unitar al
deciziilor la nivelul PAC să nu sufere modificări.
Este nevoie de o sustenabilitate economică a fermierilor pentru ca dezideratele
UE privind ecologizarea, aspectele sociale influențate în mod direct și indirect de
către agricultură și industria alimentară, precum și politicile de dezvoltare durabilă
ale acestui sector să fie atinse și cuantificate într-un mod corect.
Excluderea sau limitarea fermelor mari de la plățile directe reprezintă o adevărată inechitate, care poate avea urmări greu de imaginat. În primul rând, s-ar produce mari dezechilibre în valorificarea capitalului uman din zonele agricole, prin
reducerea locurilor de muncă pentru locuitorii care nu dețin pământ și trăiesc în
mediul rural.
Stadiul actual al sistemelor agricole practicate în Estul Europei din punct de
vedere al performanțelor și al dezvoltării rurale este similar cu cel în care se afla
agricultura țărilor UE-6 acum mulți ani.
Decalajele de dezvoltare şi de productivitate dintre statele membre, generează
niveluri diferite ale veniturilor fermierilor europeni şi implicit creează aşteptări diferite de la noul instrumentar de politici agricole comune.
Desigur, există sectoare în care performanțele pot fi comparabile, însă privind
la nivel macro și într-un mod obiectiv, diferențele există și nu pot fi ignorate.
Conform Cadrul național strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului
agroalimentar și a spațiului rural în perioada 2014 - 2020 – 2030, valoarea producției la hectar obținută de fermierii români este de 800-900 euro/ha, de 2-2,5 ori mai
mică decât cea obținută în medie de agricultorii europeni (1800-2000 euro/ha), iar
valoarea adăugată în agricultura românească se află la jumătatea celei din UE-15.
În perspectiva post 2020, pentru a face față în primul rând, schimbărilor climatice și presiunii crescânde asupra resurselor naturale, agricultorii vor trebui să producă mai mult cu resurse mai puține. Astfel, este necesară crearea de instrumente,
fonduri de cercetare, parteneriate pentru inovare, menite să promoveze inovarea
în agricultură, conectând cercetarea și practica agricolă și facilitând comunicarea și
cooperarea între părțile interesate.
Agricultorii trebuie sprijiniți într-o măsură din ce în ce mai mare să își consolideze poziția de negociere față de alte părți implicate în lanțul de producere și
comercializare a alimentelor. Soluția optima este gruparea agricultorilor în organizații ale producătorilor sau alte forme de cooperare, care să le permită acestora să-și
comercializeze produsele în mod colectiv, generând astfel mai multă influență pe
piață în cadrul lanțului alimentar;
De asemenea, fermierii trebuie îndrumați către crearea unor tipuri de producție specializată, cum ar fi sistemele de calitate europene și agricultura ecologică.
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Sustenabilitatea
Conceptul de dezvoltare durabilă presupune îmbinarea armonioasă între componenta agricolă (şi forestieră) şi componenta economică rurală agroalimentară şi
neagricolă. Agricultura, în zonele preponderent agricole, şi silvicultura, în zonele
rurale montane, reprezintă principala activitate a spaţiului rural.
Dezvoltarea agriculturii trebuie să aprofundeze ideea de schimbare a centrului
de greutate de pe aspectul productivist pe aspectul multifuncţional al acesteia.
Agricultorii trebuie să urmărească două obiective primordiale:
1. să producă hrană sănătoasă, nutritivă, la prețuri accesibile.
2. să protejeze natura și biodiversitatea.
Pentru a promova calitatea și siguranța alimentelor, Uniunea Europeană a dezvoltat o serie de instrumente, care includ standardele de comercializare, sistemele
pentru identificarea produselor de o anumită calitate, sistemele de certificare și
normele de igienă.
Sistemele de certificare a calității alimentelor garantează respectarea unui caiet de sarcini care poate cuprinde cerințe privind protecția mediului înconjurător,
calitatea vieții animalelor, caracteristicile organoleptice sau comerțul echitabil.
Sistemele pentru identificarea produselor care au o calitate specifică - Model
pentru o agricultură sustenabilă.
În agricultura europeană există trei denumiri, pentru produsele agroalimentare, legate de originea geografică:
• Denumirea de origine protejată (DOP) pune în valoare un aliment produs în totalitate într-o anumită regiune, cu o tehnologie recunoscută, cu ingrediente din regiunea respectivă și care este legat de originea sa geografică. Printre
produsele cu denumire de origine protejată putem enumera numeroase brânzeturi,
mezeluri, sortimente de ulei de măsline, precum și fructe, legume și vinuri.
• Indicația geografică protejată (IGP) se referă la un aliment a cărui calitate sau reputație se leagă de o regiune unde are loc cel puțin o etapă a procesului de
producție. În această categorie intră, de exemplu, diverse tipuri de bere, preparate
din carne, dar și produse de panificație sau produse pescărești.
• Specialitatea tradițională garantată (STG) este eticheta europeană de
calitate pentru produsele alimentare fabricate în conformitate cu o rețetă tradițională.
Agricultorii gestionează zonele rurale, astfel, ei furnizează servicii importante
de interes public, buna îngrijire și întreținere a solurilor, a peisajelor și a biodiversității noastre. Zonele rurale europene reprezintă habitatul unei mari diversități de
faună și floră. Această biodiversitate este esențială pentru dezvoltarea durabilă a
zonelor rurale.
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Spațiul rural a fost modificat de practicarea agriculturii de-a lungul secolelor,
așadar, caracteristicile inițiale nu au fost păstrate, generând implicații majore la
nivelul mediului și climei.
Deși, agricultura a creat mediul diversificat în care trăim și peisajele sale variate, consecințele determinate de metodele convenționale practicate în ultimele
secole, pentru obținerea unor producții agricole cât mai importante, au determinat
schimbări majore la nivelul biodiversității.
Necesitatea protejării resurselor naturale este conștientizată în primul rând
de agricultori. Pentru a evita efectele secundare negative ale anumitor practici agricole, aceștia sunt stimulați de mecanismele europene, pentru a exploata terenurile
în mod durabil și ecologic și pentru a-și adapta metodele și sistemele agricole în
funcție de efectele schimbărilor climatice.
Pentru a răspunde provocărilor viitorului, schimbarea de paradigmă în agricultura europeană trebuie să ia în considerare cerințele societății și într-o mai mare
măsură aspectele legate de mediu. Așadar, este imperios necesară, consolidarea poziției agricultorilor față de ceilalți actori din lanțul de aprovizionare cu alimente,
determinând astfel, o politică agricolă mai eficientă și mai transparentă.
Politica agricolă europeană trebuie să reprezinte un răspuns ferm în fața provocărilor legate de securitatea alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele rurale, promovând în continuare o
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
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Noua PAC și România
Noua Politică Agricolă Comună (PAC) post 2020 și nevoile
agriculturii și economiei rurale din România
Mihail Dumitru

În România se discută mult și în general negativ despre agricultură și lumea rurală
deși mulți sunt de acord că agricultura reprezintă un sector cu potențial pt. economia românească și europeană iar spațiul rural este un loc ce oferă numeroase
oportunități economice, ecologice și un mediu de viață sănătos.
Acest potențial şi aceste oportunități sunt utilizate și puse în valoare mai ales
după aderarea la UE și în special prin măsurile și instrumentele celor două componente ale PAC; plățile directe și măsurile de piață (pilonul 1 al PAC) și programele
de dezvoltare rurală (pilonul 2 al PAC). Atât în România cât și în celelalte state ale
UE, PAC este cea care încadrează și orientează deciziile de politică agricolă națională şi mobilizează importante resurse suplimentare la nivel național, regional și local
fie prin obligația de co-finanțare publică, suplimentare din bugetul național (top up)
sau scheme de ajutor de stat dar și capital privat atras pt. co-finanțare privată a proiectelor europene sau atragerea de investiții directe fără sprijin public. Instrumente
financiare (fonduri de garantare, de creditare) co-finanțate din resurse publice și
private atrase se adaugă la resursele disponibile dezvoltării agriculturi, silviculturii,
bio-economiei sau economiei rurale în general.
România este de 12 ani stat membru al Uniunii Europene și beneficiază de
avantajele și finanțarea PAC dar în egală măsură trebuie să răspundă exigențelor și
disciplinei impuse de o politică comună care stă la baza pieței unice europene. Instrumentele celei mai cunoscute politici comune europene sunt revizuite la fiecare
7 ani cum de altfel și bugetul său.
Pe 1 iunie 2018 Comisia Europeană a adoptant o nouă propunere de reformă a PAC imediat după propunerea unui noi cadru financiar multianual pentru
perioada 2021-2027. În acest nou cadru financiar, bugetul PAC (constituit din Fondul European pt. Garanții Agricole (FEGA) și Fondul European Agricol pt. Dezvoltare Rurală (FEADR)) se cifrează la 365 miliarde euro pe 7 ani continuând trendul descendent (figura 1) ca pondere în totalul bugetului comunitar început multe
decenii înainte. Scădere de la 37.6% la 28.5% în total cheltuielilor comunitare este
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rezultatul deficitului lăsat de plecarea Marii Britanii din UE (un contribuitor net
important la bugetul Uniunii) dar și de apariția unor noi priorități majore pt. UE
(apărare, securitate, migrație). Totuși PAC rămâne a doua politică comună majoră
după politica de coeziune, din punct de vedere al bugetului comunitar alocat.

Figura1

Bugetul PAC alocat României
România este un beneficiar important din punct de vedere bugetar al PAC. Un calcul simplu arată că în exercițiul bugetar 2014-2020, 21.7 miliarde euro adică 3.1
miliarde euro anual sunt pre-alocate sectorului agricol și economiei rurale românești. Sumele prealocate propuse României în exercițiul financiar 2021-2027 (tabelul 1) se mențin pentru plățile directe și chiar înregistrează o ușoară creștere (0.4%)
comparativ cu exercițiul financiar 2014-2020 urmare a continuării procesului de
convergență externă (reducerea diferențelor între statele membre privind plățile
directe) în schimb pt. menținerea aceluiași nivel de finanțare publică pt. dezvoltarea rurală o creștere a ratei co-finanțării naționale este propusă ca urmare a diminuării cu 15.3% a contribuției comunitare.
Tabelul 1 Bugetul PAC alocat României și diferențele între perioada 2014-2020
și 2021-2027
Plăți directe (FEGA)

Dezvoltare rurală
(FEADR)

Alte sume prealocate (operațiunile de piață) (FEGA)

EUR million

Δ%

EUR million

Δ%

EUR million

Δ%

2021-2027

13.371,8

0,4%

6.758,5

-15,3%

363,5

8,9%

2014-2020

13.317,5

8.128,0

331.0
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Prioritățile agriculturii și economiei rurale românești
În România agricultura rămâne un sector important al economiei cu o contribuție de 7% la produsul intern brut (de două ori mai mult decât media UE de 3%)
și angajând încă o treime din populația activă (de șase ori mai mult decât media
europeană).
În România ca peste tot în Europa agricultura se confruntă cu provocări și trebuie să facă față unor situații deosebite. Competitivitatea fermelor într-o economie
din ce în ce mai globalizată, caracterul limitat al resurselor naturale (sol, apa, biodiversitate) și mai ales deteriorarea și epuizarea lor, incidența schimbărilor climatice
asupra agriculturii dar și problema îmbătrânirii populației rurale și nevoia înnoiri
generaționale în agricultură și creșterea nivelului de trai și bunăstarea populației
din mediul rural sunt aspecte ce reclamă o atenție prioritară a politicilor publice din
agricultură și spațiul rural.
Pe lângă aceste aspecte comune prezente în grade diferite peste tot în UE, agricultura României prezintă anumite particularități ce o deosebesc de celelalte state
membre ale UE. În primul rând vorbim de serioase probleme structurale pe care
le voi detalia mai jos dar și alte priorități comune cu celelalte state membre sau
specifice românești după cum urmează:
1. O structura polarizată a fermelor (rezultat al procesului de decolectivizare și restituire a terenurilor în proprietate privată și a modului de privatizare
a societăților agricole de stat) unde un număr foarte mic (7%) de ferme medii și
mari gestionează 70% din suprafața agricolă utilă iar un număr foarte mare de
gospodări agricole mici și foarte mici gestionează restul 30% din suprafață. De
știut că din totalul de 10, 84 milioane de ferme din UE mai mult de o treime 3, 63
milioane sunt situate în România iar 54.4% din totalul fermelor mici şi foarte mici
(sub 20 ha) din UE se găsesc în România. Fragmentarea proprietății terenurilor
este o problemă serioasă ce reclamă măsuri precum: regrupare și consolidare parcelelor și fermelor, dezvoltarea formelor asociative, organizarea producătorilor în organizații de producători și asociații ale acestora, dezvoltarea piețelor locale și a circuitelor de
distribuție scurte.
La momentul aderării la UE s-a identificat riscul înghețării acestor structuri
polarizate în noile state membre din centrul și estul european, datorită introducerii plăților directe pe suprafață, principalul instrument de susținere a veniturilor
agricole în cadrul PAC. Acesta a fost unul dintre argumentele ce au stat la baza
diferențelor importante între nivelul plăților directe dintre statele membre vechi
şi cele ce au aderat după 2004. După 2007 s-au introdus în instrumentarul PAC
o serie de măsuri pt. stimularea transferul fermelor mici, regrupării parcelelor și
creșterii dimensiunilor fermelor, stimularea formelor de asociere și cooperare dar
și alte forme de sprijin pt. fermele mici și mijlocii în vederea dezvoltării lor. Pentru
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prima oară PAC a recunoscut rolul fermelor mici în menținerea locurilor de muncă,
dezvoltarea locală, în specializarea producției locale, protecția mediului și furnizarea de servicii ecologice, prezervarea patrimoniului natural și cultural.
Comisia Europeană a propus constant în ultimele patru propuneri de reforma a PAC diferite forme de plafonarea a sprijinului PAC. Cu o structură puternic
polarizată România s-a opus continuu propunerilor de plafonare care ar exclude o
parte importantă din suprafața agricolă utilă de la beneficiul plăților pe suprafață.
În noua reformă PAC, Comisia propune din nou reducerea progresivă a plăților directe peste 60 000 euro și plafonarea totală peste 100 000 euro după ce se deduce
costul forței de muncă.
2. Dezechilibrul între producția vegetală și animală. În România
persistă un dezechilibru între producția vegetală și animală. În 2017 producția
vegetală avea o pondere de 67,8% în valoarea producției agricole totale. Acest
dezechilibru denotă o rata scăzută de conversie și transformarea a cerealelor în
produse animale în timp ce România continuă să asigure o parte importantă a
consumului de carne din importuri și să și aibă o balanță comercială deficitară în
comerțul cu produse agro-alimentare. Deși a avut loc un proces de restructurare
și reorganizare în sectorul animal (în special bovine, ovine și ceva mai târziu în
sectorul porci și păsări) competitivitatea rămâne o mare provocare în sectorul
animal datorită unor factorilor economici (costuri), organizatorici și tehnologici.
În plus eforturile investiționale pt. restructurarea, modernizare și dezvoltarea
producției animale au fost adesea afectate de crizele cauzate de diferite boli/epidemii (gripa aviara, pesta porcină, etc. ) și factori economico/financiari. Un sector
unde s-a înregistrat o creștere semnificativă a șeptelului şi producției este fără
îndoială sectorul ovin.
3. Nivel scăzut de integrare pe lanțul valoric. Agricultura românească are
un nivel mult mai redus de integrare și organizare a filierelor pe produs. În ciuda
apariției unui cadru legislativ care să sprijine acest proces și a unor instrumente
de politici agricole care să sprijine financiar o astfel de integrare pașii făcuți sunt
insuficienți. Din păcate utilizarea formelor de sprijin programate pt. constituirea și
dezvoltare a organizațiilor de producători și asociațiilor acestora au fost puțin utilizate până în prezent. În ciuda mai multor inițiative lăudabile de a relansa idea cooperări, cooperativele nu reprezintă încă o soluție larg utilizată pentru a contracara
gradul de fragmentare și organizarea micilor producător în vederea îmbunătățiri
poziției lor în lanțul agro-alimentar.
4. Nivel scăzut de organizare și reprezentare al fermierilor. După revenirea la economia de piață și apariția fermelor comerciale private fermierii români
au început să se organizeze în diferite asociații și federații existând în prezent numeroase organizații ale fermierilor. Dacă fermele mari sunt mai bine organizate și
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reprezentate de lideri care au capacitatea și cunoștințele necesare pt. a reprezenta
interesele membrilor în dialogul cu instituțiile publice românești și europene, fermele mici și foarte mici (gospodăriile de subzistență și semi-subzistență) rămân
slab organizate și sub-reprezentate. România nu a reușit să aplice cu succes modelul camerelor agricole utilizat atât în multe statele membre vechi cât și de noile state membre din centrul și estul Europei. Puterea de negociere și poziția fermierilor
în lanțul agro-alimentare necesită o consolidare iar serviciile dezvoltate de aceste
organizații pt. membri lor lipsesc (servicii de consultanță).
5. Competitivitate scăzută a unor sectoare. Investițiile făcute în dezvoltarea și modernizarea sectorului agricol au reușit să crească nivelul de competitivitate în anumite sectoare. Nivelul de productivitate al sectorului agricol din
România se situează însă la numai 30% din media EU. România a decis în 2015 să
utilizeze 219 milioane euro adică 12.28% din bugetul plăților directe din PAC pt.
măsuri de sprijin cuplat propunând inițial 24 de măsuri de sprijin cuplat (revizuite
și reduse ulterior la numai 19). Cea mai importantă parte circa 76 milioane euro în
2015 şi 86 milioane euro în 2016 din acest sprijin au fost alocate producție de lapte
și produse din lapte. De amintit că ajutorul cuplat în cadrul PAC 2014-2020 are ca
scop sprijinirea sectoarelor în dificultate. Numărul mare de măsuri (19) și alocarea financiară apropiată de plafonul maxim de 13% din FEGA indică faptul multe
sectoare din agricultura românească sunt considerate în dificultate și în consecință necesită sprijin cuplat. România se numără între statele membre cu un nivel al
ajutorului decuplat PAC la hectar sub media europeană. Un prim efort de reducere
parțială a decalajului (convergența externă) dintre statele membre a fost făcut în
exercițiul bugetar 2014-2020. În plus ajutorul național tranzitoriu acoperă din resurse naționale o parte a diferenței. Ajutorul pt. zonele cu constrângeri naturale
(ZCN) joacă și el un rol important pt. competitivitatea agriculturii românești cu
atât mai mult cu cât arealul lor o fost extins cu 51% după noua delimitarea a zonelor cu constrângeri semnificative și specifice în anul 2015.
6. Gestiunea durabilă a resurselor naturale. Resursele naturale (sol,
apa, biodiversitate) sunt din ce în ce mai expuse folosirii nedurabile. Deși se află
din anumite puncte de vedere într-o situație relativ mai bună comparativ cu alte
state membre necesitatea gestiunii durabile a resurselor naturale este on cerință
stringentă și în România. Nevoia gestionării sustenabile a terenurilor agricole și
protejarea solului, reducerea poluării şi folosirea sustenabilă a resurselor de apă și
stoparea declinului bio-diversității sunt urgențe ale agriculturii europene la care
România trebuie să contribuie și să-și protejeze resursele proprii. După aderare
preluarea cadrului european pentru gestiunea durabilă a resurselor naturale și
combaterea schimbărilor climatice a introdus în România obligativitatea eco-condiționalităților pt. beneficiarii plăților directe dar și posibilitatea angajării fermi-
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erilor în contracte voluntare pt. servicii ecologice prin angajamente multianuale
(măsurile de agro-mediu) compensate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
7. Adaptarea și combaterea schimbărilor climatice. Schimbările climatice manifestate prin încălzirea globală și creșterea frecvenței fenomenelor climatice extreme afectează serios sectorul agricol. Aceasta reclamă măsuri urgente de
adaptare și combate. În România sectorul agricol și spațiul rural au fost martorii și
rămân vulnerabile fenomenelor climatice extreme. Inundațiile și seceta prelungită
se repetă aproape ciclic de un număr de ani cu efecte dezastroase asupra producției
agricole. Zăpezile abundente și înghețul târziu, furtunile, vijeliile și grindina sunt
fenomene din ce în ce mai dese și cu intensități și arii de acoperire din ce în ce mai
mari. De aceea politica agricolă a dezvoltat atât obligații pt. fermieri care să contribuie la efortul de reducere a încălzirii globale (reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră, stocarea carbonului) dar și instrumente de prevenire și refacerea potențialului productiv distrus de calamități și fenomene extreme dar şi instrumente de
gestiunea riscului (asigurarea producției, fonduri mutuale, etc.).
8. Depopularea satelor și nevoia urgentă de înnoirea generațională.
Populația Europei îmbătrânește, creșterea demografică în Europa este foarte redusă chiar negativă în multe state și există fenomenul din ce în ce mai mare al
depopulării spațiului rural și abandonării activității agricole. Astăzi în UE numai
5.6% din fermieri au sub 35 ani. Mulți factori contribuie astăzi la această stare de
fapt. Pe lângă factorii care împiedică accesul tinerilor la începerea unei activități
agricole (accesul la pământ, capital, cunoștințe agricole) alți factori contribuie la
decizia tinerilor de a părăsii lumea satului cum ar fi; nivelul veniturilor, condițiile
de trai, sisteme de educație și sănătate în mediul rural, infrastructura din mediu
rural inclusiv existența accesului la Internet în bandă largă.
9. Slaba guvernanță locală și cultura administrativă. Este bine cunoscut
că nivelul de guvernanță și cultura administrativă a populației și instituțiilor din
spațiul rural sunt adesea în urma celor din mediul urban. De aceea, dezvoltarea
guvernanței și în special promovarea formelor de parteneriat local sunt modele de
succes pt. dezvoltarea locală. În același timp animarea actorilor locali și implicarea
lor în strategiile și deciziile de dezvoltare a comunităților s-au dovedit a fi formule
de succes. În UE metoda Leader bazată pe strategiile de dezvoltare locală ale Grupurilor de Acțiune Locală (LAG) este un instrument de succes al PAC din momentul
introducerii ei ca inițiativă comunitară la începutul anilor ’90 și pană astăzi când
conceptul o fost extins pt. toate formele de dezvoltare locală comunitară. În România conceptul Leader este deja introdus din perioada de preaderare și aplicat cu
succes în multe teritorii unde s-au constituit GAL-uri care au adoptat strategii de
dezvoltare locală aprobate la finanțare de PNDR.
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Cum răspunde viitorul PAC (2021-2027) priorităților din agricultură
și spațiul rural românesc
România execută în prezent al doilea exercițiu bugetar multianual (2014-2020) al
UE în calitate de stat membru care aplică PAC. Primul exercițiu bugetar 2007-2014
este deja încheiat din punct de vedere bugetar chiar dacă primul PNDR 2007-2014
nu este încă oficial închis. Estimările oficiale indică o rată de execuție a FEADR la
închidere de 88% comparativ cu o rată medie UE28 de execuție de 97,5%. Nivelul
de execuție în exercițiul financiar 2014-2020 ameliorându-se substanțial comparativ cu exercițiul anterior, astfel că la sfârșitul trimestrului doi 2018 rata de execuție
a FEADR în România era de 36,1% situându-se peste media europeană de 30,8%.
Cât privește folosirea fondurilor din FEGA România a utilizat cu succes atât plățile
pe suprafață cât și programele operaționale sectoriale din carul pilonului 1 (programul viticol, apicol, fructe și legume) iar efectele sunt vizibile.
Comisia Europeană a adoptat propunerea de reformă PAC pt. perioadă 20212020 pe 1 iunie 2018.
Aspectele bugetare au fost prezentate la început dar este bine de amintit că
următoarele aspecte ale PAC viitoare sunt stabilite ca parte a cadrului financiar
multianual și anume:
– convergența externă (reducerea decalajului dintre nivelul plăților directe
între statele membre). Comisia propune în perioada 2021-2027 continuarea procesului de convergență început în cadrul financiar multianual 2014-2020 și anume
pentru toate statele membre care acordă plăți directe sub nivelul de 90 % din media
UE-27, decalajul dintre nivelul lor actual și 90 % din media respectivă se va reduce
cu 50 % în decurs de 6 ani. Toate statele membre vor contribui la efortul de convergență. România alături de celelalte SM aflate sub medie şi-a exprimat nemulțumirea față de nivelul convergentă propus. Trebuie știut că pt. România reducerea
cu 3.9% a bugetului PAC aplicabilă tuturor state membre este integral compensată
prin propunerea de convergență externă și propunerea de buget FEGA prealocat
României chiar crește ușor (cu 0.4% în comparație cu alocația din anul de referință
2020).
– Reducerea plăților și plafonarea peste 100 000 euro. Se propune în mod
obligatoriu ca toate statele membre să reducă progresiv nivelului sprijinului obținut de un beneficiar, după deducerea cheltuielilor cu forța de muncă, gradual în trei
tranșe peste suma de 60 000 euro şi plafonarea totală peste 100 000 euro. Produsul
reducerii și plafonării rămâne integral la dispoziția statului membru și va fi redistribuit în primul rând ca ajutor pe venit fermelor mici și mijlocii, iar apoi pentru
alte intervenții (tineri fermieri, eco-scheme, plăți de agro-mediu, etc.). Această propunere vine să răspundă nevoii unei echități crescute a sprijinului pe venit având
în vedere efectul de economie de scară pt. fermele foarte mari și în același timp
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răspunde unei critici repetate că 80% din ajutorului pe venit PAC este încasat de
numai 20% din beneficiarii PAC. Așa cum am explicat mai sus structura duală a
fermelor din România face ca această propunere să fie defavorabilă situației din
România.
În perioada 2014-2020 statele membre au avut obligația reduceri plăților directe cu cel puțin 5% la depășirea sumei de 150 000 euro și au putut opta pt. aplicarea unor plăți redistributive din produsul plafonării peste 5%.
– nivelul de cofinanțare națională pt dezvoltarea rurala (FEADR) va crește cu 10%. Toate fondurile europene co-finanțate (FEDR, FSE, FEMP) vor aplica
această nouă cerință nu numai FEADR. În final nivelul total al cofinanțării naționale va depinde de tipul de regiuni, de decizia statului membru de transferare între
cei doi piloni ai PAC și de alte elemente de programare stabilite de statul membru în
planul strategic PAC. În final cu scopul garantării aceluiași nivel de sprijin public pt.
spațiul rural efortul bugetar național poate fi diferit de la un stat membru la altul.
România a beneficiat în exercițiul bugetar anterior de tratamentul mai favorabil
(rate de co-finanțare națională mai reduse) aplicat statelor membre aflate în programele de refacere financiară în urma crizei financiare din 2008-2010. Astfel că
efortul bugetar național poate fi important pt. menținerea aceluiași nivel de cheltuială publică în spațiul rural Românesc.
– revenirea la regula N+2 după 2021 în dezangajarea automată a fondurilor
din pilonul II al PAC (FEADR). N+2 a fost regula de bază pentru angajarea și cheltuirea fondurilor europene înainte de 2014 și devenită N+3 după 2014. Această regulă
presupune pierderea dreptului de rambursare de la bugetul comunitar a sumelor
necheltuite și nedeclarate bugetului comunitar în următorii 2 respectiv 3 ani după
anul angajării bugetului (N). În perioada 2014-2020 s-a folosit formula de N+3 care
a dus la întârzieri în execuția programelor cu influente negative în execuția bugetului UE iar Comisia a propus revenirea la N+2.
– Posibilitatea transferului între cei doi piloni ai PAC continuă și în nouă
perioadă. Statul membru poate decide transferul până la 15% de la un pilon la altul.
În plus poate decide transferul suplimentare de 15% din pilonul 1 către pilonul
doi pt. intervenții de mediu și acțiuni de combaterea şi adaptare la schimbările climatice. Acest transfer nu necesită cofinanțare națională. În plus poate decide să
transfere o sumă pt. tinerii fermieri în cazul în care nu atinge plafonul de cel puțin
2% din FEAGA. În exercițiul actual România a transferat 112 milioane din pilonul
1 către pilonul 2 pt. atingerea obiectivelor finanțate prin PNDR. Transferul între
piloni (fonduri) este un element de flexibilitate esențial al noului model de gestiune
pentru PAC viitoare.
Propunerea PAC pentru perioada 2021-2027 aduce câteva schimbări radicale în modul de programare și execuție a PAC. Cele mai importante elemente sunt:
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1. PAC face pentru prima oară obiectul unui planificări strategice multianuale integrate pe șapte ani. Toate instrumentele PAC vor fi programate în baza
unei analize și a unei strategii integrate pt. agricultură și dezvoltare rurală care
vor include plățile directe, operațiunile sectoriale din cadrul organizației comune a
pieței și intervențiile din domeniul dezvoltării rurale. Planul strategic național vă
fi elaborat de statul membru în colaborare cu partenerii sociali și va fi aprobat de
Comisia Europeană.
2. Trecerea de la o politică bazată pe conformitate cu legalitatea și regularitatea cheltuielilor la o politică bazată pe performanță şi obținerea rezultatelor
programate. Acesta presupune folosirea uni sistem comun de indicatori pt. realizări, rezultate și impact. Statele membre vor programa valorile acestor indicatori și
vor monitoriza realizarea lor. Toate aspectele legate de controlul eligibilității cheltuielilor și penalitățile aplicate vor fi în competența exclusivă a statelor membre,
Comisia Europeană rezumându-se la auditarea sistemelor de control și penalități
și monitorizarea rezultatelor. Organismele de certificare for juca un rol mult mai
important în certificarea conformității dar și în urmărirea rezultatelor.
3. O nouă împărțire a responsabilităților între statele membre și UE.
La nivel Comunitar vor fi reglementate numai elementele comune care garantează menținerea caracterului comun al PAC, și funcționarea pieței unice europene,
statele membre urmând să stabilească elementele de detaliu adaptate situației lor,
strategi și tipurile de intervenție potrivite care să contribuie la îndeplinirea celor
nouă obiective specifice ale viitoarei PAC și să fixeze valorile indicatorilor comuni
de realizare, rezultat și impact. Această reîmpărțire a responsabilităților se bazează
pe un nivel de subsidiaritate crescut al statelor membre și regiunilor lor și trebuie
să conducă la o simplificare a politicii pentru beneficiari finali și administrațiile
statelor membre.
Reforma PAC permite României continuitate în majoritatea opțiunile de politică făcute în perioada 2014-2020 în vederea rezolvării problemelor și priorităților
menționate anterior astfel:
– România poate continua sistemul plăților pe suprafață (decuplat) mult
mai simplu de gestionat și mult mai echitabil. Astfel sistemul plăților pe suprafață devine un sistem permanent și nu tranzitoriu cum era considerat până acum.
Convergența externă va contribui la reducerea cu 50% a diferenței dintre nivelul
din România și 90% din media la nivelul UE. În sprijinul sectoarelor în dificultate România va putea continua alocarea a 10+2 % din FEAGA pentru plăți cuplate
în sectoarele aflate în dificultate. Aceste plăți împreună cu plățile pentru zonele
cu constrângeri naturale ce pot continua să fie acordate din FEADR vor continua
să sprijine veniturile fermierilor și vor contribui la nivelul de competitivitate al
sectorului agricol Românesc. În perioada 2014-2020 România a programat 1,15
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miliarde Euro pt. plata compensațiilor pt. zonele cu constrângeri naturale la care
se adaugă și contribuția națională. Față de perioada 2007-2013, suprafața totala a
zonelor cu constrângeri naturale s-a extins cu 2.2 milioane ha (cu 51%).
– În vederea creșterii competitivității în perioada 2014-2020 mai mult de 2
miliarde euro din FEADR au for programate pt. investiții în agricultură și silvicultură. 3400 de ferme viabile și asociații vor fi sprijinite, 800 livezi de pomi fructiferi
vor primi sprijin pt. investiții, mai mult de 9000 de tineri fermieri vor primii sprijin
de instalare iar peste 34 000 ferme mici vor primii sprijin pt. modernizare. Acest
efort poate continua în perioada următoare în condiții mai simple și mai bine adaptate la nevoile locale stabilite de autoritățile împreună cu partenerii sociali.
În sprijinul procesului de restructurare al exploatațiilor și încurajarea fermelor mici și mijlocii România poate continua plățile redistributive introduse în
2015 (5.18% din alocația bugetară a plăților directe pe anul 2015 cu suplimentarea
pe două tranșe: 0-5ha un supliment de 5 euro/ha; și 5.1-30 ha un supliment de 51
euro/ha ).
Pentru reînnoirea generațională reforma PAC oferă un cadru mai flexibil și
mai coerent de sprijin și obligă statele membre să folosească cel puțin echivalentul
a 2% din alocația bugetară FEGA în acest scop. Fondurile pot provenii din FEAGA,
din FEADR sau din ambele. Tinerii fermieri pot fi sprijiniți prin plăți redistributive
adăugate la plata pe hectar dar și prin prima de primă instalare ca sef de exploatație
al cărui cuantum crește de la 70 000 euro la 100 000 euro. Tinerii fermieri pot de
asemenea folosi fonduri din instrumentele financiare co-finanțate din FEADR pt. a
cumpăra pământ, ceea ce nu era posibil până acum. În exercițiul bugetar actual România a optat pt. alocarea a 1.8% din alocația FEAGA pt. sprijinul suplimentar pt.
tineri fermieri care primesc un supliment de 25% din plata unică pe hectar în limita
a maximum 60 hectare (circa 25euro/ha). După ce în perioada anterioară România
a co-finanțat un fond de garantare a creditelor rurale în exercițiul actual un fond de
creditare a fost creat și va fi operațional curând pt. investiții. Fondul dispune de n
capital public de 92 milioane euro. În perioada următoare folosirea instrumentelor
financiare este și mai mult încurajată.
În vederea susțineri acțiunilor pt. mediu și combaterea și adaptarea la schimbările climatice în viitoarea PAC se propune o nouă arhitectură „verde” a PAC
care să garanteze o ambiție crescută dar și o reducere a complexității în gestionare.
Aceasta se bazează pe două nivele de reglementare și intervenție. Primul nivel
obligatoriu pt. toți beneficiarii sprijinului de venit constând într-un set comun de
eco-condiționalități pt. toate statele membre. Acestea vor fi transpuse în standarde naționale adaptate la situația și specificul fiecărui stat membru sau regiuni.
Al doilea nivel voluntar pt. beneficiari constând în eco-scheme finanțate din
FEGA pt. care beneficiarii trebuie să furnizeze anumite servicii de mediu peste ni-

II. CONTEXT EUROPEAN / 199

velul eco-condiționalităților și contracte pt. servicii de agro-mediu și climă
(agro-mediu) finanțate din FEADR. De reținut că reforma PAC prevede ca cel puțin 30% din contribuția FEADR trebuie programată pt. intervenții în acțiunile de
mediu și climă în noua perioadă de programare. Același plafon există în exercițiul
financiar actual cu diferența că plățile pt. zonele cu constrângeri naturale sunt incluse în acest plafon.
În perioada actuală de programare PNDR-ul a alocat 909 milioane euro pt.
măsurile de agro-mediu plus alte 200 milioane euro pt. agricultura ecologică. Este
important de menționat că în agricultura românească PAC a stimulat introducerea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Astfel conversia de la agricultura
convențională la cea ecologică dar și practicarea agriculturii ecologice a cunoscut o
evoluție importantă și datorită sprijinului PAC prin PNDR. O altă practică susținută de PAC constă în culturile verzi care reduc eroziune solului și reduc consumul de
îngrășăminte chimice datorită plantelor care fixează azotul în sol.
România a început în perioada actuală de programare un program de investiții
în refacerea și modernizarea sistemelor de irigații și echiparea fermelor cu instalații moderne de irigații. Circa 435 milioane de euro contribuție publică (EAFRD +
cofinanțare națională) au fost alocați acestui program de refacere și modernizare a
sistemelor de irigații care se vrea o măsură importantă de adaptare a sectorului de
schimbările climatice.
Instrumentele pentru gestiunea riscurilor rămân o prioritate a PAC viitoare.
Sprijinirea primelor de asigurare pt. fermieri dar și constituirea de fonduri mutuale
care să compenseze fermieri în cazul unor pierderi și să le garanteze stabilitatea
veniturilor devine o obligație pt. statele care trebuie să programeze astfel de instrumente în planul strategic PAC. Deși a programat un fond mutual în perioada
actuală în PNDR dificultățile de început în constituirea îi operaționalitatea lui au
învins astfel că o parte din capitalul programat a fost redirecționat către sistemul se
asigurări iar cealaltă parte a fost redistribuită măsurilor de urgență pt combaterea
pestei porcine africane.
PAC continuă să sprijine investițiile în agricultură și în economia rurală. În primul rând FEADR va continua să sprijine investițiile în modernizarea și
restructurarea fermelor contribuind astfel la creșterea competitivității, crearea
de locuri de muncă, dar și în sprijinirea diversificării activității fermelor. Pe lângă
instalarea de tineri fermieri și începerea de noi afaceri (start up) în mediul rural
viitoare PAC poate continua sa sprijine crearea de instrumente financiare (fonduri de garantare, fonduri de creditare) care să dezvolte oportunitățile de investire
din mediul rural.
Îmbunătățirea guvernanței şi dezvoltarea locală rămân componente importante ale PAC prin metoda Leader dar și prin continuarea finanțări dezvoltarea
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locale comunitare de alte fonduri. Introducerea principiului fondului principal ce
presupune posibilitatea finanțări multifond dar folosirea unui singur set de reguli
de gestiunea cea a fondului principal are ca scop reducerea birocrației și simplificarea procedurilor. Garantarea programării a cel puțin 5% din alocarea FEADR
este menținută. În exercițiul actual PNRD-ul sprijină finanțarea a 329 strategii de
dezvoltare locale depuse de tot atâtea GAL-luri. Bugetul alocat pt. implementarea
strategiilor local se ridică la 493,5 milioane euro.
Aceasta este numai o scurtă trecere în revistă a instrumentelor existente în
cadrul PAC actual dar și în pachetul propus de Comisie pt. perioada următoare. Desigur discuțiile pe cadrul financiar multianual pe reforma PAC au intrat în procesul
de co-decizie iar Consiliul UE și Parlamentul European vor aduce amendamentele
necesare. Important este ca decizia pe aceste inițiative să fie adoptată în timp permițând continuitatea și predictibilitatea pt benefiairii acestei politici.
România va prelua la 1 ianuarie 2019 președinția Consiliului și cade în sarcina
ei să reușească compromisul necesar adoptării acestor propuneri deosebit de importante pt. viitorul agriculturii și spațiului rural european. În felul acesta efortul
început pt. dezvoltarea și modernizarea sectorului agricol și al economie rurale Românești poate continua.

Orientări cheie privind viitorul politicii europene
de dezvoltare rurală post-2020.
Perspectiva națională asupra negocierilor bugetare1
Aurelia-Ioana Chereji

Dezbaterile referitoare la cadrul financiar multianual post-2020 au reprezentat și
reprezintă o piatră de încercare a solidității și solidarității proiectului european.
Divergențele de viziune între statele membre sunt vizibile în cadrul acestui proces
de negociere, accentuate fiind de presiunea pusă de retragerea Marii Britanii din
Uniunea Europeană și de criza refugiaților și migranților. La acestea se adaugă necesitatea de a adopta un buget adaptat provocărilor viitorului (criza demografică,
noile tehnologii disruptive, schimbările climatice și lista poate continua).
În acest context dinamic, România trebuie să își definească prioritățile naționale, „linia roșie” în acest moment fiind dată de alocările bugetare pentru politica
agricolă și politica de coeziune și va trebui ulterior să își apere interesele naționale,
ținând seama totodată de necesitarea de a apăra interesele europene și de construi
un buget pentru viitoarea Uniune.
Ținând seama de complexitatea acestui proces, am considerat necesar ca în
acest material să reiau o serie de editoriale publicate în cursul anului 2018, adaptate și revizuite în funcție de evoluții pentru a vedea evoluția provocărilor și răspunsurile naționale în acest an crucial.
Această abordare cronologică permite o mai bună cartografiere a dezbaterilor,
oferind totodată indicii asupra a ceea ce mai trebuie rezolvat și asupra provocărilor
care necesită o mai mare atenție ca urmare a complexității lor și a duratei mari de
timp în care sunt discutate.
Această contribuţie este un material de lucru (working paper) și, implicit, reprezintă o cercetare
în curs de desfășurare. Opiniile exprimate în acest material aparțin doar autorului și nu reflectă în
niciun fel politica sau poziția oficială a organizațiilor la care autoarea este afiliată.
De asemenea opiniile exprimate în parcursul acestui material au fost publicate anterior într-o
serie de editoriale în cadrul revistei Financial Market fiind reluate aici într-o formă revizuită adaptată
acestui produs editorial. Autoarea ar dori prin prezenta să mulțumească dlui Tiberiu POROJAN,
Managing Director, Financial Market, pentru permisiunea de a reproduce în acest pagini editorialele
menționate anterior.
1
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Importanța Politicii Agricole Comune (PAC) și necesitatea asigurării
unei finanțări adecvate post-Brexit. Implicații pentru România2
A devenit un truism în România (sper!) să vorbim despre importanța PAC și despre necesitatea asigurării unei finanțări adecvate post-2020 pentru acest domeniu
vital. Această dezbatere națională vine pe fondul unor probleme structurale identificate, pentru perioada 2014 – 2020, care țin de construcția PAC ca atare la nivel
european și anume un cadru „mai puțin potrivit statelor din Europa Centrală și de
Est (în special Bulgaria și România, cu o agricultură fragmentată și un număr ridicat de ferme de mici dimensiuni și puține exploatații de dimensiuni mari), dar și de
obstacole inerente unei defectuoase administrări interne.”3.
Am avut și avem în continuare în România un procentaj ridicat al populației
implicate în agricultură (aproape un sfert din populația activă), cuplat cu un număr mare de exploatații agricole de dimensiuni mici și mijlocii la care se adaugă o
populație îmbătrânită. Se ridică astfel în fața noastră o problemă deosebit de complexă, cu efecte atât economice cât și sociale deosebite, care va trebui gestionată în
contextul unei reformări a PAC generate de Brexit și de Acordul de la Paris privind
schimbările climatice.
O primă cauză care a stat la baza discuțiilor privind reformarea PAC a fost
Acordul de la Paris privind Schimbările Climatice (2015) care are un obiectiv ambițios
pe termen lung și anume acela că: „guvernele au convenit să mențină creșterea
temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și
să continue eforturile de a o limita la 1,5°C”4 și ale cărui implicații sunt încă într-o
fază preliminară de analiză în țara noastră. O serie de studii realizate la nivelul
instituțiilor europene au reliefat absența unei agende clare privind decarbonizarea
respectiv a unor ținte clare de reducere a emisiilor poluante.
Pe acest fond au fost formulate o serie de recomandări care ar putea viza adoptarea unor măsuri care să țintească consumului sporit de carne și produse lactate
2
Aurelia-Ioana Chereji, „Importanța Politicii Agricole Comune și necesitatea asigurării unei finanțări adecvate post Brexit. Implicații pentru România”, Financial Market, 16.03.2018, disponibil
online la adresa https://www.financialmarket.ro/opinii/importanta-politicii-agricole-comune-şi-necesitatea-asigurarii-unei-finantari-adecvate-post-brexit-implicatii-pentru-romania/Vizitat ultima dată
în data de 3 noiembrie 2018.
3
Lucian-Liviu Albu, Radu Lupu, Adrian-Cantemir Călin, Oana-Cristina Popovici, Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.), Institutul European din România, București, 2018, p. 67, disponibil online la adresa
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2017_Studiul%201_FINAL.pdf Vizitat ultima dată
în data de 3 noiembrie 2018.
4
Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Consiliul Uniunii Europene, disponibil online la
adresa https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/timeline/Vizitat ultima dată în
data de 3 noiembrie 2018.
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sau măsuri care să vizeze combaterea risipei alimentare respectiv o nouă proiectare
a unor instrumente specifice PAC, măsuri încă insuficient explicate5.
Această dezbatere care părea să aibă un impact relativ minor asupra finanțării
PAC a fost potențată de începutul dezbaterii privind viitorul UE cu 27 de state, fără
Marea Britanie, dezbatere generată de Brexit și marcată de presiunile asupra bugetului PAC „în special având în vedere că Brexitul va duce la scăderea bugetului UE
cu 13 miliarde EUR anual după 2020”6.
Acest impact a fost imediat și vizibil în scenariile lansate de Comisia Europeană privind viitorul bugetului UE în care în 4 scenarii din 5 bugetul alocat agriculturii va scădea și doar în Scenariul 5 – Mult mai mult, împreună acesta va
crește – „Sume mai mari alocate politicii agricole comune”7.
În acest context merită menționată Comunicarea CE, intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, publicată la 29 noiembrie 2017 [COM(2017)0713]
care prezintă rezultatul sublimat al dezbaterilor de până în acel moment. Cu acest
prilej este dezvoltată ideea unei politici mai inteligente, mai moderne și mai durabile care să țină seama de impactul său global8 (vezi Figura 1 din pagian următoare).
Plecând de la constrângerile bugetare deja enunțate, Comunicarea CE vine cu
o primă veste bună – menținerea plăților directe dar în condițiile unei reechilibrări a sprijinului oferit.
Este subliniată necesitatea sporirii investițiilor în „restructurarea, modernizarea, inovarea și diversificarea fermelor” la care se adaugă o serie de considerente impuse de dezvoltarea noilor tehnologii „adoptarea de noi tehnologii și
oportunități bazate pe soluții digitale, precum agricultura de precizie, utilizarea
volumelor mari de date și energiile curate, în scopul de a se ameliora caracterul
sustenabil, competitivitatea și reziliența fermelor individuale, inclusiv la efectele
negative ale schimbărilor climatice” care vor afecta în cazul României în mod direct
populația implicată în agricultură. Accentul pus pe „agricultura inteligentă” va duce
KaleyHart, Ben Allen, ClunieKeenleyside, Silvia Nanni, Anne Maréchal, KamilaPaquel, Martin Nesbit, Julia Ziemann, Research for AgriCommittee - The Consequences of Climate Change for EU
Agriculture. Follow-uptothe COP21 - UN Paris Climate ChangeConference, Parlamentul European, 2017
disponibil online la adresa http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585914/
IPOL_STU(2017)585914_EN.pdfVizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
6
Albert Massot, Către Politica Agricolă Comună de după 2020, Parlamentul European, 2018, p.
3, disponibil online la adresa http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51861/04A_FT(2017)N51861_RO.pdfVizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
7
Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, Comisia Europeană, COM(2017) 358 din 28
iunie 2017, p. 35, disponibil online la adresa https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/reflection-paper-eu-finances_ro.pdfVizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
8
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European
și Comitetul Regiunilor, Viitorul sectorului agricol și al agriculturii, COM (2017) 713 din 29.11.2017,
disponibilă online la adresa http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0713 Vizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
5
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pe termen mediu și lung la un impact profund asupra sistemului agricol cu efecte
încă greu de cuantificat asupra României.

Figura 1. Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii
Sursa: Comunicarea CE, intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, publicată la 29
noiembrie 2017 [COM(2017)0713]

De asemenea noile finanțări vor fi condiționate de respectarea condițiilor de
mediu – „adoptarea de către aceștia (fermieri. n.a.) a unor practici favorabile mediului și climei”, rezultatul final fiind unul pozitiv în opinia CE. „Această abordare
va duce la simplificare: un strat de cerințe privind plățile directe, un set unic de
norme de gestionare și control și o reducere a sarcinii administrative care îi revine
statului membru și fermierului.”
Ce are România de făcut? Ținând seama de cele de mai sus și de evoluțiile
pe plan european se impune în primul rând o implicare activă în negocierile la nivel
european. Este demnă de salutat intenția declarată a statului român ca în cadrul
procesului de negociere pentru Brexit să încercăm să salvgardăm bugetul pentru
PAC din actualul cadru financiar multianual – „salvgardarea prevederilor bugetare
europene aferente Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune corespunzătoare Cadrul financiar multianual (CFM) al UE 2014 – 2020”9 dar lucrurile nu trebuie să rămână în acest stadiu.
9
Memorandum cu tema: Constituirea mecanismului interministerial pentru pregătirea mandatelor României și urmărirea negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Guvernul
României, martie 2017, disponibil online la adresa http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/
memorandum-cu-tema-constituirea-mecanismului-interministerial-pentru-pregatirea-mandatelor-romaniei-i-urmarirea-negocierilor-pentru-ie-irea-marii-britanii-din-uniunea-europeanaVizitat
ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
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România va trebui să adopte o poziție pro-activă în cadrul viitoarelor negocieri
pentru CFM post-2020 pentru a obține menținerea actualelor fonduri alocate.
Va trebui să începem o campanie activă de lobby în vederea menținerii coeziunii regionale pe acest subiect. Se impune astfel o acțiune coordonată pe mai multe
paliere. La nivel individual, experții naționali în domeniu pot participa în nume
propriu sau instituțional la dezbaterile publice inițiate de instituțiile europene contribuind cu puncte de vedere sectoriale bine fundamentate, care țin seama de interesul sectorial și național.
Se impune un amplu proces de cartografiere a resurselor umane din domeniu și
a experților români de la Bruxelles care pot interveni în discuțiile la nivel european.
Prezența activă și coordonată în dezbaterile relevante, publicarea de materiale de
informare în limbi de circulație internațională, susținerea prin diverse programe de
finanțare națională a cercetării în domeniu și a publicării pot duce la promovarea
unui scenariu favorabil României.
Totuși problema PAC rămâne și unica soluție pe termen lung va fi o reformă
a sistemului agricol din România și o evoluție graduală către o „agricultură inteligentă” capabilă să garanteze bunăstarea celor din sectorul agricol și protejarea
intereselor naționale.
„România are nevoie de o politică pe termen lung, care să facă clare direcțiile
de dezvoltare ale agriculturii pe acest orizont de timp și să ofere stabilitate, care
să o decupleze de influența aspectelor climatice. PAC nu poate suplini o politică
națională în acest sens pentru că nu este croită după modelul României, după cum
am văzut mai sus. În plus, PAC a suferit la rândul ei o serie de reforme, care îngreunează analizele cost-beneficiu ale adoptării sale în România. Mai mult, este nevoie
de susținerea altor activități, care pot impregna dezvoltarea comunităților rurale,
tocmai pentru că reies din specificul cultural, natural, al resurselor de care dispunem, precum dezvoltarea turismului rural.”10.
Ce înseamnă pentru România viitorul buget european post-2020
și impactul său asupra Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune?11
Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-202712, prezentat
în data de 2 mai 2018, marchează o performanță negativă. Sub pretextul moder10
Lucian-Liviu Albu, Radu Lupu, Adrian-Cantemir Călin, Oana-Cristina Popovici, Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.), Institutul European din România, București, 2018, p. 148, disponibil online la adresa
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2017_Studiul%201_FINAL.pdf Vizitat ultima dată
în data de 3 noiembrie 2018.
11
Aurelia-Ioana Chereji, „Ce înseamnă pentru România viitorul buget european post-2020?”,
Financial Market, 20.05.2018, disponibil online la adresa https://www.financialmarket.ro/opinii/
ce-inseamna-pentru-romania-viitorul-buget-european-post-2020/ Vizitat ultima dată în data de 3
noiembrie 2018.
12
EU Budget for the future, Comisia Europeană, 2 mai 2018, disponibil online la adresa https://
ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-future-2018-may-02_ro Vizitat ultima dată în data de 3
noiembrie 2018.
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nizării bugetului UE și al Brexit-ului am asistat la o scădere a importanței alocate
celor două politici de mai sus „retragerea Regatului Unit necesită reduceri de aproximativ 5 % atât în cadrul programelor politicii agricole comune, cât și în cadrul
programelor politicii de coeziune, dat fiind că acestea dețin cea mai mare pondere
în bugetul UE”13.
Propunerea nu este deloc una bună pentru România întrucât afectează
direct cele două politici europene care aduceau cele mai multe fonduri în
România.
Prin afectarea politicii de coeziunii România riscă să se îndepărteze și mai mult
de obiectivul de convergență economică, influențând de asemenea și procesul de
aderare la zona euro. Reducerea fondurilor pentru agricultură riscă să afecteze producătorii interni și siguranța alimentară.
Ce avem de făcut? În opinia mea România ar trebui să înceapă o campanie
activă de lobby îndreptată împotriva oricărei reduceri a bugetului, fie și cu un procentaj modic, pentru a evita pe viitor alte reduceri potențial mai mari. Va trebui să
identificăm acele alianțe necesare, cu state care ne împărtășesc temerile și problemele pentru păstrarea statu-quo-ului.
Faptul că România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 este o șansă pentru a soluționa favorabil această situație. Se impune să pregătim studii și simulări care să arate faptul că reducerea
finanțării acestor politici nu va duce decât la consecințe negative pentru ansamblul
Uniunii.
Mai mult este necesar să venim cu soluții proprii care să ofere o altă viziune, să
cedăm în anumite capitole pentru a păstra ceea ce contează. Nu trebuie să uităm că
adoptarea bugetului se face pe bază de unanimitate și România este un actor
important în Uniune care la rândul său trebuie să fie de acord cu orice reducere de
alocări.
În al doilea rând România ca stat trebuie să propună criterii clare de alocare
a resurselor, pentru a evite orice noi condiționalități care nu au legătură cu realitatea din teren, ci care încearcă impunerea unor criterii artificiale de alocare. De
exemplu nu ar fi recomandabil să condiționăm la nivel european fondurile pentru
coeziune sau agricultură (problemă tehnică) de respectarea statului de drept (aspect politic).
În al treilea rând este necesar să simplificăm și mai mult mecanismele naționale de alocare și monitorizare a acestor fonduri. Consultanța agricolă va trebui
întărită pentru a avea o capacitate efectivă de a atrage fondurile respecUn buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără: Întrebări și răspunsuri,
Comisia Europeană, 2 mai 2018, disponibil online la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-18-3621_ro.htm Vizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
13
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tive. O rată de absorbție sporită nu poate fi decât un argument în plus în favoarea
menținerii alocărilor curente.
Situația nu este încă clarificată și totul se joacă la momentul actual. O concentrare a eforturilor actorilor implicați la nivel național și european ar fi mai mult decât binevenită în condițiile în care România este un stat beneficiar net al alocărilor
comunitare, beneficiile nefiind însă strict locale sau naționale ci având consecințe
pozitive la nivel european.
Fondurile pentru coeziune alocate României vor crește
cu 2,2 mld euro, în perioada 2021 – 202714
Recent țara noastră a primit o veste bună în ceea ce privește fondurile alocate pentru coeziune – acestea vor crește cu aprox. 2,2 miliarde de euro– 8% în plus faţă de actualul buget – pentru perioada 2021 – 202715. Însă, aici se opresc veștile bune!
De ce oare, se pot întreba cititorii sunt așa de categorică? Aș putea evident sublinia
elementul pozitiv al propunerii Comisiei Europene, și anume creșterea alocărilor,
creștere cu atât mai îmbucurătoare cu cât are loc pe fundalul Brexitului și a reducerilor bugetare pentru Politica Agricolă Comună. Din păcate consider că acum mai
important decât orice este realismul și capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu. Ne poate oare bucura alocarea de fonduri dacă nu putem să le utilizăm pe deplin așa cum din păcate s-a întâmplat și se întâmplă în prezent? Ar fi oare mai util
să solicităm o sumă egală cu cea din CFM-ul trecut și să cerem altceva la schimb?
„Rata de absorbție este de 16,1%, față de o rată medie la nivel european de 18% (…).
Potrivit datelor oficiale centralizate la Ministerul de Finanțe, în perioada 2014
– 31 martie 2018, România a primit de la Uniunea Europeană în total circa 10,2
miliarde de euro, fonduri europene din cadrul Financiar 2014-2020.
Mai mult de jumătate din această sumă o reprezintă avansurile de circa 1,3 miliarde de euro acordate din oficiu, la începutul perioadei de programare, și plățile directe la hectar (FEGA) de 4,28 miliarde de euro, bani
oferiți de UE fără să fie necesare proiecte.”16.
Aurelia-Ioana Chereji, „Fondurile pentru coeziune alocate României vor crește cu 2.2 mld euro,
în perioada 2021 – 2027”, Financial Market, 19.06.2018, disponibil online la adresa https://www.
financialmarket.ro/opinii/fondurile-pentru-coeziune-alocate-romaniei-vor-creste-cu-22-mld-euro-in-perioada-2021-2027/ Vizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
15
Bugetul UE: Dezvoltarea regională și politica de coeziune după 2020, Comisia Europeană, 29 mai
2018, disponibil online la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_ro.htm Vizitat
ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
16
Claudiu Zamfir, „Rata de absorbție a fondurilor UE de către România este de 16,1% în 4 ani
și 4 luni. Un secretar de stat critică modul în care țara a semnat acordul de parteneriat, în mandatul lui Eugen Teodorovici”, Hotnews, 26 aprilie 2018, disponibil online la adresa https://economie.
hotnews.ro/stiri-eurofonduri-22416422-rata-absorbtie-totala-fondurilor-este-16-1-4-ani-4-luni-se14
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Această evaluare este de altminteri consistentă cu literatura de specialitate
care afirmă clar faptul că „Noua perioadă de programare, care a debutat în anul
2014, a început cu o absorbție scăzută a fondurilor europene (…), la jumătatea
anului 2017 România reușind să atragă numai 1,4 mld. euro. Din 2015 au început
plățile din Fondurile pentru dezvoltare rurală și pescuit și din 2016 din Fondul
European pentru Garantare Agricolă, astfel încât suma atrasă la 30 iunie 2017 se
apropie de 6 mld. euro.”17.
Cauzele au fost însă până acum preponderent interne, problemele în absorbția
fondurilor europene în perioada 2007-2013, repetate ulterior, putând fi remediate
de noi, fără a fi impuse din exterior:
• „Lansarea cu întârziere a programelor operaționale și a autorităților de management responsabile de gestionarea fondurilor UE, care au generat întârzierea
contractării și apoi a implementării proiectelor.
• Lipsa unor proiecte fiabile, cu viziune pe termen lung, care să creeze noi locuri de muncă stabile și bine plătite.
• Estimări de plăți eronate.
• Calitate scăzută a proiectelor finanțate la nivel european (este necesară atragerea de bani europeni în zonele și domeniile cu cea mai mare nevoie – precum
infrastructura).
• Lipsa de informare în rândul cetățenilor/beneficiarilor, procedurile birocratice.”18.
Plecând de la aceste deficiențe interne, noua provocare pe care România va trebui să o înfrunte se referă la (posibila) apariție a unor noi condiționalități impuse
din exterior, asupra cărora avem o influență limitată în acest moment.
Aceasta nu este o discuție nouă în spațiul european, fiind un subiect abordat
constant în ultimii ani. Cu toate că tema condiționalităților nu a fost abordată frontal până acum putem identifica un curent de opinie favorabil la nivelul instituțiilor
comunitare și a unor state membre cu privire la nevoia de a spori condiționalitatea
bugetului european post-2020, prin îndeplinirea unor criterii suplimentare precum
cretar-stat-critica-modul-care-romnia-semnat-acordul-parteneriat-mandatul-lui-eugen-teodorovici.
htm?nomobile= Vizitat ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
17
Lucian-Liviu Albu, Radu Lupu, Adrian-Cantemir Călin, Oana-Cristina Popovici, Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.), Institutul European din România, București, 2018, p. 123, disponibil online la adresa
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2017_Studiul%201_FINAL.pdf Vizitat ultima dată
în data de 3 noiembrie 2018.
18
Lucian-Liviu Albu, Radu Lupu, Adrian-Cantemir Călin, Oana-Cristina Popovici, Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.), Institutul European din România, București, 2018, p. 125, disponibil online la adresa
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2017_Studiul%201_FINAL.pdf Vizitat ultima dată
în data de 3 noiembrie 2018.
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respectarea recomandărilor Semestrului European; respectarea statului de drept
precum și în funcție de răspunsul oferit noilor provocări precum criza refugiaților
și a migranților sau provocările legate de securitate și nu numai.
Cauzele acestei abordări sunt multiple: fie că vorbim aici de dezbaterile constante cu privire la solidaritate și ce înseamnă ea (este un drum cu sens unic, statele
dezvoltate le susțin pe cele mai puțin dezvoltate sau trebuie să existe reciprocitate?); de experiențele trecute cu redistribuirea bugetului comunitar; de probleme cu
condiționalitățile deja existente sau de implementarea unor practici economice din
statele federale. Bugetul european a încetat cu acest prilej să mai fie doar un
instrument tehnic, ci a devenit unul politic.
Dar ce sunt condiționalitățile și care este rolul lor? „În economia politică, condiționalitatea descrie utilizarea de condiții legate de furnizarea de beneficii precum un
împrumut sau ajutor bilateral. Aceste condiții sunt în mod tipic impuse de organizațiile
regionale și sau drept scop să îmbunătățească condițiile în țara receptoare”19
Deși discuția a părut teoretică la început și s-a considerat că acele condiționalități deja instituite sunt suficiente, criza refugiaților și a migranților precum și
diviziunile în creștere pe tema statului de drept și a altor subiecte politice a făcut ca
tema să devină de maxima actualitate în prezent.
Condiționalitățile, fie că vorbim de respectarea statului de drept sau de aspecte
referitoare la gestionarea crizei refugiaților și a migranților etc. reprezintă un instrument care trebuie gestionat cu măsuri de precauție foarte mari. Putem
ca țară să fim de acord cu o serie dintre ele, respectarea principiilor supremației
dreptului comunitar sau apărarea drepturilor fundamentale ori prevenirea risipei
fondurilor fiind lucruri cu care suntem toți de acord. Problema care apare se referă
la stabilirea unor criterii clare, nesupuse influențelor politice.
Orice condiționalitate implică o serie de costuri economice și sociale foarte mari. Reducerea finanțărilor comunitare pe baza unor astfel de condiționalități
poate duce la:
• riscuri politice(conflict sporit între opoziție și putere pe tema finanțării,
cu consecințe politice nedorite: ascensiunea mișcărilor populiste sau eurosceptice);
• riscuri economice și sociale;
• afectarea principiului solidarității și a caracterului redistributiv al Politicii de coeziune și Politicii Agricole Comune;
• afectarea programărilor planificate și a realizării unor obiective specifice – riscuri sporite de instabilitate financiară și social în regiuni deja sărace;
Mario Kölling, Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?, SIEPS
– Swedish Institute for European Policy Studies, November 2017, disponibil online la adresahttp://
www.sieps.se/globalassets/publikationer/2017/sieps_2017_10epa.pdfVizitat ultima datăîn data de
3 noiembrie 2018.
19
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• afectarea în mod asimetric– sunt afectate comunitățile locale și regionale
și nu guvernele care au cauzat dezechilibrul respectiv statele mai puțin dezvoltate
vor fi mai afectate decât cele dezvoltate20.
Se impune cu acest prilej o abordare matură, care să țină seama de toate riscurile existente sau potențiale, lucru care implică o coordonarea puternică la nivel
național și european. În acest sens sporirea fondurilor de coeziune alocate României în detrimentul altor state din regiune cu interese similare cu ale noastre poate
reprezenta un element de discordie care să stea în calea stabilirii unor alianțe eficiente, lucru de care va trebui să ținem seama în cadrul negocierilor viitoare.
În loc de concluzii
Discuțiile referitoare la noul cadru financiar post-2020 sunt la momentul redactării acestui material în plină desfășurare. Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 poate reprezenta o oportunitate de a gestiona aceste discuții de-o manieră favorabilă țării noastre, fără însă
a depășii rolul tradițional de „mediator imparțial” rezervat statelor care dețin
Președinția. Viitorul buget va trebui să fie menținut în același cadru favorabil
României fără însă a neglija problemele interne naționale de bună guvernare respectiv fără a ignora provocările viitorului și anume o piață globală dinamică în
care noile tehnologii vor lăsa o amprentă puternică asupra unor domenii precum
agricultura.
Nu pot cu acest prilej decât să salut Opinia adoptată de către Camera Deputaților cu privire la bugetul comunitar post-2020, cu ale cărei idei rezonez și să sper că
fiind adoptate prin consens vor sta la baza întregului proces de negociere:
„ 3. Subliniază nevoia de a se depune eforturi sporite pentru eliminarea explicită a practicilor excesive în managementul fondurilor europene, în special în cazul
întreprinderilor mici și mijlocii și al celor interesați din zonele rurale (…). […]
12. Își exprimă rezerva cu privire la intenția Comisiei europene de a reduce
finanțarea politicilor tradiționale ale Uniunii în domeniul agricol și în ce privește
creșterea coeziunii, în special din perspectiva necesității de a se asigura în prealabil
o mai largă participare instituțională în procesul de decizie la nivelul Uniunii”21
20
Mario Kölling, Policyconditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?, SIEPS
– Swedish Institute for European Policy Studies, Noiembrie 2017, disponibil online la adresa http://
www.sieps.se/globalassets/publikationer/2017/sieps_2017_10epa.pdf Vizitat ultima dată în data de
3 noiembrie 2018.
21
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează
şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018)321, Camera Deputaților,
Parlamentul României, 18 iunie 2018, disponibilă online la adresa http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=563 Vizitată ultima dată în data de 3 noiembrie 2018.
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Preocupările României față de viitorul Cadru Financiar
Multianual (CFM) post 2020
Sorin Chelmu

Comisia Europeană a desfășurat ample consultări privind simplificarea și modernizarea Politicii Agricole Comune (PAC) după 2020 (cuprinde pilonul I pentru
plăți directe și măsuri de piață finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA și pilonul II pentru dezvoltare rurală finanțat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR). Principalele priorități stabilite de
Comisia Europeană pentru PAC pentru perioada de după 2020 țin de protecția
mediului și de combaterea schimbărilor climatice, cercetare, inovare și consiliere
agricolă.
Ca urmare a consultărilor a fost adoptată o Comunicarea intitulată Viitorul
sectorului alimentar și al agriculturii și au fost propuse 3 regulamente europene,
respectiv: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate
de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC)
și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Regulamentul Parlamentului
European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii
agricole comune, și Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului pentru
modificarea Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (și pentru modificarea altor câteva regulamente),
care au fost publicate la 1 iunie 2018.
Comisia a evidențiat rolul tot mai important al cercetării, inovării și al noilor
tehnologii din lanțul valoric și necesitatea de a consolida transferul de cunoștințe
și serviciile de consiliere. Soluțiile PAC care abordează aceste aspecte ar trebui să
reflecte mai bine nevoile de structuri și întreprinderi agricole diferite în sectorul
agroalimentar, cum ar fi fermierii tineri și fermele mici și mijlocii, ale căror oportunități de a participa la progresul tehnologic sunt mult mai mici în comparație cu
entitățile mai mari.
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De asemenea, se propune ca reforma PAC, bazată pe un nou model de livrare,
să pună un accent mai mare asupra mediului și climei și să sprijine tranziția către
un sector agricol mai durabil.
Considerăm că PAC are un rol definitoriu în dezvoltarea economică a zonelor rurale, iar intervențiile viitoare trebuie să se concentreze pe finanțarea infrastructurii, încurajarea inițiativei locale, diversificarea activităților pentru sprijinirea
IMM-urilor, în vederea creării de noi locuri de muncă.
În conformitate cu noile prevederi europene, nu va mai exista un program național de dezvoltare rurală care să gestioneze exclusiv Pilonul II, în locul acestui
program fiind propusă o abordare integrată, respectiv un Plan național strategic
pentru PAC care va integra toate finanțările adresate dezvoltării agriculturii și spațiului rural.
Noul cadru PAC se caracterizează printr-o flexibilitate ridicată acordată Statelor Membre pentru a-și defini la nivelul planurilor strategice obiective specifice
și indicatori adecvați, în funcție de măsurile alese, care răspund particularităților
existente la nivel național.
În ceea ce privește alocarea financiară, Comisia Europeană propune, prin Cadrul Financiar Multianual, o scădere de aprox. 5% a bugetului total PAC, ca urmare
a deducerii contribuției Marii Britanii la bugetul Uniunii și a necesităţii finanţării
unor noi priorităţi, astfel că bugetul FEADR propus pentru perioada 2021-2027 va
fi de 78,811 mld. Euro, iar cel privind FEGA, de 286,2 miliarde EUR.
Alocarea PAC aferentă RO conform propunerii este de 20,4938 din care 6,758
mld. Euro pentru finanțările aferente pilonului II (în prețuri curente), astfel că scăderea față de alocarea actuală (respectiv 8,015 mld. Euro) este de aprox. 1,259 mld.
Euro (aprox. 16%).
Bugetul alocat Pilonului I ar urma să crească de la 12,393 miliarde € pentru
actuala perioadă de programare, la 13,534 miliarde € pentru 2021-2027.
Condițiile și criteriile finanțării UE pentru dezvoltarea rurală trebuie să asigure
sprijinul pentru zonele rurale care rămân în urmă în raport cu nivelul mediu. În
acest context considerăm că pentru România este important ca pilonul II al PAC să
beneficieze de o finanțare suplimentară față de cea propusă de Comisia Europeană.
Propunerea de regulament privind Planurile strategice PAC stabilește următoarele
scheme de sprijin, în ceea ce privește plățile directe:
• 4 scheme obligatorii de plăți decuplate:
(1) Sprijin de bază pentru venit pentru sustenabilitate (înlocuind SPS și
SAPS);
(2) Sprijin complementar pentru veniturile redistributive pentru sustenabilitate (înlocuirea plății redistributive voluntare);
(3) Sprijin complementar pentru venituri pentru tinerii agricultori (înlocuirea
plăților pentru tinerii fermieri);
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(4) Scheme pentru climă și mediu („scheme ecologice”).
• 2 scheme voluntare:
(1) Sprijin pentru venituri cuplate (CIS) - care va fi redus la 10% + 2% din alocările statelor membre pentru plățile directe;
(2) Plata specifică pentru bumbac.
Totodată în cadrul propunerii se regăsește:
• Reducerea cuantumului plăților directe (plafonarea) acordate unui fermier
pentru un an calendaristic, care depășesc 60.000 € / an și plafonarea la 100.000 € /
an (o problemă pentru România).
• Transfer între fondurile alocate plăților directe și dezvoltării rurale.
Cu privire la intervențiile aferente Dezvoltării Rurale, propunerea de regulament
stabilește următoarele tipuri de intervenție posibile:
(1) Mediu, climă și alte angajamente de management;
(2) Constrângeri naturale sau alte regiuni cu constrângeri specifice;
(3) Dezavantaje specifice zonei rezultate din anumite cerințe obligatorii;
(4) Investiții;
(5) Instalarea tinerilor fermieri și a afacerilor rurale de tip start-up;
(6) Instrumente de gestionare a riscurilor;
(7) Cooperare;
(8) Schimb de cunoștințe și de informații.
Tipurile de intervenții nu sunt definite în detaliu, fiecare dintre acestea urmând a fi definită de către statele membre în planurile strategice ale PAC
Totodată va fi obligatoriu ca fiecare Stat Membru să înființeze un serviciu de
consultanță agricolă.
România susține continuarea politicii de dezvoltare rurală ca o politică puternică, care să poată răspunde provocărilor economice, de mediu şi sociale. În acest
context, ne dorim ca această politică să contribuie la atingerea următoarelor obiective, pe care România le-a identificat ca priorități, luând în considerare nevoile teritoriale:
− reducerea decalajelor de dezvoltare din mediul rural, inclusiv prin asigurarea unor venituri corecte pentru fermieri şi a unei vieți decente pentru comunităţile rurale care să includă și dezvoltarea prin susținerea activităților nonagricole,
servicii și modernizarea infrastructurii,
− asigurarea unor instrumente adecvate pentru managementul riscurilor şi
gestionarea crizelor, acomodarea simultană a obiectivelor de combatere a efectelor
schimbărilor climatice, asigurarea unei producții sustenabile,
− creșterea eficienței agriculturii şi a producției agroalimentare care nu se
mai poate realiza decât cu contribuția masivă a cercetării, introducerea inovării, a
agriculturii de precizie, a digitizării şi dezvoltării tehnologice,
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− susținerea schimbului de generații care trebuie să devină o prioritate a
PAC, astfel încât tinerii fermieri să fie susținuți mult mai eficient,
− întărirea guvernanței locale prin instrumentul LEADER
− abordarea prin măsuri țintite a depopulării zonelor rurale, șomajul, sărăcia
și să promoveze incluziunea socială.
Considerăm că simplificarea PAC reprezintă un proces necesar, iar soluțiile
acestei politici ar trebui să fie simple, transparente și ușor de înțeles, atât pentru
beneficiarii săi, cât și pentru ceilalți cetățeni ai UE, și ar trebui limitate costurile
administrative cât mai mult posibil.
Noul model propus de Comisie ar trebui să aducă o simplificare reală și reducerea sarcinii administrative atât pentru agricultori, cât și pentru administrațiile
naționale/regionale.
Totodată, considerăm că este necesar să se mențină în cadrul celui de-al doilea
pilon al PAC instrumente de atingere a obiectivelor, în principal pentru contracararea și atenuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, protejarea biodiversității legate de agricultură și prevenirea producerii dezastrelor naturale și abandonului terenurilor agricole.
În perioada care urmează se vor demara analize și evaluări legate de perioada
actuală de programare în vederea fundamentării nevoilor și elaborării strategiei de
finanțare a spațiului rural pentru perioada 2021-2027.
Politica agricolă comună (PAC) 2021-2027 se concentrează asupra obiectivelor care acoperă toate cele 3 priorități pentru o agricultură durabilă în
UE:
• agricultura un sector agricol inteligent și rezilient;
• protecția mediului și acțiuni pentru schimbări climatice;
• vitalizarea socio-economice a zonelor rurale.
Referitor la implicațiile financiar-bugetare pentru PAC, în contextul propunerii CFM 2021-2027, se pot reține următoarele elemente care sunt de interes
pentru România:
1. Politica Agricolă Comună va continua să fie finanțată prin două fonduri, Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Pentru FEADR, Comisia propune majorarea ratelor naționale de cofinanțare pentru FEADR, în acest context se va pune o presiune mai mare pe bugetul național.
2. Sumele care se vor finanța prin FEGA și FEADR vor putea fi accesate de
România, doar prin elaborarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a Planului Național Strategic pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală (PNSADR) și negocierea acestuia cu serviciile DG Agri al Comisiei
Europene.
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Planului Național Strategic pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(PNSADR) 2021 – 2027 va fi aprobat de către Comisie dacă acesta este coerent și va contribui într-o manieră adecvată la atingerea obiectivelor UE.
3. Evaluarea performanței implementării PNSADR se va realiza pe
baza unui set de indicatori de impact stabilit prin regulamentele specifice
FEGA și FEADR.
4. Plățile directe vor rămâne o parte importantă a PAC, dar vor fi reduse
moderat și vor fi mai bine direcționate.
5. O distribuție mai echilibrată ar trebui promovată prin limitarea
obligatorie la nivel de fermă (exceptând costul forței de muncă) sau scăderea
plăților în raport cu dimensiunea fermei. Economiile vor rămâne la dispoziția
statului membru în care provin pentru redistribuirea sprijinului pentru dezvoltare
rurală sau pentru fermele medii și mai mici.
6. Nivelurile plăților directe pe hectar între statele membre vor continua să conveargă (convergența externă).
Pentru toate statele membre care au plăți directe sub 90% din media UE-27, diferența dintre nivelul lor actual și 90% din plățile directe medii ale UE va fi închisă cu 50%.
Această convergență va fi finanțată de toate statele membre.
7. „Ecologizarea”, așa cum este aplicată în prezent, va fi înlocuită prin integrarea eco-condiționalității actuale, a plăților directe pentru ecologizare (înverzirea) și a măsurilor voluntare de agro-mediu și climă într-o abordare mai orientată, mai ambițioasă și mai flexibilă, având în vedere un nivel mai
înalt de ambiție ecologică și climatică în politica agricolă comună. Plățile directe
vor face obiectul unei condiționări sporite care se va aplica tuturor beneficiarilor. Schemele ecologice voluntare vor fi introduse în bugetul pentru
plăți directe.
8. Sprijinul pentru instrumentele de gestionare a riscurilor, inclusiv instrumentele de stabilizare a veniturilor, va trebui introdus în Planurile Strategice. În
cadrul Fondului European de Garantare Agricolă va fi creată o nouă rezervă de criză.
Accesul va fi condiționat de elaborarea unei strategii la nivel național a instrumentelor adecvate de gestionare a riscurilor. Sprijinul pentru instrumentele de gestionare a
riscurilor, inclusiv stabilizarea veniturilor, va trebui introdus în planurile strategice.
9. Modernizarea politicii agricole comune va contribui la dezvoltarea mai multor sinergii și la o mai mare coerență cu alte politici ale UE, în special cu mediul,
acțiunile în domeniul schimbărilor climatice, dezvoltarea regională și cercetarea și
dezvoltarea. Coerența mai mare a politicilor va duce la simplificarea atât a administrațiilor, cât și pentru fermieri.
10. Un accent consolidat asupra dezvoltării și utilizării cunoștințelor științifice
în agricultura UE este esențial pentru modernizarea și tranziția către un viitor sus-
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tenabil. Acesta este motivul pentru care în cadrul programului Horizon Europe
va fi prevăzută o sumă de 10 miliarde EUR pentru a sprijini cercetarea și
inovarea în domeniul produselor alimentare, al agriculturii, al dezvoltării
rurale și al bioeconomiei.
Alte măsuri în legătură cu bugetul UE cu impact asupra agriculturii
• În conformitate cu Acordul de la Paris și angajamentul față de Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite, cel puțin 25% din cheltuielile UE din
toate programele UE ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor privind clima.
• LIFE, programul bine stabilit pentru mediul înconjurător și acțiunea în domeniul climei, va sprijini, de asemenea, măsuri care promovează eficiența energetică și energia curată. Este alocată suma de 5,450 mld euro
• Programul Spațial, cu sateliții săi Copernicus și Galileo, va contribui la transformarea agriculturii de precizie într-o realitate: sateliții monitorizează terenurile agricole din UE și trimit semnale fermierilor cu privire la locul unde pot folosi
îngrășămintele pe terenurile lor. Acest lucru scade utilizarea inutilă a produselor,
reducând poluarea globală a terenurilor și a aerului.
Bugetul alocat PAC
Bugetul agricol va fi de 365,006 miliarde € în prețuri curente, cu o reducere de cca
4,13% fată de bugetul alocat pentru perioada actuală de 380,729 miliarde € (s-a
eliminat pachetul financiar alocat UK pentru plăți directe și măsuri de sprijin);
Proporția agriculturii în bugetul general al UE se va reduce, el reprezentând 28,5%
(UE27):
– Dezvoltare Rurală (DR)
• bugetul se va reduce cu peste 15%, cu posibilitatea cofinanțării din transferuri din fondurile pentru plățile directe, inclusiv prin plafonare sau cofinanțare națională pentru a menține nivelul actual de finanțare;
• contribuția/cofinanțarea UE se va reduce cu 10%
–– Plățile directe (PD):
• 267,48 miliarde € (plus 19,87 miliarde € pentru măsuri de piață)
• convergența externă:
– s-a stabilit că va acoperi 50% din diferența față de 90% din plata medie europeană
– cuantumul mediu per ha UE27 este de aprox. 259 €/ha, iar 90%
din aceasta va fi de 233 €/ha față de care se raportează plățile directe ale SM aflate sub medie (și RO). Prin urmare, cuantumul mediu al
plăților directe în RO, după convergență, va fi de circa 215 €/ha, dar
cu aplicare doar din 2026, respectiv pentru 2 ani, similar convergentei
pentru perioada 2014-2020.
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Poziția României față de Comunicarea privind CFM (Cadrul financiar
multianual)
– Este de salutat continuarea convergenței externe a plăților directe. Analizăm
dacă propunerea COM răspunde așteptărilor României în privința alinierii cuantumului mediu al plăților directe din România la nivelul cuantumului mediu din
UE. Luăm în considerare și art. 40 din TFUE care prevede că „Organizarea comună
trebuie să se limiteze la urmărirea obiectivelor enunțate la articolul 39 (obiectivele
PAC) și trebuie să excludă orice discriminare între producătorii sau consumatorii
din Uniune”. Demersurile următoare vor avea ca obiectiv obținerea unui pachet financiar corespunzător din FEGA în vederea convergenței externe a plăților directe
la un nivel mai ridicat decât cel propus;
– Este salutară opțiunea de aplicare a degresivității, cu posibilitatea orientării
reducerilor rezultate către fermele mici și mijlocii, ca alternativă la aplicarea plafonării obligatorii. Efectuăm diverse scenarii în privința limitei de suprafață supusă
degresivității precum și modul de aplicare a plății redistributive astfel încât să nu
afectăm major competitivitatea fermelor din România pe piața unică. În acest context, vom avea în vedere promovarea la nivel UE a mecanismului de plată redistributive în vederea convergenței interne a plăților directe;
– Nu suntem de acord cu scăderea bugetului pentru PAC având în vedere contribuția fermierilor la bunurile publice, cerințele minime obligatorii din
domeniul de ecocondiționalitate, cerințele suplimentare pentru fermieri în domeniul climei și mediului, contribuția agricultorilor la siguranța alimentară, diferența de 40% între veniturile salariale din agricultură față de media salarială
din alte domenii. Suntem în acest sens de acord cu raportorul PE pentru viitoarea
PAC: fermierii nu trebuie să plătească nota de plată pentru Brexit sau noi priorități europene;
– Scăderea însemnată pentru dezvoltarea rurală, de cca 15%, poate avea ca
efect adâncirea decalajelor între zonele rurale din diverse State membre, dar va
afecta totodată și finanțarea măsurilor de mediu sau schimbul de generații în agricultură.
Prin urmare, trebuie solicitat:
• un buget consistent pentru măsurile de dezvoltare rurală, cu o rată de cofinanțare de la bugetul național similară celei actuale.
• finanțarea mai consistentă a cercetării și inovării pentru agricultură,
• regândirea instrumentelor de gestionare a riscurilor.
• suntem de acord cu stimularea mai consistentă a cercetării și inovării în domeniul alimentației, agriculturii, dezvoltării rurale și al bioeconomiei cercetării și
inovării agricole. Considerăm însă că trebuie o colaborare mult mai bună a statelor
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mai avansate în cercetarea agronomică, cu state membre precum RO, care nu au
mai investit suficient în cercetare și înregistrează decalaje în acest domeniu;
Totodată România este de părere că:
• instituirea obligativității Planului strategic național ar trebui făcută numai
după ce COM va efectua suficiente analize de oportunitate și impact
• indicatorii pentru măsurarea performanței în vederea atingerii obiectivelor
PAC ar trebui să fie cuantificabili, ușor de măsurat pentru a nu îngreuna și mai mult
activitatea administrațiilor sau a fermierilor.
Elemente de poziționare a României în perspectiva negocierilor privind
viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) post-2020
• a aprobat în februarie 2018 un memorandum cu tema „Elemente de poziționare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) post-2020”,
• iar din luna mai a.c., un comitet interministerial analizează influența propunerilor Comisiei din Comunicarea privind CFM, asupra pachetului financiar ce
urmează a fi alocat României.

Poziţia Pro Agro privind viitoarea Politică Agricolă
Comună (PAC) după 20201
Emil Dumitru

Sectorul agroalimentar românesc constituie un motor de creştere economică şi furnizor de locuri de muncă, motiv pentru care este necesar ca, pentru viitorul PAC,
România să aibă un punct de vedere important în contextul negocierilor bazat pe o
sustenabilitate economică a Europei în raport cu concurenţa tot mai acerbă a ţărilor terţe, să devină un sector competitiv şi orientat spre piaţă, capabil pentru asigurarea securităţii alimentare prin furnizarea de alimente de calitate corespunzătoare
la preţuri accesibile, precum şi de a furniza bunuri şi servicii publice şi ecologice în
favoarea societăţii.
Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări, cea mai importantă
fiind Brexitul care, în fapt, reprezintă o reducere a bugetului UE post 2020 şi˝, implicit, a bugetului viitoarei PAC.
Conform noului PAC, Uniunea Europeana va continua să rămână principalul
furnizor mondial de produse agricole, cu toate garanţiile de securitate şi de siguranţă alimentară atât pentru consumul intern, cât şi pentru export.
Cu toate acestea, Uniunea Europeana pe piaţa mondială este puternic concurată de producţia agricolă extracomunitară, care nu respectă exigenţele impuse privind securitatea, siguranţa şi calitatea alimentelor.
Uniunea Europeană – deşi este lider privind diversitatea, calitatea şi volumul
exportat de produse agroalimentare –, prin deficitul de produse proteice, rămâne
un mare importator de soia şi derivate ale sale, cu toate că, unele ţări din Uniunea
Europeană, precum România, beneficiază de condiţii favorabile şi foarte favorabile
pentru cultivarea de astfel de culturi cum ar fi lucerna, soia, mazărea, fasolea, etc..
Prin extinderea în cultură a acestora, s-ar putea asigura pe aceasta cale o contribuţie semnificativă la reducerea importurilor Uniunii Europene de produse proteice,
fapt foarte puţin stimulat astăzi.
Prezentul document prezintă proiectul privind punctul de vedere comun al organizaţiilor
membre PRO AGRO privind viitorul politicii agricole a UE (PAC) după 2020. Poziţia este rezultatul
unor analize şi discuţii comune desfăşurate în perioada septembrie 2017- ianuarie 2018.
1
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Trebuie menţionat totodată că aceste culturi sunt plante ameliorative pentru
sol, contribuind astfel în mod direct la practicarea unei agriculturi durabile, în consens cu noua politică PAC, motiv pentru ca într-un program european de creştere a
volumului de culturi proteice în Uniunea Europeana, să se acorde un sprijin suplimentar cultivatorilor implicaţi în acest program.
Un deziderat al noului PAC il reprezinta productia ecologică. Această noţiune
presupune în general o abordare radicală, foarte greu de practicat, presupunând
constrângeri cu reguli stricte şi complicate pentru agricultorii care o practică.
Din acest motiv, credem că poate prezenta interes şi abordarea parţială a acestui deziderat, contribuind fără echivoc într-o măsura mai mică la durabilitatea practicilor agricole, la siguranţa alimentelor şi la creşterea calităţii acestora.
Printre aceste măsuri parţiale, enumerăm:
– utilizarea unor tehnologii cu standarde reduse de poluare precum
– doze reduse de pesticide;
– doze fracţionate de azot;
– cultivarea plantelor fixatoare de azot pentru reducerea dozelor de îngrăşăminte chimice cu azot;
– practicarea unei agriculturi de precizie prin aplicarea unor tratamente sau
fertilizări variabile prin optimizarea nevoilor plantelor la nivel micro.
Pentru ameliorarea rentabilităţii fermelor, indiferent de dimensiunea acestora, este necesar un sprijin financiar compensatoriu pentru suprafeţele la care se
aplică astfel de măsuri.
Excluderea sau limitarea fermelor mari de la plăţile directe reprezintă o adevărată inechitate, care poate avea urmări greu de imaginat. Cu siguranţă că, în primul
rând, s-ar produce mari dezechilibre în valorificarea capitalului uman din zonele
agricole, prin reducerea locurilor de muncă pentru locuitorii care nu deţin pământ
şi trăiesc în mediul rural, fără şanse de subzistenţă dacă ei şi familia lor n-ar primi
un salariu de la aceste ferme aşa zise mari.
În concluzie, printr-un sprijin financiar echitabil, fermele mari trebuie să primească în continuare acelaşi sprijin pe suprafaţă ca şi celelalte exploataţii sau o
sumă apropiată ca valoare cu aceasta, în funcţie de numărul de salariaţi, de suprafaţa minimă pe salariat sau de valoarea fondului de salarii utilizat.
În contextul în care în viziunea SM, care până acum au practicat o agricultură
hiperintensivă şi hiperchimizată, este de a reveni la agricultura tradiţională, este
oportun ca în România, care are la acest moment o mare parte din exploataţii în
acest sistem, să creăm posibilitatea de a le stimula prin plăţile directe.
Astăzi ţările din est, inclusiv România, din cauza migraţiei propriei forţe de
muncă în vestul Europei, se confruntă cu o lipsă acută de forţă de muncă calificată
şi numai o creştere substanţială a salariilor va putea asigura stabilizarea acesteia,
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motiv pentru care, prin asigurarea unor compensaţii financiare (sprijin pe unitatea
de suprafaţă) se poate da viabilitate şi echitate acestor ferme mari în care lucrează
astăzi un numar foarte mare de salariaţi.
Brexit şi influenţa financiară în viitorul PAC
Contribuţia netă a Regatului Unit este de aproximativ 10,2 miliarde de euro anual.
Acest lucru este comparat cu cheltuielile bugetului UE, excluzând cheltuielile din
Marea Britanie în valoare de 129 miliarde EUR în 2016 sau o diferenţă de 7,9%.
În momentul în care Marea Britanie va părăsi UE, va exista o creştere a ponderii cheltuielilor UE-27 faţă de VNB-ul UE-27 rămas, presupunând că cheltuielile sunt menţinute neschimbate. Cheltuielile trebuie reduse cu echivalentul a 10,2
miliarde EUR (în preţurile din 2016), în cazul în care trebuie evitată o creştere a
contribuţiilor brute ale statelor membre.

Pentru a evalua impactul Brexit, presupunem simplificarea conform căreia
contribuţia netă a UE de 10,2 miliarde EUR (în preţurile din 2016) ar creşte în conformitate cu creşterea VNB UE în perioada 2016-2027 (estimată la 3,8% p.a.). În
practică, creşterea contribuţiei nete a Regatului Unit în cazul în care Regatul Unit ar
rămâne un stat membru, ar depinde de creşterea VNB în Regatul Unit, de creşterea
importurilor din afara UE în Regatul Unit (ceea ce ar avea un impact asupra veniturilor tarifare ale uniunii vamale transferate la Bruxelles ), creşterea cheltuielilor
UE în Regatul Unit şi de modul în care reducerea din Regatul Unit ar fi afectată de
creşterea viitoare a cheltuielilor UE.
În această ipoteză, contribuţia netă a Regatului Unit în 2020 (în preţuri nominale) ar creşte la 11,8 miliarde EUR. Pe parcursul perioadei până în 2027, va creşte
până la 15,4 miliarde de euro. Cumularea acestor contribuţii nete (în preţuri nominale) pe întreaga perioadă a Cadrului Financiar Multianul (CFM) ar însuma 96,5
miliarde EUR. Această sumă reprezintă exact jumătate din „locurile de creştere”
anticipate din cheltuielile non-PAC în această perioadă de 195 de miliarde de euro.
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Astfel, Brexit, dintr-o singură lovitură, are ca rezultat dispariţia a jumătate din spaţiul aşteptat de creştere în cheltuielile non-PAC în perioada 2021-2027.
Dacă, în plus, celelalte state membre UE-27 au convenit (probabil sub presiunea contribuabililor net rămaşi) că ar trebui menţinut „plafonul politic” pentru
bugetul UE de 1% din VNB al celorlalte state membre UE-27, „spaţiul pentru creştere” în cheltuielile non-PAC ar scădea cu mult mai mult. Reducerea cheltuielilor în
valoare de 16 miliarde EUR (în 2016) ar fi de 18,6 miliarde EUR în 2020, iar această
reducere ar reprezenta cheltuieli de 24,1 miliarde EUR în 2027. Cumularea reducerilor necesare în perioada 2021-2027 se ridică la 151,4 EUR miliarde, sau aproape
80% din „locaţia de creştere” prevăzută în cheltuielile non-PAC în absenţa Brexit.
În acest scenariu, este greu de imaginat că noile priorităţi politice ale UE pentru perioada următoare, inclusiv securitatea şi migraţia, precum şi creşterea, ar putea fi finanţate din „spaţiul de creştere” pus la dispoziţie prin menţinerea constantă
a cheltuielilor PAC în termeni nominali. Probabilitatea unei reduceri a dimensiunii
absolute a bugetului PAC, chiar şi în termeni nominali, ar fi copleşitoare.
Obiective. Recunoscând noile provocări cu care se confruntă Europa, susţinem teza că, obiectivele majore ale PAC stabilite la articolul 39 alineatul (1) din tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care nu sunt mai puţin actuale
astăzi şi care ar trebui să se concentreze asupra formării cadrului PAC, trebuie să fie
sprijinite, şi anume:
– creşterea productivităţii agricole prin promovarea progresului tehnic şi prin
dezvoltarea raţională a producţiei agricole şi utilizarea optimă a factorilor de producţie agricolă, în special forţa de muncă;
– un nivel de trai echitabil pentru comunitatea agricolă, în special prin creşterea veniturilor individuale ale persoanelor implicate în agricultură;
– stabilizarea pieţelor;
– asigurarea securitaţii alimentare a Uniunii Europene;
– menţinerea accesului la hrană al consumatorilor europeni la preţuri rezonabile;
– crearea cadrului de asigurare a veniturilor fermierilor care desfăşoară activităţi în sectoare cu pieţe volatile
Buget. Politica Agricolă Comună este o politică de bază a UE, care contribuie
direct şi indirect la menţinerea obligaţiilor UE faţă de angajamentele internaţionale
contribuind în mod decisiv la consolidarea coeziunii politice, economice şi sociale
a UE, chiar dacă fiecare stat membru are o anume specificitate a sectorului agroalimentar.
Agricultura este un sector fundamental şi important pentru UE şi necesită nu
numai o abordare comună dar şi atenţia şi sprijinul prin intermediul bugetului comun european, atât pentru agricultură, cât şi pentru regiuni agricole chiar şi cu o
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perspectivă deloc optimistă în ceea ce priveşte viitorul buget, motiv pentru care,
este nevoie mai mult decât oricând de întărirea încrederii în politicile agricole promovate de UE. Astfel este total inoportună poziţia Comisiei Europene de a susţine
reduceri financiare viitoare sau încercări de trecere a situaţiei financiare din sarcina
PAC în bugetele naţionale ale statelor membre.
În contextul actual al cadrului financiar multianual (CFM) şi al CFM după
2020, este de o importanţă primordială acordarea unei finanţări adecvate şi comune a PAC, care ar trebui să reflecte valoarea adăugată europeană ridicată a acestei
politici cu impact major social de mediu şi climă.
Este nevoie de o strategie a viitoarei PAC bazată pe competitivitate a sectorului agroalimentar, dezvoltarea sustenabilă a mediului rural şi nu în ultimul rând,
o abordare bazată pe menţinerea locurilor de muncă în acest sector important de
activitate.
Reducerea bugetului PAC comparativ CU PIB-ul UE-27, ar restrânge eficacitatea PAC în atingerea obiectivului comunitar, prin urmare, apelăm la menţinerea
dimensiunii financiare existente a PAC în UE relaţia cu PIB-ul UE-27.
Cu un buget redus al viitoarei PAC, există riscul ca agricultura şi industria alimentară europeană să devină necompetitive iar fermierii europeni, constrânşi de
presiunea mediului concurenţial mondial bazat pe globalizare, precum şi constrângerile privind standardele tot mai crescute la nivel european privind mediul, clima,
bunăstarea animalelor, respectarea tuturor constrângerilor naturale, etc. ale căror
produse vor intra în competiţie direct cu altele din ţări terţe, vor fi net dezavantajaţi şi fără o compensare a pierderilor generate de respectarea acestor standard, vor
fi net perdanţi în această competiţie inechitabilă.
Echilibru în abordarea viitoarei PAC
Este nevoie de o sustenabilitate economică a fermierilor pentru ca dezideratele UE
privind ecologizarea, aspectele sociale influenţate în mod direct şi indirect de către
agricultură şi industria alimentară, precum şi politicile de dezvoltare durabilă ale
acestui sector să fie atinse şi cuantificate în mod corect şi nu doar emoţional şi politic, aşa cum, nu de puţine ori, s-a întâmplat în trecut.
PAC ar trebui să continue să încurajeze orientarea către piaţă din reformele
anterioare, din moment ce un sector agricol viabil din punct de vedere economic şi
orientat spre piaţă va fi capabil să furnizeze bunuri şi servicii publice şi ecologice în
favoarea societăţii.
Coordonate cu alte politici, agricultura şi producţia de alimente sunt din ce în
ce mai influenţate de către alte sectoare ale UE, politicile în domeniul comerţului,
mediului, climei, surselor regenerabile de energie, dezvoltare, coeziune, concurenţă, sănătate, impozite şi altele.
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O atenţie specială ar trebui acordată politicii fiscale, din cauza necesităţii de
a atinge un nivel maxim de TVA pentru produsele alimentare din diferitele state
membre, pentru a preveni concurenţa neloială printre producătorii din SM şi pentru a opri abuzul TVA în intracomunităţi.
De asemenea, credem că viitoarele negocieri comerciale ale UE ar trebui să fie
armonizate cu reforma comună PAC, care să ţină seama de sectoarele sensibile din
cadrul UE, astfel încât aceasta să poată fi plasată, în condiţii de Securitate privind
concurenţa neloială a ţărilor terţe, în ciuda sprijinului lor explicit în cadrul UE.
Plăţi directe (RP). Pilonul I din PAC – plăţile directe are la baza o abordare
comună a UE faţă de toate fermele care sprijină veniturile fermelor, garantarea durabilităţii agriculturii, menţinerea producţiei viabile, a alimentelor şi securitatea
alimentară.
Rolul plăţilor directe ca stabilizator şi facilitator al adaptării, este din ce în ce
mai mare, mai ales în contextul instabilităţii din pieţele agricole, al presiunii concurenţei internaţionale cauzate de comerţul cu tratatele UE privind acordurile de
liber schimb.
După 2020, plăţile directe ar trebui să:
• ofere sprijin şi stabilizarea veniturilor agricole;
• condiţii similare pe piaţa unificată a UE;
• compensare pentru costuri şi pierderi de venituri ca urmare a aplicării unor
standarde ridicate de producţie şi ecologice conform cerinţelor UE;
• menţinerea producţiei agricole în cele mai puţin favorizate regiuni şi sprijin
pentru sectoarele vulnerabile.
După 2020 fermierii PRO AGRO au ca obiective stabilite:
• plăţile directe nu trebuie condiţionate de dimensiunea exploataţiei atât timp
cât singurul criteriu care stă la baza acordării este cultivarea hectarului de teren sau
deţinerea animalelor care fac obiectul cererii de plată;
• egalizarea nivelurilor plăţilor directe între statele membre;
• eliminarea criteriilor istorice de distribuire a fondurilor plăţilor directe;
• continuarea aplicării schemei de plată unică pe suprafaţă în statele membre,
încorporată în UE după 2004;
• lăsarea la latitudinea statelor membre a posibilităţii de aplicare şi majorare a
fondurilor pentru sprijinul cuplat în anumite sectoare (în special în domeniile social şi economic), dar cu o mai mare flexibilitate a acestui instrument, prin posibilitatea de aplicare în mai multe sectoare, decât în prezent, în cadrul angajamentelor
asumate ale UE în cadrul OMC;
• acordarea unei intensităţi a sprijinului pentru producerea culturilor proteice
care are un grav deficit la nivelul UE, rolul lor în creşterea calităţii ecosistemelor;
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• includerea unor noi subvenţii directe pentru apicultură datorită importanţei
esenţiale a acesteia pentru conservarea şi menţinerea echilibrului ecologic şi biologic diversificat;
• actuala politică de ecologizare este compromisul adecvat între politicile tradiţionale (sprijin pentru venituri) şi noile provocări pentru mediu şi climă şi fiecare
schimbare potenţială a cerinţelor ar trebui să rezulte din evaluarea de la aplicarea
lor până în prezent şi să fie prevăzut financiar în bugetul PAC după 2020;
• sprijinul acordat fermelor agricole ar trebui să fie în continuare orientat doar
către activităţile agricole iar definiţia pentru “ tânăr fermier “ ar trebui revizuită;
• este necesară simplificarea reală atât pentru fermieri, cât şi pentru administraţie a procedurilor de implementere a plăţilor directe inclusiv prin utilizarea digitalizării, a teledetecţiei şi IT pentru a stabili eficienţa, sistemele de aplicare şi
controlul mai precis şi de calitate;
• adoptarea unor forme de sprijin direct şi de stabilizare a veniturilor agricole
aplicate fermierilor după modelul din SUA şi Canada, ca instrumente suplimentare,
voluntare sau pilot.
• continuarea plăţii redistributive la praguri stabilite de statul membru
• creşterea procentului alocat de la 15% la, cel puţin, 25 % este o măsură care
ar putea compensa exploataţiile mari în eventualitate une plafonări a plăţilor şi ne
permite o acceptare procentuală a acestora în funcţie de dimensiune
O reformă reală de simplificare a PAC
Considerăm că este necesară o reformă reală cu simplificarea PAC după 2020, în
următoarele directii:
• simplificarea sistemului de control al aplicării, atât a măsurilor de la punctele
Pilonului I, precum şi Pilonul II, datorită efectului lor direct asupra agricultorilor;
• reducerea numărului de inspecţii la faţa locului şi a inspecţiilor duble (foarte
complexe, consumatoare de timp, birocratice, ineficiente în ceea ce priveşte costurile şi beneficiile, provocând un grad de risc insuportabil şi insecuritate agricultorilor) – regimul ar trebui să fie mai favorabil pentru agricultori;
• sancţiuni foarte complexe şi grave (disproporţionate) - ar trebui să fie clare,
uşor de înţeles, proporţional, altfel ar putea periclita situaţia continuării activităţilor agricole;
• rata de tolerabilitate echilibrată, contabilizarea riscurilor, costurile de control şi plata nivelului;
• teledetecţie şi tehnologii de informare şi comunicare cu scopul îmbunătăţirii eficacităţii, preciziei, calităţii şi oportunităţii inspecţiilor; audituri pentru
reducerea eficientă a birocraţiei pentru agricultori şi administraţia naţională;
regulile şi prevederile sistemului de plăţi şi regimul de inspecţie ar trebui să ţină
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cont de status-quo-ul în agricultură - plata fondurilor în temeiul diferitelor planuri
rămân în urmă sau sunt întârziate în mod semnificativ în ceea ce priveşte perioada
în care agricultorii au cea mai mare nevoie de fonduri pentru a le asigura activitatea
lor de producţie;
• ecologizarea - raţionalizată şi simplificată prin aplicarea practicilor corespunzătoare activităţilor agricole, efectuate în mod obişnuit de agricultori, care nu
pun în pericol potenţialul de producţie;
• simplificarea în cadrul eco-condiţionalităţii şi în ceea ce priveşte inspecţiile
– agricultorii să aibă dreptul de a corecta discrepanţele într-o anumită perioadă de
timp, fără a fi pedepsiţi;
• o structură mai puţin detaliată a politicii de dezvoltare rurală şi simplificarea
actuală a regulilor de aplicare şi de contabilitate ale sectorului rural.
Sectorul apicol. În privinţa sectorului apicol considerăm că următoarele propuneri ar trebui să se regăsească în noua Politică Agricolă Comună:
• creşterea bugetului pentru apicultură la nivel european
• investiţii în achiziţii directe de familii de albine ca măsură directă
Revenim asupra solicitării privind necesitatea includerii în noul PAC a unui
nou sistem de sprijin direct pentru apicultori, pe baza numărului de familii de albine. Acest sprijin este imperios necesar ca şi o compensare a activităţii de polenizare
pe care albina o realizează nu numai la culturile agricole ci şi asupra florei spontane,
cu efecte majore în păstrarea biodiversităţii.
– protejarea rasei şi a populaţiilor locale de albine. Protejarea albinei Apis Mellifica Carpatica şi a varietăţilor de albine locale şi regionale faţă de răspândirea
nedorită a varietăţilor străine naturalizate sau invazive în UE, aşa cum prevede şi
propunerea de rezoluţie a Parlamentului European privind perspectivele şi provocările pentru sectorul apicol din UE: „statele membre şi regiunile să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a proteja varietăţile de albine locale şii regionale de răspândirea
nedorită a varietăţilor străine naturalizate sau invazive în UE”
– protejarea producţiei de miere la nivel european
În propunerea de rezoluţie a Parlamentului European privind perspectivele şi
provocările pentru sectorul apicol din UE se fac multe referiri la calitatea, promovarea şi consumul mierii, convingerea noastră este că toate aceste probleme se pot
rezolva foarte simplu prin modificarea Directivei 2001/110/CE privind mierea, în
sensul de a nu se permite cupajarea mierii.
Măsuri de stimulare a consumului de miere:
– legiferarea şi funcţionarea programului „MIEREA ÎN ŞCOLI”
– fonduri pentru cercetare şi obţinerea de medicamente şi tratamente alternative. Comunicarea Comisiei Europene nr. 714 din 6.12.2010 evidenţiază importanţa protejării proactive a sănătăţii albinelor, luând în considerare particularităţile

228 / Caiet documentar 4 Agricultura

apiculturii şi recunoscând disponibilitatea limitată a medicamentelor pentru tratarea bolilor care afectează albinele, din cauza dimensiunii mici a pieţei de medicamente pentru albine şi a lipsei de medicamente eficiente pentru tratarea bolilor
acestora.
– sustinerea financiara a unitatilor de producere a materialului biologic apicol
autohton
– măsuri de stimulare pentru folosirea în cultură a speciilor entomofile autohtone.
– refacerea arealului melifer forestier şi încurajarea înfiinţării de perdele de
protecţie ce au drept componenţa specii melifere.
– măsuri concrete de protejare a familiilor de albine faţă de substanţele folosite în tratamentele fitosanitare, prin transpunerea în practică agricolă a măsurilor
de combatere integrată a dăunătorilor.
– măsuri de reducere a fiscalizării sectorului apicol în special în ceea ce priveşte taxa de înmatriculare a mijloacelor de transport destinate exclusiv pentru
transportul stupilor în pastoral (taxa de mediu – poluare).
Agricultură şi IT
Ca urmare a faptului că noua viziune PAC specifică în mod clar necesitatea restructurării, modernizării şi digitalizării fermelor, cu un sprijin special pentru fermele
mici şi mijlocii, programele UE şi cele naţionale trebuie să prevadă dezvoltarea competenţelor digitale ale fermierilor şi îmbunătăţirea conectivităţii rurale. De aceea
am formulat şi câteva propuneri care să vină în întâmpinarea acestui deziderat al
UE:
• Măsură de sprijin pentru înfiinţarea, înregistrarea la Madr şi dezvoltarea de
organizaţii cu profil de Hub de Inovare Digitală (HID) care să cuprindă operatori de
inovare/dezvoltare de aplicaţii digitale pentru sectorul agro-alimentar, organizaţii
cu rol de centre de competenţe tehnologice în domeniul agro-alimentar, organizaţii/operatori din domeniul agro-alimentar şi autorităţii locale/centrale interesate.
• Măsură care să finanţeze realizarea de experimente inovatoare pentru sectorul agro- alimentar propuse de HID.
• Includerea dezvoltării competenţelor digitale (formare profesională) pentru
fermieri şi angajaţii acestora.
• măsură de eficientizare a competitvităţi filierelor pe produse cerealiere cu
înaltă valoare nutriţională
Mod de realizare – subvenţii pentru fermierii care produc cereale cu înaltă valoare nutriţională (conţinut de proteină mai mare de 12,5%)
Impact:
– stimularea producţiei de cereale cu înaltă valoare nutriţională
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– asigurarea de produse cu valori nutritive ridicate, pentru consumul intern
– creşterea competitivităţi produselor procesare din cereale la export
• includerea în pachetul de măsuri privind management-ul riscurilor
Realizarea unei platforme de colectare date, analiză, prognoză şi prevenţie a
riscurilor pe filierele agro-alimentare:
• riscuri de producţie primară – cantitate, calitate, contaminare în câmp;
• riscuri climatice şi de mediu
• riscuri de siguranţa alimentelor – contaminare depozitare, transport,
procesare, comerţ;
• riscuri de nutriţie pentru categoriile sensibile – copii, femei, vârsta a treia;
• riscuri financiare şi de piaţă.
• măsură de finanţare proiecte: cercetare-inovare, proiectare şi relizare a unui
sistem ITC integrat de tip bigdata (IT-BD) şi aplicaţii de colectare date, analiză,
prognoză/predicţie, management prevenţie, pe tip/tipuri de riscurilor, integrabile
în cadrul IT-BD.
Biomasă şi biogaz
Astăzi numai o parte din cele 28 ţări din Uniunea Europeană au introdus impozit
pentru emisii de CO2 în atmosferă.
În acelaşi timp, dacă direcţia europeană este către agricultura de calitate, cu
respectarea standardelor de mediu, atunci este nevoie să existe un impozit minim
pentru toate ţările europene. Impozitul respectiv va stimula investiţiile în reducerea emisiilor, iar în sectorul agricol și zootehnic va avea ca impact schimbarea
echipamentelor invechite cu unele mai performante şi mult mai puţin poluante.
O măsura care să cuprindă un impozit comun pentru toate ţările şi un pachet
de stimulente pentru a micşora emisiile de CO2 va avea avantaje multiple pentru
agricultura europeana, în special pentru ţările mai puţin dezvoltate.
Nu este o coincidenţă că Biomasa şi Biogazul (BioEnergia) sunt dezvoltate în
multe ţări europene, în special în sectorul agricol. BioEnergia reprezintă forma de
energie din surse regenerabile cea mai răspândită astăzi în Europa, având o cotă de
62,5% din toată energia regenerabilă consumată în Europa.
BioEnergia este integrată în ciclul economic agricol şi oferă avantaje pentru
profesioniştii din agricultură şi zootehnie:
Rezolvarea problemei deşeurilor la nivel de ferma sau entitate de producţie
aduce următoarele avantaje, conform Ierarhiei Europene pentru Gestionarea Deşeurilor (2014)
• Venituri suplimentare, care creează oportunităţi noi pentru deţinătorii staţiilor şi cresc considerabil competitivitatea lor.
• Independenţă energetică şi pentru actori economici, dar şi pentru ţară.
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• Ecologizarea producţiei
• Economii de scară şi foarte des stimularea investiţiilor noi.
Este foarte important că în data de 17.01.2018 Parlamentul European a votat
favorabil pentru un nou target legat de energia regenerabilă, ca parte a consumului
energetic în Europa. Targetul nou este 35% până în 2030 şi baza acestuia rămâne la
nivel european în sectorul BioEnergiei.
Viitoarea PAC este important să înglobeze decizia aceasta şi să introducă un
buget semnificativ pentru a stimula în continuare investiţiile în energia regenerabilă. Luând în considerare şi discrepanţele care există astăzi în dezvoltarea BioEnergiei în multe ţări europene (discrapenţe care se văd în competitivitate scăzută
a fermierilor din ţările fără sector de BioEnergie puternic), este important pentru
PAC să ofere o îndrumare clară spre tehnologii care ajută agricultura şi zootehnia
europene să devină mai competitive.
Propuneri Pro Agro
După 2020 Federaţia PRO AGRO propune ca:
• BioEnergia să rămână principalul motor al scăderii emisiilor de CO2 în Europa
• Fermele şi producătorii care implementează proiecte pentru eficienţă energetică şi/sau tratează deşeurile organice conform Ierarhei pentru Gestionarea Deşeurilor să obţină punctaj suplimentar sau sprijin suplimentar.
• Culturile energetice să fie susţinute şi dezvoltate, respectând legislaţia europeană şi fără ocuparea solului propice altor culturi.
• Cogenerarea de electricitate şi căldură să devină prioritară, iar sectorul agricol să fie îndrumat în a găsi soluţii de eficientizare peste standardele actuale de
astăzi.
• Ţările care încă nu au dezvoltat sectorul BioEnergiei şi surselor regenerabile
în agricultura, zootehnia şi procesare să aibă permisiune de a oferi fermierilor şi
producătorilor stimulente pentru implementarea lui.
• Energia din surse regenerabile să aibă în continuare prioritate la intrarea în
reţea.
Susţinem şi pentru viitorul PAC menţinerea Pilonului 1 şi acordarea în continuare a plăţilor pe suprafaţă, fără plafonarea acestora şi fără a impune obligativitatea fermierilor cu subvenţii mai mari să se autorizeze ca persoane juridice.
Susţinem în continuare şi Pilonul 2, dezvoltarea rurală, la care să se pună accent sporit pe sprijinul acordat pentru dezvoltarea zonelor cu constrângeri naturale pentru o agricultură eficienţă şi durabilă, să se pună accent sporit pe susţinerea
fermierilor din zona montană. Să se ia măsuri care să ducă la familiarizarea fermierilor din zonele montane ale ţării cu standardele şi condiţiile agricole din UE,
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cu modele şi practici agricole care să le eficientizeze munca şi să-i facă să nu mai
abandoneze zonele montane şi meseriile tradiţionale.
Prin sprijinul acordat şi măsurile de finanţare, să se asigure un nivel de trai
echitabil pentru populaţia ocupată în sectorul agricol, în special prin creşterea veniturilor individuale ale lucrătorilor agricoli; să se promoveze măsuri care să ducă
la stabilizarea pieţelor, la accesul tuturor producătorilor agricoli pe piaţă, la asigurarea siguranţei aprovizionărilor şi, mai ales, la asigurarea unor preţuri rezonabile,
atât pentru fermieri, cât şi pentru consumatori.
Pentru un succes garantat, în viitorul PAC trebuie adăugat şi Pilonul 3, anume
creşterea rolului cercetării în agricultură, susţinerea apropierii şi colaborării cercetării cu fermierii, factor important care va duce cu siguranţă la modernizarea,
dezvoltarea durabilă şi creşterea eficienţei fermelor româneşti. Procesul de consolidare şi restructurare a fermelor mici este crucială după 2020 pentru dezvoltarea
agriculturii, iar organizarea fermierilor, asocierea lor, cercetarea şi inovarea trebuie
promovate şi susţinute în aceeaşi măsură.
PILONUL 2. Propuneri de îmbunătăţire a PAC din partea Asociaţia Naţională a
firmelor de consultanţă şi training în management (AMCOR):
• abordări integrate pentru fermieri pentru valoarea adăugată a produsului final.
• restructurarea şi modernizarea exploataţiei agricole, nu pe măsuri ci pe domenii de intervenţie reduce birocraţia documentaţiilor din proiectele distincte.
• sistemul de îndeplinire al obiectivelor la nivel integrat pe filiera de produs în
cadrul proiectelor comune sau individuale cu aceeaşi valoare adăugată.
• promovarea sectoarelor de agricultură inteligentă, ce urmareşte impactul socio-economic la nivelul zonelor rurale.
• diversificarea sectoarelor de activitate ce urmaresc siguranţa alimentară, calitatea alimentelor, standarde de mediu la nivelul organizaţiilor profesionale şi de
producători.
• inovarea aplicată la nivelul fermei prin costuri alocate la nivel de proiect, cooperarea fiind premisa dezvoltării, nu scopul acesteia.
• serviciile de consiliere agricolă din cadrul sistemelor agricole de cunoaştere şi
inovare să fie realizate la nivelul organizaţiilor profesionale cu tematici orizontale
şi cu crearea de reţele profesionale ca şi serviciul externalizat fermierilor, activităţi
de mentorat şi antreprenoriat cu aplicabilitate pe specificul agricol al organizaţiilor
de producători.
• investiţiile în restructurarea, inovarea şi diversificarea fermelor trebuie să urmărească valoarea adaugată la nivelul produselor obţinute, nu cantitatea rezultată
prin performanţă agrară.
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• ameliorarea lanţului alimentar prin intervenţia asupra asigurării calităţii produsului, siguranţei alimentare, determinării calităţii produselor, a valorii adăugate
în avantajul negocierii şi orientării către piaţă.
• un mai mare rol al consilierii în afaceri şi promovare a investiţiilor prin mecanisme colective, filiere de produs, acţiuni de cooperare pe lanţul alimnetar, în
special pe produsele procesate, nu numai pe materii prime.
•  definirea rolului de fermier prin prisma antreprenorului, cu o valoare comparativă cu fermierul cu competenţe agricole pentru fermele de dimensiuni mici şi medii.
• măsurile şi intervenţiile de minimis să fie transferate pe programele de Leader, pentru o mai bună omogenizare la nivel local a afacerilor şi dezvoltării rurale,
pentru o mai buna corelare a acestora cu strategiile de dezvoltare locală.
• ajutoarele de tip instalare, subzistenţă, transferul exploataţiei să fie componentă în cadrul integrat către proiecte de investiţii, ce au componentă valorică de
tip grant, care urmăresc dezvoltare dincolo de ajutor a unei economii circulare sau
filiere de produs. Acestea pot fi assimilate ca şi contribuţii private la proiectul integrat.
• lanţurile valorice rurale să urmeze strategiile de tip GAL sau SDL prin Leader.
• producţia circulară şi integrată la nivel local prin investiţii ce au rolul de a asigura complementaritate agriculturii sau produselor de valoare reziduală a acesteia,
bio-industrii, independeţa energetică, piaţă locală pentru produse.
• abordarea Leader la nivel local trebuie să integreze mediul de afaceri cu lanţul
scurt în contribuţia acestora la incluziunea socială, dezvoltarea unei economii locale, dezvoltarea de produse pentru piaţa locală, generarea de venituri locale.
• reducerea măsurilor de finanţare, schimbarea paradigmei de finanţare pe masură cu finanţare pe obiective şi valori adăugate ce conţin politici integrate.
• investiţiile prin PAC urmăresc şi performanţa economică, dar prin includerea
politicilor agricole într-un singur produs, nu obţinerea unui produs prin mai multe
măsuri, proiecte, determinarea şi delimitarea rezultatelor pe proiect, nu pe rezultatul economic, valoare adăugată la nivel integrat.
- dezvoltarea agriculturii durabile la nivelul fermei pe lanţul de valoare prin
proiect integrator de politici, de orientare către piaţă, de dezvoltare a pieţelor agricole pe filiere de produs şi transferul conceptual de la exploataţie agricolă către
ferma agroindustrială.
Din parte celor 16 membri ai Federaţiei Naţionale PRO AGRO:
1. Asociaţia Fermierilor din România – A.F.R.;
2. Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă – O.N.I.V.;
3. Uniunea Crescătorilor de Păsări din România – U.C.P.R.;
4. Asociaţia Naţională a Tinerilor Producători Agricoli din România –
A.N.T.P.A.R;
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5. Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România – A.P.C.P.R.;
6. Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România A.N.A.M.O.B.;
7. Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc – A.P.A.R.;
8. Liga Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii din România - L.U.A.I.R;
9. Federaţia Oierilor de Munte din România – F.O.M.;
10. Asociaţia Română a Cărnii – A.R.C.;
11. Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din
România – A.C.E.B.O.P.;
12. Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – A.C.A;
13. Asociţia Română Biomasă şi Biogaz – A.R.B.I.O.;
14. Asociaţia Crescătorilor de Vaci „Holstein RO” – A.C.V.- Holstein RO;
15. Federaţia Crescătorilor de Bovine din România – F.C.B.R;
16. Patronatul Peştelui din România – P.P.R.;
Preşedinte Consiliu Director: Emil-Florian DUMITRU
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Revoluția agrară în tiparele reformelor (...)1
Un istoric al reformelor agrare din România
Gabriel Popescu

Reforma agrară 1864. Împroprietărirea cu prioritate a celor harnici.
Voința unui domn
Principalele efecte ale reformelor au constat în schimbarea raporturilor și structurilor de proprietate. În viziunea decidenților de economie agrară, aceste schimbări
reprezentau o soluție viabilă pentru îmbunătățirea nivelului de trai al maselor de
țărani, prin creșterea proprietăților, nu și prin intensificarea producției. Era o soluție rapidă care făcea apel la puterea legii și mai puțin la forțele productive rezultate
din progresul tehnico-științific.
În profunzime, fiecare reformă, a generat efecte particulare multiple, atât în
timpul derulării propriu-zise a procesului de translare, cât și în perioadele post-reformă. Surprinse în dinamica etapelor reformatoare, efectele produse de deciziile
puterii publice de translare a terenurilor, de la marea către mica proprietate, configurează un tablou extrem de complex al istoriei relațiilor agrare românești, de la
formarea statului modern și până în prezent.
Legile de reformă agrară de până la Primul Război Mondial, elaborate în patru
etape succesive –1864, 1878, 1881 și 1889 –, au determinat, prin împroprietărirea
țăranilor, diminuarea și, în final, eliminarea relațiilor feudale din agricultură.
Prefacerile din societate și economie din perioada menționată anterior au fost
fără precedent, ele anticipând trecerea către noua eră dominată de industrii. Prefacerile în cauză erau legate de creșterea demografică, extinderea orașelor, pătrunderea industriilor și de o nouă hartă a structurilor din agricultură.
Lovitura de grație dată relațiilor din sistemul socio-economic cu rădăcini
medievale a venit mai ales din partea reformei de la 1864, care „a pus capăt obligațiilor de clacă și dijmă ale țărănimii instituind, în sfârșit, regimul proprietății
private asupra pământului. Foștilor clăcași le-au fost acordate drepturi de proMaterial selectat din volumul Agricultura pe scara timpului, Cap. 3 Revoluția agrară în tiparele
reformelor. E mult mai sigură masa de mâine, dacă ești stăpân și în pace cu statul și vecinii, apărut în Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 2017
1
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prietate asupra caselor cu grădinile lor și asupra unui lot de pământ de suprafețe
variabile.”2
Structural legea de reformă a generat trei acțiuni distincte, simultane și intercondiționate, și anume:
– Anularea obligațiilor în natură, muncă sau bani;
– Eliberarea clăcașilor;
– Împroprietărirea țăranilor.
Pentru a înțelege cât mai profund caracterul schimbărilor din aceea perioadă,
este necesară o scurtă descriere a tabloului social existent, precum și a relațiilor
agrare ce guvernau lumea satului românesc, din anii premergători aplicării legii de
reformă rurală din anul 1864.
Societatea era structurată pe trei mari clase sociale, dispuse ierarhic, de sus în
jos, astfel: categoriile avute, țărănimea și robii:
În categoria celor avuți se regăseau: principele, nobilimea (formată din boierimea mare și boierimea mică) și clerul (în care intrau, cu deosebire marii ierarhi din
mănăstiri și biserici).
În esență, sursele de putere, respectiv de îmbogățire ale acestora rezultau din:
–– Facilități administrative, ca urmarea a scutirilor de taxe și impozite, a dreptului de a încasa impozite, precum și a pozițiilor înalte în administrație, și altele.
–– Controlul asupra pământului, deoarece pământul, care era principala sursă de
venit, cu mici excepții, era în stăpânirea (nu și proprietatea)3 boierilor și instituțiilor de cult (biserici, mănăstiri, episcopii și altele).
–– Favoruri din partea principelui, care constau din danii în moșii, păduri, sate
sau bani, precum și în acordarea de titluri nobiliare, și altele.
Puterea boierilor și mănăstirilor asupra țăranilor și pământului începe să se
intensifice mai ales din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când statul pierde,
datorită crizei pe care o parcurge, o bună parte din controlul asupra administrației
și comerțului.
Boierimea și clerul au fost tot timpul preocupate să-și extindă interesele în
defavoarea statului și a oamenilor de rând.4
Procesul de luare în stăpânire a satelor de către boieri și mănăstiri intră într-o
fază nouă în perioada Regulamentului Organic(1829-1854), când se produce o consolidare a relațiilor de proprietate a categoriilor avute față de pământ.
Țăranii erau categoria socială majoritară, cu o compoziție suficient de eterogenă, care a suferit mai multe mutații structurale în timp.
Daniel Chirot, Schimbarea socială într-o societate periferică, Editura Corint, Bucureşti, 2002, p. 203
Referitor la raporturile dintre boieri și pământ, Daniel Chirot, dezvoltă următoarea argumentație, extrem de interesantă, și prin care multe din actele reformatoare din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea pot fi explicate „Chiar și după Regulamentul Organic moșierii nu dețineau pământul în
proprietate, ci exercitau doar controlul asupra lui”. Daniel Chirot, Op. cit., p. 167.
4
Daniel Chirot, op. cit., p.74
2

3
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Prima categorie, și cea mai de sus din punct de vedere social, era formată din
țăranii liberi, cunoscuți în Muntenia sub titulatura de moșneni, iar în Moldova de
răzeși.
În formule generice, în categoria moșnenilor și a răzeșilor se regăseau țăranii
liberi, care stăpâneau pământurile în devălmășie, adică în comun, în virtutea unor
relații speciale de familie. Prezența lor este atestată începând cu Evul Mediu, în calitate de „mici nobili”, după cum afirmă Constantin Giurescu și reprezentau cohorta
cea mai importantă din „oastea țării”.
În timp, datorită presiunilor din partea autorității domnești, a boierilor, precum și a stăpânirii străine, o bună parte dintre aceștia își pierd total sau parțial
pământurile, ceea ce face ca gradul lor de reprezentativitate în societate să fie mult
diminuat. În plus, crește dependența lor față de boier, prin pământul preluat spre
exploatare.
Ceva mai jos erau țăranii clăcași sau șerbii, fără pământ sau cu pământ puțin,
și cu obligații față de stăpân. Obligațiile erau, la început, în dijmă (produse) și clacă
(muncă), iar ceva mai târziu, în timpul Regulamentului Organic (1829-1854) și în
bani (impozite).
Claca rezulta exclusiv din statutul de aserviți al țăranilor clăcași față de stăpân.
Prin urmare, sarcina de a presta muncă pentru stăpân era numai în obligația țăranilor clăcași.
Dijma se percepea pentru terenurile folosite și se suporta deopotrivă atât de
țăranii aserviți, cât și de cei liberi.
Atât claca, cât și dijma erau stabilite de către fiecare stăpân. Nu existau reguli
sau legi cu caracter oficial, general acceptate, ceea ce făcea loc arbitrariului în urma
căruia apăreau nemulțumiri care, nu de puține ori, au degenerat în stări conflictuale cu urmări tragice, mai ales pentru cei din clasele de jos.
Impozitele, care reprezentau o suprataxă pentru pământul folosit, erau suportate de toate categoriile de țărani. Taxarea se făcea de către stăpân sau împuterniciții acestuia.
Începând cu secolul al XVIII-lea, a apărut o categorie specială, cea a arendașilor,
care intermediau relațiile funciare dintre moșieri și țărani.
Pe cea mai de jos treaptă socială se aflau robii țigani, a căror existență începe
aproximativ din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, după marea invazie a mongolilor din 1241 și se termină în 1856, când, oficial s-a legiferat desființarea robiei.
Condiția robilor era apropiată de cea a sclavilor din societățile prefeudale. Erau
lipsiți de pământ, iar utilitatea lor privea în special anumite meserii sau activități
din gospodăriile stăpânilor, inclusiv muncile câmpului.5
5
Istoricul Neagu Djuvara, în lucrarea O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, apărută
în Editura Humanitas, Buc., 2007, merge ceva mai departe și afirmă că specializarea pe activități a
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Reforma nu a vizat și împroprietărirea robilor, ceea ce a prelungit pentru mult
timp starea lor mizeră.
Din tabloul social schițat anterior, actorii reformei au fost marii proprietari,
ca deposedați și țăranii clăcași și neclăcași, în calitate de împroprietăriți. Reforma a
dat posibilitatea marilor moșieri să treacă de la statutul de „stăpâni”, la cel de „proprietari” de pământuri. În această calitate, noua proprietate se regăsea sub toate
atributele recunoscute de lege și anume: posesia, dispoziția, fructul și uzufructul.
Era „pentru prima dată în legislația românească [când] pământul, cea mai mare
bogăție de atunci a țării, [devenea] proprietate privată absolută, [fiind] disponibil
să devină marfă cu unele îngrădiri”.6
Boierii dobândeau drepturi depline de proprietate numai asupra a 1/3 din suprafața moșiei, restul de 2/3 aveau obligația să o cedeze spre împroprietărirea clăcașilor.7 Obligativitatea cedării, în integralitate a suprafețelor opera asupra tuturor
proprietarilor cu mai mult de două moșii. Deci, legea lăsa în proprietatea fiecărui
boier numai o parte dintr-o moșie (aleasă de el în situația când avea două sau multe
moșii), indiferent de mărimea acesteia.
„Moșiile instituțiilor de cult (mănăstiri, biserici și altele) au fost trecute în
proprietatea statului, prin secularizare8, în anul 1862. Pentru suprafața preluată,
statul a angajat o datorie de circa 80 milioane lei, în echivalent aur. În urma acestei
acțiuni, instituțiile de cult deposedate, au avut în perioadele următoare un grad redus de reprezentativitate în planul proprietății funciare și al producției agricole.”9
țiganilor, care în final a condus la identificare lor pe anumite grupuri sau categorii sociale specifice,
precum căldărari, ursari, rudari, lingurari, lăieți, de mătase și alții, categorii care încă se mai mențin,
dar în forme ceva mai diluate în comunitățile țigănești, s-au datorat, în esență, statutului social al
stăpânului de robi. Astfel, țiganii din stăpânirea principelui sau marilor familii boierești erau folosiți
la muncile gospodărești: femeile ca servitoare, iar bărbații ca răndași, vizitii, lăutari, servitori. Aceștia
sunt țigani de mătase. Țiganii, robi la boieri, se ocupau cel mai mult cu prelucrarea metalelor feroase
și neferoase. Cu acordul stăpânilor, din primăvară până în toamnă, șatra se mișca de la un sat la altul,
iar în popasurile lor, atât femeile, cât și bărbații își ofereau serviciile localnicilor, deopotrivă bogați
sau săraci, boieri sau țărani. Din țiganii boierești s-au deprins căldărarii, spoitorii, fierarii, argintarii,
aurarii și alții.
O categorie crunt exploatată, era cea a țiganilor din stăpânirea mănăstirilor, care erau folosiți
mai ales la muncile agricole de pe moșiile acestor instituții. Cei mai mulți dintre aceștia sunt cunoscuți
ca ursari și cărămidari. Dar cele mai mizere condiții le aveau țiganii fără stăpân, aceia care sălășuiau în
comunități izolate, de la deal și munte, la margine de păduri. Se ocupau cu prelucrarea lemnului, a ramurilor de răchită, salcie sau mesteacăn. Această ultimă categorie era cea a rudarilor sau lingurarilor.
6
Victor Axenciuc, op. cit., p. 86
7
Daniel Chirot, op. cit., p. 203
8
Popescu Gabriel, Probleme vechi, relații noi în agricultură, Editura Academică, București, 2013,
pag. 90
9
Istoricul Neagu Djuvara, în lucrarea O scurtă istorie ilustrată a românilor (Editura Humanitas,
București, 2013), relatează în stilul său magnific povestea secularizării, astăzi puțin cunoscută publicului larg. Din fragmentele următoare rezultă atât motivele, dar mai ales consecințele acestei decizii
economice cu un puternic substrat până în zilele noastre.
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În urma împroprietăririlor de la 1964, suprafața agricolă a țării era deținută în
cea mai mare proporție, respectiv de peste 2/3 de marea moșierime și de stat, și de
numai 1/3 de către țărani.
Pe categorii de împroprietăriți, suprafața acordată a fost magistral sintetizată
de distinsul profesor Victor Axenciuc, motiv pentru care s-a considerat oportun
prezentarea acestor informații în integritatea lor, conform tabelului 38 de la pag.
88, din lucrarea Evoluția Economică a României. Cercetări statistico-istorice 18591947, Vol. II, Agricultura, Editura Academiei Române, București, 1996.
Tabel nr.38. Țăranii împroprietăriți în baza legii rurale din anul 1864,
după categorii și suprafață
Categoria de împroprietărire
TOTAL
CLĂCAȘI
Fruntași
Mijlocași
Pălmași

Numărul
Cifre absolute
%
516 182
100,0

Suprafața
ha
%
1991 587 100,0

Suprafața
Medie/ha
3,9

71 912
202 075
134 132

413 202
882 737
381 708

5,7
4,4
2,8

13,9
39,1
26,0

20,7
44,3
19,2

„Cu veacurile, domnitorii români și mulți dintre boieri, credeau că ne împacă de-a pururi cu
Dumnezeu, înainte de moarte, făcând daruri mari bisericilor de la Muntele Athos, de la locurile sfinte
din Palestina, sau de la Sfânta Ecaterina din Egipt, la Muntele Sinai. Și, încetul cu încetul s-a ajuns
la situația în care o șeptime din pământul arabil al țării (s.n), sub formă de moșii ale unor mănăstiri zise „mănăstiri închinate”(Sfântului Munte, de pildă), era dedicată acestor mănăstiri străine care
avuseseră o vreme din epoca fanariotă, dreptul să trimită un egumen de-ai lor la fiecare mănăstire
pentru a ține socotelile și a veghea ca, după ce se păstrau cele de folosință traiului călugărilor locului,
tot restul, venitul agricol al acestor imense întinderi de pământ, toți banii aveau să plece la Muntele
Athos, în Palestina sau în Egipt. De mult se spunea că în cercurile mai înaintate și mai liberale că este
inadmisibil că atâta parte din averea țării să plece an de an în străinătate, chiar pe motive religioase.
Se încercase o primă dată oprirea acestei „hemoragii”, imediat după revoluția din 1821 (...); dar după
puțini ani, sub presiunea guvernului rus, ai noștri au trebuit să renunțe. Acum însă, sub Alexandru
Ioan Cuza, cu Mihail Kogălniceanu ca prim-ministru, să ia această hotărâre în ultimele zile ale lui decembrie 1863, profitându-se de faptul că la acel moment, ca urmare a războiului Crimeii, Rusia nu mai
este aceeași mare putere nestăvilită; parlamentul votează legea secularizării bunurilor mănăstirești
- am zice astăzi „naționalizare”. Bineînțeles că mănăstirile străine, lovite de această măsură, precum și
toți grecii din Athos și aievea au protestat, au asmuțit pe ruși și toate marile puteri, dar guvernul Cuza
n-a cedat. S-au dus tratative ca să-i despăgubim în bani, primind la dispoziție o sumă de 50 milioane
de franci-aur-suma destul de importantă la acea vreme-, dar „târgul” a fost respins cu obstinație, așa
că în cele din urmă nu s-a plătit nimic. (Foștii beneficiari nu ne-au iertat nici azi. Când am fost eu însumi la Muntele Athos, mi s-a spus, din surse de totală încredere, ca și astăzi egumenii greci mai trag
nădejde că li se vor restitui bunurile „mănăstirilor închinate”, pe care, chipurile, „le-am furat” acum
o sută cincizeci de ani!) Secularizarea n-a lovit însă numai bunurile mănăstirilor închinate, ci toate
bunurile mănăstirești și bisericești din țară, ceea ce a avut consecințe grave asupra independenței
Bisericii. Preoții și monarhii de ambele sexe s-au găsit dintr-o dată salarizați de stat. (Neagu Djuvara,
O scurta istorie ilustrata a românilor, Editura Humanitas, București, 2013, pag. 261, 262, 263.
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Categoria de împroprietărire
Locuri de casă și grădină ale
clăcașilor
NECLĂCAȘI
Văduve fără copii, nevolnici,
săteni neagricultori cu loc
de casă
ÎNSURĂȚEI conf. art.5
și 6 din Legea din 1864,
împroprietăriți în anul 1878

Numărul
Cifre absolute

%

Suprafața
ha
%

Suprafața
Medie/ha

-

73 535

3,7

-

59 721

11,6

12 076

0,6

0,2

48 342

9,4

228 329

11,5

4,7

Sursa: Victor Axenciuc, Op.cit., tab.38, pg.88, [După: G.D. Creangă. Proprietatea rurală în România,
București, 1907]

Despre importanța reformei vorbește înainte de toate, suprafața translată, de
aproape 2 milioane ha. A fost un efort imens, nu numai din partea celor direct
implicați ci a întregii societăți de vreme ce agricultura acoperea aproape întreaga
economie. Datorită caracterului precar și relativ al informațiilor statistice oficiale
din perioada respectivă suprafața medie pe gospodărie rezultată în urma reformei
nu apare întotdeauna aceeași.
De pildă Victor Axenciuc, avansează media de 3,9 ha/gospodărie, cu 0,7 ha mai
puțin decât Daniel Chirot10, care urcă această medie la 4,6 ha/gospodărie.
Dar suprafața medie pe o gospodărie, de care este legat direct gradul de bunăstare al familiei de țărani, până în preajma primului război mondial, intră pe un
traiect constant descrescător (ex. 1864: 4,6 ha/gospodărie, 1896:3,4 ha/gospodărie
și 1905, 3,2 ha/gospodărie) fenomen determinat de creșterea demografică și diviziunea proprietății pe moștenitori și a înstrăinărilor de suprafețe din partea împroprietăriților. Se pregăteau astfel condițiile, respectiv cauzele viitoarei reforme.
Până la Primul Război Mondial s-au mai produs alte trei momente reformatoare, care, chiar dacă au fost de mai mică intensitate, demonstrează cât de adânc era
procesul schimbărilor din economia și societatea românească.
După Războiul de Independență, respectiv în 1878, au fost împroprietărite un
număr de 27 000 familii de țărani, în medie cu 5,2 ha de teren.
Foarte aproape de aceasta, la nu mai mult de trei ani, respectiv în 1881, au mai
beneficiat de pământ alte 4 250 familii din Muntenia.
Ultima acțiune reformatoare din secolul al XIX-lea a fost în 1889, când au fost
împroprietărite circa 81 500 familii de țărani, cu domiciliul în special în zonele de
câmpie, acolo unde reforma din 1864 a fost de mai mică intensitate.
Reforma a fost supusă la numeroase critici, care nu au încetat nici până astăzi.
Majoritatea acestora vizează legea care a făcut posibilă aplicarea ei, cât și acțiunile
rezultate din împroprietăriri, ca atare.
10

Daniel Chirot, op. cit., p. 213

III. CONTEXT INTERN / 243

Relevante sunt diferențele, care au punct cauzal în:
– stratificările sociale pe „bază feudală, încă înaintea reformei”11, în virtutea
cărora împroprietăriții sunt împărțiți în fruntași, mijlocași și pălmași;
– evaluarea potențialului de muncă al împroprietăriților în funcție de numărul animalelor de tracțiune;
– disponibilitățile diferite de pământ de la o zonă la alta, precum și al numărului de țărani îndreptățiți la împroprietărire. Se recunoaște că proporția celor împroprietăriți a fost mult mai mare în zonele de deal și munte, comparativ cu cei din
zonele de șes, deoarece „mai mult de 90,0% dintre foștii clăcași au primit pământ
[față de câmpie, unde] procesul a variat între 50,0%, în anumite părți ale Bărăganului și 85,0% în Olt. Diferențele pot fi explicate destul de ușor. În zonele de deal,
stăpânii de moșii au deținut întotdeauna o influență mai redusă decât la câmpie”;12
– atribuirea spre împroprietărire a celor mai slab productive loturi;
– condiționarea împroprietăriților prin servituți aflate la dispoziția celor
avuți, precum căi de acces, surse de apă pentru adăpatul vitelor sau irigarea culturilor și altele;
– măsurători eronate;
– favorizarea clăcașilor mai înstăriți;
– abuzurile și corupția de orice fel din partea comisiilor de împroprietărire, și
altele.
Ca rezultat al acestor diferențe și al altora, un număr însemnat de țărani au
fost profund nedreptățiți s-au chiar neîmproprietăriți. Referitor la cei care nu au
primit pământ suficient s-a recunoscut că proporția lor este de „48,0% dintre foștii
clăcași din regiunile de deal și 80% din cei de la câmpie”13
În baza regimului proprietății private proaspăt recunoscut și a statului de oameni liberi, astfel dobândit, țăranii descoperă „binefacerile” calității de contribuabil la stat. Sunt prinși astfel într-un angrenaj mult mai riguros, și mai puțin confortabil decât cel din perioadele precedente când obligațiile fiscale erau mult mai
relative, întru-cât erau rezultatul unor numeroase negocieri, și cu obligația de plată
către stăpân, sau reprezentanții acestora.
Intențiile domnitorului Cuza și ale primului său ministru Mihail Kogălniceanu,
sub autoritatea cărora s-a înfăptuit reforma, erau de a crea o țărănime independentă și prosperă.
Dar urmările reformei au fost pentru țărani departe de aceste idealuri, iar pentru autorii ei, principala cauză a îndepărtării lor de la putere.
Primul a căzut însuși domnitorul care, la mai puțin de doi ani de la aplicarea
legii de reformă, a fost obligat să renunțe la tron.
11
12
13

Victor Axenciuc, op. cit. p.85
Daniel Chirot, op. cit., p. 204 și 205
Daniel Chirot, op. cit. p.207
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Cei care au urmat la conducerea statului au diluat acțiunile de împroprietărire
(atâtea câte mai erau în derulare), în paralel cu intensificarea presiunilor asupra
clăcașilor împroprietăriți pentru plata răscumpărărilor.
Sarcina achitării răscumpărărilor a fost deosebit de împovărătoare pentru țărani, fapt pentru care plata acestora nu a fost niciodată pe deplin onorată. Drept
urmare, un mare număr de țărani au pierdut terenurile primite.
În timp au apărut și s-au dezvoltat relații noi de dependență ale țăranilor față
de boieri, diferite față de cele premergătoare reformei prin clacă.
Aceste noi relații au avut ca sursă insuficiența terenurilor din anumite familii
de țărani, care au fost nevoite să recurgă la ajutorul marilor proprietari de moșii.
Acest ajutor consta în închirierea, cu plată în natură, bani sau muncă a unei suprafețe de teren. Actul în sine nu era altceva decât o formă nouă de clacă.
Regimul agrar post-reformă a fost intens dezbătut în literatura economică și socială. Opiniile nu au fost întotdeauna convergente, de multe ori ele fiind chiar contradictorii. De remarcat este poziția lui Constantin Dobrogeanu Gherea care, fidel ideologiei socialiste de stânga, caracterizează relațiile agrare dintre primele două reforme
agrare ca fiind o formă nouă de iobăgie, pe care el o intitulează „neoiobagie”.14
Gherea ajunge la concluzia că țăranii, în aceste noi relații, când obligațiile față
de stăpân erau tot în natură, muncă sau bani, sunt mult mai împovărătoare decât
cele anterioare, când riscurile față de recolta viitoare erau în totalitate asumate de
ei și când capitalul de muncă și de producție erau exclusiv ale lor este evident că poziția nu era aceea de simpli arendași, ci se apropia foarte mult de condiția de clăcași
din perioadele de dinainte de reformă.
La aceeași concluzie ajunge și Daniel Chirot care menționează că „Diferența
dintre noul sistem și cel vechi era de formă, nu de substanță. Înainte de reformă,
moșierii dețineau controlul asupra pământului, fără să fie proprietarii lor. După
reformă pământul devine proprietatea moșierilor; dar țăranii continuau să lucreze
fosta rezervă seniorială ca și când nimic nu se întâmplase. (…) Dimpotrivă, noile
relații agrare erau chiar mai oneroase decât cele anterioare, căci presupuneau un
volum mai mare de muncă din partea țăranilor în beneficiul moșierilor”15
Tot ca efecte imediate ale reformei au fost și scăderile de suprafețe cultivate,
fenomen care, în intervalul 1864-1865, la principalele culturi, grâu și porumb, a
atins cote foarte ridicate, de 50 și, respectiv, 25%. Dar acest fenomen nu este singular, caracteristic numai reformei din 1864. El s-a manifestat constant, după fiecare
reformă agrară, evident în intensități diferite, ceea ce lasă de înțeles că și sursele de
cauzalitate au avut multe puncte comune.
Studiile lui Constantin Dobrogeanu Ghenea, asupra acestui subiect au făcut obiectul volumului Neoiobăgia, care a apărut în primă ediție, în Editura Librăriei SOCEC&Comp., București, 1910.
15
Daniel Chirot, op. cit. p. 213
14
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Comun pentru toate reformele, privitor la scăderea suprafețelor cultivate, urmată de cea a producției, acestea pot fi explicate prin insuficiența capitalului de
muncă și de exploatare al beneficiarilor de reformă, precum și prin fragilitatea noilor relații de proprietate.
Adăugat la aceste cauze, în mod particular, pentru prima reformă se află și
atitudinea țăranilor, care, după anularea obligațiilor către stăpân, au considerat că
pot cultiva mult mai puțin teren, respectiv numai atât cât să acopere consumul
propriei familii.
Și consumul alimentar a avut de suferit în urma reformei. Porumbul a devenit
preponderent în alimentația țăranilor, pe când produsele de origine animală, erau
tot mai puține, ceea ce a dus la proliferarea pelagrei și a altor boli de nutriție.
Această situație a fost determinată, în exclusivitate, de explozia demografică
care a dus la creșterea populației cu peste 50% în perioada 1860-1900, pe când
efectivele de animale au fost relativ constante.
Reforma agrara 1921. Recompensarea eforturilor de război.
Cuvântul unui mareșal.
Reforma agrară din 1921 a determinat profunde schimbări, cu reverberații până în
prezent, în relațiile și structurile de proprietate din agricultură.
Cauzele care au determinat, dar și grăbit, înfăptuirea acestei reforme se regăsesc în starea dezastruoasă din regimul agrar, dezvoltat după reforma din 1864.
Pierderile umane din timpul Primului Război Mondial s-au ridicat la peste
1 milion de persoane, ceea ce a însemnat circa a 1/5 din populația activă a țării,
iar producția din sectoarele agricol și industrial a scăzut la mai puțin de jumătate.
Moneda națională s-a depreciat simțitor, fiind la o cotă de 40 de ori sub cea din
perioada premergătoare războiului.
Relațiile agrare, din intervalul 1864-1921, înregistrează minime mutații în privința gradului de dependență al foștilor clăcași, acum țărani împroprietăriți, față de
marea proprietate. Era pe deplin valabilă teza lui Constantin Dobrogeanu Ghenea
că noul regim, „occidental în formă, dar oriental în fond”, perpetua exploatarea de
tip feudal a țăranilor, într-o formă mult mai adâncă, cunoscută sub titulatura de
„neoiobăgie”.
În plan politic, reforma s-a bucurat de înalta susținere a regelui Ferdinand I,
deoarece o considera un act de justiție socială, dar și o recunoaștere a contribuției
țăranilor la Războiul de Reîntregire Națională. Dar meritul în adoptarea deciziei
de reformă aparține partidei liberale din Parlamentul României Mari16. În ultimă
Tot în perimetrul acelorași idei se poziționează și Neagu Djuvara, care afirmă următoarele:
„Reforma Agrară se află în programul Partidului Liberal chiar dinaintea izbucnirii războiului. Însuși
Regele Ferdinand, pentru a-i încuraja pe ostașii țărani, făcuse o proclamație conform căreia, după ce
războiul va fi câștigat, se vor împărți pământurile marilor moșii. [Ca atare] guvernele postbelice erau
16
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instanță „până și moșierii, [care, cu toate că pierdeau o bună parte din proprietăți,
ceea ce le afecta poziția în economie și societate] au ajuns să conștientizeze inutilitatea - și chiar pericolul – încercării de a menține vechea orânduire agrară”.17
În derularea reformei au fost în discuție două variante de lucru.
Prima, promovată de categoriile politice conservatoare și care în final a fost
abandonată, a constat în atribuirea terenurilor prin intermediul „obștilor de împroprietărire”, concepute ca entități juridice de tip asociativ, care reuneau toate
persoanele de pe raza unei localități, îndreptățite la împroprietărire. Asupra terenurilor repartizate spre împroprietărire, țăranii, beneficiau de două, din cele patru
atribute ale dreptului de proprietate și anume: dreptul de posesie și dreptul de dispoziție. Dreptul de exploatare revenea obștei, care prelua moșia, sau moșiile, sau
parte din aceasta, de la marii proprietari, dar fără a le fragmenta. Rezulta astfel
posibilitatea menținerii în dimensiuni cât mai mari a terenurilor agricole, fapt ce
ar fi deschis porțile promovării sistemelor de producție de tip industrial în condiții
superioare de organizare a pământului.
Varianta a doua, care s-a și aplicat, prelua modelul reformei anterioare, de
fragmentare a moșiilor pe loturi și apoi atribuirea acestora țăranilor lipsiți de pământ sau cu pământ puțin. Dar, spre deosebire de reforma din 1864, în actualul
model, atribuirea s-a făcut prin „vânzarea în masă”,18 fără a condiționa împroprietăriții de puterea de muncă sau de inventarul agricol deținut.
În aceste condiții, scopul reformei din 1921 a fost mai mult social decât strict
economic.
În contextul realităților rezultate în urma Primului Război Mondial, când România se mărește teritorial prin reunirea provinciilor istorice, precum Transilvania, Banatul, Bucovina, Basarabia, înfăptuirea reformei aduce beneficii suplimentare, deoarece slăbește clasele deținătoare de pământ ale minorităților și diminuează
rolul social și cultural al școlilor și bisericilor acestora19.
Tot prin această reformă s-a redus simțitor deficitul demografic din județele de
șes, precum cele din Bărăgan și Dobrogea, cu împroprietăriți din zonele subcarpatice, dens populate, din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Vrancea sau cu coloniști, persoane străine, aduse din alte țări, precum Grecia, Iugoslavia, Italia și altele.
În planul structurilor de proprietate, acolo unde această reformă a produs cele
mai puternice schimbări, tabloul efectelor poate fi sintetic redat prin dimensiunea
terenurilor din proprietatea exploatațiilor de până la 100 ha, comparativ cu proprietățile ce depășeau această limită, în două perioade distincte, respectiv înainte și
după reformă (tabelul nr.1).
obligate să pună în practică reforma făgăduită solemn de însuși regele țării” [Neagu Djuvara, O istorie
ilustrată a românilor, Editura Humanitas, București 2013, pag. 309]
17
Keith Hitchins, Scurtă istorie a României, Editura Polirom, Buc., 2015, pag. 200.
18
Victor Axenciuc, op. cit. pag. 99
19
Keith Hitchins, op. cit. pag. 200
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Tabelul nr.1
Principalele schimbări din structura de proprietate,rezultate în urma reformei din 1921
Categoriile de exploatații
Proprietățile de până la 100 ha
Proprietățile de peste 100 ha

Înainte de reformă

După reformă

59,77 %
12.025.814 ha
40,23 %
8.108.847 ha

89,56 %
18.033.911 ha
10,44 %
2.100.750 ha

Rezultatele sunt clare! Centrul de greutate în materie de proprietate funciară
glisează, în urma acestei acțiuni extraeconomice, de la mare către mica exploatație agricolă. Ca atare, în stăpânirea exploatațiilor de până la 100 ha, în care sunt
cuprinse, în principal, proprietățile mici și mijlocii, se concentra aproape 90% din
suprafața agricolă a țării, cu 30,0% mai mult față de perioada anterioară reformei,
pe când la dispoziția exploatațiilor mari și foarte mari, adică a celor peste 100 ha, a
rămas puțin mai mult de 10,0%.
În plus, prezența majoritară a țăranilor săraci (74,9%), mijlocași (22,6%) și înstăriți (1,7%) la nivelul anului 1930 (tabelul nr. 2) demonstrează importanța covârșitoare a acestora în plan social, economic, dar și politic.
Tabelul nr. 2
Numărul exploatațiilor agricole pe grupe de mărime, în anul 1930
Grupe de mărime
a exploatațiilor agricole

Număr de exploatații

% din total

Țărani săraci (sub 5 ha)

2.460.000

74,9

Țărani mijlocași (5-20 ha)

740.000

22,6

Țărani înstăriți (20-50 ha)

55.000

1,7

Moșii mici și mijlocii (50-200 ha)

18.000

0,6

Moșii Mari (peste 200 ha)

7.000

0,2

La nivelul anului 1938 când reforma era practic încheiată și se putea face un
bilanț general, rezultatele de ansamblu arătau astfel:
Proprietățile mari expropriate – 18.262
Țărani împroprietăriți – 1.393.353
Suprafața expropriată – 5.804.838 ha
Suprafața împroprietărită – 3.860.353 ha
Diferența dintre suprafața expropriată și suprafața împroprietăriți = 1.943.48520
20
Terenuri destinate pentru: vetre de sat, izlazuri, pășuni și păduri comunale, rezerve ale statului, loturi demonstrative, ferme model, ferme didactice și de cercetare și alte destinații.
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Pe ansamblu, se apreciază că reforma a contribuit la consolidarea proprietății
țărănești, fiind prin dimensiunea terenurilor translate de circa 66,0% din proprietatea moșierească printre cele mai cuprinzătoare împroprietăriri din spațiul european.
Neagu Djuvara merge însă mult mai departe și afirmă că această reformă: „(…)
este cea mai mare reformă agrară făcută vreodată în lume de un guvern burghez
sau, în orice caz, de înșiși proprietarii terenurilor agricole. [Iar ca efect s-a ajuns
ca] distribuția proprietăților să fie asemănătoare cu cea existentă în Franța sau în
Suedia, adică circa 20% din pământuri să aparțină celor care au peste 50 de hectare,
iar restul să aparțină unor proprietari mici sau foarte mici.” [Neagu Djuvara, op. cit.,
pag. 310]
Marea proprietate este limitată la 100 ha în regiunile de deal și munte și de
150 în cele de câmpie. Limita maximă putea urca la 500 ha, dacă proprietarul făcea dovada investițiilor în plantații, crescătorii de animale, instalații, clădiri și alte
obiective cu interes pentru producție, depozitare, stocare, prelucrare.
Pe moșiile rămase, proprietarii au căutat să introducă sisteme de cultură cu
randamente mai înalte, pentru a compensa astfel pierderile de teren. Dar această
acțiune putea să conducă la rezultate semnificativ superioare, dacă legile de reformă reglementau destinația fondurilor încasate de moșieri ca despăgubire pentru
terenurile cedate, cu prioritate pentru modernizarea producției.
În gospodăriile țărănești sistemul de cultură și de creștere a animalelor își păstrează caracterul exclusiv tradițional. Producțiile sunt scăzute, cu valorificare preponderent în gospodărie și foarte puțin la piață.
Reculul în suprafețe, mai ales la cele ocupate cu principalele culturi cerealiere,
grâu și porumb, s-a manifestat și după această reformă. Totuși, perioada de criză se
reduce simțitor față de reforma anterioară, deoarece după numai trei ani, respectiv
în 1924, suprafața destinată acestor culturi o depășește pe cea de dinaintea reformei.
Prin urmare profilul profund cerealier continuă să se mențină, întrucât grâul și
porumbul, în toată perioada interbelică, domină structura de culturi, fiind în proporții de 84,7% în 1927 și 83,5% în 1939.
După unii istorici, rezultatele economice ale reformei nu au fost pe măsura așteptărilor, pentru că nu a fost timp suficient pentru capitalizarea corespunzătoare
a gospodăriilor împroprietărite. Ceva mai explicit este Neagu Djuvara, când afirmă
că: „Din punct de vedere cantitativ, producția a scăzut, în parte și din cauza lipsei de
mijloace a micilor proprietari și a ignorării tehnologiilor agricole moderne” [Neagu
Djuvara, op. cit., pag. 310]. Au mai fost și alte cauze precum spargerea proprietăților
pe moștenitori, proces accelerat de creșterea demografică rapidă, criza economică
din 1928-1933 și, cel mai grav, izbucnirea celui de Al Doilea Război Mondial.
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Împroprietăririle nu au eliminat în totalitate nevoia de pământ a țăranilor,
deoarece reforma nu a dat câștig de cauză tuturor celor îndreptățiți să primească
pământ.
De pildă, din totalul celor care îndeplineau condițiile stabilite prin lege pentru
a primii pământ, de 2309 mii persoane, împroprietăriți efectiv au fost ceva mai
mult de 1400 mii, respectiv 60,6%, ceea ce a însemnat că un segment important
din țărănime a continuat și după această reformă să-și ducă existența fără pământ
sau cu pământ puțin.
Criza de pământ, care natural creștea în intensitate pe măsura sporului de populație din rural, a făcut ca tot mai multe familii de țărani, în special cele cu mai
mulți copii, să ia pământ în arendă, redevenind astfel dependente de marea proprietate. Se perpetuau astfel relațiile agrare interbelice, de exploatare a categoriilor
sociale sărace și foarte sărace din rural.
În contextul crizei funciare intră și fragmentarea excesivă, care dădea semne
evidente de acutizare pe măsură ce proprietățile fie erau divizate din ce în ce mai
mult pe moștenitori, fie erau vândute pe bucăți.
Referitor la plata obligațiilor bănești ale împroprietăriților pentru pământul
primit, Victor Axenciuc menționează că „aceste operațiuni bănești s-au făcut într-o
perioadă de puternică inflație. Prețul pământului expropriat a fost fixat de stat la
valoarea din anul 1914 când leul era exprimat în etalon aur; obligațiunile înmânate
moșierilor aveau valoarea nominală a acestui preț, prin inflație, s-a depreciat de
câteva zeci de ori; în aceeași măsură, s-au depreciat și sumele datorate de țărani. În
consecință, capitalul provenit din expropriere nu s-a putut valorifica în investiții
productive decât într-o proporție foarte redusă, totodată sarcinile – ratele de plată
– ale țăranilor s-au diminuat efectiv, cum apreciază G. D. Creangă «la valoarea unei
găini». Plățile pentru împroprietărire nu au mai reprezentat – cum a fost la 1864
– o povară în bugetul țărănimi, mai ales că aceasta până la urmă nu a achitat decât
jumătate din sumele datorate, ceea ce a facilitat consolidare unora din gospodăriile
rurale, până la criza agrară din 1928-1936”.21
După reformă, personalități de frunte din domeniul științelor agronomice,
precum G. Ionescu-Şişești și Nicolae Cornățeanu, au considerat necesară intervenția statului în scopul ameliorări standardului de viață al țăranilor.
Intervenția, în viziunea acelor vremuri, viza acordarea de credite în condiții
avantajoase, îndrumarea tehnică și economică, constituirea de loturi demonstrative și ferme model și altele.
În practică însă, sprijinul statului nu a fost întotdeauna și eficient. Nu au existat organizații financiare furnizoare de credite specializate, sistemul de taxare al
țăranilor a fost deosebit de împovărător, activitatea instituțiilor cu rol de îndruma21

Victor Axenciuc, op. cit. pag. 101
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re și consultanță a fost disproporționat de mică față de nevoile reale ale agriculturii
și altele.
Au fost, însă, și acțiuni cu rol pozitiv.
Pozitivă a fost măsura luată chiar prin legile de reformă, de constituire la nivelul fiecărei comunități rurale a izlazurilor și pădurilor comunale și încadrarea juridică a acestora în domeniul public local. A fost acțiunea prin care reforma din
1921 și-a dovedit superioritatea față de reforma lui Cuza și în urma căreia sectorul
creșterii animalelor, în special a erbivorelor mari și mici, a înregistrat creșteri semnificative.
Modificările de substanță din structura proprietății funciare au generat un puternic proces reformator și în plan instituțional. Au apărut astfel, pentru prima
dată în arhitectura structurală din agricultură, instituții noi sau au fost îmbunătățite cele vechi a căror misiune era tot în direcția îndrumării și sprijinirii agriculturii.
Din multitudinea de exemple, semnificative au fost actele de înființare a camerelor
agricole, a unor instituții de cercetare și învățământ superior agronomic, precum și
cele de reconfigurare a sistemului cooperatist din agricultură și altele.
Concluzia finală este că chiar dacă această reformă a fost printre cele mai ample și profunde acțiuni de translare a proprietății funciare, de la marea către mica
exploatație agricolă, totuși impactul ei în toată perioada interbelică asupra economiei naționale a fost cu urmări minime, deoarece structura de ramură „păstrează
în linii mari configurația dinainte de război. Agricultura a rămas baza economică a
țării, iar organizarea ei s-a schimbat doar puțin (…). Marea majoritate a populației
a continuat să trăiască în mediul rural și să obțină venituri îndeosebi din agricultură”22
Reforma agrară, 1945. Pământ pentru săraci. Undița comuniștilor
În 1945, a fost înfăptuită cea de a treia reformă agrară, de un guvern ce se declara
de „înaltă concentrare democratică”, dar care, în fond, era dominat de comuniști,
profund prosovietici și prostaliniști, fiind astfel aserviți intereselor Moscovei.23
Keith Hitchins, op. cit. pag. 198
Guvernul condus de Petru Groza, în calitate de prim-ministru, a fost impus României prin
șantaj de Uniunea Sovietică, la 6 martie 1945, în urma intervenției brutale pe lângă regele Mihai I a
lui Andrei Vîșinski, adjunctul ministrului de Externe al URSS. A fost un guvern care, în aparență, era
format dintr-o largă coaliție a forțelor politice, dar care era puternic dominat de prezența comuniștilor, deoarece din 18 posturi de miniștri, 5 (cele mai importante) erau deținute de aceștia.
Obiectivele imediate ale acestui guvern vizau refacerea economică și plata despăgubirilor de război către Uniunea Sovietică. În fapt, era un guvern care servea cu prioritate interesele stăpânilor de
la răsărit.
Este guvernul prin care se marchează începutul regimului comunist în România.
Portofoliul la agricultură a fost încredințat lui Romulus Zăroni, țăran semianalfabet și oportunist, care, nu de puține ori a fost, prin gafele făcute, subiect al presei de umor. Zăroni avea meritul că
era „omul de casă” al lui Petru Groza.
22
23
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Această reformă a pregătit terenul în vederea aplicării programului de „transformare socialistă a agriculturii”.24
Împroprietărirea țăranilor era o acțiune diversionistă, care urma modelul sovietic din anii ’20,25 de atragere a maselor mari de țărani săraci în raza de control a
partidului unic al clasei muncitoare.
În fapt, comuniștii căutau prin toate mijloacele să-și extindă gradul de reprezentativitate în rândul populației, pentru a-și legitima măsurile antidemocratice,
pe care preconizau să le ia în economie și societate. Or, reforma era una din acțiunile economico-sociale ce se putea încadra în strategia lor de cucerire a puterii
politice, și nu numai.
Această reformă, ca și precedentele, a avut și ea un suport moral, particularizat
la cel de al Doilea Război Mondial, cu abilitate speculat de către comuniști și anume
recompensarea efortului celor săraci (cu pământ puțin sau lipsiți de pământ din
mediul rural), participanți la eforturile de război împotriva Germaniei hitleriste.
Legea, fiind dictată, în punctele sale esențiale, de puterea de la răsărit,26 excludea de
la împroprietărire pe toți participanți din campania antisovietică. A fost astfel legiferată una din marile nedreptăți sociale, promovate de comuniști, anticipând șirul
lung al nedreptăților ce urmau să apară, sub dictatura acestora, în toată perioada
cât ei vor deține puterea în stat.
„Transformarea socialistă a agriculturii” a fost rezultatul unor acțiuni programate, derulate pe
tot intervalul 1948-1962, în care, reprezentative au fost:
– 1948, naționalizarea principalelor bunuri din economie, acțiune în baza căreia au fost desființate Domeniile Coroanei (cca 171 mii ha) și fermele model ale statului (cca 170 mii ha).
– 1949, în cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român (PMR) se hotărăște organizarea gospodăriilor agricole de stat (GAS), gospodăriile colective (GAC) și a stațiilor de
mașini și tractoare (SMT).
– 1949, lichidarea ultimelor rămășițe ale proprietății moșierești rămase neexpropriate în urma
reformei din 1945.
– 1949-1959, deschiaburirea, proces care a însemnat desființarea în bună parte a țăranilor
fruntași și mijlocași care opuneau cea mai puternică rezistență în fața acțiunilor de colectivizare a
agriculturii.
– 1962, oficial este declarată ca final încheiată colectivizarea agriculturii, proces care trebuia
să se realizeze pe baza liberului consimțământ al țăranilor, dar care s-a caracterizat prin abuzuri și
violențe.
25
Noua Politică Economică, sau pe scurt NEP, s-a derulat pe o perioadă relativ scurtă de timp,
ce a urmat victoriei revoluției bolșevice din 1917 și până la declanșarea procesului de cooperativizare
(colhozizare) a agriculturii, din ultimii ani ai deceniului al treilea din secolul trecut. NEP-ul a presupus, în esență, un profund proces reformator care, în agricultură, s-a personalizat prin confiscarea
marilor proprietăți și împărțirea pământurilor către lucrătorii agricoli, în conformitate cu sloganul la
modă în acele timpuri „Pământ-țăranilor”. Perioada NEP-ului reprezintă un studiu interesant pentru
istoria-economică, deoarece oferă o bază clară de documentare asupra unor acțiuni ce s-au bucurat de
o largă susținere democratică și care au influențat în sens pozitiv mersul economiei în ansamblul ei.
26
S-a dovedit că, în toate țările ocupate din Estul Europei în perioada de după război, Moscova
a impus reguli și metode de conducere de multe ori foarte asemănătoare. De pildă, legea de reformă
agrară, din 1945, din România, era asemănătoare până la identificare, cu cea din Republica Democrată
Germană, cu singura deosebire că limita de expropiere nu era de 50 ha, ci de 100 ha.
24
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Structura de proprietate a terenurilor cultivabile, în lunile din anul 1945 premergătoare reformei agrare, era următoarea:
– Proprietăți mai mari de 50 ha = 18,8%
– Proprietăți între 10 - 50 ha
= 21,2%
– Proprietăți între 5 - 10 ha
= 24,0%
– Proprietăți sub 5 ha
= 36,0%
Obiectivul declarat al reformei a fost desființarea tuturor formelor semifeudale de exploatare, ceea ce a presupus confiscare pentru împroprietărire a tuturor
proprietăților mai mari de 50 ha, deci a celor care reprezentau 18,8% din terenuri,
indiferent de sistemul de producție și cultură practicat.
Așa se face că în malaxorul reformei au intrat atât exploatațiile care lucrau cu
proprii salariați după principii și reguli moderne de tip capitalist, cât și cele care
încă mai mențineau vechile metode de încredințare a terenurilor spre exploatare în
arendă, dijmă sau clacă și în care dominante erau metodele de lucru rudimentare și
cu inventar slab productiv.
Referindu-se la acest subiect, Victor Axenciuc apreciază că „(…) s-a degradat
o mare parte din exploatațiile agricole moderne, înzestrate cu tehnică mecanizată,
situate în fruntea agriculturii românești, la nivel superior de organizare, prin randamente și eficiență”27
Comparativ cu reformele anterioare, când marile moșii susceptibile pentru a fi
expropriate dominau structura de proprietate a terenurilor din agricultură, acum,
la această reformă, rezerva spre expropriere era considerabil mai mică, respectiv de
numai 18,8% din suprafața cultivabilă a țării.
În urma lichidării acestor entități, „structura agrară a țării a devenit integral
țărănească, cu stratificările specifice perioadei interbelice”28.
La cât de oportună a fost această măsură, dovadă stă reculul în producția agricolă, înregistrat în anii ce au urmat reformei.
Comuniștii au desființat exploatațiile mari, nu pentru că nu aveau încredere
în capacitățile lor productive, dovadă fiind acțiunile lor ulterioare de configurare în
structurile agriculturii a marilor unități de stat și cooperatiste, ci pentru că erau împotriva oricărei forme de proprietate privată, mai ales când obiectul acesteia erau
terenurile agricole și forestiere.
Reforma a marcat doar începutul asaltului împotriva proprietății private!
În acțiunile distrugătoare ale comuniștilor au intrat toți cei cu proprietăți mari
sau mici, bogați sau mai puțin bogați. Evident prioritățile au fost diferite în timp, și cu
arie de cuprindere din ce în ce mai mare. Așa se face că la început au fost acțiunile ce-i
vizau pe cei mari și mai bogați, dar mai puțin ca număr (reforma agrară 1945; naționalizarea principalelor mijloace de producție, 1948; desființarea ultimelor rămășițe
27
28

Victor Axenciuc, op. cit. pg. 102
Ibidem
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moșierești, 1949), după care au urmat cele ce priveau categoriile pe țărani fruntași și
mijlocași (lichidarea chiaburimii, 1949-1959), iar în final a venit și rândul celor mulți,
chiar dacă erau săraci și foarte săraci (cooperativizarea agriculturi 1949-1962).
Reforma a avut un pronunțat caracter politic, fapt pentru care exproprierile au
fost prioritizate în funcție de interesul guvernanților, astfel:
– în primul rând, au fost vizați proprietarii de terenuri, etnici germani, deoarece se considera că au coalizat cu Germania hitleristă;
– în plan secund erau „criminalii de război” și „responsabilii pentru dezastrul
țării”, categorii generice, greu definite de lege, și în baza cărora factorii de putere au
comis numeroase abuzuri și fărădelegi;
– numai pe ultimul loc erau proprietarii cu ferme mai mari de 50 ha, care au
deținut cea mai mare pondere în masa a terenurilor destinate spre împroprietărire.
Cu titlul de noutate este că la această reformă, deosebit de cele anterioare, exproprierile au vizat nu numai terenurile ci și părți din șeptelul de animale, precum
și tractoarele și mașinile agricole în integralitatea lor. Preluările nu au operat pe
bază de despăgubiri, fiind în fapt adevărate confiscări, ceea ce a necesitat, în multe
cazuri, acțiuni în forță din partea autorităților.
Nedreptățile pricinuite de această lege, dar și a celor ce vor urma împotriva
proprietății, nu vor rămâne fără ecou. Așa se face că la 55 de ani de la reformă,
respectiv în anul 2000, prin legile de reconstituire a proprietăților confiscate de
comuniști, s-a recunoscut dreptul de proprietate a celor deposedați abuziv prin
această reformă.
Toate bunurile expropriate au trecut în proprietatea statului, în care scop:
– terenurile au fost repartizate pentru împroprietărirea țăranilor;
– tractoarele și mașinile agricole au intrat în patrimoniul Staților de Mașini
și Tractoare (SMT), înființate de autorități după model sovietic, pentru executarea
lucrărilor mecanice;
– animalele fie au fost repartizate fermelor de stat, fie au fost sacrificate.
Rezultatele finale ale acestei reforme, atât în secțiunea exproprieri, cât și în cea
a împroprietăriri, conform informațiilor furnizate de Ministerul Agriculturi Institutului Central de Statistică, la 8 iunie 1947, sunt următoarele:29
Exproprieri
Proprietăți expropriate (mai mari de 50 h)
- 145.219
Suprafața expropriată, ha
- 1.443.911

29

Împroprietăriri
Îndreptățiți la împroprietărire - 1.114.888
Împroprietăriți efectiv
- 796.129
Suprafața împroprietărită, în ha - 1.057.672
Rezerva de stat, în ha
- 387.567
Titluri de împroprietărire:
scrise
- 665.646
distribuite
- 608.317

Datele au fost consemnate de Victor Axenciuc, op. cit. pag. 103
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Toate datele anterioare demonstrează că reforma din ’45 se poziționează pe
ultimul loc, față de cele anterioare.
Opinia specialiștilor, independentă față de orice ideologie politică, ceea ce oferă un plus de obiectivitate, este ca această reformă a făcut mai mult rău decât bine.
Împroprietăriții, locuitori ai satelor, din păturile celor mai sărace, în cea mai
mare parte cu sentimente procomuniste declarate, nu au fost în măsură, după cum
avea să se demonstreze în anii următori reformei, să lucreze în condiții de productivitate ridicată terenurile primite.
În același timp, expropriații erau proprietarii unor exploatații, care, în marea
lor majoritate reprezentau vârful de lance în procesul de modernizare al agriculturi
românești. Erau exploatațiile, în care după reforma din 1921, începuse să pătrundă
tehnicile moderne de cultură și creștere a animalelor, cu mecanizare, tehnologii și
management la nivelul cel mai înalt pentru vremurile respective.
Efectele reformei, dublate de seceta devastatoare din ani 1946-1947, au fost
dramatice. Scăderile de recolte, poate printre cele mai grave din istroia modernă a
României, au produs nu numai foamete în teritoriile din estul, sudul și din Subcarpații de Curbură și Meridionali, dar și numeroase victime și un exod masiv de persoane înfometate către zonele cu recolte ceva mai bune din vestul și centrul țării.
Concluzia finală este că această reformă a fost sumar gândită, slab pregătită și
arbitrar aplicată. Fiind în responsabilitatea comuniștilor, a fost ca o repetiție a lor
pentru abuzurile ce vor urma în virtutea „luptei de clasă”.
În esență, prin această reformă s-a urmărit acumularea de către autoritățile
decidente de capital de încredere, din partea maselor sărace, dar conservatoare și,
în același timp majoritare din rural.
Reforma agrară, 1949-1962. Deposedarea țăranilor.
Agricultura după model străin
Obiectivele generale ale comuniștilor privind economia vizau refacerea pierderilor
din timpul războiului, plata obligațiilor către Uniunea Sovietică și accelerarea procesului de industrializare. Primele două erau cu finalitate relativ apropiată, pe când
cel de al treilea era pe termen lung și trebuia să se manifeste în toate sectoarele și
ramurile de activitate.
Agricultura era departe de modelul și țintele comuniste privind industrializarea. Ca rezultat al primelor trei reforme agrare, în agricultura românească, la mijlocul secolului trecut, atunci când comuniștii s-au instalat la putere, arhitectura
structurilor de proprietate și exploatare era puternic parcelată și, în același timp,
dominată de micile gospodării țărănești, de tip familiar. Comuniștii erau convinși
că acest tip de exploatații nu aveau capacitatea de a asimila factorii de progres tehnic și tehnologic, în același ritm și cu aceleași rezultate, precum unitățile productive
de dimensiuni mari și foarte mari.
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Drept consecință, agricultura a fost supusă unui amplu și profund proces reformator care, în conformitate cu preceptele doctrinei partidului-stat, viza socializarea mijloacelor de producție.
Socializarea era determinantă în procesul de acaparare a puterii întrucât dădea
posibilitatea comuniștilor să-și exercite controlul asupra a trei poli de putere din
economie și societate, și anume: țărani, pământ și prețuri.
Țăranii, deoarece prin toate aspectele care dau personalitate acestei categorii
sociale – număr, proprietăți, familie și altele – au reprezentat tot timpul un obstacol serios în fața politicii de socializare. Din această cauză, asupra lor, autoritățile
au instaurat un regim diabolic de control prin deposedarea de proprietăți, înregimentarea în formații de muncă mari și foarte mari, obligativitatea executării unor
norme de muncă supra-dimensionate și prin instituirea unor recompense cu nivel
umilitor. Ca rezultat, ei nu au mai avut capacitatea de a se manifesta liber, independent, ci în mod controlat într-un sistem ce se asemăna în multe privințe cu cel din
societățile sclavagiste ale lumii antice.
Pământul intra în atenția specială a comuniștilor deoarece, în calitatea acestuia de resursă strategică de prim rang, de principal mijloc de producție din ramură,
permitea decidenților să influențeze, într-o proporție determinantă, comportamentul țăranilor, producția agricolă, oferta de pe piața agroalimentară, precum și
consumul alimentar al populației.
Prețurile, deoarece erau principalele instrumente de politică economică prin
care se putea controla piața și, în plus, facilitau implementarea planurilor de producție, erau configurate în schemă piramidală și în cadrul cărora deciziile circulau
pe formula de sus în jos.
Socializarea s-a făcut la ordinul și după model sovietic, prin configurarea a trei
categorii de unității agricole, așezate pe relații de proprietate și cu obiective conform schemei următoare:
Natura
proprietății

Obiectul
de activitate

Unități agricole de stat
Gospodării agricole de stat (GAS)
Întreprinderi agricole de stat (IAS)

Stat

Producție

Unități agricole cooperatiste
Gospodării agricole colective (GAC)
Cooperative agricole de producție (CAP)
Asociații economice intercooperatiste (AEI), cu profil
de producție: vegetal, zootehnic, servicii, construcții,
comercial
Asociații economice de stat și cooperatiste.

Cooperatist
(de grup)

Producție

Stațiuni de tractoare și mașini agricole (SMT)

Stat

Servicii mecanice
pentru cooperative

Titulatura unităților componente
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Din informațiile anterioare rezultă că socializarea dădea câștig de cauză proprietății socialiste (de stat și cooperatiste) și fermelor mari, care deveneau entități
structurale pivot în agricultură.
Prezența SMT-urilor trebuie privită într-un context mult mai adânc, dincolo
de propaganda de partid, conform căreia aceste unități aveau capacitatea să gestioneze într-un grad superior de eficiență parcul de tractoare și mașini agricole. Oficial rolul lor era de a executa lucrările mecanice din cooperativele agricole, care, în
conformitate cu legislația din perioada respectivă, nu aveau voie să dețină propriile
mijloace mecanice.
Plata pentru lucrările mecanice se achita în natură (produse agricole) și numai
o mică fracție în bani. Deoarece SMT-urile, erau unități de stat, atunci și produsele
preluate din cooperative în contul lucrărilor executate intrau în totalitatea lor la
fondul centralizat al statului.
Schema expusă anterior, extrem de simplă, și care copia tiparul sovietic, adoptată de aceștia încă din perioada stalinistă a anilor ’30, demonstrează neîncrederea
comuniștilor în proprietatea cooperatistă și, prin aceasta, în atitudinea rezervată a
țăranilor față de politica agrară instituită de autoritățile totalitare.
Socializarea proprietăților funciare din agricultură s-a făcut printr-un amplu
și profund proces reformator, care poate fi caracterizat prin următoarele aspecte
esențiale:
Obiectivul principal viza pregătirea agriculturii în vederea integrării acesteia în
procesul de industrializare al economiei, în care scop a fost adoptată calea lichidării
proprietății private și, odată cu aceasta, a tuturor tipurilor de exploatații bazate pe
ea, mari sau mici, comerciale sau tradiționale, individuale sau cooperatiste, vegetale sau zootehnice etc.
Impunerea în formule mimetice a modelului sovietic, din perioada stalinistă,
conform căruia pivotul în structurile de proprietate și exploatare erau fermele de
dimensiuni mari și foarte mari.
Preluarea fără despăgubiri de la proprietarii de drept ai terenurilor și, odată cu
acestea, a unei părți importante din șeptelul de animale30, precum și a inventarului
mecanic și nemecanic de muncă31. Propaganda de partid a justificat predările în formula „de bunăvoie”. În fapt, preluările s-au făcut prin forță, șantaj, teroare și multe
astfel de acțiuni care încălcau actul de voință al proprietarilor de drept.32
Au fost preluate în integralitate animalele mari de muncă (cai, boi și bivoli), precum și o parte
din erbivorele de producție (bovine și ovine).
31
Inventarul mecanic și nemecanic de muncă era compus din: tractoare, batoze, semănători,
secerători, motoare, mori, atelaje, pluguri, cazane de țuică și multe altele.
32
Pierderile pricinuite de acțiunile în forță ale comuniștilor asupra țăranilor au fost enorme. În
mentalul colectiv, nici până în prezent, la peste o jumătate de secol de la încheierea cooperativizării,
acestea nu pot fi uitate. Mărturie sunt numeroasele studii și cercetări de istorie, sociologie, economie,
30
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- Reformarea prin socializarea proprietății a urmat două mari linii strategice,
și anume:
Prima, prin etatizare, întrucât avea la bază proprietatea de stat, a fost și cea
mai îndrăgită, ajutată și promovată de autorități. La început bunurile au avut ca
sursă naționalizarea din iunie 1948, când au fost trecute în proprietatea statului
fermele model și cele din domeniul coroanei, care împreună însumau puțin mai
mult de 371 mii ha teren agricol. Legiferarea fermelor de stat, sub titulatura inițială de gospodării agricole de stat (GAS) a venit ceva mai târziu, respectiv în martie
1949, când la Plenarea Comitetului Central (CC) al Partidului Muncitoresc Român
(PMR), s-a hotărât socializarea agriculturii.
În anii din intervalul 1949-1960, proprietatea statului ajunge la peste 4270,4
mii ha teren agricol, care reprezintă aproape 29,4% din suprafața agricolă totală a
țării. Excluzând rezerva funciară a statului, terenurile naționalizate în suprafețe
de 371,0 mii ha, precum și cele rezultate în urma lucrărilor de îndiguirii și asanări
din Lunca Dunării și a altor râuri mai mari, din anii ’50, de cca 450 mii ha, restul
suprafețelor au fost dobândite prin diferite acțiuni abuzive, acțiuni asupra cărora
reforma din anul 2000, a trebuit să intervină cu decizii reparatorii.
Pentru perioada 1960-1990, suprafața aflată la dispoziția fermelor de stat, atât
în mărimi absolute, dar și ca proporție în suprafața țării, se prezintă sub forma unei
ușoare linii curbe, cu dinamică ascendentă, în anii ’60-’75 și, ulterior, descendentă
între ’75-’90, dar cu nivele aproximativ egale în anii extremi, 1960 și, respectiv,
1990 (vezi figura din pagina următoare)..
A doua linie strategică privind socializarea proprietăților a fost cea a cooperativizării, decisă tot la Plenara CC al PMR din martie 1949. Acțiunile comuniștilor de formare a cooperativelor s-au lovit de o puternică rezistență din partea
țăranilor. Din această cauză, procesul s-a derulat pe o perioadă relativ lungă de
timp, cca.13 ani, din intervalul 1949-1962, când intensitatea înscrierilor nu a fost
constantă.
În primii patru ani (1949-1953), propaganda de partid își căuta aliați, cu deosebire în rândul țăranilor cu mai puțin pământ. Pentru mulți dintre aceștia cooperativa era o cale rapidă pentru a scăpa de sărăcie. De la cooperativă veneau cea mai
mare parte din producția realizată de aceasta, cât și numeroase facilități acordate
de autorități. Dar, chiar și în aceste condiții procesul de înscriere a înaintat cu pași
mici și neconvingători.
psihologie și nu numai. Amintim aici, ca relevantă pentru prezentul studiu, lucrarea extrem de valoroasă, prin valorificarea adevărurilor scoase la iveală, realizată de Gail Kligman, Katherine Verdery și
intitulată Țăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1962-1949), Editura Polirom, București, 2015.
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Evoluția terenurilor agricole din gospodăriile colective și gospodăriile populației,
în procente față de suprafața agricolă a țării, în perioada 1950-1962
Sursa: Ministerul Agriculturii și Alimentației, Comisia Națională pentru Statistică, SC. Agroinform
SA, Agricultura României 1938-1990, Editura Tehnică Agricolă, București, Date prelucrate p.20, 24 și
26

După moartea lui Stalin (1953), au urmat câțiva anii, 1953-1956, de relativă
relaxare, când numărul cooperativelor noi formate a avut o creștere foarte mică;
creșterea fiind numai 20% în 1956 față de 1953.
Perioada finală debutează ca urmare a revoluției din Ungaria din 1956 și se
termină în 1962, când, oficial s-a declarat încheiat procesul de cooperativizare. Este
perioada când presiunile din partea autorităților asupra țăranilor au atins punctul
de maximă intensitate.
Rezultatele sunt în dublu registru!
În primul rând ele privesc sistemul nou format al cooperativelor agricole, care,
de departe, devine cel mai extins din agricultura României, întrucât are în exploatare aproape 61,0% din terenurile agricole, fiind de două ori mai mare decât sectorul
unităților de stat. Suprafața acumulată până în ’62, de peste 9,0 milioane ha teren
agricol, va înregistra mici fluctuații în toți anii de funcțiune a sistemului (Tabelul
nr. 1)
Se produce însă un puternic proces de concentrare a suprafețelor pe unități,
care devin din ce în ce mai mari. De pildă, în 1989 față de 1962, numărul cooperativelor era mai mic cu 2226 de unități (41,2%), iar suprafața medie pe o unitate se
mărește cu 1194 ha (71,7%).
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Tabelul nr.1
Dinamica principalilor indicatori din cooperativele agricole
de producție, în perioada 1962-1989
1962

1970

1980

1989

-Cooperative, nr. unități

5.398

4.680

4011

3.172

-Cooperatori apți de muncă, mii pers.

4.568,2

3.376,2

2.195,2

1.910,7

-Specialiști, nr. persoane

7.725

12.513

25.120

31.014

  • d.c. cu studii superioare, nr. persoane.

5.817

8.848

14.928

15.668

-Specialiști pe o unitate, nr.pers/unit

1,4

2,7

6,3

9,8

  • d.c cu studii superioare, pers/unit

1,1

1,9

3,7

4,9

-Suprafața agricolă, mii ha

8.993,9

9.033,1

9061,3

8.963,7

  • d.c arabil, mii ha

7.679,1

7.276,5

7.266,4

6.919,0

-Suprafața agricolă pe o unitate, ha/unit

1.666,0

1.930,0

2.259,0

2.860,0

  • d.c arabil, ha/unit

1.423,0

1.555,0

1.812,0

2.181,0

-Efective de animale
  • bovine, mii cap

1.577,2

2.147,8

2.973,1

3.064,5

  • porcine, mii cap

1.212,9

1.612,9

3.601,7

2.250,0

  • ovine, mii cap

4.233,4

5.300,8

6.449,4

5.516,1

- Fonduri fixe, mil. lei

8.000,0

21.303

47.526

84.624

- Investiții, mil lei

2.964

4.111

7.671

5.910

Producția globală agricolă (1962=100) dc

100,0

119

175

169

-Vegetal

100,0

115

157

172

-Animală

100,0

140

259

163

Sursa: Anuarul Statistic al României, București, 1990

Ca rezultat al intensificării accelerate a proceselor de producție (ex. în 1989
față de 1962, fondurile fixe cresc cu 1058%, investițiile aproape că se dublează, iar
numărul specialiștilor cu studii superioare ajunge la aproape 5 persoane/unitate,
față de numai 1,1 câți erau în ’62) și al polarizării brațelor de muncă de către industriile urbane, care ofereau condiții de trai superioare, fenomenul migrațional
al populației pe ruta sat-oraș înregistrează cote fără precedent, astfel că numărul
cooperatorilor apți de muncă va fi în 1989, cu aproape 2,7 mil. persoane mai mic
(58,2%) față de 1962.
În structura de ramură mutațiile sunt de departe în favoarea sectorului zootehnic, fapt datorat în bună parte sporului de efective, fenomen înregistrat la aproape
toate speciile și categoriile de animale. De pildă, tot în perioada ultimilor 27 de ani
de funcționare a sistemului cooperatist, 1962-1989, - sporurile de efective au fost,
la bovine, de 194,3%, la porcine de 185,5%, iar la ovine de 130,3%.
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În plan secund sunt entitățile de tip familiar, pentru care doctrinarii comuniști,
în cel mai pur spirit proletcultist, au impus o nouă terminologie, de „gospodării ale
populației”, „gospodării particulare” sau „gospodării ale membrilor cooperatori”
pentru a rupe orice legătură care să amintească de forma tradițională consacrată de
„gospodării țărănești”. În fapt, acestea sunt gospodării pur agricole, care păstrează
și duc prin timp spiritul tradițional țărănesc, precum și rudimente de proprietate
privată, chiar dacă dimensiunea terenurilor spre exploatare (nu și în proprietate)
acordate de cooperativă este umilitor de mică, respectiv de 1500 m2/persoană. Pe
ansamblu agriculturii, la dispoziția exploataților familiare, în componența cărora
intrau gospodăriile membrilor cooperatori și gospodăriile țărănești necooperativizate din zonele de deal și munte, a mai rămas puțin mai mult de 15,0% din suprafața agricolă a țării, suprafață care, în anii de declin ai sistemului totalitar 1980-1990,
se diminuase la cca. 12,0%.
Presiunea comuniștilor asupra gospodăriilor țărănești nu s-a finalizat și cu lichidarea acestora, cu toate că foarte multe strategii de stânga își doreau aceasta,
ci numai cu răpirea terenurilor și a unor bunuri deținute de țărani. Faptul în sine
ține de componenta socială din structura gospodăriei țărănești și anume de familie.
Familia a fost ultimul bastion al rezistenței țărănești în fața agresiunilor sălbatice
și inumane purtate de autoritățile partidului –stat împotriva țăranilor și peste care
nu s-a putut trece decât prin deportări, încarcerări, tortură, șantaj, crime.
Interesant este faptul că în ultimele două decenii de existență a economiei totalitare, cu accent spre anii finali, gospodăriile populației participă într-o proporție
semnificativă, care depășește cu mult capacitățile productive de care dispun acestea, la formarea fondului centralizat al statului de produse agricole.
Fenomenul poate avea o dublă explicație!
În primul rând, el poate fi înțeles ca fiind rezultatul accentuării presiunilor din
partea autorităților asupra gospodăriilor pentru a-și onora obligațiile la stat, în produse și animale. În al doilea rând, trebuie luată în calcul și capacitatea gospodăriei de
a se consolida, în viteză, în anii de după șocul cooperativizării, prin aport suplimentar de muncă umană. O asemenea situație a dat posibilitatea țăranilor ca, pe suprafețele mici atribuite, să obțină rezultate superioare în producție. Rezultatele astfel
obținute au permis acoperirea în bună parte a necesarului de consum al familiei, mai
ales la acele produse în care aportul energetic uman era ridicat. Aici, relevante sunt
producțiile din sectorul legumicol, pomicol și apicol, precum și cele rezultate în urma
creșterii unor specii de animale, precum vaci, porci, oi, capre și păsări.
Socializarea proprietății prin etatizare și colectivizare a creat pentru țărani
două lumi diferite, cu minime conexiuni reciproce.
De departe, cea mai mare, dar nu și cea mai importantă din punctul de vedere
al țăranilor, era lumea nouă creată în sistem industrial din cooperative și unități de
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stat. Aici munca era organizată în formații „colective” (echipe, brigăzi, ferme), de
regulă mari și foarte mari, în cadrul cărora inițiativa individuală a fost brutal substituită prin comenzile superiorilor.
Asupra acestui subiect interesante sunt opiniile formulate de Gail Kligman
și Katherine Verdery: „Colectivizarea a diminuat nu numai devotamentul față de
muncă, ci și inițiativa muncii pentru sine care fusese asociată proprietății în ideologia răului. Omul nu se mai putea lăsa condus de o astfel de inițiativă din moment
ce directivele de lucru îi erau stabilite de conducătorii GAC-ului. Munca sătenilor în
colectiv era cea mai de jos, în timp ce deciziile majore le luau „experții”, agronomii,
care rareori erau localnici. Până la reformele de la mijlocul anilor 1970, colectiviștii
nu au avut posibilitatea nici să-și gestioneze singuri procesul muncii, nici să exercite vreun control asupra plății primite, despre care, pe tot parcursul perioadei comuniste, se știa că era mic”33. Normele de muncă erau obligatorii și cu nivele greu
de atins. În fapt munca era crunt exploatată și umilitor recompensată.
Ca atare, în această lume, foarte apropiată de modelul coloniilor de muncă forțată, țăranii erau fundamental înstrăinați de proprietate și producție.
În plan secund erau propriile gospodării ale țăranilor acum remodelate în dimensiuni ce țineau cont de mărimea loturilor în folosință.
În fapt aceste entități erau rudimente ale fostelor gospodării țărănești. Inițial
rolul acestora era de a completa necesarul de venituri și produse pentru familiile
proprii. Ulterior, după anii ’70, ele au devenit surse importante de produse pentru
fondul de stat.
Pentru țărani, propriile gospodării, în plus față de rolul economic indiscutabil,
au fost oaze în care ei și-au păstrat identitatea de proprietari și producători, în pofida presiunilor, la care au fost supuși din partea autorităților partidului unic.
Recunoașterea eforturilor, prin recompense în bani și produse la nivele extrem
de mici, a împins țărănimea spre acte antisociale grave, fără precedent în lumea satului, dar cu urmări ce încă se perpetuează și în prezent, chiar dacă intensitatea lor
este ceva mai scăzută. Furturile de recoltă, bunuri și animale, precum și distrugerile
de orice fel, asupra cărora comuniștii au instituit sancțiuni foarte aspre, care puteau ajunge până la pedeapsa capitală, au proliferat cu viteză și în proporții îngrijătoare în lumea satelor34. „Din cauza retribuțiilor mici plătite de GAC-uri, oamenilor
le era greu să se descurce fără să fure. (…) Furtul era unul dintre comportamentele
agentive accesibile oamenilor care simțeau că fuseseră privați de capacitatea de inițiativă și de gestionarea autonomă a propriei munci. Pe lângă furtul din colectiv
Gail Kligman, Katherine Verdery, op. cit. p.414.
Un caz celebru privitor la gravitatea sancțiunilor acordate pentru furturile din proprietatea
socialistă este cel al unor muncitori de la un complex de creștere a porcilor din județul Călărași, din
anii ’80. Pentru 11 purcei sustrași, făptuitorii, muncitori din complex, au fost pedepsiți la prima instanță cu pedeapsa capitală.
33
34

262 / Caiet documentar 4 Agricultura

sătenii trebuiau să se descurce în alte moduri decât cele practicate pe vremuri. (…)
Oameni dădeau tot mai mare importanță capacității de a face față, de a-și asigura
cele necesare lor însuși și familiei („a se descurca”), iar persoana care avea această
capacitate era denumită „descurcăreață”.
Idealul acesta presupunea, de regulă, o anumită șiretenie și lipsă de scrupule,
dar nu valoriza în niciun fel hărnicia și cinstea, care se puteau dovedi insuficiente
pentru a asigura bunăstarea familiei în noile condiții. (…) Nu era, desigur, o calitate
nouă, ci una ale cărei valențe se schimbaseră.”35
S-a produs o uniformizare a traiului maselor mari de țărani la nivelul cel mai
de jos, în paralel cu formarea unei elite rurale, identificată, în cea mai mare parte,
prin interese și grade de rudenie. Aceeași elită și-a păstrat poziția în vârful ierarhiei
sociale și în acțiunile de reformare post-comuniste, când și-a însușit o parte importantă din bunurile funciare și nefunciare rezultate în urma lichidării structurilor
cooperatiste.
Valorile și instituțiile tradiționale care dădeau tărie și putere spiritului rural
românesc, precum familia, școala, biserica, poziția în societate, au avut mult de
suferit. În această direcție, pierderile au fost irecuperabile, ceea ce a determinat,
printre alte multe efecte negative, și vulnerabilizarea societății rurale în fața valului
de schimbări ce vor urma după anii ’90.
În paralel cu socializarea, care avea ca finalitate distrugerea proprietății private, prin confiscarea terenurilor, animalelor și utilajelor de muncă, autoritățile partidului-stat au dezvoltat o a doua categorie de confiscări, dar care urmăreau în mod
special produsele și animalele din gospodării.
Această categorie de confiscări, a dat conținut unui sistem original de rechiziții
cunoscut sub titulatura de „cote obligatorii”, sistem care a fost legiferat în 1946,
deci, în plină criză alimentară, determinate de seceta din anii 1946-1947, în vederea rezolvării problemei atât de spinoase a aprovizionării cu produse agroalimentare a populației urbane. Conform opiniilor lui Gail Kligman și Katherine Verdery,
„Cotele au avut șase funcții principale: 1. de a colecta forțat surplusul agricol pentru
a crea acumularea necesară dezvoltării industriale (…); 2. de a furniza populației
urbane alimente la prețuri mici; 3. de a contribui la plata reparațiilor de război către
Uniunea Sovietică; 4. de a-i constrânge pe țărani să se înscrie în gospodăriile colective; 5. de a-i stimula să producă mai mult în gospodăriile private; 6. de a „ascuți”
lupta de clasă între diferite straturi ale țărănimii”36
Cotele au funcționat vreme de peste un deceniu, respectiv între 1946 și 1957.
A fost deceniul terorii și abuzurilor de orice fel la care au fost supuși, cu deosebire, cei care, prin proprietățile ceva mai mari, puteau să se împotrivească regimului
35
36

Gail Kligman, Katherine Verdery, op. cit. p. 415 și 416.
Eidem, p. 125
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comunist. Erau categoriile etichetate de comuniști drept „chiaburi” și în care se
regăseau țăranii cu mai mult de 5 ha, lideri de opinie (învățători, preoți, lucrători în
administrație și alții), și „burghezia locală” (comercianți, morari, mici industriași,
meseriași etc.)
Cotele au fost strâns legate de colectivizare, dar în raporturi inverse de dependență. Când cotele erau în intensitate maximă (1947-1956), colectivizarea se afla
la nivelele cele mai de jos, iar atunci când colectivizarea a dat semne evidente de
creștere (după 1957) și se întrevedea finalitatea ei apropiată, presiunea prin cote
slăbește. Sistemul cotelor este abandonat în momentul în care masa critică a celor
din grupurile țintă este diluată și nu mai prezintă nici un pericol pentru autorități.
De menționat este faptul, că și după dispariția cotelor, obligațiile țăranilor de
a preda produse și animale la fondul de stat s-au menținut, și chiar au început să
crească după anii ’70 sub diferite interpretări motivaționale până la prăbușirea comunismului.
Pentru convingerea țăranilor în scopul înscrierii lor în colective în toată perioada deceniului 1950-1960, au fost inițiate mai multe forme precooperatiste, dintre care, cu relativă importanță istorică au fost întovărășirile.
În termeni prezenți întovărășirile erau forme asociative simple, fără personalitate juridică, în care, pe baza liberului consimțământ țăranii hotărau fie cultivarea
la comun a unor suprafețe de terenuri, fie îngrijirea unor efective de animale (bovine sau ovine).
Binefacerile întovărășirilor, intens susținute prin propaganda de partid, precum respectarea dreptului de proprietate, producții mai mari și cote ceva mai reduse au fost, de regulă îndeplinite.
Întovărășirile au avut o existență efemeră, cu toate că, pe ansamblu prezența
lor nu a lăsat urme accentuat negative.
Eliminarea acestora nu a ținut seama de opinia sătenilor, ci a fost dictată de
autorități care nu doreau să întărească capacitățile productive ale țăranilor, ci din
contră.
Reformele agrare și piața funciară după 1990. Un foc reaprins cu două
lemne ude. O încercare eșuata de spălare a păcatelor
Problematica înstrăinării terenurilor către persoanele non-rezidente preocupă, din
ce în ce mai intens, opinia publică românească.
Aspectele investigate privesc: a) cauzele care au determinat și au dat amploare
acestui fenomen; b) pachetul de soluții necesar gestionării, în interes național, a
întregului fond funciar.
Indiscutabil, procesul de înstrăinare a terenurilor – cu referire specială la cele
agricole – către persoanele de altă cetățenie decât română a luat o mare amploare
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în ultima perioadă. Valorile avansate diferă, deoarece date și informații oficiale încă
nu există. Drept consecință, proporțiile vehiculate oscilează pe o scară foarte largă,
cuprinsă în limitele de la 2 la 50%.
Relevante sunt două puncte de vedere aflate în poziții extreme. Primul aparține ONG-ului „Land Matrix”, care, conform unui studiu comandat de CE, avansează
nivelul de 350.000 hectare (în proprietatea cetățenilor străini), adică 2,4% din suprafața agricolă. La polul opus se află opiniile unor oficiali români. Cea mai recentă,
vine de la cea mai înaltă autoritate în Stat reprezentată de Președintele țării, care la
INDAGRA – 3 noiembrie 2016 - a menționat cifra de 30%.
Indiferent de valorile avansate, fenomenul în cauză, este fără precedent – prin
amploare și consecințe – în toată istoria noastră. Însă, pe coordonate fundamental
diferite, putem menționa două momente cu urmări ce nu au pus în pericol drepturile de proprietate ale autohtonilor. Aceste două momente s-au produs:
a) În perioada colonizării de către romani a spațiului locuit de către dacii de la nord
de Dunăre, în intervalul 106-271 e.n. Pentru colonizarea acestei provincii, romanii
au adus persoane din alte provincii ale Imperiului, la care s-au adăugat și veterenii din legiunile staționate în zonă. Atribuirea de terenuri era principala facilitate
acordată noilor veniți, cât și veterenilor. Acum, din perspectiva timpului, acțiunea
de colonizare nu pare să fi afectat într-un grad îngrijorător starea de spirit a localnicilor, dar, în schimb, cu certitudine, a fost de importanță determinantă în procesul
de formare a poporului român.
b) În perioada dominației turcești din Principatele Române, Muntenia și Moldova,
care s-a întins pe aproape o jumătate de mileniu și care a luat sfârșit odată cu Războiul
de Independență din 1877. Puterea Otomană s-a sprijinit pe o categorie de privilegiați, cu origini străine, care, în timp, s-au „împământenit”, au format familii de
boieri – ceea ce le-au permis să dobândească ranguri înalte în administrație și, nu
de puține ori, chiar și pe cea de domnitor. Dar, cel mai mare privilegiu dobândit de
către aceștia a fost luarea în stăpânire a unei părți însemnate din teritoriul țării.
Problematica raporturilor funciare din perioada fanariotă este deosebit de complexă. Epuizarea ei de pe o poziție personală este o acțiune temerară, cu minime șanse
de reușită. Esențial este faptul că, familiile fanariote, prin prezența lor, dincolo de
gravele dezechilibre sociale, economice și chiar politice pricinuite, au avut și un rol
pozitiv prin contribuțiile aduse la consolidarea puterii statale și, fapt paradoxal,
chiar la dobândirea conștiinței naționale.
Consecințele înstrăinării drepturilor de proprietate sunt demonstrate de factorii de risc nou apăruți în societatea și economia românească, concretizați în:
• dezechilibrele sociale, cu tendințe clare de acutizare, rezultate din inegalitățile de șanse în raporturile din cadrul pieței funciare, a investitorilor autohtoni în
fața celor străini;
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• intensificarea scurgerilor de venit net fără echivalent din spațiul național,
cu impact negativ asupra surselor de finanțare a creșterii economice din ramură;
• diminuarea șanselor de asigurare a securității alimentare, pe fondul manifestării unor factori perturbatori – naturali, sociali, economici, politici și nu numai.

Cum a evoluat agricultura României
pe parcursul celor 100 de ani de la Marea Unire?
Adriana Cheleş, Ștefan-Adelin Anton

Lucrarea de față își propune găsirea unui răspuns la întrebarea: Cum a evoluat domeniul agroalimentar al României pe parcursul celor 100 de ani de la Marea Unire ?
Aceasta se realizează prin analizarea evoluției a șapte indicatori și anume: suprafața României, fondul funciar, suprafața cultivată cu principalele culturi vegetale, producția obținută de la respectivele culturi, numărul de animale domestice,
structura populației ocupate în agricultură și dotarea tehnică a acesteia. Studiul se
desfășoară pe parcursul a patru perioade: 1918 – 1938, 1950 – 1956, 1957 – 1990
și 1991 – 2016; stabilirea acestora fiind influențată de Al Doilea Război Mondial,
colectivizare și căderea comunismului.
Motivația cercetării constă în: necesitatea analizării agriculturii, ca domeniu
fundamental al economiei României; conștientizarea nivelului prezent de dezvoltare a agriculturii; utilitatea cunoașterii evoluției agriculturii României în raport cea
a mediului internațional; importanța studierii fiecărei ramuri ale economiei naționale pe parcursul celor 100 de ani.
Prin intermediul acestei lucrări, ne propunem următoarele obiective:
– analizarea evoluției principalilor indicatori pe cele patru intervale de timp;
– precizarea gradului prezent de dezvoltare a agriculturii României.
Revizuirea literaturii de specialitate
Analiza bibliometrică a studiilor privind agricultura
Abordările conceptuale ale agriculturii au putut fi măsurate utilizând date extrase din baza de date Scopus la data de 13.03.2018. Acesta este cea mai mare bază
de date (rezumate și citate) ale literaturii de specialitate revizuite, cuprinzând jurnale, lucrări științifice și cărți creată de Elsevier.1
Modul de căutare pe Scopus s-a realizat prin selectarea unei perioade de publicare a lucrărilor sau cărților evidențiind autorul, titlul documentului, anul apa1

https://www.elsevier.com/solutions/scopus - accesat la data de 17.03.2018
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riției, sursa titlului, rezumatul și cuvintele cheie. De asemenea, au fost formulate
următoarele condiții: TITLE-ABS-KEY (agriculture) AND PUBYEAR >1959 AND
PUBYEAR <2019 AND (LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY, „Romania”)). În urma interogării bazei de date, putem afirma că s-au publicat în perioada 1960 – 2018, în
România, 1253 de documente care tratează domeniul agriculturii.
Pentru ca analiza să fie una completă, am studiat și cuvintele cheie din cuprinsul documentelor cu scopul de a evidenția legăturile din ele, utilizand programului
VOSViewer. Acesta ne-a dat posibilitatea de a crea hărți care să reprezinte grafic
legăturile dintre cele mai frecvente cuvinte și existența lor în titlurile sau rezumatele lucrărilor. Procesul creării hărților s-a desfășurat astfel: selectarea unui număr
minim de 22 de apariții al unui cuvânt a condus la estimarea unui număr de 358
de termeni care îndeplinesc această condiție; însă pentru fiecare din cei 358 s-a
calculat un scor de relevanță prin care sunt selectați cei mai importanți termeni,
respectiv 60% dintre ei (condiție implicită); din această operație, a rezultat o listă
de 175 de cuvinte care au fost analizate manual și din care au fost păstrați cca. 85
de termeni, cei mai relevanți, din punctul nostru de vedere.
Cercetând harta rezultată și prezentă la anexe, putem observa formarea a 4
mănunchiuri care reprezintă cele 4 domenii în care se împart termenii. Prima adunare de cuvinte se concentrează în zona de cultivare a pământului, având cuvintele
cheie: randament, porumb, biomasă, semințe, tratament, dăunători etc. Al doilea
mănunchi are ca temă principală apa, cu termenii cheie: râu, pânză freatică, deșeuri,
calitatea apei etc. Următoarea concentrare de cuvinte se poziționează în zona biodiversității, cu termenii cheie: specii, pădure, teritoriu, vegetație, zonă agricolă. Ultimul mănunchi are ca subiect principal politica agricolă și economia, tratând strategia, securitatea alimentară, consumator, venit, educație, comunitatea rurală etc.
Reforme agrare
Transformările prin care a trecut sectorul agroalimentar al României de-a lungul timpului au avut ca motivație dezvoltarea, modernizarea acestuia și încercarea
de ajunge la același nivel cu cel al țărilor dezvoltate din Europa. Pe parcursul Centenarului, schimbarea statutului de la monarhie constituțională la stat comunist
și apoi la stat democratic a afectat toate sectoarele economice ale României. Agricultura românească, care a reprezentat și încă mai reprezintă activitatea de bază
a economiei, a trecut de la sistemul de producție centralizat socialist la exigențele
economiei de piață libere, unde producția trebuie să îndeplinească o serie complexă
și nouă de cerințe pentru a-și determina cota de piață proprie. (Andrei Jean Vasile
et. al., 2017).
Prima încercare de redresare a agriculturii a fost reprezentată de reforma din
1921, care a fost reglementată cu ajutorul Legii din 30 iulie 19212 și a modelat
2

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65850 – accesat la 12.03.2018
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structura proprietății funciare a României prin exproprierea terenurilor marilor
proprietari și împărțirea suprafețelor, în mare parte, micilor proprietari. S-a expropriat, până în anul 1938, de la 18 262 mari proprietari, o suprafaţă de 5 804 838
ha arabile, fâneţe, păşuni, păduri, vii şi terenuri necultivabile. (Șandru Dumitru).
Pentru eficiența acestei reforme, legea presupunea implementarea de către țărani a
unor planuri de cultură pe loturile primite. Planurile nu erau foarte bine reglementate, fiind inserate în cuprinsul legilor, iar nerespectarea acestora atrăgea după sine
deposedarea pământurilor. (Șandru Dumitru).
Colectivizarea agriculturii în România a fost o consecință a instalării comunismului după cel de-al Doilea Război Mondial. Aceasta a fost organizată după modelul oferit de URSS și a servit drept o bază necesară pentru dezvoltarea socialistă
a României. Colectivizarea a fost aprobată de Partidul Muncitoresc Român încă
din 1949 și s-a bazat pe mecanizarea agriculturii, fiind proiectată pentru a atrage
țărănimea din sistemul producției private către instituțiile agricole socialiste prin
acordarea de avantaje economice. Reforma din 1945 a servit cu câțiva ani înainte partidului comunist în atragerea țărănimii. Procesul de colectivizare s-a oprit
în 1951 datorită naturii inerente a țărănimii românești, moment în care Partidul
Muncitoresc a decis retragerea colectivităților și înființarea unor Asociații Agricole.
În cadrul acestora a fost reintrodusă proprietatea privată a pământului, dar a fost
menținută ideea de cultivare a terenului în comun. S-au păstrat principiile socialiste prin utilizarea mașinilor agricole de la stații, munca se desfășoară în comun,
asociațiile nu se dizolvă și se instituționalizează un sistem pentru administrarea
asociațiilor. Colectivizarea a fost reintrodusă treptat din 1950 sub diferite forme,
urmând ca până în 1962 să fie decretată colectivizare deplină. (Kideckel A. David,
1982).
1. Analiza evoluției indicatorilor
În cercetarea de față, au fost stabiliţi 7 indicatori care să ajute la o mai bună oglindire a situației agriculturii, și anume: suprafața României, fondul funciar, suprafața cultivată cu principalele culturi vegetale, producția obținută de la respectivele
culturi, numărul de animale domestice, structura populației ocupate în agricultură și dotarea tehnică a acesteia. Reprezentarea grafică a acestor indicatori a putut
fi creată cu ajutorul programului Microsoft Excel. Aceasta s-a realizat prin prelucrarea datelor existente în anuarele statistice ale Institutului Național de Statistică. Ne-am propus în cercetarea de față să analizăm indicatorii pe cele 4 intervale
(1918 – 1938, 1950 – 1956, 1957 – 1990, 1991 – 2016), însă au existat câteva
limite care au restrâns interpretarea rezultatelor, și anume: incapacitatea autorilor de a păstra pe parcursul timpului componentele indicatorilor și lipsa datelor
în anumiți ani.

III. CONTEXT INTERN / 269

1.1. Suprafața României
În ceea ce privește suprafața României, anii estimați au fost 1918 – 1922, 1925,
1951 – 1954, 1989, 2015, 2016. Perioadele analizate au fost 1918 - 1938, anul
1948, 1950 – 2016. Între 1918 și 1933, suprafața a fost de 29496723 ha, a crescut
din 1934 la 29504900 ha (maximul) până în 1938; din 1950 până în 1989 aceasta
a fost apreciată ca fiind de 23750000 ha (minimul), urmând ca din 1990, să fie stabilită la 23839071 ha.
Aceste variații au survenit în urma modificărilor teritoriale. Marea Unire din
1918 a alăturat Basarabia, Transilvania, Bucovina cu Vechiul Regat. Pe parcurs, în
1934, teritoriul României a crescut cu 8177 ha în urma Convenției de la Londra din
1933, în care URSS-ul „a recunoscut ipso facto că teritoriul României se întinde până
la Nistru”. În 1939, Maramureșul de Nord a fost anexat de Stalin, apoi de Ucraina.
Basarabia și Nordul Bucovinei au fost anexate de către URSS prin Pactul Ribbentrop – Molotov din 23 august. În 1940, au fost pierdute 2 județe din Sudul Dobrogei
(Durostor şi Caliacra) care au trecut în componența Bulgariei. Ținutul Herța, Canalul Stari Stambul, litoralul de la Marea Neagră, limanul Nistrului, Insula Șerpilor,
ostroavele Tătaru Mic, Dalerul Mare, Dalerul Mic, Maican și Insula Limba au fost
anexate de URSS. Ungaria a ocupat Transilvania de Nord–Vest, iar orașul Balta a
intrat sub influența Ucrainei. (Dan – Străulești Petre, 2009). Creșterea teritoriului
în 1990 a fost cauzată de aplicarea Legii fondului funciar din anul 1991.

Fig. 3.1. Suprafața României în perioada 1918 – 2016
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statisitică

1.2. Fondul funciar
Acest indicator cuprinde analiza terenurilor arabile, fânețelor naturale, pășunilor,
pomilor fructiferi, viilor, pădurilor, apelor și bălților și altor terenuri. Anii estimați în analiza datelor sunt: 1960 – 1964 și 1966 – 1974 în cazul apelor și bălților,
anii 1989, 2015, 2016 pentru toate categoriile, perioadele 1986 – 1989 și 2000
– 2016 pentru categoria „alte terenuri”. Perioadele analizate sunt: 1957 – 1990,
1991 – 2016. Pentru anii înainte de 1957, datele furnizate de Institutul Național
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de Statistică nu au fost complete, ceea ce a împiedicat analizarea indicatorului între
1918-1957.
În intervalul 1957 – 1990, cele mai drastice variații s-au înregistrat pentru
categoria „alte terenuri” între 1960 - 1975 când atinge maximul de 2800100 ha.
Această categorie a fost urmată de terenurile arabile care au înregistrat o maximă
în 1988 de 10107900 ha. Restul categoriilor se păstrează constante pe tot parcursul perioadei. În intervalul 1991 – 2016, aproximativ toate tipurile de terenuri rămân constante, mai puțin pădurile care au o fluctuație de câteva unități între 1999
și 2000. Comparând cele 2 perioade, putem afirma că în prima perioadă, s-au înregistrat variații de valori mai mari decât în cea de-a doua perioadă.
Modificările fondului funciar a fost posibile, în mare parte, prin aplicarea legilor organizare proprietatii funciare. Prima încercare s-a realizat în 1933 prin legea
care a avut în vedere organizarea cadastrului funciar și a introducerii cărții funciare
pe întreg teritoriul României, împreună cu executarea lucrărilor de comasare odată
cu cele tehnico-cadastrale. Legea loturilor mici a fost legiferata în 1937 privind organizarea și încurajarea agriculturii. Legea fondului funciar din 1991 a funcționat
și ca o reformă agrară deoarece a condus la revendicarea drepturilor de proprietar
funciar al țăranilor care au intrat în colectiv cu pământul pe care l-au avut între anii
1945- 1962. Acestea explică variațiile valorice ale categoriilor fondului funciar de-a
lungul timpului.

Fig. 3.2. Fondul funciar în perioada 1957 – 2016
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza datelor furnizate de la Institutul Național de Statistică

1.3. Suprafața cultivată cu principalele categorii de culturi
Suprafața agricolă cultivată a fost analizată pe cele 4 perioade: 1918 – 1938, 1950
– 1956, 1957 – 1990, 1991 – 2016. Anii estimați sunt: 1921 – 1922 și 1986 – 1987
în cazul viilor și 1982 în cazul tuturor categoriilor de culturi. Datele găsite în 1918
au fost doar pentru Vechiul Regat pentru toate categoriile de culturi, în 1919 asemenea, doar viile au valori pentru Vechiul Regat şi Basarabia. În anul 1920, doar
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cerealele au valori pentru toate provinciile, restul nu au. În categoria cerealelor se
încadrează grâu, orz, secară, ovăz, porumb, mei, hrișcă etc. În cadrul culturilor alimentare intră leguminoasele, tuberculi etc. În cele industriale, se numără plantele
textile, oleaginoase, sfecla de zahăr, tutunul, hamei etc.
Începutul perioadei caracterizează agricultura ca fiind cea a satului românesc,
în care producătorul este țăranul român și dimensiunea exploatației este redusă.
O altă cauză a reducerii suprafeței agricole, respectiv a producției agricole a fost
provocată de reducerea forței de muncă ocupate în agricultură datorită Primului
Război Mondial. (Barțan Daniela Casilda, 2010). Graficul perioadei 1918 – 1938
evidențiază că se punea accent pe cultura cerealelor şi mai putin pe celelalte categorii de culturi, deoarece cerealele ocupau o foarte mare parte din exportul României.
Țăranii români nu erau motivați în a cultiva alte culturi precum cele industriale,
deoarece industria se afla într-un nivel primitiv, iar culturile alimentare asigurau
siguranța alimentară a familiilor. Deși reforma din 1921 acționa în favoarea țăranilor, oferindu-le pământ pentru a-l cultiva, putem observa din grafic că aceștia îl
folosesc, în principal, pentru a cultiva cereale, o parte considerabilă era rezervată
fânețelor și rădăcinilor de nutreț. Acestea din urmă înregistrează variații spectaculoase între 1924 și 1925, fapt explicat prin creșterea numărului de animale domestic, ce va fi tratat în cele ce urmează.
Intervalul 1950 – 1956 surprinde agricultura în faza premergătoare colectivizării, unde nu se înregistrează variații mari ale suprafețelor. Se poate observa că
valorile fânețelor și rădăcinilor de nutreț scad sub un milion ha, pe când culturile
alimentare cresc. Despre plantele industriale, fânețele și rădăcinile de nutreț putem afirma că variază foarte puțin, în timp ce viile rămân de-a dreptul constante pe
toată perioada. Desigur, amintim aici reforma din 1945, în care statul punea la dispoziția țăranilor muncitori stații de mașini și utilajele agricole, acesta reprezentând
un factor ce a influențat creșterea suprafețelor cultivate. Trebuie amintit faptul că
în 1940, când sunt anexate teritoriile câștigate la Marea Unire, România pierde o
treime din suprafața, populația și potențialul agricol, fapt care explica valorile diminuate ale suprafețelor cultivate.
Perioada 1957 – 1990 indică, pentru cereale în ansamblu, o scădere însemnată. Potrivit lui Otiman Păun Ion (2002), suprafața cultivată cu cereale a asigurat
autoconsumul primar al populației și hrana pentru complexele de porci și păsări.
România nu era pregătită tehnologic, din lipsă de utilaje și materiale, pentru extinderea unor culturi precum: soia sau plante industriale. Plantele industriale prezintă
aceeași situație ca cea a cerealelor, creșterea fiind obținută în anul 1989. Despre
plantele alimentare putem preciza că variațiile valorilor sunt în sens invers celorlalte categorii de culturi analizate anterior deoarece maxima se poziționeaza în anul
1963. Otiman Păun Ion (2002) considera că aceste deficiente pot fi puse pe seama
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tehnologiei și managementului practicate în mod necorespunzător, deoarece tehnologia agricolă într-un sistem hipercentralizat este dependentă de gradul de asigurare
cu resurse materiale și financiare și de accesibilitate acestora, dar și lipsei de corelare
dintre capacitățile de producție create și baza proprie de resurse energetice.
Analizând intervalul 1991 – 2016, până în 2006, valorile cerealelor urmăresc
o scădere, deoarece în fiecare an după 1990 au rămas necultivate suprafețe între
1 și 2.5 milioane ha, iar suprafața cultivată a fost preponderent cerealieră (66%
cereale boabe) (Otiman Păun Ion, 2002). Valorile culturilor alimentare suferă o cădere însemnată în anul 2004, lucru care se explică prin faptul că din acel an până
în 2016 sunt luate în considerare doar plantele leguminoase, generând astfel o reprezentare grafică inexactă a realității situatiei culturilor alimentare. Suprafața de
legume în sere și producția de legume forțate a scăzut dramatic datorită costurilor
energiei termice și decapitalizării agenților economici (Otiman Păun Ion, 2002).
Lucru similar se întâmplă și în cazul plantelor industriale, al fânețelor și rădăcinilor de nutreț. În cadrul categoriei de plante industriale, din anul 2004 nu se mai iau
în calcul plantele tehnice, provocând o interpretare eronată a datelor. Fânețele și
rădăcinile de nutreț dețin maximul la începutul perioadei, în 1991, însă, per total,
putem constata o ușoară scădere. Viile cresc ușor în prima jumătate a perioadei
datorită plantațiilor cu viță hibridă din gospodăriile private, însă indicele valoric
este în scădere din 2006.
Comparând cele 4 perioade, putem remarca următoarele: intervalul 1918 –
1938, a fost productiv, înregistrându-se cele mai ridicate valori pentru categoriile
de culturi cereale, fânețele și rădăcinile de nutreț și viile. Culturile alimentare au
avut cel mai însemnat indice valoric în perioada 1957 – 1990, iar plantele industriale în perioada 1991 – 2016. Situația actuală a acestui indicator surprinde categoriile de culturi ca fiind constante.

Fig. 3.3. Suprafața cultivată cu principalele culturi în perioada 1918 – 2016
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică
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1.4. Producția obținută de la principalele culturi
În intervalul 1918 – 1938, ca și în cazul indicatorului precedent, în primii 2 ani
studiați (1918, 1919) datele găsite evidențiază producția doar pentru Vechiul Regat, nu și pentru celelalte provincii; astfel, graficul creat nu a condus la crearea unei
imagini complete.
Agricultura perioadei 1918 – 1938 este caracterizată ca fiind una de subzistență (Victor Axenciuc, 1997), spațiul de producție fiind cel al satului românesc.
Cerealele predomină sfera producției, fiind un indicator foarte dinamic, atingându-și maximul în 1922 (13727609,3 tone) Acest fapt oferă agriculturii un caracterul cerealier, având în vedere că gospodăriile cu suprafețe până la 1 ha au peste
56% din suprafețe cultivate cu cereale, iar în cazul celor cu suprafețe până la 3 ha,
cerealele ocupau 62.6% din suprafața cultivată (Saon Stelian, 1999). Despre culturile alimentare putem spune că sunt cele care asigură autoconsumul, piața rurală
alimenta peste 3 pătrimi din populația țării situată sub piața urbană (Victor Axenciuc, 1997). Remarcăm că atât plantele alimentare, cât și fânețele și rădăcinile de
nutreț înregistrează valori aproximative. Plantele industriale nu înregistrează un
progres semnificativ, cu un maximum valoric în 1926 (1505316,2 tone). Viile au o
ușoară tendință de creștere, cu un maximum de 1061400 ha în anul 1937.
Între anii 1950 – 1956, toate categoriile prezintă o creștere în 1955 și o scădere la sfârșitul perioadei, respectiv 1956. Cerealele își mențin dinamica ca în anii
precendenți analizați, iar culturile alimentare urmăresc o ascensiune lipsită de intensitate. Plantele industriale prezintă cea mai mare producție în anul 1955, iar
fânețele și rădăcinile de nutreț prezintă o evoluție moderată și valorile viilor rămân
uniforme de-a lungul perioadei. Considerăm că variațiile producțiilor de la an la
survin ca urmare a acceptării, din punct de vedere social, a asociațiilor agricole,
pământul începând să fie cultivat la comun, țăranilor fiindu-le mai ușor să accepte
acest mod de organizare a agriculturii.
Intervalul de timp dintre 1957 – 1990 creează imaginea unui indicator foarte
dinamic, toate categoriile de culturi urmând un progres neîncetat. Sfârșitul perioadei marchează scăderi pentru toate categoriile de culturi. Cerealele, deși au variații
destul de mari, privind în ansamblu, putem observa o modificare însemnată cantitativ față de începutul perioadei. În cazul viilor, acestea cresc fără precedent, producându-se în 1986 2272400 de tone de struguri. Creșterile producției sunt puse
pe seama mecanizării agriculturii, a folosirii îngrășămintelor chimice, a fertilizării,
extinderii irigațiilor și sporirea eficienței acestora, folosirea hibrizilor cu capacitate
de producție ameliorată progresiv, îmbunătățirea raselor de animale și concentrarea mai mare în zonele cu condiții pedoclimatice foarte favorabile. Trebuie menționat că în aceeași perioadă, suprafața cultivată scade, ceea ce rezulta că România
începe să practice o agricultură intensivă.
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Graficul perioadei 1991 – 2016 prezintă o perspectivă diferită a indicatorilor,
în sensul că aceștia se variază foarte mult de la un an la altul, dar se încadrează
în anumiți parametrii. Atât valorile cerealelor, cât și cel al fânețelor și rădăcinilor
de nutreț respectă aproximativ același curs. Pierderile producției sunt cauzate de
întreținerea necorespunzătoare a culturilor și neefectuarea tratamentelor care pot
să reprezinte 30 – 50% din recoltă (Otiman Păun Ion, 2002). România a investit
foarte mult din bugetul de stat în crearea unui sistem de irigații, efort considerat
ineficient datorită utilizării parțiale a suprafeței echipate, prin densitatea de conducte mult mai mică a României (18.5 ml/ha) în comparație cu cele ale statelor
dezvoltate (60-90 ml/ha) și prin pierderile de apă după 1990. Otiman Păun Ion
(2002) consideră că aceste scăderi sunt rezultatul neasimilării progresului tehnic,
perioadele de semănat prelungindu-se și 20-40 de zile, fapt ce atrage pierderi mari
de recoltă (50 – 60%).
Comparând cele 4 perioade, putem trage următoarele concluzii și anume: finalul perioadei a treia și perioada a patra au reprezentat cele mai productive intervale
de timp pentru cereale, fânețe și rădăcini de nutreț. Culturile alimentare, plantele
industriale și viile au avut cea mare producție în a treia perioadă. De asemenea, putem observa că până în 1960 cerealele au dominat valoric fânețele și rădăcinile de
nutreț, urmând ca după acest an, cele din urmă să depășească cantitatea de cereale
produsă. Putem concluziona că starea actuală a producției este una în ascensiune.

Fig. 3.4. Producția obținută de la principalele culturi în perioada 1918 – 2016
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică

1.5. Numărul de animale domestice
În componența acestui indicator intră următoarele categorii de animale: cabaline,
bovine, ovine, caprine și porcine. Anii estimați pentru acest indicator sunt: 1918,
1933, 1934, 1950, 1954, 1957, 1985, 1987 pentru toate categoriile de animale;
1919 pentru bovine Și caprine; 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982,
1983, 1984 pentru cabaline.
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Analizând graficul perioadei 1918 – 1938, observăm că numărul de capete
al ovinelor este net superior celorlalte categorii de animale, datorită ușurinței
creșterii lor și faptului că se putea exploata de la ele carnea, lâna sau laptele. Toate categoriile de animale prezintă la sfârșitul perioadei o scădere, mai însemnată
cantitativ pentru unele dintre ele sau mai puțin pentru altele. Se observă, în opinia lui Victor Axenciuc, o încercare generală de a reduce animalele de tracțiune și
de mărire a numărului animalelor de producție. Scăderea sectorului zootehnic se
poate pune și pe seama costurilor de preț ridicate, nestipulative la export. Între
anii 1927 – 1929, România a importat un număr foarte mare de mașini și utilaje
agricole, fapt ce a fost considerat ineficient deoarece exploatațiile mici țărănești
prefereau să folosească inventariul existent propriu până la uzura sa extremă.
Într-o anchetă făcută în 1935 asupra gospodăriilor țărănești, reiesea faptul că
36.9% dintre ele nu aveau deloc vite de muncă, iar 10.9% aveau doar una singură,
aceasta explicând numărul în scădere al bovinelor. Trebuie să menționăm și că
raportul dintre numărul vitelor mari și suprafața pășunilor pentru anul 1938 a
rezultat o medie de 2.5 vite/ha, ceea ce este destul de nesatisfăcător. (Saon Stelian, 1999)
Între anii 1950 – 1956, indicatorul ovinelor evidențiază cele mai ridicate valori în 1952. Suinele înregistrează pe tot parcursul perioadei un progres continuu
deoarece se înființează complexe mari de porci. Modificările numărului de animale
este influențat de variațiile suprafețelor fânețelor și rădăcinilor de nutreț, care în
aceeași perioadă rămân constante, având valori sub 1000000 ha.
În intervalul 1957 – 1990, ovinele și porcinele au o tendință de creștere, per
ansamblu, ambele urmând aproximativ același curs. Se observă în 1990 o scădere
drastic. Numărul caprelor și cabalinelor nu diferă foarte mult de la un an la altul,
anii 1967 – 1968 reprezentând puncte de maximum valoric.
Perioada de după 1991 marchează diminuarea unui număr important de capete de oi și porci. Sectorul ovin se diminuează în 1991 – 1999 datorită scăderii
greutății de sacrificare (26 kg/cap), dar se stabilizează în 1999 – 2004 când crește
ca 27 kg/cap. Indicele porcinelor scade în 2001, datorită infecției cu pesta porcină (1999 – 2003), ceea ce a dus la lichidarea complexelor de creștere a porcilor.
Bovinele prezintă schimbări negative pentru că nu se valorifică producția de lapte, acesta importându-se, iar producătorii nu mai sunt stimulați să crească bovine. Este interesant faptul că, deși celelalte categorii de animale prezintă diminuări
importante în această perioadă, numărul caprinelor se află într-o ușoară creștere
începând cu anul 2010. Producția scade datorită creșterii importurilor. Scăderea
numărului de animale se datorează după 1989 datorită întârzierii foarte mari a
privatizării complexelor.
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Fig. 3.5. Numărul de animale domestice în perioada 1918 – 20
Sursa: Conceptualizare proprie dupa datele furnizate de Institutul National de Statistică

1.6. Structura populației ocupate în agricultură
În analizarea acestui indicator, au fost luate în considerare doar 2 perioade: 1957
– 1990 și 1991 – 2016, datorită lipsei datelor statistice. Estimările au fost făcute
pentru anii 1964, 1968, 1969, 1986 – 1989.
În intervalul 1957 - 1990, structura graficului este asimetrică, numărul bărbaților care au lucrat în agricultură este net superior numărului femeilor. Dacă în
anul 1957, numărul bărbaților era de 222400 de persoane, în 1990, acesta scade
ajungând să fie de 420700. În cazul femeilor, diferența față de bărbați este de aproximativ 15500 de persoane. Creșterea numărului de complexe zootehnice gigant
a fost un factor decisiv în creșterea numărului de persoane ocupate în agricultură.
Într-o cercetare făcută în 1985, Victor Axenciuc concluzionează că la nivelul productivității, cele mai ridicate valori ale salariului mediu se înregistrează în industrie
și construcții, iar cele mai scăzute în agricultură.
În a doua perioadă analizată, structura populației ocupate în agricultură se
inversează, numărul femeilor depășindu-l pe cel al bărbaților. Este de menționat
faptul că începând cu anul 1993 și până în 2008, datele statistice găsite ilustrează situația populației care lucrează în agricultură și vânătoare. Acest lucru explică
creșterea unui număr atât de mare de persoane ocupate în agricultură, în condițiile
modernizării industriei din România. Maximul perioadei este în 1994, cu 1879700
pentru femei, respectiv în 2000 cu 1693100 de persoane pentru bărbați. Se remarcă faptul că cele 2 categorii urmează același curs de-a lungul timpului. Populația
ocupată în agricultura reprezintă încă o problemă a României secolului 21, chiar
dacă aceasta este în scădere în ultimii ani. Peste jumătate din populația ocupată în
agricultura României aparține grupelor de vârstă de peste 45 de ani cu o tendință
de creștere semnificativă a celor cu vârsta peste 55 de ani( Hera Cristian, 2012).
Făcând o paralelă între cele două perioade, se constată următoarele: ponderea femeilor ocupate în agricultură crește până în 1994, moment după care aceasta se
diminuează treptat, iar în cazul bărbaților, se observă o scădere însemnată.
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Fig. 3.6. Structura populației ocupate în agricultură în perioada 1957 – 2016
Sursa: Conceptualizare proprie pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică

1.7. Dotarea tehnică a agriculturii
Dotarea tehnică a agriculturii este un indicator care prezintă situația tractoarelor,
plugurilor de tractor, semănătoarelor și cultivatoarelor mecanice. Se analizează 3
perioade: 1950 – 1956, 1957 – 1990, 1991 – 2016. Primul interval înfățișează ascendența tuturor categoriilor de mașini agricole. Predomină, ca număr, plugurile
de tractor, cu un maxim de 27462 de bucăți; urmează apoi tractoarele cu un maximum de 24589 bucăți; semănătoarele mecanice au valori ridicate de 12679 bucăți,
iar cultivatoarele mecanice sunt în număr de 9224 bucăți.
În perioada 1957 - 1990, numărul tractoarelor depășește numărul plugurilor
de tractor, variație pusă pe seama progresului tehnic. Situația semănătorilor este
diferită, maximul perioadei înregistrându-se în anul 1966 (67273 bucăți). Cultivatoarele mecanice evoluează treptat, cu un maximum înregistrat în 1981 (42200
bucăți). Toate categoriile de mașini agricole scad la sfârșitul perioadei.
În ultima perioadă (1991 – 2016), este prezentă o tendință de creștere, dar nu
la fel de accentuată ca în perioada anterioară.

Fig. 3.7. Dotarea tehnică a agriculturii în perioada 1950 – 2016
Sursa: Conceptualizare proprie după datele furnizate de Institutul Național de Statistică
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2. Concluzii și observații
Concluziile pe care le tragem în urma analizei realizate în prezentul studiu sunt:
– Suprafața României a prezentat cele mai multe modificări în perioada 1918
– 1945.
– Categoriile de terenuri din cadrul fondului funciar se mențin constante de-a
lungul perioadei analizate, în timp ce suprafața cultivată cu tipurile de culturi cereale, fânețe și rădăcini de nutreț și vii este mai crescută în primele 2 perioade analizate, pe când culturile alimentare și industriale prezintă variații ridicate între anii
1957 – 2016.
– Făcând o paralelă între cele două perioade, în structura populației ocupate în
agricultură se remarcă o inversare a valorilor, astfel că ponderea femeilor ocupate
în agricultură crește până în 1994, moment după care aceasta se diminuează treptat, iar în cazul bărbaților se observă o scădere însemnată.
– În ceea ce privește producția obținută, putem trage următoarele concluzii și
anume: finalul perioadei a 3-a și perioada a 4-a au reprezentat cele mai productive
intervale de timp pentru cereale, fânețe și rădăcini de nutreț. Culturile alimentare,
plantele industriale și viile au avut cea mare producție în a treia perioada. De asemenea, putem observa că până în 1960 cerealele au dominat valoric fânețele și rădăcinile de nutreț, urmând ca după acest an, cele din urmă să depășească cantitatea
de cereale produsă.
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ANEXA 1

Fig. 1. Harta privind analiza bibliometrică a agriculturii
Sursa: Conceptualizare proprie3

Lucrare coordonată de conf. univ. dr. Roxana Pătărlăgeanu și publicată în colecția working
papers AEEPAPERS a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de
Studii Economice București (http://www.aeepapers.ase.ro/#arhiva) în septembrie 2018.
3
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Ancheta structurală a agriculturii românești1

Componentă importantă a economiei naţionale, agricultura reprezintă, neîndoielnic, o resursă a cărei exploatare inteligentă poate contribui semnificativ la dezvoltarea României.
În acest sens, prin mărimea şi varietatea terenurilor agricole utilizabile, de la
cele favorabile marilor culturi vegetale din zonele de şes, la cele din zonele deluroase care pot oferi condiţii bune culturilor din sfera pomiculturii şi viticulturii şi
terminând cu păşunile montane propice creşterii animalelor, teritoriul României
oferă imaginea unei ţări care se află printre cele mai înzestrate natural pentru activităţi agricole dintre toate statele Uniunii Europene.
Punerea în valoare a acestor bogăţii presupune, însă, o bună cunoaştere a resurselor, a distribuirii lor teritoriale, pe tipuri de teren şi de calitate a acestuia, pe
nivel de înzestrare cu mijloace de producţie şi, nu în ultimul rând, pe existenţa unor
resurse umane suficiente numeric şi pregătite corespunzător.
La toate aceste cerinţe de informare, statistica modernă răspunde prin cercetările sale, în special prin recensămintele generale agricole, o dată la zece ani, cercetări exhaustive, de profunzime, care oferă în detaliu imaginea realităţii agricole
a ţării.
Dinamica vieţii contemporane însă, cu permanente mutaţii, inclusiv în ceea
ce priveşte domeniul agricol, în care entităţile productive – exploataţiile agricole suferă schimbări ca structură, dimensiuni, dotări, culturi etc, face ca acest interval
de zece ani să devină prea mare pentru ca informaţia să ţină pasul cu realitatea şi
să poată fi utilizată adecvat.
Ca atare, în practica statisticilor agricole europene a intervenit, în urmă cu câteva decenii, la noi în ţară acum 15 ani, o nouă cercetare statistică, de tipul unui
Document extras din Ancheta Structurală în Agricultură 2016. Date generale la nivel național. Volumul 1-Institutul Național de Statistică- Cuvânt înainte al Președintelui Institutului Naţional
de Statistică, Tudorel Andrei http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/ancheta_
structurala_in_agricultura_2016_vol1_1.pdf
1
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recensământ, dar la dimensiuni mai mici – ancheta structurală în agricultură, capabilă să ofere informaţii de totală relevanţă, fiabilitate şi promptitudine.
În acest context, Recensământului General Agricol din anul 2010 a fost succedat, de Ancheta Structurală în Agricultură din anul 2013 şi Ancheta Structurală în
Agricultură din anul 2016 (...).
Ca sursă a informaţiei alcătuite, în principal, din aceiaşi indicatori ca şi la recensământul general agricol şi la precedenta anchetă structurală, publicaţia de faţă
oferă posibilitatea cunoaşterii evoluţiei exploataţiilor agricole din România de la o
perioadă la alta ca număr, dimensiuni ale suprafeţelor cultivate şi ale efectivelor de
animale. Oferă, de asemenea, date privind irigaţiile, practici de gestionare a solului, dezvoltare rurală, număr de persoane implicate în activităţi agricole, informaţii
care permit să se evalueze nivelul eficienţei întregului proces agricol, a competitivităţii agriculturii româneşti faţă de agricultura altor state europene.
Evident, în aceste condiţii, destinatarii acestei lucrări sunt cei interesaţi de cunoaşterea României, în primul rând cei care au în vedere desfăşurarea de activităţi
agricole în ţara noastră, dar care nu exclude, însă, niciun public mai larg, tocmai
cunoscându-se potenţialul excepţional şi tradiţia remarcabilă a agriculturii româneşti, pe care actualele orientări în lume, către ecologie şi producţie agricolă „curată”, o aduc în atenţia mediatică internaţională.
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Date generale despre agricultura României
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Agricultura în economie
Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre ramurile importante ale economiei româneşti.
Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele membre ale UE se
situează la aproximativ 1,7%.
Ponderea agriculturii, silviculturii, şi pisciculturii în PIB
mil. lei preţuri curente

Produsul intern
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
brut
1-30 IX
Agricultură,
silvicultură și
23992,2 34126,3 27776,7 29915,7 36363,1 27885,8 34402,8 31582
24018,4
pescuit
PIB TOTAL
416006,8 514700 510522,8 533881,1 565097,2 596681,5 637456,0 666637,3 498487,4
% din PIB

5,8

6,6

5,4

5,6

6,4

4,7

5,4

4,7

4,8

Sursa: 2007-2012 Anuarul statistic al României 2012,2013, 2014 tab. 11.1
2013: INS, Comunicat de presă nr. 255 din 9 oct.2015-date definitive
2014: INS, Comunicat de presă nr. 81 din 7 aprilie 2015-date provizorii (2), serie brută
2015 primele 3 trimestre - INS, Comunicat de presă nr. 306 din 4 dec 2015-date provizorii (1)

Pe trimestre:
– în anul 2012, contribuţia sectorului la formarea PIB a fost de 3,5%, 3,5%,
9,3% și 4%
– în anul 2013, contribuţia a fost de 3,1%, 3,9%, 9,3% și 6,9%
– în anul 2014, contribuţia a fost de 4,9%, 2,9%, 9,6% și 4%
– în anul 2015 contribuţia a fost de 1,9%, 2,4%, 8,9%...
Conform prognozei preliminare de toamnă 2015 „Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 2015-2019” – 17 sept. 2015, elaborată de Comisia Națională de Prognoză, tabelul „Structura PIB pe ramuri”, contribuția agriculturii,
silviculturii și pescuitului în PIB 2015 va fi de 4,4%.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale-www.madr.ro
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Fondul funciar
• Din datele RGA 2010, din cele 23,8 milioane ha cât însumează teritoriul
României, suprafaţa agricolă utilizată în exploataţiile agricole este de circa 13,3 mil.
ha (55,9 %), din care circa 8,3 mil. ha reprezintă teren arabil.
• După modul de folosinţă, terenul arabil ocupă cca. 62,5% din suprafaţa agricolă. Cerealele şi plantele oleaginoase ocupă circa 80% din suprafaţa arabilă.
Fondul funciar, după modul de folosinţă
-mii haSpecificare

2007

Suprafaţa agricolă, din care:

14709,3 14702,3 14684,9 14634,5 14621,5 14615,1 14611,9

2008

2009

Arabil

9423,3

9415,1 9422,5 9404,0 9379,5

9392,3 9389,2

Păşuni

3330,0

3330,0 3313,8 3288,7 3279,3

3270,6 3273,9

Fâneţe

1531,4

1532,4 1528,0 1529,6 1554,7

1544,9 1541,9

Vii şi pepiniere viticole

218,0

214,5

210,5

210,3

196,8

196,5

215,4

2010

213,6

2011

211,3

Livezi şi pepiniere pomicole
206,6
207,3 205,2 198,6 196,7
Sursa: Anuarul statistic al României, 2013, 2014 tab 14.1

Sursa: Anuarul statistic al României, 2013, tab 14.1

Sursa: Anuarul statistic al României, 2013, tab 14.10

2012

2013
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Sursa: Eurostat Yearbook 2010 (date 2007)

Raportul dintre suprafaţa arabilă a ţării și numărul de locuitori denotă faptul
că fiecărui locuitor din România îi revin circa 0,41 ha teren arabil, valoare superioară multor ţări din Uniunea Europeană şi aproape dublă faţă de media UE 27, care
este de 0,212 ha/locuitor.
Forța de muncă

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total populație ocupată (mii)

9353

9369

9243

9240

9138

9263

8549

Populația ocupată în agricultură,
silvcultură și pescuit (mii)

2757

2690

2689

2780

2612

2682

2501

% din populația ocupată

29,47

28,71

29,09

30,08

28,58

28,95

29,25

Sursa: Anuarul statistic al României, tab 3.3
Lei/oră
Productivitatea orară a muncii (lei/h)

2010

2011

2012

Agricultură, silvicultură și pescuit

5,9

7,7

6,8

Sursa: Anuarul statistic al României 2014, tab 11.11
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Populația ocupată în agricultură, silvicultură și pescuit în % din total populație ocupată

Producţia ramurii agricole
Evoluţia valorii producţiei agricole (care reprezintă preţurile la producător, la
care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) este următoarea:
2007

2008

mil. lei
preţuri %
curente

mil. lei
preţuri %
curente

2009
mil. lei
preţuri %
curente

2010
mil. lei
preţuri %
curente

2011
mil. lei
preţuri %
curente

2012
mil. lei
preţuri %
curente

2013
mil. lei
preţuri %
curente

2014
mil. lei
preţuri %
curente

Veg28723,4 60,2 45742,2 68,3 35735,5 59,6 43488,5 67,5 54179,8 70,8 40169,1 62,5 53843,8 68,6 49058,3 65,8
etală
Ani18291,6 38,3 20535,7 30,6 23441,6 39,1 20406,8 31,6 21784,1 28,5 23555,2 36,7 23876,5 30,4 24481,6 32,9
mală
Serv.
Agri- 684,8
cole
TOTAL

1,5

716,0

1,1 751,3

1,3

557,3

0,9

544,8

0,7 535,1

0,8

744

1

984,5

1,3

47699,9 100 66993,9 100 59928,4 100 64452,6 100 76508,7 100 64259,4 100 78464,4 100 74524,4 100

Sursa: Anuarul statistic al României, 2013, 2014, tab. 14.8
2014:INS, Comunicat de presă nr263 din 15 oct 2015-date definitive

În 2013 și 2014, ponderea principală în valoarea producţiei vegetale au avut-o
cerealele (37% şi 34,9%), legumele și pepenii (15,1% și 17,2%) și cartofii (10,6% și
respectiv 10,5%) iar ponderea principală în producția zootehnică au avut-o produsele obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (27,7% și 28%), bovinele
(24,6% și 25,2%) și păsările (20,3% și respectiv 20,7%)
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Situaţia exploataţiilor agricole

Sursa: INS comunicat de presă nr. 149/2 iul 2012, rezultate definitive RGA 2010
2013: INS, comunicat de presă nr.308 din 15 decembrie 2014, Ancheta Structurală în Agricultură
2013- rezultate finale

– Numărul exploatațiilor agricole în 2013 a fost mai mic decât cel din 2010 cu
circa 6%, ca urmare a procesului de comasare;
– Numărul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică în 2013 a fost mai
mic decât cel din 2010 cu 5,9 %;
– Numărul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică în 2013 a fost mai
mic decât cel din 2010 cu 9,2 %;
– Suprafața agricolă utilizată a exploatațiilor agricole în 2013 a fost mai mică
decît cea din 2010 cu circa 1,9%
– Suprafața agricolă utilizată ce revine în medie pe o exploatație agricolă; a
crescut de la 3,45 ha în 2010 la 3,6 ha în 2013;
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– Numărul exploatațiilor agricole care au utilizat o suprafață agricolă de pâna
la 1 ha a scăzut în anul 2013 față de 2010 cu circa 3,8%

Media suprafeţei /exploataţie în plata APIA: 9,56 ha/expl.
Sursa: prelucrare Direcţia Generală Politici Agricole și Strategii, MADR,
după datele furnizate de APIA
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Existenţa unui număr foarte mare de ferme mici în paralel cu fermele foarte mari relevă dezechilibrul structural ce influenţează agricultura din ţara
noastră şi competitivitatea acesteia.
Producţia principalelor produse agricole pe locuitor
SPECIFICARE

U.M. 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

Cereale pentru boabe kg

374,2 819,3 730,2 825,5 1034,5 639,3

1045,7

Grâu

kg

145,8 349,6 255,4 287,0 354,0

264,1

365,1

Secară

kg

1,0

0,9

1,2

Porumb

kg

184,5 382,2 391,5 446,6 581,6

296,8

565,7

Floarea soarelui

kg

26,2

57,0

53,9

62,4

88,8

69,7

107,2

Sfeclă de zahăr

kg

35,9

34,4

40,1

41,4

32,8

35,9

51,5

Cartofi

kg

177,8 177,7 196,6 162,2 202,3

122,9

164,6

Legume

kg

149,3 186,0 191,6 190,8 207,3

176,2

198,2

Fructe

kg

52,0

57,4

65,0

70,1

73,5

56,3

65,1

Carne (în viu)

kg

72,0

69,4

70,8

64,5

67,4

66,4

65

Lapte

litri 292,3 287,3 276,8 242,7 248,5

241,0

243,8

Lână

kg

1,0

1,0

1,5

1,0

1,1

1,6

1,1

1,7

1,6

1,0

0,9

Ouă
buc 312 326
305 306
314
319
320
Sursa: Anuarul statistic al României, 2013,2014 tab. 14.9 2013 date provizorii

Sectorul vegetal
CULTURA
2007

SUPRAFATA CULTIVATA (mii ha)
2008

2009

2010

2011

2012

PRODUCTIE TOTALA (mii t)
2013

2014

2007

20 08

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cereale
Total, 5129,2 5210,7 5282,4 5040,6 5224,7 5440,3 5421,2 5442,1 7814,8 16826,4 14873 16712,9 20842,2 12824,1 20897,1 22065,7
d.c.
Grâu +
1987,1 2123,3 2164,3 2177,0 1959,4 2006,3 2114,7 2123,1 3065,0 7212,4 5235,5 5846,1 7163,0 5315,9 7320,2 7609,2
Secară
Orz
+Or363,8 394,0 517,5 515,8 419,5 424,2 495,7 516
531,4 1209,4 1182,1 1311,0 1329,7 986,4
1542,2 1712,4
zoaica
Ovăz
Porumb
boabe
Orez
Pl.
uleioase, d.c
Floarea
Soarelui
Rapiţă
ulei
Soia
Sfeclă
de
zahăr
Cartofi
Total

208,7

200,4

202,7

181,4

185,3

194,5

182,2

179,7

251,6

382,0

295,8

304,5

375,9

339

373,8

381,6

2524,7 2441,5 2338,8 2098,4 2589,7 2730,2 2518,3 2512,8 3853,9 7849,1

7973,3 9042,0

11717,6 5953,4

11305,1 11988,6

8,4

72,4

61,6

65,3

50,9

54,6

45,4*

1340,4 1239,4 1253,8 1409,7 1472,5 1261,1 1426,9 1496,5 1046,6 1942,3

1764

2377,7

2686,9

1667,7

2966,6

3460,6

835,9

813,9

766,1

790,8

995

1067,6 1074,6 1001

546,9

1170,0

1098,0 1262,9

1789,3

1398,2

2142,1

2189,3

364,9

365

419,9

537,3

392,7

105,3

276,6

406,7

361,5

673,0

569,6

943,0

739

157,5

666,1

1059,1

133,2

49,9

48,8

63,9

72,1

79,8

67,7

79,9

136,1

90,6

84,3

149,9

142,6

104,3

149,9

202,9

28,7

20,4

21,3

22,0

18,8

27,3

28,1

31,3

748,8

706,7

816,8

837,9

660,5

719,8

1029,2

1398,6

268,1

255,3

255,2

241,3

242,6

223,5

203,4

198,5

3712,4 3649,0

4076,6

2465,2

3289,7

3519,3

9,9

13,3

12,4

12,7

11,3

11,5

11,3*

27,5

48,9

4004,0 3283,9

Sursa: Anuarul statistic al României, 2013 2014, tab. 14.10, 14.11
2014 INS, Productia vegetala la principalele culturi 2014
*date MADR
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Anul 2014 comparativ cu anul 2013
Producţia de cereale pentru boabe a crescut cu 3,4% faţă de anul precedent,
datorită creşterii randamentelor la hectar, astfel: porumb boabe (+7,2%), orz şi orzoaică (+6,3%), grâu (+3,8%), ovăz (+1,5%).
La plante uleioase producţia a crescut cu 15,1%, datorită atât creşterii suprafaţei cultivate (+4,7%), cât şi a randamentelor la hectar. Creşteri ale producţiei s-au
înregistrat la: rapiţă (61%) și soia (+35,3%) în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate (48,4%, respectiv +17,6%). Suprafața cultivată cu floarea soarelui a
scăzut cu 7,6%.
La sfecla de zahăr producţia a crescut cu 31,9%, în principal datorită creşterii
randamentului la hectar cu 19,1% dar şi a suprafeţei cultivate cu 10,7%.
La cartofi, producţia a crescut cu 7%, datorită creşterii randamentului la hectar
(+9,1%) deși suprafața cultivată a scăzut (-2%) față de anul precedent.
Legume
Suprafaţa cultivată (mii ha)
SPE CIFICARE

Producţie totală (mii t)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008

Legume
de câmp
253,4 268,6 267,1 262,7 263,4 258,9 259
şi solarii,
d.c.

2009 2010 2011

2012

2013 2014

239,5 3116,8 3819,9 3901,9 3863,6 4176,3 3535,3 3961,0 3807

Tomate

46

51,5

49,1

49,8

51,8

49,7

48,4 43,9 640,8 814,4 755,6 768,5 911,0 683,3 749,1 706,2

Ceapă
uscată

34,1

35

35,2

33,8

33,1

33,1

32,2 30

325

395,6 378,1 369,1 394,3 345,3 391,8 387

Usturoi
uscat

11,5

13,8

13,1

12,8

12,1

11,4

10,6

49,9

72,3

Varză

46,1

49

48,3

47,0

47,0

49,1

54,9 48

893,2 964,6 1001,9 981,2 1025,3 987,9 1156,4 1123

Ardei

18,6

20,2

20,0

21,0

20,0

19,9

19,5 18

184,9 238,7 245,7 243,5 253,5 207,1 227,7 229

Pepeni
verzi şi
galbeni

31

29,7

33,5

31,5

30,9

31,4

30,4 25,8 408

63,2

67,2

66,6

59,4

62,2

562,3 652,8 662,9 645,5 554,6 634,8 530,7

Sursa: Anuarul statistic al României, 2013,2014, tab 14.10, 14.11
2014 INS, Producţia vegetală la principalele culturi 2014

La legume în 2014 față de 2013 producţia a fost mai mică cu 3,9%, determinată de scăderea suprafeței cultivate cu 7,7%.
Producţiile au fost mai mari la: castraveți (+7,1%), morcovi (+2,7%), ardei
(+0,4%) și mai mici la pepeni verzi şi galbeni (-16,5%), tomate (-5,1%), varză
(-2,9%) și ceapă (-1,3%).
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Struguri
Suprafaţa (mii ha)
Producţie totală struguri (mii t)
SPECIFICARE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VII PE
187,6 187,9 184,4 177
ROD, d.c

176,6 178,7 178,4 176,7 873,2 996

990,2 740,1 879,5 746,4 991,6 783,7

Vii altoite 92,3

93,9

93,9

90

88

89,7

89,7

89,8

511,3 589

587,5 455,2 497,4 421,9 529,9 467,7

Vii
hibride

94,0

90,5

86,9

88,6

88,9

88,7

86,9

361,9 407

402,7 284,9 382,1 324,5 461,7 316

95,3

Sursa: Anuarul statistic al României, 2013, 2014 tab 14.13
2014 INS, comunicat de presa nr 75/31 martie 2015 şi INS,
Productia vegetala la principalele culturi 2014

România ca ţară vitivinicolă ocupă la nivelul Uniunii Europene locul 5 la suprafaţă viticolă şi locul 6 la producţia de struguri şi vin. Suprafaţa cultivată cu viţă de
vie ocupă circa 1,4% din întreaga suprafaţă agricolă a ţării.
În anul 2014, producția de struguri a scăzut cu 20,8% față de anul 2013, din
cauza scăderii randamentului la hectar, atât la plantațiile de vii altoite (-11,7%) cât
și la plantațiile de vii hibride (-30,4%). Suprafața cultivată a fost mai mică cu 0,6%
față de anul 2013
Producţia de vin
SPECIFICARE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Producţia - mii hl 5015
5288,8 5369,2 4957,4 3287,3 4058,1 3310,6 5113,3 3454,5
Sursa: Eurostat, Wine production ( producția din strugurii recoltați în anul n-1)
Pt. anul 2015, date operative MADR

Fructe
SPECIFICARE
FRUCTE TOTAL, din
care:
Prune

Producţie totală – inclusiv grădini familiale (mii t)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1085,8

1179,2 1323

1419,6

1479,9

1128,5 1300,0 1301,4

372,6

475,3

533,7

624,9

573,6

421,4

512,5

495,3

Mere

475,4

459

517,5

552,9

620,4

462,9

513,6

513,2

Pere

62,8

52,6

66,1

60,4

66,9

54,3

66,8

Piersici şi nectarine

17,0

16,4

17,1

11,2

22,5

17,4

19,1

Cireşe şi vişine

65,2

67,7

67,9

70,3

81,8

70,5

80,5

Caise şi zarzăre

27,6

32,1

32,5

23,8

33,7

29,1

28,3

Nuci

25,5

32,3

38,3

34,3

35,1

30,6

31,8

Căpşuni

16,5

21,2

22

21,4

18,9

15,8

23,2

Alte fructe

23,2
22,6
27,9
20,4
27,0
23,9
24,2
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2013, 2014,tab 14.14 2014, INS,
Productia vegetala la principalele culturi 2014

82,8

304 / Caiet documentar 4 Agricultura

Sectorul zootehnic
SPECIFICARE UM 2007 2008

EFECTIVE (la 1 d ecembrie)
2009 2010 2011

2012

20 13

2014

UM

Carne

mii
28 19 2 684 2512
cap

2001 1989 2009

mii
65 65 6 174 5793
Porcine
cap

5428 5364 5234

Bovine

PRODUCTII

20 22 206 8,9

2007 2008 20 09 2 010 2011 2012

mii t
333
G viu

30 6

2 64

205

212

198

2013 2014

192

183

Lapte mil hl 54,87 53,0 9 50,57 42,82 43,95 42,04 4 2,59 44,02
51 80 504 1,8 Carne

mii t
642
G viu

60 5

5 85

553

557

555

546

535

mii t
110 10 4 1 04 100 110 107
104
108
Carne
Ovine+
G viu
mii
93 34 9 780 10058 9658 9770 10099 10449 10935,4
CapriLapte mil hl 6,173 5,917 5,813 6,305 6,127 6,301 6,135 6,52
cap
ne
Lână mii t 21,02 22,0 7 22,3 20,4 19,03 19,71 2 0,72 21,82

Păsări

Albine

mil.
82,04 8 4,37 83,84 80,84 79,84 80,13 79,44 75,5
cap
mii
98 2
fam

9 98

1057

1275 1250 1254

13 54 1497

Carne

mii t
416
G viu

Ouă

mil.
buc

Miere mii t

41 0

4 89

446

478

471

6522 669 2 62 11 6 199 6327 6398
16,76 20,04 19,93 22,22 24,1

457

488

6388

6636

23,06 2 6,68 20,18

Sursa INS Anuarul statistic al României, 2013, 2014, tab 14.15 şi 14.17
Anul 2014 Efective la 1 decembrie: INS, Comunicat de presa nr 123/15 mai 2015 Efective albine și
producție de miere- date operative MADR la 31 dec. 2014
Producții 2014:INS, Comunicat de presă nr.158/20 iunie 2015

Anul 2014 comparativ cu anul 2013
– Greutatea animalelor şi păsărilor destinate sacrificării pentru consum a crescut cu 1,2%, creşterile provenind de la păsări cu 6,8% şi ovine şi caprine cu 3,8%.
– Greutatea bovinelor a scăzut cu 4,7% şi a porcinelor cu 2,0%.
– Producţia totală de lapte a fost cu 3,7% mai mare.
– La producţia de lână s-a înregistrat o creştere cu 5,3%.
– Producţia totală de ouă a crescut cu 3,9%.
CONSUMUL POPULAŢIEI
Satisfacerea nevoilor alimentare ale populaţiei depinde nu numai de existenţa
disponibilităţilor alimentare ci şi de cererea solvabilă a populaţiei.
Consumul mediu anual, la principalele produse alimentare, pe locuitor
SPECIFICARE

U. M

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

Produse de origine vegetală
Cereale şi produse din cereale
- în echivalent boabe

kg

213,4

213,6

211,7

211,3

217,7 208,5 218,1

- în echivalent făină

kg

160,9

161,3

159,9

159,2

164,4 157,0 164,6

kg

99,1

104,2

98,1

103,9

103,3 104,7 103,0

Cartofi
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SPECIFICARE

U. M

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013

Legume şi produse din legume (în
echivalent legume proaspete),
kg
leguminoase boabe şi pepeni

169,2

184,3

177,3

184,6

191,8 177,4 180,7

Fructe şi produse din fructe (în
echivalent fructe proaspete)

kg

69,9

69,8

65,7

67,0

74,7

71,1

73,7

Zahăr şi produse din zahăr (în
echivalent zahăr rafinat)

kg

25,7

24,3

24,8

23,4

23,7

22,0

21,1

Grăsimi vegetale (greutate brută) kg

14,2

15,3

16,9

18,4

16,3

16,6

15,0

Vin și produse din vin

24,1

25,8

23,4

22,2

21,3

21,1

21,7

Produse de origine animală
Lapte și produse din lapte, în echiv
litri 260,7 266,7 262,8
lapte 3,5% grăs.
Ouă
buc. 276
280
256

237,1

241,3 234,1 237,4

253

264

245

247

Carne, prod. din carne și organe
kg
comest. (în echiv. carne proaspătă)

63,5

59,4

58,7

57,5

3,2

3,1

litri

68,8

69,7

71,2

Grăsimi animale (greutate brută) kg
3,4
3,5
4,1
3,6
3,0
Sursa: Anuarul statistic al României, 2013,2014 tab.4.25

Factori tehnologici de producţie
Mecanizare

Parcul de tractoare şi principale maşini agricole
SPECIFICARE

2007

2008

2009

- buc 2010

2011

2012

2013

2014

Tractoare agricole

174003 174790 176841 180433 183064 184446 191301 193120

Pluguri pentru tractor

139782 141512 142519 142671 146386 147471 152031 156964

Combine autopropulsate
pt. recoltat cereale

24656

24769

24900

25285

25418 25625

26454

27399

Semănători mecanice

67761

68308

68916

69337

71554 73519

74805

76301

Suprafaţa arabilă ce revine
54,1
53,7
53,1
52
51,3
50,7
49,1
48,7
pe un tractor fizic-ha
Sursa: Anuarul statistic al României, 2013,2014 tab 14.18 2014 date MADR conf raportarilor DAJ

Îngrăşăminte

Consumul de îngrăşăminte
SPECIFICARE

2007

Total îngrăşăminte chimice
387
(subst. activă), din care:

- mii tone 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

398

426

481

487

438

492

504

Azotoase
265
280
296
306
313
290
344
352
Fosfatice
103
102
100
123
126
113
114
122
Potasice
19
16
30
52
48
35
34
30
Ingrăşăminte naturale
13498 11748 13748 15232 14510 13293 13580 16261
Sursa: Anuarul statistic al României, 2013,2014 tab 14.19 Pt. 2014, date MADR Agr2b
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Este de semnalat faptul ca utilizarea moderată a îngrăşămintelor chimice înlesneşte reconversia terenurilor către agricultură ecologică celor care optează pentru
acest tip de agricultură.
Irigaţii

- mii ha -

SPECIFICARE

2007

Amenajări de irigaţii
Suprafaţa agricolă irigată
din sistemul administrat de
ANIF *
% din suprafaţa amenajată

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2997

2997

2997

2997

2997

2997

2997

2997

320,2

257,7

296,8

83

103,3

165,4

180,9

111,3

10,6

8,6

9,9

2,7

3,4

5,5

6,03

3,7

Sursa: * Anuarul statistic al României,2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014 tab 14.2
2014 date operative MADR

În 2010 a fost irigată circa 2,7 %, în 2011 3,4%, în 2012 5,5% iar în 2013 6%
din suprafaţa amenajată pentru irigat. Suprafaţa fluctuează, întrucît din 2010 apa
pentru irigaţii se livrează Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare (OIF) şi celorlalţi
beneficiari, numai la solicitarea acestora.
Comerţul internaţional cu produse agricole
-milioane euroN
C

EXPORT
IMPORT
SPECIFICARE
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I

Animale vii
şi produse 25 2 278
animale

Produse
vegetale
II d.c.
Cereale

4 34 584

731

745

743,6

870

1191 1116 984

965

1035 1114 1223,5

44 0 1198 1125 1625 2097 1970 2985 3067,9 1037 1259 1003 1141 1324 1416 1455 1513,8
15 1 638

Grăsimi şi
uleiuri
III animale
68
sau vegetale
IV

326

106

Produse
alimenta36 2 583
re, băuturi
şi tutun

631

8 93 1095 1336 1981 1988,2 271

308

2 50

248

333

373

327

256

88

1 64 242

227

1 60

217

245

239

205

164

704

8 90 1099 1160 1315 1549,2 1288 1669 1544 1584 1911 2100 2177 2219,2

183

240

212,5

144

Total produse
1122 2165 2243 3113 4022 4044 5285 5573,2 3339 4346 3823 3926 4445 4790 4951 5120,5
NC I-IV

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2013, 2014 tabel 18.8
Anul 2014 Buletin statistic de comerţ internaţional nr.12/2014, INS, tab 15,16,19,20
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BALANȚA COMERCIALĂ (export - import)
-milioane euro2007

2008

2009

-2217

-2181

-1580

-813

-423

-746

334

452,7

-618

-913

-790

-550

-381

-304

-369

-479,9

-597

-61

122

484

773

554

1530

1554,1

Cereale
-120
Grăsimi şi uleiuri animale
-76
sau vegetale
Produse alimentare,
-926
băuturi şi tutun

330

381

645

762

963

1654

1691,6

-121

-72

-53

-3

-56

35

48,5

-1086

-840

-694

-812

-940

-862

-670

Total produse NC I-IV
Animale vii şi produse
animale
Produse vegetale, d.c

2010

2011

2012

2013

2014

Prelucrare date după: Anuarul Statistic al României, 2013,2014 tabel 18.8
Anul 2014 Buletin statistic de comerţ internaţional nr.12/2014, INS, tab 15,16,19,20

Balanţa comercială cu produse agroalimentare în ultimii 2 ani este pozitivă pe
ansamblu.
La produsele vegetale balanţa este pozitivă începând cu anul 2009. Cea mai
favorabilă situaţie se înregistrează în cazul cerealelor, la care diferența între exporturi și importuri a crescut constant.
La Animale vii şi produse animale s-a înregistrat o tendință de scădere a deficitului pînă în anul 2012, după care a început să crească ușor.
Primul an cu balanță pozitivă pe ansamblu a fost anul 2013 (334 milioane
euro), în principal datorită produselor vegetale, la care exporturile au depășit importurile cu 1530 milioane euro.
La produsele alimentare, băuturi şi tutun deficitul s-a menţinut în jurul unei
valori medii pe 8 ani de circa 850 milioane euro.
În anul 2014 balanța comercială a fost pozitivă, cu 452,7 mil. euro
Exporturile, respectiv importurile de produse agroalimentare au reprezentat
10,6% din valoarea totală a exporturilor FOB, respectiv 8,7% din valoarea totală a
importurilor CIF.
Comerţul cu produse agroalimentare în perioada ianuarie-iulie 2015
Nomencl.
Combinat
NC
I

SPECIFICARE
0
Animale vii şi
produse animale

Export la perioadă % faţă Import la perioadă % faţă Balanța
de
de
TOTAL
UE
UE
TOTAL
ian-iul.
mil. ian.-iul. mil.
mil.
mil. euro
mil. euro 2014
2014
euro
euro
euro
1
2
3
4
6
7
8=2-6
344,4

460,1

101,3

647,7

673,2

96,9

-213,1
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Nomencl.
Combinat
NC

II

SPECIFICARE
0
Produse vegetale, d.c
-cereale

Export la perioadă % faţă Import la perioadă % faţă Balanța
de
de
TOTAL
UE
UE
TOTAL
ian-iul.
mil. ian.-iul. mil.
mil.
mil. euro
mil. euro 2014
2014
euro
euro
euro
1
2
3
4
6
7
8=2-6
656,1

1546,2

115,7

934,8

1148,5

128,9

397,7

329,3

1126,6

126,8

263,2

279,8

206,8

846,8

327

97,2

102,8

180,6

104,3

146,4

130,5

111,5

77,3

92,1

101,9

38,4

1022,1

119

1010,3

1355,7

112

-333,6

-seminţe și fructe
oleaginoase, pl.
255,5
ind. sau medicinale, paie și furaje
Grăsimi şi uleiuri
104,5
animale şi vegetale

III

Produse alimenta887,7
re, băuturi şi tutun

IV

Total produse NC I-IV
1992,7
3158,9
2670,1 3269,5
-110,6
Sursa: Buletin statistic de comerţ internaţional nr.7/2015, INS, tab 15,16,19,20-prelucrare DGPAS

În prima lună a anului 2015 balanța a fost negativă cu 17,7 milioane euro, iar
pe primele două luni balanța a devenit pozitivă cu 8,7 mil. euro. Pe primul semestru
2015 balanța a fost negativă, cu circa 251 mil. euro iar pe primele 7 luni deficitul s-a
redus la 110,6 mil. euro
Piaţa produselor agricole
PREŢURI MEDII DE ACHIZIŢIE LA PRINCIPALELE PRODUSE AGRICOLE
-lei/UMPRODUSUL

UM

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grâu

kg - STAS

0,61 0,66 0,47

0,59

0,88

0,91

0,85

0,76

Orz şi orzoaică

kg - STAS

0,59 0,67 0,44

0,41

0,73

0,86

0,79

0,62

Porumb boabe

kg - STAS

0,55 0,72 0,48

0,57

0,79

0,87

0,74

0,61

Floarea soarelui

kg - STAS

0,84 1,12 0,86

1,19

1,58

1,84

1,59

1,26

Soia

kg - STAS

0,78 0,97 0,96

1,23

1,30

1,71

1,83

1,43

Sfeclă de zahăr

kg

0,09 0,11 0,13

0,12

0,17

0,17

0,17

0,16

Cartofi

kg

1,04 0,86 0,96

1,02

1,30

0,63

0,92

0,75

Rapiţă

kg

0,79 1,20 0,97

1,25

1,62

1,83

1,57

1,34

Struguri pentru vin

kg

0,89 1,28 1,08

1,54

1,36

1,94

1,07

1,64

Carne de bovine
(în G vie)

kg-viu

2,98 3,52 4,79

4,85

5,51

5,54

6,00

5,96

Carne de porcine
(în G vie)

kg-viu

3,55 4,63 5,10

4,93

5,21

6,07

6,16

5,81
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PRODUSUL

UM

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Carne de ovine
(în G vie)

kg-viu

3,52 4,20 5,33

5,38

7,07

6,81

8,50

8,98

Carne de pasăre
(în G vie)

kg-viu

3,33 3,41 3,47

3,20

3,55

3,53

4,32

4

Ouă pentru consum

buc.

0,24 0,26 0,30

0,28

0,30

0,41

0,34

0,35

Lapte de vacă

litru-STAS 0,75 0,88 0,90

0,94

1,08

1,11

1,20

1,25

Lapte de oaie

litru -STAS 1,20 1,47 1,41

1,48

1,81

1,87

1,60

1,75

Miere de albine

kg

8,79

9,99

10,04

11,46

13,83

4,55 6,15 7,72

Sursa: Anuarul Statistic al României 2013,2014 tab 10.6 2014- date INS
PREŢURI MEDII ALE PRINCIPALELOR PRODUSE VÂNDUTE
ÎN PIEŢELE AGROALIMENTARE
-lei/UMPRODUSUL

UM

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cartofi de toamnă

kg

1,1

1,06

1,22

1,36

1,67

1,27

1,77

1,53

Ceapă uscată

kg

1,9

1,83

1,74

2,06

2,19

2,00

2,05

2,04

Fasole uscată

kg

4,22

5,39

5,96

5,82

6,13

6,74

8,67

9,79

Varză de toamnă

kg

1,42

1,26

1,11

1,4

1,01

1,39

1,00

1,09

Tomate de cîmp

kg

2,3

2,45

2,14

3,40

2,16

3,09

2,39

3,25

Mere

kg

2,23

2,62

2,22

2,16

2,62

2,68

2,79

2,75

Lapte dulce de vacă

litru

1,70

2,09

2,40

2,39

2,56

2,66

2,66

2,67

Brânză din lapte de
oaie

kg

11,20

13,54

16,09

15,86

16,80

18,18

19,43

19,76

Ouă de găină

buc

0,42

0,48

0,54

0,56

0,56

0,71

0,65

0,64

Miere

kg

12,76

13,99

15,61

17,04

20,17

21,20

21,85

23,58

Sursa: Anuarul Statistic al României 2008, 2009 tab 10.7, 2010 tab10.8,
Anuarele statistice 2011-2014 tab 10.9
2014 -date INS

Agricultura și spațiul rural după un deceniu
de apartenență la Uniunea Europeană
Cecilia Alexandri

Aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat pentru România, un moment important al perioadei postcomuniste, fiind valorizată, la momentul respectiv, ca o
garanție a înscrierii țării pe o traiectorie a dezvoltării și a democrației. Această abordare a fost comună tuturor țărilor foste comuniste din Centrul și Estul Europei,
care au aderat la Uniunea Europeană din dorința apartenenței la un spațiu stabil
și democratic din punct de vedere politic și prosper din punct de vedere economic.
Din păcate, evenimentele care au urmat imediat după extinderea spre Est a
Uniunii Europene și anume criza economică din anii 2007-2008, criza refugiaților
și euroscepticismul în creștere al populației din vechile state ale UE au erodat treptat încrederea și entuziasmul popoarelor din Est în proiectul comun european.
După parcurgerea unui deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană, considerăm că este util un bilanț realist a ceea ce a însemnat aderarea pentru
economia și societatea românească, care au fost lucrurile bune și care au fost lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat și mai ales cum putem să corectăm anumite
politici cu efecte mai puțin satisfăcătoare.
Un domeniu care a beneficiat, în mod consistent și constant, de finanțările
europene îl reprezintă agricultura, care prin intermediul Politicii Agricole Comune a primit sprijin direct pentru ferme, prin măsurile din cadrul Pilonului 1, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și sprijin pentru dezvoltare
rurală în cadrul Pilonului 2, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Politica Agricolă Comună a cunoscut un proces continuu de reformare de-a
lungul anilor, încercând să fie cât mai adecvată la nevoile fermierilor și ale lumii
rurale europene. Ea a rămas o politică sectorială importantă din punct de vedere
al resurselor financiare alocate de Uniunea Europenă iar prin intervențiile sale a
vizat, în principal, integrărea piețelor agricole, susținerea veniturilor fermierilor și
susținerea dezvoltării rurale. În același timp, Politica Agricolă Comună este aplicată
relativ unitar într-un spațiu economic foarte eterogen, între care persistă decalaje
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foarte mari de dezvoltare, de productivitate, de venituri, de dotare cu infrastructură, de nivel de trai.
De aceea, este aproape invitabil să existe destul de multe inconveniente și reproșuri legate de funcționarea și efectele acestei politici. Totuși, pentru țările din
Vestul Europei aplicarea consecventă a Politicii Agricole Comune în ultimii 60 de
ani a fost un succes, în sensul că a transformat Europa de Vest, dintr-o zonă dependentă de importurile agricole de peste mări în cea mai importantă puterea agricolă
a lumii.
Și pentru sectorul agricol și lumea rurală din România, aplicarea Politicii Agricole Comune, în perioada relativ scurtă de la aderare până acum, a produs multe
efecte pozitive dar și unele mai puțin satisfăcătoare.
În continuare, în acest material se va încerca identificarea efectelor aderării și
mai ales ale implementării Politicii Agricole Comune asupra agriculturii și spațiului
rural din România, cu accent pe următoarele două probleme și anume: 1.Evoluția
alocărilor de fonduri europene, cu precădere prin Politica Agricolă Comună și dinamica structurii fermelor; 2. Evoluția piețelor agricole în contextul integrării lor în
piața unică europeană.
Evoluția alocărilor de fonduri europene, cu precădere prin Politica
Agricolă Comună și dinamica structurii fermelor
Aderarea României la Uniunea Europeană a adus o previzibilitate a valorii sprijinului pentru agricultură, datorită programării financiare multianuale a
fondurilor europene, cu impact pozitiv asupra creşterii producţiei agricole şi a veniturilor agricultorilor. În același timp, mediul rural și fermierii au primit fonduri
importante pentru producție și investiții. În perioada 2007-2013 sprijinul prin
PAC a fost de 15,8 miliarde euro, din care 7,8 miliarde în cadrul pilonului 1 (FEGA)
și 8 miliarde prin pilonul 2 (FEADR). În perioada 2014-2020 sprijinul PAC este de
peste 20 miliarde euro, din care 11,35 miliarde în pilonul 1 (FEGA) și 8,12 miliarde
euro de la pilonul 2 (FEADR). Efectele folosirii acestor fonduri pentru schimbarea
în bine a calității vieții și a bunăstării fermierilor și a populației rurale constituie o
problemă aflată în dezbatere, iar unele concluzii stau la baza propunerilor privind
repatizarea mai bună a subvențiilor în cadrul PAC, pentru perioada 2021-2027.
În completarea fondurilor europene, contribuţia bugetului de stat la sprijinirea
agriculturii a crescut semnificativ, fiind de aproximativ un miliard de euro anual în
primii ani de după adeare, pentru ca după 2012 să urmeze o tendinţă de scădere. Ca
atare, fondurile publice totale destinate sprijinirii agriculturii au crescut continuu,
depăşind 3 miliarde de euro în fiecare din ultimii patru ani (tabelul 1), cumulând
sprijinul acordat sub forma ajutoarelor de stat (din fondurile naţionale, ale bugetului de stat), prin măsurile Pilonului 1 al PAC (din Fondul European de Garantare
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Agricolă) şi prin măsurile Pilonului 2 al PAC (din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală, la care se adaugă contribuţia naţională).
Fondurile europene destinate agriculturii vor continua să crească până în
2020, ceea ce va duce la alocări totale - din fonduri europene şi naţionale - de
aproximativ 4 miliarde de euro anual. Creşterea sprijinului pentru agricultură se
datorează creşterii plăţilor directe (Pilonul 1 al PAC), care în 2019 sunt estimate la
1,90 miliarde euro. Aceste alocări sunt rezultatul negocierilor din cadrul reformei
PAC 2013.
Tabelul 1.
Evoluția sprijinului pentru agricultură și dezvoltare rurală din fonduri naționale și europene în perioada 2003-2015 (plăți efective pe ani calendaristici)
milioane euro
2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pilon 1
Pilon 2

5

474

601

682

805

195

1021 1305 1390 1072 2184

147

261

432

740

1257 856

1316 1771 1519 927

Ajutoare
326
de stat

575

1093 1039 975

976

1004 840

948

Total

722

1354 1708 2008 2398 3066 2717 3569 3848 3332 3600

331

687

741

489

Sursa: prelucrările autorilor după datele MADR

În cadrul Pilonului 1 al PAC fermele au primit fonduri consistente, sub forma
plăţilor directe, a plăților cuplate şi a măsurilor de piaţă.
Aplicarea Politicii Agricole Comune, şi în special a măsurilor din Pilonul 1, a
avut ca prim efect creşterea veniturilor fermelor, dar în acelaşi timp a produs mutaţii la nivelul structurilor şi al orientării productive a fermelor. În perioada postaderare a avut loc un proces de concentrare a terenurilor, care a condus la creşterea
numărului de ferme mari şi foarte mari şi, într-o mai mică măsură, a numărului
de ferme medii. Suprafeţele utilizate de fermele mici au scăzut, iar cele utilizate de
fermele mari şi foarte mari au crescut.
Dimensiunea economică medie a fermei din România a fost de 3537 euro
producţie standard în anul 2016 şi a crescut de la 2500 euro cât era în anul 2005,
fiind în același timp, cea mai redusă din Uniunea Europeană. De aceea, deşi deţine
o treime din numărul de ferme din cadrul Uniunii Europene, valoarea totală a producţiei agricole obţinute de fermele româneşti reprezintă doar 3.8% din valoarea
producţiei agricole la nivel european.
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Tabelul 2.
Variaţia numărului de ferme şi a suprafeţelor agricole utilizate în anul 2016 comparativ
cu anul 2005, după mărimea economică a fermelor
Număr de ferme
Număr
(2016-2005)

Suprafaţa agricolă utilizată

%
(2016/2005
*100-100)

Hectare
(2016-2005)

%
(2016/2005
*100 - 100)

Sub 2000 euro

-484250

-17%

-892280

-32%

2000-3999 euro

-326640

-37%

-1076970

-44%

4000-7999 euro

-95240

-21%

-782860

-37%

8000-14999 euro

+32030

+39%

+50650

+7%

15000-24999 euro

+18080

+103%

+90960

+25%

25000-49999 euro

+10000

+105%

+43090

+8%

50000-99999 euro

+3550

+85%

-57880

-7%

100000-250000

+2280

+78%

-25910

-2%

250000-499999 euro +1080

+98%

+221130

+20%

Peste 500000 euro

+120%

+955250

+67%

+880

Sursa: prelucrări după Eurostat

În tabelul 2, putem vedea cum s-au transferat suprafeţele agricole utilizate între fermele din România. În total, avem o diminuare a numărului total de ferme
în 2016, comparativ cu 2005, cu cca 800 mii ferme, iar suprafaţa agricolă utilizată a scăzut cu cca 1.4 milione ha. Au scăzut numărul şi suprafeţele exploatate de
fermele mici şi, în acelaşi timp, au crescut numărul şi suprafeţele fermelor foarte
mari, mari şi medii. Dar cea mai semnificativă este evoluţia claselor de la extremităţile distribuţiei exploataţiilor. Numărul fermelor foarte mici (sub 2000 de euro)
a scăzut de la 2,7 milioane în 2005 la 2,3 milioane în 2016, iar suprafaţa utilizată
de la 2,7 milioane ha la 1,8 milioane ha. În schimb numărul fermelor cu producţia
de peste 500000 euro a crescut de la 740 în 2005 la 1610 în 2016, iar suprafaţa
utilizată a crescut cu aproape 1 milion de hectare. Deci s-a produs o consolidare importantă în segmentul fermelor foarte mari, în timp ce mişcarea produsă la nivelul
fermelor mijlocii, între 8000 euro şi 100000 euro a fost modestă. De aceea, se poate aprecia că în perioada ultimilor ani s-a accentuat caracterul bipolar al structurii
agrare din România, adică avem un număr foarte mare de ferme mici şi un număr
mic de ferme foarte mari, segmentul de mijloc rămânând în continuare insuficient reprezentat. Un alt aspect care trebuie adus în atenție, este acela că dincolo de
aceste medii statistice, bazate pe Anchetele Structurale în Agricultură, informațiile

314 / Caiet documentar 4 Agricultura

primare pun în evidență faptul că există unele exploatații agricole excesiv de mari,
care domină piețele din anumite sectoare. De exemplu, deși în România „doar”
47,8% din terenul agricol este exploatat de ferme de peste 100 ha, există un număr
semnificativ de ferme extrem de mari, poate cele mai mari din Uniunea Europeană.
Astfel, conform datelor APIA, în anul 2017 existau un număr de 22 de ferme între
5000-10000 ha, 3 ferme între 10000-20000 ha și 2 ferme peste 20000 ha. Acestă
structură agrară este departe de modelul european, bazat pe ferme mici și medii și
care acordă o importanță deosebită rezilienței fermelor, veniturilor fermierilor și
diminuării sărăciei rurale, considerate ca obiective prioritare ale Politicii Agricole
Comune.
Specializarea productivă a fermelor în raport cu mărimea economică, indică
faptul că fermele mici au un mix de producţie mai diversificat în comparaţie cu
fermele mari şi foarte mari. Fermele mici sunt orientate în principal către culturi
diverse în combinaţie cu creşterea animalelor, horticultură în câmp şi culturi permanente, inclusiv fructe. Fermele medii sunt de asemenea orientate spre horticultură
şi creşterea erbivorelor, în principal oi şi capre.
Principala specializare a fermelor mari este către cultura cerealelor, plantelor
uleioase şi proteice, care ocupă 36% din suprafaţa agricolă a ţării şi 57% din suprafaţa exploatată de fermele mari şi foarte mari.
Producţia animală a scăzut de la an la an, atât ca volum al producţiei totale,
cât şi ca pondere în cadrul producţiei agricole, datorită unui sprijin mai redus pe
care l-a primit în cadrul PAC și datorită creșterii accentuate a prețurilor la furaje.
Această evoluţie este nefavorabilă, deorece contribuie la orientarea agriculturii către produse cu valoare adăugată scăzută şi adânceşte dependenţa de importuri a
consumatorilor români.
La nivelul ramurii agriculturii, indicatorii sectoriali indică faptul că aplicărea
Politicii Agricole Comune s-a materializat, în principal, în creşterea subvenţiilor
pentru fermieri, care practic şi-au crescut valoarea de cinci ori în intervalul analizat. Efectul acestor subvenţii nu s-a materializat însă prea mult la nivelul producţiei agricole. Deteriorarea structurii producţiei agricole concretizată prin reducerea
sectorului animal a condus de asemenea la o volatilitate crescută şi o creştere insuficientă a valorii producţiei agricole.
În schimb au crescut veniturile fermelor în mod constant, însă creşterea
acestor venituri se datorează aproape exclusiv creşterii subvenţiilor primite de fermieri, în cuantum progresiv de la un an la altul. Ponderea subvenţiilor în veniturile
fermelor a crescut de la 10% în anul 2007 la 40% în anul 2016. În acest context,
putem aprecia că numeroase ferme depind destul de mult de plăţile directe primite,
din cauza productivităţii reduse a activităţilor agricole. De fapt, această situaţie în
care ponderea subvenţiilor ajunge până la 40% din venitul agricol a fost observată
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încă din perioada 2007-2009 şi în alte ţări europene cum ar fi Danemarca, Germania, Irlanda.
Plăţile directe au reprezentat mai mult de 94% din subvenţiile pentru producția agricolă, în anul 2015. Modul în care au fost distribuite, respectiv atribuirea de
plăți pe hectarul utilizat (sistemul SAPS) a fost influenţat de polarizarea accentuată
a structurii agrare din România, respectiv numărul foarte mare de ferme mici pe de
o parte şi un număr relativ restrâns de ferme foarte mari, care exploatează aproape
jumătate din suprafaţa agricolă utilizată. Astfel, în anul 2015, 97% dintre ferme
au primit doar 40% din suma totală a plăţilor directe, în timp ce restul de 3%
au primit 60% din sumă. Deci fermele cele mai numeroase, fermele mici și medii
au primit puțin iar cele mari au primit plăți din ce în ce mai mari, pe măsură ce şi-au
crescut suprafața. Acest fenomen s-a accentuat spre sfârşitul decadei, pe măsură
ce a crescut numărul de ferme mari şi foarte mari. Numărul de ferme beneficiare a
plăţilor directe a variat de la un an la altul, în jurul a 1 milion de ferme, iar suprafaţa
acoperită de aceste ferme a fost de 10-11 milioane hectare.
Tabelul 3.
Comparaţii cu media Uniunii Europene pentru anumiţi indicatori cheie, anul 2016
Indicator

UM

EU-28

România

Număr de ferme

Mii

10467

3422

Suprafața Agricolă
Utilizată

Mii ha

173338

12502

Suprafața medie a
fermei

Ha/fermă

16.5

3.6

Efective de animale

Unități Vită
Mare/fermă

12.5

1.4

Mărimea economică
standard

Euro/fermă

34785

3537

Valoarea Adăugată
Brută

Euro/fermă

16055

1911

Productivitatea muncii

Euro/Unitate
17597
Anuală de Muncă

4109

Sursa: prelucrări după Eurostat

În perioada postaderare, piaţa funciară românească s-a dovedit a fi o piaţă
funcţională, ca rezultat al liberalizării treptate din perioada de tranziţie, care a culminat cu prevederile din 2005 cu privire la circulaţia juridică a terenurilor agricole,
puse de acord şi cu tratatul de aderare la UE. Corecţiile din 2014 aduse mecanismului de achiziţie a terenurilor agricole nu au afectat funcţionarea liberă a acesteia. Efectul asupra preţurilor terenurilor agricole reflectă această apreciere: prin
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comparaţie cu preţurile medii efectiv înregistrate până în 2005 (când se ajunsese la
aproximativ 900 euro/ha), după aderare preţurile au înregistrat o creştere importantă, în 2015 multe tranzacţii realizându-se la preţuri de peste 4000 euro/ha. De
asemenea, interesul investitorilor străini pentru terenurile agricole din România
confirmă funcţionarea liberă a pieţei funciare, chiar dacă pe anumite segmente ale
acesteia statul ar putea şi ar trebui să intervină pentru a descuraja speculaţiile.
Evoluția piețelor agricole în contextul integrării lor
în piața unică europeană
La nivelul pieţelor agricole, efectele aderării la piaţa unică europeană nu au fost
la nivelul aşteptărilor, cauzele cele mai importante fiind competitivitatea scăzută
a majorităţii produselor agricole, instabilitatea producţiilor, randamentele scăzute,
amploarea mare a economiei de subzistenţă şi - nu în ultimul rând - decalajele existente între nivelurile plăţilor directe primite de fermele româneşti şi de fermele din
celelate ţări din regiune.
În cazul cerealelor, deşi randamentele au continuat să se situeze sub cele ale
marilor producători europeni, în perioada postaderare s-a observat o tendinţă constantă de creştere a acestora, datorită accesului economic mai facil al fermelor la
inputuri de calitate, dar şi comasării terenurilor şi creşterii dimensiunii fermelor în
care sunt cultivate cerealele. Preţurile medii la grâu şi porumb s-au situat, de regulă, sub media europeană, ceea ce a oferit competitivitate cerealelor româneşti şi a
contribuit la creşterea comerţului extern cu cereale în perioada 2008-2016.
De asemenea, culturile de plante oleaginoase (floarea soarelui şi rapiţă în special) au cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii ani, pe fondul creşterii cererii externe de biocombustibili şi al creşterii preţurilor pe pieţele internaţionale. România
a devenit unul din producătorii europeni importanţi de plante oleaginoase,
situându-se chiar pe locul trei în UE în anul 2016, după Germania şi Franţa. Şi aici
au crescut semnificativ randamentele, deşi se situează încă sub nivelurile europene.
Succesul acestor culturi se datorează faptului că sunt cultivate în ferme de mari
dimensiuni, de mii de hectare, iar producţia lor este destinată cu preponderenţă
exportului pe pieţe unde preţurile sunt stimulative. Balanţa comercială din comerţul cu oleaginoase este pozitivă şi a crescut constant în perioada 2007-2016, fiind
cuprinsă între 123 şi 850 milioane euro.
În schimb, sectorul legumicol nu a cunoscut performanţe deosebite în perioada postaderare. Cauzele principale sunt slaba organizare a filierei (aproximativ
1% grad de organizare comparativ cu 45% media UE), variabilitatea factorilor climatici, în special iernile foarte reci care fac ca obţinerea legumelor în contra-sezon
să fie scumpă şi scăderea constantă a suprafeţelor cultivate în sere (care au juns la
doar 220 ha în prezent). Deşi au existat diferite forme de susţinere ale sectorului
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legumicol, din PNDR şi din Pilonul 1 al PAC, gradul de absorbţie a fost redus comparativ cu alte sectoare agricole, iar aceasta a contribuit la menţinerea unei slabe
organizari a filierei comparativ cu alte ţări UE. Şi randamentele sunt mult mai reduse în România comparativ cu media UE (de exemplu, la tomate), ceea ce creează
premisele unei competitivităţi reduse. Balanţa comercială a rămas negativă după
aderare, pe fondul ofertei interne insuficiente, atât la produsele proaspete, cât şi la
legumele procesate.
De asemenea, sectorul producţiei de fructe nu a înregistrat îmbunătăţiri semnificative în perioada postaderare. Livezile din România au păstrat un potenţial
productiv redus, din cauza vârstei livezilor şi predominanţei sistemului clasic de
cultură. Acest fapt se reflectă în decalajele dintre producţiile medii de fructe obţinute în România comparativ cu alte ţări UE. Finanţările europene atrase în domeniul
fructelor au fost scăzute şi nu au oprit declinul suprafeţelor cu livezi, nu au atenuat
constrângerile structurale şi nu au stopat fragmentarea suprafeţelor. Măsurile de
sprijin s-au axat în special pe componenta de comercializare, prin intermediul grupurilor de producători. În acest context, competitivitatea rămâne scăzută, în România înregistrându-se preţuri la producător mult mai mari decăt în ţările limitrofe. Pe
fondul creşterii consumului intern de fructe, deficitul comercial s-a adâncit.
Sectorul viticol a cunoscut o evoluţie pozitivă după anul 2007 datorită finanţării prin măsurile specifice din cadrul Programului Naţional Suport 2009-2013, în special a măsurii de restructurare/reconversie, a cărei aplicare a avut un impact
structural important în fermele medii şi mari, prin orientarea producţiei spre
calitate şi prin îmbunătăţirea structurii plantaţiilor în funcţie de vârstă. Finanţările au condus şi la creşterea forţei de muncă din fermele specializate în viticultură. Efectele acestei restructurări, respectiv a întineririi plantaţiilor, se vor vedea
în perioadele următoare. În perioada analizată, deficitul comercial s-a adâncit, pe
fondul tendinţei de a importa vinuri ieftine şi a exporta vinuri mai scumpe, dar în
cantități mici.
Aderarea la Uniunea Europeană nu a adus o revigorare a sectorului de creştere a bovinelor. S-au redus drastic efectivele şi producţia de carne de bovine,
respectiv numărul de animale destinate sacrificării pentru consum. De asemenea
greutatea la sacrificare a animalelor este în România sub media europeană. Un element pozitiv îl constituie faptul că a crescut producţia de carne realizată în abatoare specializate, conform normelor europene. Un alt fapt pozitiv a fost acela că
deşi numărul de ferme deţinătoare de bovine a scăzut, a început un proces de consolidare a efectivelor în ferme de dimensiune medie şi mare. De exemplu, în 2013
numărul de exploataţii de bovine din clasa 100000-249000 euro a crescut cu 50%,
comparativ cu 2005. Balanţa comercială la bovine vii a fost permanent pozitivă în
perioada 2007-2016, cunoscând cel mai mare excedent în anul 2012.
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Efectivele de vaci de lapte au scăzut de asemenea, ca şi cantitatea de lapte crud
produsă, dar s-a înregistrat o creştere uşoară a producţiilor medii. De menţionat
că proporţia laptelui crud colectat, care ajunge pe filiere, s-a păstrat în continuare la un nivel foarte scăzut, reprezentând în continuare doar la 19-22% din
producţia totală de lapte de vacă şi bivoliţă. Acest lucru a fost influenţat negativ şi
de desfiinţarea cotelor de lapte în UE în anul 2015. Eşecul activităţii de colectare a
laptelui este pus pe seama fragmentării excesive a efectivelor (în medie 2,3 capete
vaci de lapte/fermă în 2016) şi a preţurilor neatractive oferite de colectori. Majoritatea cantităţilor de lapte crud sunt valorificate în ferme, în diferite forme, în timp
ce pentru procesare sunt importate cantităţi în creştere de lapte crud.
Şi efectivele de porcine au cunoscut o tendinţă de reducere (cu 29% în anul
2016, faţă de 2007), ca urmare a rentabilităţii scăzute şi a noilor condiţii de reglementare sanitar-veterinare. Scăderea rentabilităţii fermelor de porci s-a produs pe
fondul creşterii preţurilor la furaje, deoarece deşi România produce suficiente cereale, este dependentă de importul de furaje proteice. Competitivitatea mai scăzută
s-a concretizat în preţuri pentru carnea în carcasă mai mari decât media UE. S-a
redus semnificativ şi producţia de carne de porc, iar pentru satisfacerea cerinţelor de consum ale populaţiei România a devenit un importator net de carne de
porc. Ca elemente pozitive, putem meţiona tendinţa de concentrare a efectivelor
în ferme mari şi foarte mari şi de creştere a numărului de animale sacrificate în
abatoare certificate european.
Evoluţiile postaderare ale pieţei cărnii de pasăre din România descriu un subsector în plină restructurare, ale cărui rezultate pozitive sunt deja vizibile: o creştere a contribuţiei exploataţiilor profesioanale de mari dimensiuni, cele mai multe integrate cu abatoarele, care pot obţine produse de calitate, la preţuri competitive pe
plan european. Pe fondul acesta, producţia de carne de pasăre destinată sacrificării
pentru consum a crescut în perioada 2007-2016 cu 33%, după cum a crescut şi producţia de carne obţinută în abatoare autorizate. Sectorul creşterii păsărilor din
România are performanţe tehnice comparabile cu ale celor mai performanţi
producători din UE, dar este oarecum defavorizat de caracteristicile pieţei interne,
respectiv preferinţa consumatorilor către produse ieftine, de o calitate inferioară.
Astfel, deşi preţurile puilor pentru carne din România sunt sub media europeană,
fermele româneşti sunt concurate pe piaţa internă atât de ţările cu preţuri mai mari
care găsesc aici un debuşeu pentru produsele inferioare cât şi de ţările mai performante din regiune (de exemplu, Polonia).
Spre deosebire de celelalte sectoare de creştere a animalelor, sectorul de ovine
şi caprine a cunoscut o revigorare după aderarea la Uniunea Europeană, efectivele înregistrând o creştere constantă, de 1,2 ori în cazul efectivelor de ovine şi
de 2,7 ori în cazul celor de caprine. Aceste evoluţii s-au produs datorită susţinerii
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sectorului cu fonduri europene şi naţionale, dar şi creşterii cererii externe de carne
de ovine şi cererii interne de lapte de capră şi oaie. Astfel, balanţa comercială la ovine vii a fost permanent excedentară în perioada 2007-2014, destinaţiile preferate
fiind ţările din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. România ocupă prima poziţie la
exportul de ovine vii dintre ţările membre UE.
În ceea ce privește comerțul exterior cu produse agricole și alimentare, aderarea a avut efecte benefice asupra exporturilor și a balanței comerciale deși amploarea acestora este mai redusă comparativ cu cele ale altor țări Central și Est-Europene, de exemplu Polonia.

Grafic 1. Comerţul agro-alimentar al României în perioada 2000-2016
Sursa: prelucrări date Tempo online, INS

La momentul aderării la UE, sectorul agro-alimentar al României era necompetitiv, fapt care se reflecta într-o structură dezechilibrată a comerţului internaţional cu această categorie de produse: valoarea exporturilor reprezenta doar 35%
din valoarea importurilor, rezultând un deficit comercial de 2,2 miliarde euro.
Programele de dezvoltare pre- şi post-aderare şi investiţiile cu capital românesc
şi străin au permis creşteri importante ale volumului, eficienţei şi calităţii produselor agricole şi alimentare, la care s-a adăugat accesul liber pe Piaţa Unică; drept
rezultat, în cei 10 ani de la aderare, valoarea exporturilor a crescut de 7,2 ori.
Creşterea mult mai lentă a importurilor (de numai 2,8 ori) a determinat reducerea masivă a deficitului comercial agroalimentar şi chiar obţinerea unui excedent (2013-2014).
În același timp, chiar și în condițiile acestea, România a continuat să exporte
mai ales materii prime agricole (60% din totalul exporturilor agricole) și să importe
produse procesate (69% din importurile agricole și alimentare).
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În concluzie, aderarea la Uniunea Europeană a condus la creșterea volumului
schimburilor comerciale, a îmbunătățit balanța comercială agricolă, dar nu a reușit
să schimbe tipologia produselor exportate și a importului agricol decât foarte puțin, iar România a continuat să aibă deficit la balanța agricolă, deși acesta s-a redus
substanțial (grafic 1). În acest sens, performanața cea mai bună în ceea ce privește
comerțul agricol a avut-o Polonia, care dintr-o țară importatoare a ajuns cel mai important exportator din regiune, cu un excedent anual de peste 8 miliarde de euro.

Focus: Producția de cereale
Piața cerealelor din România
Mihaela Kruzslicika

Contextul european
Producţia totală de cereale a UE în perioada 2007-2017 a cunoscut o creştere de
18%, în timp ce în România creşterea a fost mai mare cu 255%, în special datorită
creşterii producţiei medii cu 246%. Producţiile medii la hectar, la cereale, deşi în
creştere, sunt scăzute faţă de media UE, abia în anul 2017 producţia medie la cereale s-a apropiat la o valoare de 94,5% față de cea înregistrată în UE28.
După producţia de cereale, România se situa pe locul 8 în UE în anul 2007
pentru ca în anul 2017 să se situeze pe locul 4. Acest lucru are loc în condiţiile
în care suprafaţa cultivată cu cereale s-a menţinut relativ constantă în intervalul
2007-2017.
România s-a situat pe poziţia a 5-a după suprafaţa cultivată cu grâu și pe primul loc după suprafaţa cultivată cu porumb, loc menţinut pe întreaga perioadă
2007-2017.
În România producţia medie la grâu a fost la nivelul de 50% din cea europeană,
în intervalul 2007-2009, iar creşterea producţiei medii la grâu nu a fost în ritmul
înregistrat în UE, astfel încât în intervalul 2012-2015 producţia medie la grâu reprezintă doar 42% din cea înregistrată în UE. În schimb, producţia medie la porumb
a avut o creştere mai pronunţată, astfel că în perioada 2007-2009 reprezenta 36%
din media UE 28 pentru ca în perioada 2013-2015 să reprezinte 53% din valoarea
medie înregistrată la nivelul UE28. (Tabelul 1).
Tabelul 1. Cereale – suprafaţă, producţie medie şi producţie totală
U.M.
2007-2009
2010-2012
2013-2016
Medie
Loc Medie
Loc Medie
Loc
Media
Media
Media
Româîn UE Româîn UE Româîn UE
UE 28
UE 28
UE 28
nia
28
nia
28
nia
28
Producţie totală
5236 57124 5
5456 56685 5
mil. 5208 59546 5
cereale
Producţie grâu
tone 2078 25850 4
2036 25936 5
2115 26094 5
Producţie porumb
2435 8765
1
2473 9156
1
2556 9301
1
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2007-2009
2010-2012
2013-2016
Medie
Loc Medie
Loc Medie
Loc
Media
Media
Media
Româîn UE Româîn UE Româîn UE
UE 28
UE 28
UE 28
nia
28
nia
28
nia
28

Prod. medie
2500 4900
26
3200 5100
24
3400 5100
22
cereale
kg/
Prod. medie grâu
2500 5000
25
2400 4900
24
2400 5000
24
ha
Prod. medie
2700 7500
20* 3700 8000
22
4100 8100
21
porumb
Suprafaţă totală
16793 286739 7
21005 314413 6
mii 13171 291468 8
cereale
Suprafaţă grâu
ha 5143 136099 8
6080 137113 7
7819 149415 5
Suprafaţă porumb
6559 58675 4
8904 63487 2
9578 63583 2
*Fără Danemarca şi Marea Britanie care nu au raportat producţii de porumb în intervalul 2007 – 2009
Sursa: Calculaţii după Eurostat [apro_acs_a]

În anul 2017, valoarea producţiei de cereale la nivelul Uniunii Europene a fost
de 46 mld. euro, din care grâul a reprezentat 51% iar porumbul 21%.
Primii cinci producători la nivel EU-28 totalizează 67% din valoarea producţiei
de grâu şi 71% din valoarea producţiei de porumb. Aceste rezultate indică un grad
foarte ridicat de concentrare al producţiei de cereale.
Valoarea producţiei de cereale a României din anul 2017 a fost de 4,2 mld. euro
din care 34,2 % reprezintă grâul, iar 54% este repezentat de porumb. După valoarea producţiei de cereale România se situează pe locul 3 în UE.
Cu o valoare a producţiei de grâu de 1,43 mld. euro, România s-a situat pe locul
6, în timp ce la porumb boabe s-a situat pe locul 1 cu 2,26 mld. euro.
Producţia totală de grâu în anul 2015 la nivelul UE-28 a fost de 152,3 mil. tone,
România situându-se pe locul 6 cu 9,8 mil. tone, primul loc fiind ocupat de Franţa
cu 38,7 mil. tone.
Producţiile medii la hectar scăzute în cazul României faţă de ţările mari producătoare la nivel european sunt cauzate, pe de o parte de condiţiile meteorologice
extreme, ca: secete, inundaţii sau îngheţ, dar şi de lipsa unor măsuri eficiente de
ameliorare a acestora, prin dezvoltarea sistemelor de irigaţii, în special în zonele
care sunt cel mai expuse efectelor secetei. De asemenea, trebuie avute în vedere şi
alte măsuri care să aibă ca efect o producţie medie la hectar mai mare, ca: mărirea
parcului de tractoare şi utilaje de înalt randament, optimizarea tratamentelor de
fertilizare şi combatere a dăunătorilor ca şi alegerea unor hibrizi care să asigure o
rezistenţă sporită la factorii externi de mediu şi dăunători. O altă cauză a producţiilor medii scăzute este şi fragmentarea foarte ridicată a terenurilor.
Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei autohtone de cereale
În România suprafaţa de cultivată cu cereale în anul 2016 a fost de 5486,9 mii hectare din care 39% au fost cultivate cu grâu, 47% cu porumb, 5% cu orz, 3% cu ovăz
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şi 5% a reprezentat alte cereale. Suprafeţele cultivate cu cereale au rămas oarecum
constante, cu variaţii mai mici după anul 2007 în timp ce producţiile medii înregistrează o tendinţă de creştere, lucru reflectat şi în producţiile totale de grâu (fig.1).
Dependenţa producţiilor de factorii climatici au făcut ca producţia de cereale să
prezinte variaţii importante, pe perioada studiată.

Figura 1. Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de cereale în România
Sursa: Date tempo-online, INS 2016 şi date DG AGRI 2016

Din punctul de vedere al structurii pe clase de mărime pentru fermele de cereale, în România, observăm o tendinţă constantă de comasare a terenurilor în
ferme de dimensiuni medii (20-99,9 ha) şi mari, de peste 100 ha. Astfel, numărul
fermelor medii şi mari care cultivă grâu a crescut în perioada 2003-2013 cu 14,5 %
şi respectiv cu 56,4%, suprafaţa cultivată de acestea înregistrând creşteri de 37,6%,
în cazul fermelor medii şi respectiv 44,3% în cazul fermelor mari.
De asemenea, fermele specializate în cultura porumbului au înregistrat creşteri importante în intervalul 2007-2013, de 18,8% în cazul fermelor medii şi 60,6%
în cazul celor de mari dimensiuni, suprafaţa cultivată de acestea crescând cu 82,8%
şi respectiv cu 100,3% în cazul fermelor mari.
Este lesne de înţeles că producţiile medii la hectar sunt mult mai ridicate în
cazul terenurilor comasate, al exploataţiilor cu suprafeţe mari de teren, datorită
unui management centralizat, al angajării de specialişti, a unei dotări tehnice mai
bune dacât în cazul exploataţiilor de mici dimensiuni, aceste ferme mari având un
acces mai facil la credite de investiţii în retehnologizare şi capacităţi de depozitare,
obţinându-se în final o valoare adăugată mai mare.
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Pe de altă parte, fondurile de preaderare la UE (SAPARD) şi ulterior Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, au facilitat achiziţionarea de utilaje agricole
performante şi odată cu acestea transferul de know-how, conducând în final şi la
comasarea terenurilor în ferme miljocii şi mari.
Performanţa economică este corelată pozitiv cu dimensiunea economică a exploataţiei, astfel: o exploataţie din clasa mai mică de 2000 euro produce în medie o
valoare de 2709 euro/an pe o unitate de muncă, în timp ce la o exploataţie ce produce 500000 euro produce în medie de 59740 euro/an pe o unitate de muncă, de
22 de ori mai mult decât o exploataţie mică. Acest fapt se explică prin gradul înalt
de tehnologizare în exploataţiile de mari dimensiuni.
Productivitatea muncii a crescut în toate clasele de dimensiune economică dar
în procente diferite. Cea mai mare creştere se înregistrează în exploataţiile din clasa
de 500000 de euro şi mai mult (cu 110%).
În perioada analizată, 2005-2017, tendinţa pentru toţi indicatorii studiaţi este
de concentrare a producţiei agricole în exploataţii de mari dimensiuni.
Evoluția prețurilor
Preţul mediu la producător, pentru grâu, în perioada 2000-2017 (fig.2), a variat în
funcţie de condiţiile de pe piaţa internă (respectiv ofertă limitată din cauza factorilor meteorologici nefavorabili) cât şi de evoluţia preţurilor de pe piaţa internaţională. Dacă în perioada 2000-2007 existau diferenţe semnificative între preţurile
practicate în România faţă de cele practicate în UE, aderarea la UE dar şi excedentul
de cereale destinate exportului au avut ca efect eliminarea acestor decalaje. Acest
lucru se observă atât în cazul grâului cât şi al porumbului (fig.3).

Figura 2. Preţul mediu la producător la grâu, pentru perioada 2000-2017
Sursa: Eurostat [apri_ap_crpouta]
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Figura 3. Preţul mediu la producător la porumb, pentru perioada 2000-2017
Sursa: Eurostat [apri_ap_crpouta]

Figura 4. Gradul de autosuficienţă pentru cereale şi produse din cereale,
pentru perioada 2002-2016
Sursa: calculaţii şi prelucrări după date din Bilanţurile alimentare 2002-2016, INS Bucureşti

Gradul de autosuficienţă și consumul uman de cereale
Cerealele fac parte din grupa de produse pentru care s-a atins gradul de autosuficienţă începând cu anul 2005, singurul an care a avut un grad de autosuficienţă sub
100% fiind anul 2007 când a fost înregistrată o secetă severă. Gradul de autosuficienţă al grâului şi porumbului înregistrează o tendinţă constantă de creştere înregistrându-se valori maxime, pentru grâu, în anul 2016 de 225% iar pentru porumb
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în anul 2015 de 144%. Pentru grupa cereale total se menţine aceeaşi tendinţă, cu
un maxim de 163% în anul 2014 (fig. 4).
La total cereale, disponibilităţile interne pentru consum prezintă o tendinţă
descrescătoare în intervalul 2000-2016. Odată atinsă autosuficienţa, pe fondul
unei tendinţe relativ liniare a importului de cereale şi a creşterii însemnate a exporturilor de cereale, în special în intervalul 2007-2016, disponibilităţile interne
de consum scad.
Consumul uman de cereale este relativ constant, situându-se la o medie de
158 kg/locuitor/an, disponibilul pentru consum uman înregistrând variaţii mici în
intervalul 2000-2016, media fiind de 4416 mii tone.
De asemenea, variaţii mici se întâlnesc şi la consumul de cereale pentru sămânţă, acestea fiind corelate cu suprafeţele pe care se cultiva acest tip de cultură, care
având coeficienţi de variaţie mici generează un consum relativ constant.
O tendinţă de creştere se observă la cantităţile de cereale destinate prelucrării
industriale, în anul 2016 fiind utilizate 731 mii tone, în creştere cu 133% faţă de
anul 2000.
Variaţiile importante ale disponibilului pentru consum, cauzate în principal de
factorii de mediu sunt preluate de consumul pentru furaje. O pondere importantă
în consumul de cereale pentru furaje o are porumbul care reprezintă 84,4% din
totalul consumului de cereale pentru furaje, în timp ce grâul are o pondere de doar
9,1%.
Consumul anual mediu net de grâu pe cap de locuitor a scăzut din anul 2000 cu
14%, la 122 kg/locuitor/an în anul 2016.
Consumul de porumb pe cap de locuitor a prezentat o tendinţă de uşoară creştere în intervalul studiat cu o o valoare de 30 kg/locuitor/an în anul 2016.
Importul şi exportul de cereale
În perioada 2000–2007 balanţa comercială din comerţul cu cereale a înregistrat
fluctuaţii, cu deficite (în anii 2003: -289,6 mil. euro; în anul 2004: -177,7 mil.euro
şi în anul 2007: -118,8 mil. euro), produse de contracţia ofertei interne cauzată de
condiţiile meteorologice nefavorabile, dar şi cu excedente, cel mai mare înregistrându-se în anul 2006, în valoare de 84,2 mil. euro.
Începând cu anul 2008 soldul balanţei comerciale este pozitiv, observându-se
pentru perioada studiată o trecere de la un deficit de 118,8 mil. euro la un excedent,
în creştere pe întreaga perioadă studiată. În anul 2014, excedentul înregistrat este
de 1,7 mld. euro.
Odată cu liberalizarea pieţei intracomunitare, schimburile comerciale s-au intensificat şi s-a modificat structura acestora. Astfel, dacă în perioada 2000–2007
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importurile intracomunitare nu depaşeau 60%, după anul 2008 acestea se situau
în jurul valorii de 93%. De asemenea, exporturile către Uniunea Europeană s-au
diminuat începând cu anul 2007, ajungând de la 62% în anul 2007 la 38,6% în
2017, principalele pieţe de desfacere pentru cereale fiind cele extracomunitare
respectiv nordul Africii şi Orientul apropiat. România are un avantaj competitiv
privind exportul pe aceste pieţe datorită costurilor de transport mici.
Balanţele comerciale pentru grâu şi porumb sunt pozitive, cu o tendinţă evidentă de creştere în intervalul 2008–2015, excedentul la cereale total în anul 2016
fiind de 1,5 mld. Euro, iar în 2017 acesta a fost de 1,547 mld. Euro (fig.5).

Figura 5. Importul, exportul şi soldul balanţei comerciale
în comerţul cu cereale, 2000-2017
Sursa: prelucrare după Baza de date COMEXT, *Cod 10: Cereale

Importurile de grâu de pe piaţa intracomunitară înregistrează un procent mediu anual de 94 % în intervalul 2008–2015 cu maxime de 97% în anii 2008, 2009 şi
2014. În general, din spaţiul intracomunitar importăm grâu destinat semănatului.
Structura exporturilor de grâu s-a modificat şi ea, astfel încât raportul exporturilor
extracomunitare şi intracomunitare s-a inversat. Dacă în perioada 2000–2007 exporturile către UE au fost de 64%, pe intervalul 2008–2015 acesta a ajuns la 36%.
Valoric schimburile comerciale au înregistrat o creştere substanţială în intervalul
2008–2015 cu o valoare medie anuală de 550,3 mil. euro, cu vârfuri în anii 2013 de
976,9 mil.euro şi 2014 de 959,3 mil. euro faţă de intervalul 2000–2007 când media
anuală era de 33,04 mil. euro.
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Depozitarea și măsuri de sprijin
Pentru a beneficia de preţurile mai mari ale cerealelor din afara perioadei de recoltat, fermierii şi-au construit silozuri metalice sau magazii. Astfel, fermierii care
produc peste 8-10 mii tone de cereale preferă să le depoziteze în propriile capacităţi
de depozitare din fermă. Acestea, de regulă, sunt dimensionate să acopere circa jumătate din cantitatea de cereale produsă. Cererea de instalare a silozurilor metalice
în fermă a crescut odată cu finanţarea acestora din fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
De aceea, la nivel naţional există un excedent de spaţii de depozitare a cerealelor în comparaţie cu producţia anuală. În anul 2016 acest excedent a fost de 21%,
astfel la o producţie totală de cereale de 19,3 mil. tone există o capacitate totală de
depozitare de 23,4 mil. tone, deţinute de 4879 operatori economici autorizaţi.
Capacitatea de depozitare a cerealelor din România a crescut cu peste 50% faţă
de anul 1990 de la 10,3 mil tone la 23,4 mil. tone în prezent.
În perioada de preaderare la U.E. instrumentul principal de finanţare a activităţilor în agricultură a fost SAPARD, program care urmărea creşterea competitivităţii şi retehnologizarea prin achiziţia de utilaje şi echipamente performante.
Principala măsura prin care s-au făcut modernizări în fermele producătoare de cereale a fost măsura 3.1 „Investiţii în exploataţiile agricole”, submăsura Culturi de
câmp (1.186 proiecte aprobate reprezentând 19% din total proiecte), vizând, cu
preponderenţă, achiziţia de utilaje şi echipamente, iar valoarea totală alocată a fost
de 112,5 mil. euro.
După aderarea la UE, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20072013 sectorul cerealier a beneficiat de finanţări în valoare totală de 411,1 mil. euro
ca urmare a accesării următoarelor măsuri: (a) Măsura 112 „Instalarea tinerilor
fermieri”, iar prin submăsura „Culturi de câmp” au fost alocaţi 83,7 mil. euro; (b)
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole -Culturi de câmp” vizând cu preponderenţă achiziţia de utilaje şi echipamente în valoare de 382,0 mil.euro; (c) Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” în valoarea
de 206,7 mii euro; (d) Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători - Culturi
de câmp”, şi o valoare de 8,2 mil.euro.
Fermierii care au cultivat cereale au beneficiat începând cu anul 2007 de următoarele forme de sprijin ca urmare a aplicării Politicii Agricole Comune, şi anume:
schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema
simplificată pentru micii fermieri; ajutoarele naţionale tranzitorii 1 şi ajutor de
stat pentru motorina. Toate aceste forme de sprijin obţinute de fermierii care cultivau cereale au permis acestora să poată să îşi gestioneze mai bine fluxul de numerar
la nivelul fermei şi să poată cumpăra inputuri fără a mai apela la credit furnizor,
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dar aveau posibilitatea să obţină scrisoare de garanţie de la APIA pentru împrumut
bancar.
Concluzii
În România, cea mai vastă cultură este cea a cerealelor; media ultimilor 25 de ani
arată că peste 65% din total suprafaţă arabilă este cultivată cu cereale.
Deşi producţiile medii sunt încă substanţial sub cele ale ţărilor europene mari
producătoare de cereale, după anul 2007 se observă o tendinţă de creştere constantă a acestora datorită accesului mai facil la resurse tehnologice de pe piaţa comunitară, dar şi datorită unei tendinţe de comasare a terenurilor, aceste tehnologii
avansate fiind folosite mai eficient.
Tendinţa în cazul fermelor de mici dimensiuni este descrescătoare, numărul
fermelor de medii şi mari dimensiuni crescând simţitor. Chiar şi în aceste condiţii
producţia autohtonă de cereale este relativ puternic influenţată de factorii climatici, în special de secetă, ceea ce conduce la concluzia că trebuie găsite modalităţi
eficiente de stimulare pentru irigarea unor suprafeţe mai mari de teren profitând şi
de avantajul creşterii numărului de ferme mari. Productivitatea muncii, pe dimensiunea economică a femei, a crescut la toate clasele de dimensiune economică, dar
în procente diferite, aceasta crescând mai mult în cazul fermelor mari datorită atât
unui management coerent al culturilor şi tehnologiilor folosite în cultura cerealelor, a capacităţii economice ridicate, folosită în înnoirea parcului tehnologic şi utilizarea de material genetic de calitate superioara dar şi prin posibilitatea accesării
mai facile de fonduri europene pentru dezvoltarea activităţii.
Prin accesarea proiectelor din cadrul PNDR s-a urmărit atât atragerea de tineri
fermieri în spaţiul rural cât şi modernizarea exploataţiilor agricole şi înfiinţarea
grupurilor de producători. De asemenea, au mai beneficiat de aceste proiecte şi
agenţii economici care au urmărit creşterea valorii adăugate a produselor agricole
şi forestiere dar şi fermele de subzistenţă.
Comerţul exterior cu cereale a cunoscut o remodelare în perioada 2007-2017
faţă de perioada anterioară, schimburile comerciale intensificându-se, balanţa comercială din comerţul de cereale fiind pozitivă şi înregistrând o tendinţă de creştere începând cu anul 2008. Astfel, dacă importurile de cereale sunt preponderent
efectuate de pe piaţa comunitară, exporturile sunt realizate în principal către ţări
din afara spaţiului comunitar.
Începând cu anul 2005 gradul de autosuficienţă este 100% şi înregistrează o
tendinţă constantă de creştere. Astfel dinamica mai ridicată a producţiei de cereale
şi tendinţa de scădere constantă a consumului de cereale au condus la un grad de
autosuficienţă de peste 100% începând cu anul 2008.

Evoluția dotării tehnico-materiale a agriculturii
României în perioada 1990-2017– studiu privind
producția de cereale
Simona-Roxana Pătărlăgeanu, Roxana Chiocaru

O analiză bibliometrică realizată asupra lucrărilor academice publicate care au avut
ca subiect agricultura din România și, în special, dotarea tehnico-materială a acesteia, în perioada 1990 până în prezent, reliefează faptul că interesul asupra domeniului agriculturii și al sustenabilității acestuia a crescut. În anul 1990, în cadrul
Consiliului Frontului Salvării Naționale a fost adoptat Decretul-lege nr. 43/1990
privind măsuri pentru stimularea țărănimii și a activităților economice agricole de
stat și cooperatiste. În anul 2005 a fost adoptată Legea nr. 1 privind organizarea
și funcționarea cooperației. Vom încerca în continuare să analizăm efectele acestor măsuri legislative, ale cercetărilor din domeniu (rezumându-ne doar la articole
științifice publicate în reviste cotate în baze de date internaționale) și ale evoluției
cantitative a bazei tehnico-materiale a agriculturii asupra evoluției producției de
cereale boabe.
Deși se poate observa un declin în ceea ce privește numărul fabricilor de utilaje
comparativ cu anul 1990, interesul autorilor față de utilajele agricole este în creștere, numărul articolelor în domeniu având un trend crescător.
Datele au fost preluate din bazele de date ScienceDirect, Scopus respectiv
Proquest, iar analiza cantitativă a fost realizată cu ajutorul softului VOSviewer,
versiunea 1.6.7. VOSviewer este un software folosit pentru crearea rețelelor bibliometrice.
Prima hartă a densității cuvintelor cheie a fost extrasă din baza de date ScienceDirect folosind cele mai relevante 100 de articole publicate în domeniul utilajelor
agricole din România din perioada 1990-2018. În urma căutării au rezultat 2.771
de articole publicate în perioada specificată.
Există o tendință de creștere a articolelor de la an la an. La nivelul anului 1995
numărul articolelor în domeniul utilajelor agricole este de 35 de articole publicate,
în anul 2010 au fost publicate 86 de articole, anul în care au fost cele mai multe
articole publicate fiind 2017 cu 284 articole.
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Pentru crearea hărții în software-ul VOSviewer au fost selectate cuvintele cheie care sunt cel mai des întâlnite în articolele cele mai relevante extrase din baza de
date ScienceDirect. Dintre acestea au fost selectate 423 de cuvinte cheie. Cele mai
frecvente cuvinte cheie apărute în articolele publicate, titlurile articolelor, dar și în
„Introducerile” acestora au fost: „România”, „Agricultură” sau „Dezvoltare”.

Fig.1. Subtemele cuvintelor cheie asupra utilajelor agricole în România
din cele mai citate 2000 de articole publicate în baza de date ScienceDirect
în perioada 1990-2018

În figura 1 putem observa mai multe mănunchiuri de cuvinte cheie, cu o culoare galbenă avem predominant cuvântul cheie România (firesc, de altfel, deoarece
analiza s-a rezumat doar la articolele care aveau ca temă dotarea tehnică a agriculturii românești), acesta fiind prezent în majoritatea articolelor, pe plan secundar
regăsim mănunchiurile de cuvinte cheie reprezentate cu o culoare verde, cuvinte
precum agricultură, eficiență, investiții străine directe sau dezvoltare sustenabilă.
Aceste cuvinte cheie sunt relevante atât pentru agricultura românească, cât și pentru agricultura la nivel mondial.
Următoarea hartă a densității cuvintelor cheie din domeniul utilajelor agricole
din România a fost realizată cu ajutorul datelor din baza de date Scopus, din perioada 1990-2018, în urma căutării rezultând 812 articole, codul căutării pe platforma Scopus fiind TITLE-ABS-KEY (agriculture AND romania) AND PUBYEAR>1989
AND PUBYEAR <2019.
În urma folosirii bazei de date Scopus au rezultat 2332 de cuvinte cheie, din
acestea au fost folosite cuvintele cheie cu minim 3 apariții, iar din aceste 2332 de
cuvinte cheie, 165 îndeplinesc acest criteriu.
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Fig.2. Subtemele cuvintelor cheie asupra utilajelor agricole în România
din cele mai citate 2000 de articole publicate în baza de date Scopus
în perioada 1990-2018

Principalele cuvinte cheie în harta densității articolelor extrase din baza de
date Scopus sunt „agricultură”, „producție”, „securitate alimentară”, regăsim însă
și cuvinte cheie precum dezvoltare rurală sau dezvoltare sustenabilă, acestea fiind
cuvinte cheie prezente și în prima hartă realizată cu date din baza de date ScienceDirect.
Cele mai multe articole au fost publicate în baza de date Scopus în anul 2017
cu un număr de 99 de articole, iar cele mai puține au fost publicate în anul 1991,
doar 2 articole.
Cea mai predominantă limbă în care au fost scrise articolele este Engleza cu
764 de articole, urmată de limba română cu 20 de articole, însă după cum era de
așteptat cele mai multe articole, 594 la număr au fost publicate în România, 40 de
articole fiind publicate în Germania.
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București are
cele mai multe articole publicate în domeniul utilajelor agricole în România în baza
de date Scopus cu un număr de 60 de articole, urmată de Academia de Studii Economice din București cu 57 de articole publicate.
În figura 3 observăm legăturile dintre cuvintele cheie cele mai relevante selectate din baza de date Scopus. Desigur, 2 cuvinte cheie importante, Agricultură”
respectiv „România”, fac legătura cu majoritatea cuvintelor cheie. Schimbarea climatică este un topic luat în considerare în articolele publicate în domeniul utilajelor agricole în România, în special de când odată cu aderarea României la Uniunea
Europeană în anul 2007 cerințele în ceea ce privește poluarea și noxele emanate de
către utilaje sunt tot mai stricte.
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Fig.3 Legături create între cuvintele cheie extrase din baza de date Scopus
în perioada 1990-2018

Fig. 4: Evoluția numărului total de tractoare agricole, pe macroregiuni, în perioada 19902017. Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
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În ceea ce privește evoluția cantitativă a utilajelor tractoare agricole, combine
autopropulsate pentru recoltat cereale și semănători mecanice, se remarcă creșterea puternică a numărului de tractoare în macroregiunile 1 și 4, comparativ cu
macroregiunile 2 și 3 în 2017 față de 1990 (figura 4) și creșterea puternică a celor
aflate în proprietate privată (figura 5).

Fig. 5: Evoluția numărului de tractoare agricole aflate în proprietate privată, pe macroregiuni, în perioada 1990-2017
Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

Cooperația nu a avut un impact major asupra dotării tehnico-materiale
a agriculturii
În ceea ce privește numărul combinelor autopropulsate pentru recoltat cereale,
numărul total al acestora s-a redus datorită evoluției tehnologiei, în prezent capacitatea de recoltare a unei astfel de combine fiind de peste 10 ori mai mare. De
remarcat, însă, că a crescut numărul celor aflate în proprietate privată. Desigur,
fermierii au ales să achiziționeze cele mai performate utilaje, cu cele mai mari capacități de recoltare, adaptate suprafețelor pe care le dețin.
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Fig. 6: Evoluția numărului total de combine autopropulsate pentru recoltat cereale, pe
macroregiuni, în perioada 1990-2017
Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

Și în acest caz, se detașează macroregiunile 1 și 4, cu mențiunea că macroregiunea 4 se situează înaintea macroregiunii 1, comparativ cu situația anterioară, în
care pe primul loc se situa macroregiunea 1.

Fig. 7: Evoluția numărului total de combine autopropulsate pentru recoltat cereale, aflate
în proprietate privată, pe macroregiuni, în perioada 1990-2017
Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
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În ceea ce privește numărul semănătorilor mecanice, acesta a avut evoluție ascendentă, mai accentuată în cazul celor aflate în prorietate privată (fig. 8 și 9).

Fig. 8: Evoluția numărului total de semănători mecanice, pe macroregiuni, în perioada
1990-2017
Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

Fig. 9: Evoluția numărului total de semănători mecanice, aflate în proprietate privată, pe
macroregiuni, în perioada 1990-2017
Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

Nu se poate afirma, în schimb, că reglementările legale din anul 2005 privind
cooperația au avut un impact major asupra dotarii tehnico-materiale a agriculturii. Concepția despre cooperație a românilor care lucrează în domeniu nu a fost
schimbată în ultimii 27 de ani, facându-i să fie rezervați în ceea ce privește această
modalitate de organizare, în special în sectorul producției. Sunt, însă, și exemple de
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succes privind asocierea și cooperarea agricultorilor, în special în domeniul procesării și al marketingului1.
În ceea ce privește creșterea producției de cereale boabe, comparativ cu creșterea dotării tehnico-materiale a acestei producții, se observă (fig. 10) că aceasta din
urmă nu a avut ritmul de creștere al dotării sectorului. Acest fapt se datorează, pe
de o parte creșterii nivelului tehnologiei încorporate în noile utilaje –aspect pozitiv,
dar și fărâmițării terenurilor agricole –aspect negativ.

Fig. 10: Influența dotării tehnico-materiale asupra producției de cereale boabe, în perioada 1990-2017
Sursa: Prelucrare proprie după date INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

O soluție pentru eliminarea acestor neajunsuri, ar fi comasarea terenurilor, pe
exemplul de suscces al unor țări europene, respectându-se principiile juridic, economic, democratic, agronomic, tehnic2.
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Focus: Producția de legume-fructe
Piața românească de legume-fructe
Mirela Scarlat

TOP 10 PRODUCĂTORI ROMÂNI DE LEGUME ȘI FRUCTE
DUPĂ SUPRAFAȚA CULTIVATĂ*
BRATESLEG

350 ha
Galați
Grup producători de
legume și cartofi

MĂRUL DE SIBIU

613 ha
Sibiu
Grup producători de cireșe,
vișine, prune și mere

PRODLEG FARM

200 ha
Galați
Grup producători morcovi,
păstârnac, pătrunjel și țelină

COMLY

261 ha
Brăila
Societate producătoare de
cireșe, caise, vișine

LEGUME SABANGIA

250 ha
Tulcea
Grup producători de
rădăcinoase, ardei, tomate,
ceapă, mazăre și fasole
păstăi

SINFRUTTA

305 ha
Timiș
Societatea producătoare de
pepeni, mere, caise

FERMA STOIAN

550 ha
Constanța
Grup producători de
rădăcinoase, vărzoase
și tuberculi

HORTIPOMICOLA REGHIN
289 ha
Mureș
Grup producători de măr
și cireșe

AGRO BRAVA

HORTIFRUCT

559 ha
București și Constanța
Grup producători de caise,
piersici, struguri, prune,
cireșe

450 ha
Constanța
Societate producătoare
de morcovi, cartof extra
timpuriu, ceapă, pătrunjel,
păstărnac, sfeclă roșie
și țelină

*Sursă OIPA LEGUME FRUCTE

Conform ultimului recensământ agricol, România are cel mai mare număr de
exploatații de legume la nivel EU-28.
Din totalul de 920.000 de exploatații europene responsabile cu producția de
legume proaspete, aproape jumătate (49,4%) sunt concentrate în doar trei țări: România (22,1%), Polonia (15,4%) și Spa-nia (11,9%). După suprafață topul se schimbă, România deținând 7.1% din totalul hectarelor dedicate legumiculturii în EU,
comparativ cu Italia 19.5%, Spania 16.6% și Polonia 11.1%.

IV. AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ: DATE ȘI CIFRE CHEIE / 339

EU-28
920 thousands holdings
Romania
22.1%

Other 22 MS
24.4%

Bulgaria
7.0%

Poland
15.4%

Italy
8.7%
Lithuania
10.5%

EU-28
2.2 million hectares

Spain
11.9%

Italy
19.5%

Other 23 MS
34.8%

Spain
16.6%

Romania
7.1%

France
10.9%

Poland
11.1%

Dacă ne referim la producție, modelul a fost în mare parte același: Italia și Spania au fost țările cu producții principale, recoltând 36,3% și, respectiv, 27,4% din
toate tomatele din UE. Portugalia (8,0%) și Grecia (6,2%) au fost pe locul al treilea,
respectiv al patrulea.
În România, producția de tomate a reprezentat doar 2,6% din totalul producției europene de tomate, mai puțin decât de ex. Țările de Jos, care deși au cultivat
doar 0,7% din suprafața au recoltat 5,0% din totalul producției europene de tomate.
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În ceea ce privește sectorul pomicol, în EU-28, 1,55 milioane de exploatații au
însemnat livezile de fructe, însă România se situează tot pe primele locuri. Aproape jumătate (47,9%) din aceste exploatații erau în doar trei țări: România (18,7%),
Spania (16,5%) și Polonia (12,7%).

EU-28
1.55 million holdings
Other 22
MS
25.1%

Romania
18.7%

Spain
16.5%

Croatia
6.9%
Greece
8.4%
Italy
11.6%

Poland
12.7%

Merele reprezintă a doua specie cea mai comună, cu o cotă de 16,5%, cultivate
în toate statele membre. O treime (33,9%) din toate livezile de mere din UE au
fost situate în Polonia, unde merele au acoperit mai mult de jumătate (53%) din
suprafața totală a fructelor, urmată la distanță de România (10,2%), Italia (9,7%)
și Franța (9,3%)
Totuși, pentru producția de mere, clasamentul este oarecum diferit: Polonia a
fost principalul producător, recoltând un sfert din producția europeană de mere,urmată de Italia (19,2%), Franța (15,5%) și Germania (7,7%). România a contribuit
cu doar 3,6% din recolta europeană de mere.
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3,64 milioane tone producție legume:
În România, producția de legume este concentrată în mai multe bazine care
acoperă întreaga zonă a țării.

PODIȘUL
TRANSILVANIEI

VEST
bazinele Arad,
Timișoara, Oradea,
Săcuieni-Marghita

MOLDOVA
Lunca Prutului
Lunca Siretului

Bazinele din lunca Arieșului,
Sibiu, Mediaș
Bazinele Alba-Iulia, Târgu
Mureș și Luduș

CÂMPIA
DUNĂRII

Bazinul Argeșului și
Sabarului
Bazinul Ploieștiului
Bazinul Buzăului
Bazinul Galațiului

DOBROGEA
Valea Carașului
Zonele îndiguite din
Lunca Dunării

CÂMPIA
OLTENIEI

Bazinele din jurul
Craiovei
Valea Oltului (Caracal)
Bazinele din valea Jiului
(Filiași)

PRINCIPALELE BAZINE LEGUMICOLE DIN ROMÂNIA

Potențial crescut de dezvoltare pentru piața roșiilor în România
România este în top 3 tări europene conform suprafaţei cultivate cu roşii în 2016,
circa 23.000 hectare, însă producția de cca. 420.000 de tone o plasează pe locul 8,
conform Eurostat.
În continuare, România se află la mare distanţă de principalele ţări cultivatoare, Italia şi Spania, care asigură aproape două treimi din producţia totală a blocului
comunitar. Asta înseamnă că fermierii români stau mai slab la capitolul randamente.
De asemenea, producţia de tomate a României a scăzut cu 9% în 2016 faţă de
2015, de la 464.810 tone la 421.680 de tone. De asemenea, se observă un trend
descrescător și la nivelul suprafețelor, aceasta scăzând cu 7%, de la 24.560 de ha
cultivate în 2015, la 22.850 de hectare în 2016.
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Deşi cultura de tomate este a doua ca importanţă din sectorul legumicol în
România, suprafeţele alocate acesteia şi producţiile obţinute sunt la un nivel foarte
scăzut. Din 2011 şi până în prezent, s-a constatat o tendinţă de reducere a suprafeţelor cultivate cu roşii, ceea ce a avut drept consecinţă diminuarea producţiei, de
la un an la altul. Pe teritoriul ţării noastre, tomatele sunt cultivate cu precădere în
câmp deschis, chiar dacă s-a constatat în ultimii ani o creştere a suprafeţelor protejate (sere şi solarii).
Potrivit statisticilor Eurostat, în 2015 suprafaţa totală cultivată cu tomate în
România a ajuns la 24.300 hectare, ceea ce reprezintă 9,5 procente din suprafaţa
UE alocată acestei culturi. În acelaşi an de referinţă, producţia medie la hectar a fost
de circa 19,1 tone, în condiţiile în care media europeană este undeva la 69 tone la
hectar.
În 2015, pe teritoriul UE s-au recoltat 17,657 milioane tone de tomate, iar
România a raportat o producţie de 464.500 tone, respectiv aproximativ 2,6% din
totalul Uniunii. Asta înseamnă o scădere de aproape 35% faţă de maximul atins în
2004.
Atunci, ţara noastră cultiva o suprafaţă de 28.860 hectare şi recolta o cantitate
de 834.930 tone.
Programul de sprijin pentru tomate: cifre și efecte.
Peste 9.000 de beneficiari ai programului de sprijin
Singurele date certe privind numărul cultivatorilor și al producției de tomate la
nivel național, pentru ciclul I, sunt cele centralizate în cadrul programului inițiat
de MADR anul trecut.
Atât de mediatizatul proiect „Tomata” nu a avut tocmai efectele scontate de
cei ce l-au pus în aplicare. Deşi alocările financiare pro-mise cultivatorilor români
ar fi trebuit să creeze un climat favorabil investiţiilor în acest domeniu, pentru a
reduce dependenţa de importuri, rezultatele sunt mai degrabă dezamăgitoare pentru primul an. În 2017, când a debutat acest program, România a importat roşii
în valoare de 80,6 milioane de dolari, în timp ce exporturile au totalizat 358.930
de dolari.
Conform datelor oficiale, cantitatea de roşii proaspete livrate în 2017 de către
beneficiarii programului de tomate româneşti a depăşit 50.000 de tone, iar suma
plătită către cei 9.350 de legumicultori a fost de peste 23 milioane de euro.
Luat în ansamblu însă, progra-mul s-a bucurat de un real succes în rândul cultivatorilor, care oricum produceau aceste cantități pentru piaţă. Dar dacă analizăm
strict rezultatele, vom constata că importurile de tomate în stare proaspătă sau
refrigerată au crescut în 2017 cu peste 13 procente faţă de anul precedent.

IV. AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ: DATE ȘI CIFRE CHEIE / 343

Producătorii de tomate în sere și solarii au beneficiat şi în 2018 de schema de
ajutor de minimis prevăzută pentru acest program, respectiv de 3.000 de euro/
beneficiar/an.
• Numărul legumicultorilor înscriși în program în 2017 - 11.705, circa 8.026
livrând pe piața internă 50.160 tone de tomate
• Suma plătită - 108,2 milioane de lei. În 2017, suprafața de spații protejate
raportată a fost de 4.053 hectare.
• Până la data de 2 aprilie 2018 au fost primite în total 12.421 de solicitări de
înscriere în programul de sprijin pentru tomate, pentru anul în curs
• 11.310 înscriși în Ciclul I și restul de 1.111 în Ciclul II
• Până pe 8 iunie 2018 - 3.353 beneficiari ai programului din ciclul I au fost
plătiți cu suma de 46.264.358,70 le. Cei mai mulți cultivatori sunt din județele Olt
(2000), Giurgiu (500), Teleorman (315) și Brăila (200)
• 13.861 cultivatori de roșii înscriși în primul ciclu din acest an
• La data de 23 iulie 2018 (ciclul I), la nivel național - un număr total al beneficiarilor de 10.924, cei mai mulți fiind din Olt (3.805), Galați (1.505), Giurgiu
(1.427), Dolj (1.326). Aceștia au primit 150,7 milioane lei, banii fiind deja achitați
de către Mi-nisterul Agriculturii
• Din totalul legumicultorilor înscriși, 10.296 sunt tineri, adică 64,3%.
• Livrate în piață - peste 65.000 de tone de tomate timpurii

Programul Tomata – creșterea suprafețelor cu solarii de la cca 4.000 ha în 2017,
la peste 5.300 ha în 2018.
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Cât produce România din totalul de castraveți în ue?
România este al 6-lea producător de castraveţi din Uniunea Europeană, producția
în 2016 fiind de circa 120.000, cu 20% mai mare faţă de 2015. Trei state membre
asigură aproape 2/3 din producţia totală de castraveţi a Uniunii. Astfel, pe primele
5 poziții în topul european conform producției în 2016, se află Spania (631.000
tone), Polonia (457.000 tone), Olanda (370.000 tone), Franţa (136.000 tone) şi
Grecia (127.000 tone).
Din punct de vedere al suprafeţelor cultivate, România ocupă locul 3 între statele blocului comunitar, cu o suprafaţă cultivată de 6.470 ha, în creştere cu 15%
faţă de anul precedent. În jur de 1.200 ha sunt în spații protejate (sere și solarii).
Polonia a cultivat cea mai mare suprafaţă din UE cu castraveţi (9.490 ha), urmată
de Spania (7.460 ha).
Pe teritoriul României, producţiile cele mai mari de castraveţi se obţin în judeţele Galaţi, Arad, Olt şi Dâmboviţa. De exemplu, acestea au asigurat în 2015 circa
50 % din totalul recoltei naţionale. Producţia medie la hectar în judeţul Galaţi, unde
se află bazinul legumicol Matca, ajunge la aproape 37 de tone, în condiţiile în care
suprafeţele alocate acestei culturi nu depăşesc 1.500 de hectare.

2016 vs 2015, creştere de 20%
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Castraveții ocupă un loc fruntaș în rândul legumelor românesti exportate. Exporturile românești de castraveți tip fabio şi cornișon în stare proaspătă sau refrigerată au atins 15.872 tone (8 milioane euro), comparativ cu 12.909 tone în 2016
(6,9 milioane euro).
Importurile s-au ridicat la 18.811 tone de castraveți, în valoare de 19,2 milioane de euro, în scădere cu circa 400 de tone față de anul anterior, așadar o balanță
agroalimentară mult mai echilibrată comparativ cu alte culturi.
TOP 10 ȚĂRI UNDE ROMÂNIA A EXPORTAT CASTRAVEȚI ÎN 2017
ȚARĂ

VOLUM (TO)

VALOARE

(MIL. EURO)
Germania

7.338

3,9

Polonia

3,814

1,3

Ungaria

3.526

1,89

R. Cehă

786

0,62

Spania

15,9

0,014

Italia

13,7

0,11

6

0,003

1,6

0,001

Regatul Unit
Bulgaria

Peste 1.200 de hectare în spaţii protejate
Suprafaţa alocată culturii de castraveţi pe teritoriul Uniunii Europene era de 33.500
hectare în urmă cu doi ani, iar cea de cornişon de 12.230 hectare. Pe de altă parte,
în România, suprafaţa cultivată cu castraveţi era de 5.620 de hectare, din care de
cornișon de 12.230 hectare.
Pe teritoriul ţării noastre castraveţii sunt cultivaţi cu precădere în câmp deschis, chiar dacă s-a manifestat în ultimii ani o tendinţă de creştere a suprafeţelor
protejate. Astfel, dacă în 2005 fermierii români cultivau doar 280 de hectare cu
castraveţi în sere şi solarii, zece ani mai târziu s-a ajuns la 1.230 de hectare, de
aproape cinci ori mai mult. Un rol important l-au avut, desigur, politicile de încurajare şi subvenţiile acordate pentru stimularea producţiei interne şi diminuarea
importurilor.
Pentru anul agricol 2017, fermierii români care cultivă castraveţi au la dispoziţie stimulente financiare generoase. Astfel, producătorii de castraveţi destinaţi
industrializării se acordă un sprijin cuplat în cuantum de 5.727,1196 euro/hectar,
în timp ce fermierii care produc castraveţi în sere şi solarii vor putea obţine, prin
intermediul plăţilor cuplate, suma de 15.060,0289 euro/hectar!
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Poziţia României în UE – locul 3 ca suprafaţă,
locul 7 la producţia de cartof
Catalogat de unii drept cea de a doua pâine a ţării, cartoful a fost acceptat în cultură
pe teritoriul României relativ recent. Mai întâi în gospodăriile din Transilvania,
pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, după care s-a răspândit şi în celelalte regiuni
ale ţării. Adevărata explozie a culturii cartofului în România a coincis cu perioada
colectivizării. După căderea comunismului însă, a urmat declinul. Randamentele
scăzute la hectar, lipsa depozitelor sau importurile necontrolate şi la preţuri mai
mici au pus presiune pe cultivatorii de cartofi de la noi.
Dacă în anii ‘80 suprafaţa cultivată cu cartofi de consum în România a atins
maximul său istoric, ajungând la circa 400.000 de hectare şi la o producţie totală de
peste 8 milioane de tone, în prezent situaţia este destul de modestă. Şi asta deoarece atât suprafeţele cultivate cu cartof pentru consum, cât şi cele pentru sămânţă
au scăzut dramatic din 1990 încoace. Chiar şi în aceste condiţii, România ocupă
astăzi locul al treilea între statele Uniunii Europene ca suprafaţă cultivată şi locul al
şaptelea din punct de vedere al producţiei. Concret, în anul agricol 2016, fermierii
români au recoltat 2,69 milioane tone de cartofi, de pe o suprafaţă de 186.240 hectare. Dacă luăm în calcul doar cartofii de toamnă, producţia a fost de aproximativ
2,29 milioane tone, cu o medie la hectar puţin peste 14,6 tone (mult sub UE - 29,44
t/ha). În ceea ce priveşte sezonul 2017, datele provizorii publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), susţin că în România producţia a sporit cu 14%,
datorită creşterii randamentului la hectar (+16%), deşi suprafaţa cultivată a scăzut
cu 2,25% faţă de anul pre-cedent.
Potrivit unui raport al Institutului Naţional de Statistică (INS), cu referire la
anul 2016, cinci judeţe asigură peste 40 la sută din producţia naţională de cartofi,
respectiv Covasna (10,1%), Suceava (9,8%), Braşov (7,3%), Dâmboviţa (7,1%)
şi Harghita (6%). În Covasna (+62,4%), Braşov (+51%), Mureş (+36,3%), Argeş
(+24,4%) şi Cluj (+22,7%) s-au înregistrat în 2016 producţii medii mai mari decât
media pe ţară la cartofii de toamnă, în timp ce în Tulcea (-2,4 ori), Călăraşi (-2,3
ori), Vaslui (-2,2 ori), Teleorman (-49,2%) şi Caraş-Severin (-46,9%) s-au obţinut
producţii medii inferioare mediei naţionale. În acelaşi an, 2016, sectorul privat a
realizat 99,6% din producţia totală de cartofi a României.
În ceea ce priveşte cartoful de sămânţă, dacă înainte de anii ‘90, România dispunea de aproximativ 15.000 de hectare, suprafeţele au scăzut la jumătate în 1999,
iar în 2015 s-a ajuns la doar 710 hec-tare, din care numai 487 au fost în final admise, restul fiind respinse din cauza infecţiilor virotice. Pe de altă parte, necesarul
anual de cartof de sămânţă în România este de 40.000 de tone, ţinând cont de faptul că de obicei fermierul cultivator de cartofi pentru consum îşi foloseşte sămânţă
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proprie timp de 3-4 ani. Paradoxal, la APIA sunt înregistrate în 2017 sub 40 000 de
hectare de cartof la nivel național!
2017 a fost un an favorabil culturii cartofului în România. În judeţul Harghita,
de pildă, s-a înregistrat cea mai bună producţie de după Revoluţie, media la hectar
fiind de 26,3 tone, cu toate că suprafaţa alocată acestei culturi a scăzut la 8.250 de
hectare. Când vine vorba de consum, cele mai recente date disponibile - publicate
de INS cu referinţă la anul 2015, arată că fiecare român consumă în medie 98,9 kilograme de cartofi pe an. Raportat la populaţie, rezultă 1,9 milioane tone de cartofi
consumate anual.
Pentru cultivatori însă, cea mai mare provocare rămâne volatilitatea preţurilor
de comercializare. Preţul cartofului de consum în stare proaspătă ce se vinde în
pieţe, magazine şi supermarket-uri are o puternică oscilaţie determinată de oferta
făcută pe piaţă, atât de producători naţionali, cât şi de producători comunitari. În
anii cu producţie mare se înregistrează o scădere dramatică a preţului oferit la poarta fermei. Ţăranii ajung să-şi vândă marfa cu 25 - 40 de bani kilogramul, în timp ce
comercianţii percep uneori un tarif de 3-4 ori mai mare.
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Top fermieri români producători de cartof
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Top zece producători de cartofi din UE şi suprafeţele cultivate în 2016
Preţurile ridicate din sezonul 2016/2017 au motivat cultivatorii din majoritatea ţărilor
vest europene să-şi extindă suprafeţele de cartofi. Cu excepţia Franţei, unde s-a înregistrat o scădere nesemnificativă. Conform estimărilor Eurostat, Germania şi Polonia
deţin aproape o treime din suprafaţa totală cultivată cu cartofi în Uniunea Europeană.
Interesant este faptul că, din acest punct de vedere, România ocupă poziţia a treia, depăşind Franţa şi Olanda. La nivelul întregii Uniuni, suprafaţa totală înfiinţată cu cartofi
în 2017 a fost de 1,73 milioane de hectare, ceea ce reprezintă o creştere de 2,6% faţă de
nivelul din anul precedent.
Potrivit celui mai recent studiu privind structura fermelor (pu-blicat în 2013),
suprafaţa medie a exploataţiilor care au cartofi în planul de culturi la nivelul blocului comunitar este de doar 0,8 hectare, în timp ce în Danemarca media este de 20,6
hectare, iar în Olanda de 17 hectare. În România, unde se află cel mai mare număr
de exploataţii agricole din UE care cultivă cartofi, respectiv 714.080, fermele au
alocat în medie 0,2 hectare pentru această cultură.
Circa 18,5% din suprafaţa cultivată cu cartofi din Uniunea Europeană se află în
ferme mai mici de un hectar, reprezentând 91,3% din totalul exploataţiilor cultivate cu cartofi, iar 0,8% din exploataţiile cu cel puţin 20 hectare însămânţate cu cartofi au reprezentat 42,1% din suprafaţa totală cultivată cu cartofi în UE. În Olanda,
spre exemplu, 15% din totalul terenurilor arabile erau în 2013 cultivate cu cartofi,
în timp ce la nivelul întregului bloc comunitar procentul este de doar 1,5%.
Raportându-ne la acelaşi an de referinţă (2013), suprafaţa cultivată cu cartofi
în sistem ecologic a fost de 23.900 hectare, din care aproximativ o treime numai
în Germania. Dintre toate fermele ecologice, 10,4% au avut în cultură cartofi, dar
suprafaţa ecologică a cartofului a constituit doar 0,3% din totalul hectarelor gestionate ecologic. Peste jumătate din suprafaţa totală destinată cultivării cartofului
ecologic se găsea în doar trei state membre: Germania (33,7%), Austria (12,9%) şi
Franţa (8,9%), urmate de Polonia (8,5%) şi Olanda (6,2%).

UE
Germania
Polonia
Franţa
Olanda
Marea Britanie
Belgia
România
Spania
Danemarca
Italia

Producţia (t)

Suprafaţa (ha)

Randament (t/ha)

55.912.190
10.772.100
8.624.050
6.959.610
6.534.340
5.373.000
3.404.640
2.689.730
2.246.200
1.954.000
1.368.920

1.688.320
242.500
300.740
179.000
155.590
139.000
89.210
186.240
72.140
46.100
48.140

29,44
44,42
28,51
38,88
42,88
45
38,16
14,44
31,13
42,38
28,43

Sursa: Oficiul European de Statistică
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Buzău
15%
Argeș
28%
Maramureș
15%

Vâlcea
18%

Dâmbovița
24%

PRINCIPALELE BAZINE POMICOLE DIN ROMÂNIA

TOTAL POMI				

113 655 HA

LIVEZI TINERE 		
3 355

PRUN
49 949

PEPINIERE
462

CIRES / VISIN
4 525,7

MAR
29 776,4

NUC / ALUN
8 175,6
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567.5 mii tone
producție fructe
dintre care:
- 459.6 mii tone de mere
locul 2 în UE (suprafață)*
- 68.1 mii tone cirese
locul 3 în UE (producție)*
*Sursă: FAO

România, LOCUL V în UE după suprafață livezi

Poziţia României: locul 3 în UE şi poziţia a 7-a la nivel mondial
Luată în ansamblu, Uniunea Europeană este al doilea mare producător mondial de cireşe şi vişine, după Turcia, cu o cotă de piaţă de aproape 23%. În anul
2016, producţia între-gului bloc comunitar a totalizat 530.708 tone. Interesant este faptul că România se află printre ţările fruntaşe la acest capitol, ocupând un onorabil loc 3 în topul UE, cu o producţie de cireşe şi vişine în 2016 de
73.834 tone, potrivit datelor oficiale publicate de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). Doar Italia (94.888 t) şi Spania
(94.138 t) au înregistrat producţii mai bune în urmă cu doi ani. La nivel mondial,
ţara noastră se afla pe locul 7 din punct de vedere al producţiei de cireşe şi vişine.
În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată, România deţinea în urmă cu doi ani
6.127 hectare de plantaţii cu cireşi şi vişini, proprietate majoritar privată, din care
circa 700 de hectare, plantații tinere. Potrivit unui raport al Institutului Naţional
de Statistică (INS), cu referire la anul 2016, cele mai mari producţii s-au înregistrat
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în zona de nord-est a ţării, judeţul Iaşi detașându-se din acest punct de vedere, cu o
producţie de 8.698 tone. Recolte bune s-au obţinut şi în Vaslui (3.867 t), Botoşani
(3.367 t), Vrancea (3.225 t), Mehedinţi (3.112 t) şi Galaţi (3.063 t).
România stă şi mai bine la capitolul productivitate. Dintre ţările europene cu
tradiţie în cultivarea cireşelor, ocupă primul loc, cu un randament de 12.050 de
kilograme la hectar. Doar Slovenia are un procentaj mai bun (aproape dublu), însă
fără a conta cu adevărat la nivel macro, în condiţiile în care producţia sa în 2016 nu
a depăşit 4.700 de tone. Asta înseamnă că o pondere importantă în România o au
culturile intensive.
Producţia (t)
UE
Italia
Spania
România
Grecia
Polonia
Bulgaria
Franţa
Germania
Ungaria
Portugalia

530.708
94.888
94.138
73.834
71.858
53.773
38.496
34.733
29.373
9.138
7.362

Suprafaţa (ha)
123.131
29.970
25.252
6.127
13.678
9.632
8.463
8.184
5.126
2.284
6.350

Top zece producători de cireșe din UE şi suprafeţele cultivate în 2016:

Top fermieri români producători de cireșe
România importă anual între 1.000 de tone şi 1.500 de tone de cireşe, din ţări precum
Turcia, Grecia şi Spania unde climatul permite coacerea timpurie. Există însă şi companii româneşti care fac export, undeva între 500 şi 1.000 de tone, dar tendinţa este ca
producţia locală să fie direcţionată spre lanţul de retail. „Important este ca intervalul de
la recoltare şi până la depozitare pentru refrigerare să fie de câteva ore, iar temperatura
sâmburelui să coboare la 2-3 grade pentru ca fructul să aibă o viaţă cât mai lungă pe
filiera de consum”, consideră preşedintele OIPA.
Preferinţele consumatorilor se îndreaptă în special către cireşele mari, dulci şi
crocante. Unele soiuri sunt foarte sensibile la fisuri, în timp ce tendinţa de astăzi
este aceea de a selecta varietăţi care sunt mai tolerante. Cu toate acestea, nu există
încă niciun soi care să fie pe deplin tolerant. Plasele antiploaie şi antigrindină ajută
foarte mult, mai ales că ploaia în apropierea recoltei poate provoca şi probleme de
fisurare. De asemenea, acestea sunt utile împotriva insectelor şi a păsărilor. Unii
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producători care nu au plase de protecţie folosesc un atomizor (gol). Este un sistem
simplu de eliminare a apei de pe suprafaţa fructelor. Ajută, dar nu este o soluţie
permanentă.

Puncte nevralgice în sectorul legumicol
Cornelia Alboiu

Integrarea în Uniunea Europeana nu a adus schimbări structurale majore pe filiera legumelor, aceasta rămânând în continuare foarte fragmentată, cu un număr
extrem de mare de producători individuali (peste 85%), un număr relativ mic de
procesatori industriali cu grad de concentrare ridicat, și un sector de retail foarte
bine dezvoltat care a cunoscut o creștere semnificativă în ultima perioadă. La acest
tablou se adaugă, gradul de organizare redus al producătorilor de legume în grupuri
/organizații/cooperative de producători. În aceste condiții se pune întrebarea cât
de pregătit este sectorul legumicol pentru a face față consecințelor unei posibile
aderări la zona euro şi a concurentei din partea altor tari.
Cultivarea legumelor în România reprezintă o activitate cu o veche tradiţie.
După suprafaţa cultivată, România ocupă locul 5 în rândul ţărilor producătoare de
legume din cadrul Uniunii Europene şi locul 6 în ceea ce priveşte suprafaţa ocupată de sectorul pomicol. Suprafaţa ocupată cu legume reprezenta în 2016, 3,18%
din totalul suprafeţei arabile cultivate. La nivelul Uniunii Europene, ponderea este
aproximativ asemănătoare, dar în România, necesarul de consum nu este încă asigurat din resursele interne.
Ca urmare a integrării în UE, filiera legumelor pare cea mai afectată, pe de-o
parte din cauza importurilor necontrolate inclusiv din state extra-comunitare iar
pe de altă parte imposibilităţii sau neputinţei fermierilor de a menţine relaţii contractuale stabile pe filieră. La aceasta se adaugă slaba capacitate a fermierilor de a
intra sau forma grupuri de producători fie din cauza lipsei încrederii ori a dorinţei
de a coopera. Aceasta implică dificultăţi în organizarea producţiei şi creşterea randamentelor din cauza lipsei resurselor financiare sau insuficienţa acestora pentru
efectuarea unor investiţii importante în echipamente şi tehnologii de producţii noi.
Structura fermelor și structura productivă pe filieră:
Doar 1% au o producție peste 15000 euro pe an
La nivelul fermei, din numărul total de ferme legumicole, 85% sunt mai mici de 5
ha, 10 % au între 5-10 ha, și numai 5% au peste 10 ha Din punct de vedere econo-
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mic, după SO (standard output), ponderea cea mai mare este reprezentata de fermele a căror producție standard este sub 2000 euro, respectiv 42%, urmate de cele
a căror producție standard este între 2000-3999 euro (27%). Doar 1% din ferme au
o producție standard între 15000-24900 euro pe an. La polul opus, gradul de concentrare în rândul firmelor procesatoare și a sectorului de retail este mult mai mare
decât în sectorul primar legumicol. Cota de piața a primelor 5 firme este de 55%,
(56% la nivelul UE) în timp ce cota de piață a primilor 5 mari retaileri depășește
60%. Deși potenţialul horticol este ridicat, România fiind a zecea producătoare de
legume din Uniunea Europeană în 2016 (în anul 2007 ocupa locul 9), sectorul legumicol se caracterizează încă printr-o productivitate redusă (randamente de 3-4
ori mai reduse comparativ cu media UE la varză de exemplu, sau decalaje de productivitate mult mai mari la tomate). Aceasta se reflectă într-o ofertă internă insuficientă de legume atât pentru consumul în stare proaspătă, dar mai ales pentru
procesare, gradul de autoaprovizionare în perioada 2007 -2016 fluctuând destul de
mult între 78 şi 87%, atingând un maxim de 93% în 2011.
Randamente medii la hectar: tendință crescătoare datorită creșterii
suprafețelor cultivate în solarii
Evoluţia producţiilor medii este volatilă, în principal din cauza variaţiei condiţiilor
climatice. Producţiile medii la hectar în perioada 2007-2016 sunt prezentate în figura 5. Astfel, în anii secetoşi, randamentele scad, pe când în anii normali din punct
de vedere climatic randamentele au tendinţe uşor crescătoare.

Figura 5. Evoluția randamentelor la hectar pe principalele specii de legume
Sursa: tempo on line, INS, 2018

Se remarcă o ușoară tendință crescătoare a randamentelor pentru principalele
tipuri de legume în ultimii ani o consecință a creșterii suprafețelor cultivate în solarii. Eficienţa economică şi randamentele obţinute pe hectar în sectorul legumicol
depind de factorii climatici, de tehnologia folosită și modul de adaptare la piață. Pe
lângă, volatilitatea determinată de variaţia condiţiilor climatice, în plus, în ultimii
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ani se adaugă lipsa forţei de muncă, precum şi dificultăţi de natură organizatorică
legate de desfacerea producţiei, care nu permit obţinerea unor venituri suficiente pentru efectuarea unor investiţii de capital precum echipamente şi tehnologii
moderne dar şi folosirea unor inputuri de calitate, care să contribuie la creşterea
productivităţii medii.
Asocierea și cooperativele: doar 1% din numărul fermelor horticole
face parte dintr-un grup de producători
Sectorul primar legumicol se confrunta cu probleme importante de natura logistica
(infrastructura precară, depozite insuficiente) dar și cu o acută lipsă de organizare
a filierei, ceea ce conduce la dificultati de desfacere a producției, nivel de contractare scăzut, putere de negociere redusă a fermierilor și o slabă adaptare la cerințele
consumatorilor. În prezent există 24 grupuri de producători în domeniul horticol
din 107 existente la nivelul ramurii agricultura, respectiv 25%. Practic doar 1%, din
numărul fermelor cu specific horticol fac parte dintr-un grup de producători. Consecința acestei situații se reflectă într-un nivel foarte scăzut de contractare a producției și o slabă participare și înțelegere a măsurilor organizării de piață la legume
la nivelul Uniunii Europene de către producători. Prin urmare reglementările privind organizarea de piață în sectorul legumicol la nivelul UE nu sunt aplicate în România, cu excepția unei singure organizații de producători, pentru ca majoritatea
producătorilor nu le cunosc și nu pot fi accesate decât de organizații de producători.
Prețurile și valoarea adăugată netă:
Volatilitate, asimetrie, slabă poziționare pe piață
La nivelul UE, prețul alimentelor a crescut mai mult decât prețul altor bunuri de
consum atât din cauza creșterii cererii pentru consum cât și a creșterii prețurilor inputurilor ceea ce a condus la creșterea inflației. De remarcat doua aspecte
importate legate de evoluția prețurilor pe filieră: volatilitatea extrem de ridicată a
prețurilor și respectiv asimetria transmiterii acestora pe filieră. Prețul legumelor în
România a înregistrat constant valori mai mici decât la nivelul UE, dar sunt foarte
volatile. Volatilitatea prețurilor este mai ridicată la nivelul producătorilor (tomatele
înregistrează cea mai ridicată volatilitate) și se diminuează la nivelul consumatorului. Sectorul legumicol înregistrează cea mai mare volatilitate a prețurilor la
nivelul producătorilor (9-10%) comparativ cu media Uniunii Europene (4-5%) în
principal din cauza volatilităţii ridicate a producţiilor; aderarea la Uniunea Europeană a temperat ușor volatilitatea acestora mai ales în perioada de iarnă.
Procesarea și conservarea legumelor și fructelor, reprezintă un procent redus
din valoarea adăugată a sectorului alimentar, aproximativ 3%, după subsectoare
precum cel al cărnii și fabricarea produselor din carne, făinoase și lactate. La nivelul
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agriculturii, ponderea este de asemenea relativ scăzută, sub 3%, iar VAN/UAM a
sectorului horticol este extrem de scăzută comparativ cu state din zona euro (atât
cele vechi cât şi noi, tabelul 1). Distribuția valorii adăugate pe filieră este dezechilibrată în principal din cauza lipsei transparentei pe piața a prețurilor și a unui nivel
scăzut de contractare.
Tabelul 1. Valoarea adăugată netă/UAM în sectorul horticol
Euro/pers
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

România 5930

2967

3345

2687

2536

4315

2337

1654

2796

Polonia

7427

7230

8064

7093

7559

8630

9236

10787

8484

Ungaria

12845

7754

14396

11648

13029

14810

12413

14725

14041

Franța

21213

20203

2440

21220

24781

23505

23167

27822

28816

Spania

18033

19564

21822

15087

19539

19131

19255

22782

18777

Bulgaria

3312

2932

2538

2139

2346

2496

4141

3409

3900

Grecia

13283

12281

13401

10060

10020

10220

13445

12643

11279

Olanda

34984

33133

47345

40220

43941

44487

46301

54242

57077

Sursa: FADN database, 2018

Deşi oferta legumicolă este destul de diversificată, aceasta are o valoare adăugată destul de scăzută, în principal din cauza organizării precare a producătorilor (aproximativ 1% grad de organizare comparativ cu 45% media UE). Consecința
acestei situații implică activităţi insuficiente de marketing menite să asigure atractivitate şi siguranţa alimentară pentru consumatori, şi un sistem logistic şi de depozitare insuficient dezvoltat.
Impactul PAC asupra sectorului legumicol
Se remarcă accesul şi absorbţia mai reduse a sectorului horticol din sprijinul financiar provenit din fondurile PNDR 2007-2013, comparativ cu celelalte sectoare agricole. În acelaşi timp, accesarea şi absorbţia fondurilor din Pilonul I al PAC
pentru crearea grupurilor de producători în sectorul horticol a înregistrat cel mai
scăzut nivel (23 mil Euro- fonduri europene absorbite) comparativ cu celelalte noi
state membre ale UE în care absorbţia a fost mult mai mare (de exemplu, în Ungaria nivelul fondurilor absorbite din Pilonul 1 a fost dublu comparativ cu România),
ceea ce a contribuit la menţinerea unei slabe organizări a pieţei legumelor. În ceea
ce privește absorbția din actualul PNDR (2013-2020), deși s-a dorit o stimulare a
investițiilor în sectorul horticol comparativ cu alte ramuri agricole, cifrele la nivelul
anului 2017 arată o absorbție foarte scăzută, investițiile realizate în cadrul măsurii
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04 (investiții în active fizice) fiind de 1,1% iar în cadrul măsurii 06 (Dezvoltarea
fermelor și a întreprinderilor) 11%.
Tendinţa fluctuantă a gradului de autoaprovizionare după anul 2007, gradul
de organizare foarte scăzut al filierei și balanța comercială deficitară denotă că impactul PAC asupra acestui sector sunt modeste şi că acest sector nu a reuşit să valorifice oportunităţile financiare oferite de PAC în principal cele oferite prin Pilonul I
de organizare a filierei prin intermediul grupurilor şi organizaţiilor de producători.
Concluzii
Impactul subvențiilor în sectorul horticol al României a fost relativ modest, iar
sprijinul cuplat nu a condus la o îmbunătățire a situației cu atât mai mult cu cât nici
nu a existat o consecvență în acordarea acestuia, nivelul sprijinului scăzând de la un
an la altul chiar dacă numărul celor care au solicitat sprijinul a crescut semnificativ
din 2015 până în 2017. Randamentele mai ridicate se datorează în primul rând
creșterii suprafețelor cultivate în sere și solarii care permit folosirea unor soiuri mai
productive și aplicarea corectă a tehnologiilor.
Creşterea suprafeţelor cultivate în sere şi solarii va permite creşterea randamentelor la hectar prin folosirea unor seminţe selecţionate, cu înalt potenţial productiv dar şi aplicarea corectă a tehnologiilor inclusiv achiziţia de echipamente,
logistică, sisteme de depozitare noi.
Cu toate că oferta de produse horticole este relativ diversificată, valoarea adăugată a produselor este mică, mai ales din cauza lipsei cunoştinţelor de marketing
menite să asigure atractivitate şi siguranţă în faţa consumatorului, a lipsei mijloacelor tehnice de sortare, ambalare, etichetare, păstrare şi transport a producţiei
către piaţă, precum şi a lipsei unui sistem de planificare a producţiei şi de adaptare
a acesteia în funcţie de cerinţele pieţei.
Politica acestui sector trebuie să răspundă exigenţelor pieţei prin reducerea
fluctuaţiilor de preţ şi a dezechilibrului dintre cerere şi ofertă şi să încurajeze consumul de fructe şi legume, asigurând în acelaşi timp competitivitatea produselor.
Susţinerea producţiei locale prin măsuri legislative coerente, facilitarea accesării
fondurilor europene, crearea unui lanţ de distribuţie organizat (prin sprijinirea
formării grupurilor de producători) ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea
sectorului horticol în România.

Focus: Producția viticolă
România – noul star al producției viticole?
Cezar Ioan

International Wine Contest Bucharest (IWCB), organizat anul acesta la Iași de către
amicul și vechiul „tovarăș de idei” de promovare a vinului românesc, Dr. în Oenologie Cătălin Păduraru, ar trebui (și este menit) să stârnească mai multă atenție
internațională asupra României viticole. De ce? Am fost acolo să aflu și să întreb,
iar acum încerc să transmit concluziile și prin intermediul scrisului meu, în cadrul
acestui proiect lăudabil.
Vinul românesc are vocație și tradiție europeană.
De cel puțin 7.000 de ani
Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dedicat culturii Cucuteni-Tripolie, conține deja dovezi - și va facilita noi cercetări - care să confirme că în zona
est-europeană în care e situată Moldova românească de azi viticultura și vinificația
se practică încă de acum 7.000 de ani. Dovezile sunt pe de-o parte arheologice: semințe descoperite în straturile arheologice și în vasele de ceramică specifice culturii
respective. Pe de de altă parte, sunt logice. Această civilizație, care s-a întins între
anii (aprox) 5.200-3.500 î. Ch. pe o suprafață de cca 350.000 kmp (de la actualul
Kiev la sud de Dunăre și de la Nipru până către Brașovul de azi), e considerată una
dintre cele mai importante ale Europei acelor vremuri. Și astfel, dacă luăm în considerare și traseeul marilor migrații ale omenirii de la est spre vest, ca și faptul că
viticultura din Georgia de azi se revendică (mai la est de România) încă de acum
8.000 de ani, putem presupune că apariția sâmburilor de struguri de Vitis Vinifera
la Cucuteni vine doar să completeze dovada.
Avem, așadar, o istorie neîntreruptă a viticulturii care le precede pe multe altele, azi mai importante. Și, totodată, un prim argument că România de azi ar putea
fi o bijuterie veritabilă, care așteaptă să fie (re)descoperită. Mai cu seamă că mai
există și alte argumente.
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România are soiuri autohtone valoroase și diferite. Și terroir-e unice
Chiar dacă multe s-au pierdut odată cu Marea Filoxeră din secolul XIX și în epoca
tulbure a celor două Războaie Mondiale și a celor 45 de ani de comunism, România
încă deține câteva soiuri de struguri pentru vin care sunt deopotrivă unice și valoroase. Crâmpoșia, Zghihara, Frâncușă, Feteasca albă, Feteasca regală, Băbeasca,
Feteasca neagră sunt câteva dintre ele. Altele - cum ar fi Busuioaca de Bohotin,
Grasa de Cotnari, Cadarca, Mustoasa de Măderat și nu numai - sunt împărțite cu
țările din jur, după cum ne-a condus istoria frământată de la porțile Balcanilor, dar
fac parte atât de adâncă din tradiția națională de consum încât au devenit sinonime
cu România. Mai ales că România are nu doar soiuri diferite, ci și zone viticole terroirs - diferite, care imprimă vinurilor caracteristici specifice și uneori imposibil
de replicat în alte părți. Acest lucru rămâne valabil indiferent dacă un consumator
știe sau nu să arate pe hartă unde e România - sau poate tocmai noutatea ar fi de
natură să suscite curiozitatea.
Poate un lucru ar trebui menționat aici: în „înfruntarea” dintre Lumea Veche
și Lumea Nouă a vinului, prin prisma soiurilor și terroir-elor, România se situează
pe o poziție favorabilă. Face parte din „vechea aristocrație europeană” dar cu certe
valențe comerciale și identitare. Și, dacă ținem cont că marea majoritate a soiurilor
de struguri din care se face vin în Lumea Nouă provin din Franța și sunt relativ aceleași (Chardonnay, Sauvignon blanc, Pinot Gris, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot
Noir, Malbec, Syrah), atunci Lumea Veche - din care face parte România (stră-veche, în fapt) - e de natură să propună consumatorilor „altceva”.
„Și ce dacă există niște soiuri vechi aici?”, poate veți întreba. După părerea
mea, „adevărații iubitori ai vinului” nu se mulțumesc niciodată cu puțin, ci vor să
încerce o cât mai mare diversitate, din cât mai multe zone de origine. Lucru cu atât
mai valabil în aceste vremuri, când „globalizarea” a făcut ca și informația și produsele (vinurile, în cazul de față) să circule cu mai mare viteză, dar a creat totodată și
o nevoie din ce în ce mai vehementă de „altceva”, produse cu poveste și cu personalitate distinctă și nu atât de „uniformizate”.
Dacă în urmă cu 2-3 secole informațiile și produsele dintr-o parte a globului
ajungeau în cealaltă parte cu viteză mică și costuri mari, azi lucrul ăsta s-a schimbat. Astfel, curiozitatea e mai ușor de satisfăcut. O cunoștință care a participat și
ea la concursul de vinuri de la Iași pe care l-am menționat la început, originară din
Singapore, dar „cetățean al lumii vinului” de mai mulți ani și autoare de cărți în
domeniu, îmi spunea recent, de pildă, că Fetească regală de la noi i se pare un atu
pe care încă nu l-am jucat suficient. Cu aproximativ 15% din întreaga suprafață
viticolă cultivată cu acest soi, cu o adaptabilitate la diverse tipuri de climate, cu o
versatilitate nativă a soiului aptă să dea naștere atât la vinuri de băut tinere cât și
la unele care au de câștigat din maturarea la butoi de stejar sau în urma învechirii și
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cu niște randamente bune la hectar, ea vedea un mare potențial în Feteasca regală.
Și nu era singura. Și nu era nici unicul soi care a stârnit deja curiozitatea străinilor
pasionați de domeniu.
Și, în plus, între noi fie spus, România are, la o adică, și un belșug de soiuri
„internaționale”, la o adică.
Adevărul e că nu doar România, ci întreg spațiul caucazian, est-european și
sud-est-european constituie, la momentul de față, zona care concentrează cea mai
mare diversitate de soiuri și zone unice în lume. Fie că vom încerca să mergem „cu
plutonul”, fie că vom încerca să avansăm „prin noi înșine”, avem de-ales cum ne
vom folosi, ca țară, de această realitate.
Cu ajutorul fondurilor europene, vinul românesc e deopotrivă modern
și accesibil
Dacă am pomenit mai devreme de tradiție - care e o valoare în sine, după cum constată destul de amar cei care nu au așa ceva - cred că e cazul să mai vorbim de încă
ceva: ca urmare a lipsurilor de tot felul din perioada comunistă, anii 1990 au prins
România viticolă într-o situația de „de-tehnologizare” aproape completă. Iar faptul
că antreprenorii români au accesat masiv fondurile europene destinate domeniului,
începând din anii 2003-2005 și până acum, a făcut ca „industria vinului” din România să fie, la nivel general de ramură economică, una dintre cele mai bine și modern
dotate industrii de acest gen din întreaga lume producătoare de vin. Dacă în alte
țări evoluțiile tehnologice au fost făcute „pas cu pas” - s-au completat pe parcurs
diferite tehnologii învechite care au continuat să coexiste cu altele tot vechi, dar
încă funcționale - la noi a avut loc un veritabil salt brusc. Așa cum s-a întâmplat de
pildă și în telecom, unde, prin investiții masive în tehnologii noi, România a ajuns
în doar câțiva ani să dispună de un internet foarte bine răspândit, de foarte bună viteză, care-l plasează în rândul țărilor avansate din acest punct de vedere. Iar accesul
la acest gen de tehnologii, ca și adoptarea unor standarde de siguranță a produselor
alimentare care sunt recunoscute pe tot globul, e de natură să contribuie la calitatea
și credibilitatea vinului românesc. La fel și legislația.
Iar faptul că o mare parte fondurilor cu care s-a perfecționat în ultimele două
decenii vinul românesc a fost nerambursabilă a fost și el de natură să facă vinul
românesc competitiv - exact în această perioadă a lui de (re)început.
La fel și apartenența - relativ nou-câștigată, a României la „familia europeană”
- pune țara noastră într-o poziție de care nu s-a mai bucurat probabil niciodată
în întreaga ei istorie: circulația liberă a mărfurilor și a specialiștilor, transferul de
informații și know-how sunt azi valori importante câștigate de România. Accesibilitatea vinurilor românești - atât ca preț de cost cât și ca liberă mișcare - este foarte
importantă într-o piață mondială tot mai competitivă.
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Prin Europa, România e din ce în ce mai vizibilă și mai atractivă
Prin „forța lucrurilor”, dacă putem s-o numim așa - dar, în realitate, datorită faptului că o serie întreagă de evenimente sau decizii conștiente ne-au condus la un
moment în care putem să „fructificăm” azi roadele - apartenența țării noastre la
Uniunea Europeană, la mișcarea de idei europene, la investiții etc, face ca România
să devină tot mai vizibilă. Și mai atractivă - atât ca membru al Europei, cât și de sine
stătătoare.
Contribuie la asta foarte mulți factori: vocile celor care ne vizitează; cele ale
funcționarilor sau politicienilor care reprezintă România în cadrul acțiunilor și
instituțiilor europene; posibilitățile noi și viguroase de promovare aduse de marketingul prin „rețelele sociale” sau prin cărți, reviste și prin televiziunile online sau
clasice; dezvoltarea și ieftinirea rutelor de transport aerian, rapid, de pasageri; investițiile străine; migrația - care nu are doar valențele care îngrijorează pe atât de
mulți acum; o creștere naturală a apetitului firesc pentru călătorii și o anumită „democratizare a turismului”, prin apariția platformelor de direct booking tip Airbnb
șa; gastronomia și stilul de viață românesc, considerate de mulți oaspeți străini
drept „seducătoare”; faptul că România reprezintă atât frontiera estică a NATO cât
și a Uniunii Europene, coroborat cu un declin în „vocația europeană” a Turciei (sper
că doar temporar, țara aceea e atât de interesantă!)… Și multe altele sunt împrejurările care plasează România pe un trend ascendent al vizibilității și atractivității.
Dacă nu survine vreo catastrofă istorică sau vreo altă mutație socială zguduitoare
și imposibil de estimat, cred că depinde doar de noi, beneficiarii nemijlociți, să ne
„formulăm oferta care nu poate fi refuzată”.
A new star is born!
Istorie străveche și tradiție neîntreruptă, ofertă diversificată și accesibilă, produse
sigure și de calitate, stil de viață seducător, comuniune de idei și credințe fundamentale compatibile cu majoritatea țărilor care ar putea fi destinație pentru vinul românesc - toate acestea sunt argumente bune, cred eu, în favoarea vinului
românesc. Ele trebuie formulate într-un concept coerent, percutant și apetisant
și trebuie transmise cu vigoare, cu convingere - mai întâi către „vecinii și prietenii
de lângă casă” (primii clienți), adică către Europa - și apoi către alte țărmuri, poate
mai îndepărtate geografic, dar unde există premise ca mesajul vinului românesc să
fie receptat cu interes. Vinul românesc și deja european poate deveni astfel global.

Focus: Creșterea animalelor
Schiță pentru un program național de relansare
a zootehniei
Magyar Loránd-Bálint

1. Bovine: Rentabilizarea valorificării producțiilor zootehnice obținute de
către crescătorii autohtoni
În vederea rentabilizării fermelor zootehnice, fermierii trebuie să aibă posibilitatea
valorificării producțiilor realizate la o valoare superioară față de prețurile actuale
de pe piață. În prezent, fermierii valorifică producțiile zootehnice obținute pe cont
propriu, la prețuri mici, care, de multe ori, nu acoperă nici prețul de producție, fiind
la mâna unor intermediari care realizează profituri mari pe seama crescătorilor.
Această situație ar putea fi schimbată prin implicarea asociațiilor de profil constituite la nivel județean.
În prezent, aceste asociații se ocupă doar cu efectuarea controlului oficial al
producțiilor și de sprijinirea obținerii subvențiilor acordate de stat și UE, neavând
un compartiment care să se ocupe efectiv de valorificarea producțiilor obținute de
crescătorii de animale, membrii asociați.
Prin înființarea acestui compartiment asociațiile ar putea elimina intermediarii, care la ora actuală stabilesc prețurile după politica lor. Mai mult de atât, Federațiile Naționale de profil ale crescătorilor de animale ar avea posibilitatea încheierii
unor contracte ferme și avantajoase pentru crescători, în funcție de care crescătorii
ar putea regla planul anual de producție.
Acordarea subvențiilor la bovine raportat la o sută capete, ținând cont de
valoarea zootehnică a animalelor
a) Se acordă suma fixă pentru vaci și juninci – 300 lei/cap animal, cu condiția
ca aceste animale să fie însămânțate artificial cu material seminal de valoare superioară.
Din 300 de lei,
– 200 de lei primește proprietarul
– 100 de lei primește asociația care efectuează însămânțarea artificială (I.A.)
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b) Se acordă 500 de lei pentru fiecare animal cuprins în Controlul Oficial al
producției de lapte (COP), dar care realizează o producție de lapte care depășește
media populației sau a rasei.
Din această sumă,
– 400 de lei îi primește proprietarul animalului
– 100 de lei primește asociația care efectuează COP
Cheltuielile pentru efectuarea COP la animalele cuprinse în control care realizează
producții sub media populației, vor fi suportate de crescători și asociație, iar animalul va
fi scos din procesul de ameliorare.
c) Bovinele care realizează producții peste media populației sau a rasei cu 1000
l lapte (Pe lactație de 305 zile), primesc o bonificație de 100 de lei.
– Bovinele care depășesc media cu 1500 l lapte vor primi o bonificație de 200
de lei
– Bovinele care depășesc media cu 2000 l lapte vor primi o bonificație de 300
de lei
O importanță deosebită are obținerea tineretului femel de înaltă valoare zootehnică provenită din prășilă proprie. Pentru încurajarea și motivarea creșterii tineretului taurin femel provenit din prășilă proprie, provenit de la mame cuprinse
în COP se va acorda o primă de 500 de lei/cap de primipară introdusă în turma de
bază.
Ameliorarea și difuzarea progresului genetic în populațiile
de animale de fermă
Scopul efectuării COP este ierarhizarea femelelor pe baza rezultatelor controalelor efectuate, în funcție de producția realizată în cursul unei lactații și selectarea
candidatelor mame de tauri, a mamelor de tauri, vaci care vor fi însămânțate pe
bază de împerecheri nominalizate, obținând în acest fel noua generație de tauri de
reproductive autohtone.
Prima fază a evaluării tăurașilor după performanțe proprii constă în verificarea
pretabilității folosirii pentru recoltarea și congelarea materialului seminal.
În faza următoare se face compararea rezultatelor fiicelor provenite în urma
însămânțării cu materialul provenit de la tăurașii aflați în testare în comparație
cu fiicele contemporanelor. În acest fel se va da naștere la noua generație de tauri
valoroși și amelioratori.
În prezent, problema majoră este faptul că testarea oficiala nu este finalizată
din cauza faptului că tăurașii obținuți din împerecheri nominalizate nu sunt introduși în testare, implicit nu se pot obține tauri reproducători amelioratori din
prășilă proprie, care ar fi de fapt scopul testării.
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La ora actuală se testează pe populațiile noastre de vaci, tauri proveniți din
străinătate, care în momentul în care sunt declarați amelioratori și foarte valoroși,
sunt folosiți numai pentru efectivele din țara de proveniență, ne mai contribuind
în continuare la ameliorarea efectivelor de bovine din România.
Puținii tăurași autohtoni care ajung în testare, nu termină procesul de testare,
fiind eliminați sistematic din cauza faptului că nu au tauri contemporani cu fiicele
cărora să se poată compara producțiile de lapte.
În concluzie, fără finalizarea procesului de testare, această activitate rămâne
fără rezultatul final. Pe viitor ar fi necesar ca activitatea de testare să fie finalizată,
ca în următorii 6-7 ani să avem generații indigene de tauri reproducători, testate de
către centrele românești de testare.
Obținerea unor prețuri ridicate pentru carcasele obținute
de la rasele de carne
Una dintre resursele de rentabilizare a fermelor de bovine, rase de carne, ar fi obținerea unor prețuri de vânzare a carcaselor, în funcție de calitatea acestora.
Trebuie să menționăm că, în cadrul rasei Bălțata Românească, există linia de
carne cu aptitudini foarte bune pentru realizarea unei viteze de creștere și spor în
greutate superioară altor rase și calității carcasei față de alte rase de carne. Această
linie, pe lângă aptitudinile enumerate, mai are un avantaj, respectiv că femelele
realizează o producție net superioară celorlalte rase de carne, lucru care asigură un
spor și viteză de creștere ridicată a vițeilor obținuți.
Un alt avantaj deosebit îl constituie faptul că această rasă este adaptată perfect
condițiilor noastre pedoclimatice, de la șes pană la zonele de deal.
În concluzie, ar fi necesar ca în viitor, printr-un sprijin financiar mai substanțial acordat de statul român, să se încurajeze creșterea și ameliorarea acestei linii
de carne, obținând în acest fel rentabilizarea sectorului de creștere a vacilor de
carne.
2. Ovine: Înființarea fermelor cu minimum 150 de oi, respectiv înființarea
de abatoare în județele cu procentaj mare de ovine
Românii consumă doar 2,2 kg de carne de ovine și caprine/an, față de 31,3 kg de
carne de porc/an sau 23 kg carne de pasăre, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Românii nu sunt obișnuiți să consume
regulat carne de oaie, consumul acestui tip de carne având tradiție preponderent
în sezonul de Paște.
Deoarece consumul de carne de oaie este mai mare în alte țări europene și
arabe, în România accentul a fost pus pe exporturile de ovine. Cu toate acestea,
standardele ridicate de prelucrare și de procesare sunt limitate, la nivel de țară exis-
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tă doar 68 de ferme specializate pe prelucrarea cărnii de oaie, din această cauză
animale sunt exportate vii.
În ultimii ani, populația de ovine a crescut în România. Pentru eficientizarea
producției de carne de oaie sunt necesare înființarea fermelor cu minimum 150 de
oi, respectiv creșterea populației de ovine la 9 milioane pe țară, ceea ce va necesita
înființarea a cel puțin nouă abatoare în județele vizate.
Pentru a satisface consumul intern, sunt necesare aproximativ 450 mii de oi
în plus/an, pentru care este necesară înființarea de 3.000 de ferme cu 150 de oi. Iar
prin construirea de abatoare care respectă standardele UE, poate fi asigurată și prelucrarea acestora. Creșterea volumului exportului cărnii de oaie ar aduce venituri
de 125 de milioane de euro, respectiv înființarea de ferme și abatoare noi ar crea și
6.726 de noi locuri de muncă.
Investițiile în abatoarele cu minimum 150 de oi vor fi rambursate între 2 și 5
ani, însă garantează o rată de profit între 19% și 27%.
Deschiderea de piețe pentru comercializarea angro de ovine
Înființarea de piețe pentru comercializarea angro de ovine în fiecare reședință de
județ din țară și în capitală pentru perioada 2019-2020. Construirea de piețe de
gros, autorizate sanitar-veterinar, unde oamenii își vor putea aduce animalele pentru a le valorifica. Scopul acestei acțiuni ar fi de a încuraja consumul de carne de oaie
în rândul românilor.
Înlocuirea exportului de animale vii cu exportul de carcase
Înlocuirea exportului de animale vii cu exportul de carcase şi de alte produse cu
valoare adăugată pentru țara noastră ar fi o modalitate mai civilizată de a comercializa animalele care în tot acest timp îndură o soartă mai cruntă decât moartea, în
vreme ce firmele de comerț fac un profit gigantic vânzând oile chiar şi de 5 ori mai
scump decât le cumpără din România.
Dezvoltarea productivității cărnii de și a laptelui de oaie
• Producțiile de carne și lapte de oaie sunt foarte importante în Uniunea Europeana, România fiind unul din statele cu cea mai mare producție. Pentru a consolida atractivitatea sectorului ovin, este fundamentală dezvoltarea, într-un mod
sustenabil a productivității cărnii de oaie și a laptelui de oaie prin prelucrarea acestora cu mașini industriale de standarde Europene, la costuri echitabile.
• Implicarea/dezvoltarea unor proiecte precum SheepNet (Sharing Expertise
and Experience towards sheep Productivity through NETworking) - un proiect finanțat prin programul Horizon 2020. SheepNet este o rețea de practici inovative
în creșterea productivității ovinelor. Rețeaua urmărește eficienta reproductiva, efi-
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cienta gestației şi reducerea mortalității la miei, iar acești trei factori sunt cruciali
pentru un sistem de producere eficient şi sustenabil.
• Demararea unor campanii de informare și promovare a consumului de carne
și lapte de oaie. Continuarea campaniei de informare și promovare „Alege Oaia!”,
desfășurată la nivel național care are ca scop principal încurajarea consumului de
carne și produse din carne de oaie, pe tot parcursul anului.
3. Suine: Dezvoltarea fermelor pentru creșterea porcilor pe plan intern
În România, jumătate din producția cărnii de porc este produsă de mici ferme autonome. Întrucât cererea de carne de porc în România nu poate fi acoperită de producția internă, este necesară înființarea fermelor mari de carne de porc.
Înființarea fermelor de porci de 1000 de capete costă 400 mii euro, ar avea 3-5
angajați permanenți și ar produce 3000 de porci pe an. Prin producția fermelor
mari de porci ar crește și cererea internă pentru carena de porc, ar scădea necesitatea de a importa, respectiv ar crește exportul de carne de porc de calitate superioară
către țările membre UE. Un argument suplimentar pentru dezvoltarea fermelor de
porcine pe plan intern, este creșterea preconizată a prețurilor la carnea de porc așteptată în viitor atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene.
Statul român acordă subvenții de milioane de lei crescătorilor de porci pentru
investiții în tehnologie. Prin continuarea acordării subvențiilor, carnea produsă de fermierii mici va putea fi comercializată și marcată cu logo-ul „produs românesc”.
Înființarea de abatoare. Achiziția și înființarea de abatoare mobile.
Deși România este în primul rând producătoare de carne de porc, numărul abatoarelor la nivel județean, echipate adecvat pentru prelucrarea animalelor, este relativ
mic. Se pot observa deficiențe în ceea ce privește dotarea abatoarelor din România
cu instalații moderne, standardizate, întrucât în țară funcționează mai puțin de 50
de astfel de abatoare.
Spre exemplu, în județele Brașov și Alba funcționează 3-4 abatoare la standarde europene, însă, la nivelul majorității județelor, funcționează doar un abator ori
nu există deloc abatoare funcționale la standarde adecvate.
Abatorul mobil este un produs util comunității prin abatorizarea pe loc a animalelor fără a mai fi necesar transportul acestora la marile unități de abatorizare.
Abatoarele mobile ar putea deveni o soluție pentru fermele zootehnice, dar şi pentru micii crescători care sacrifică animale doar ocazional. Abatoarele mobile vor
funcționa ca un centru de sacrificare, tranșare și comercializare, care va fi autorizat
sanitar-veterinar şi va deservi crescătorii de animale din zona de amplasare, dar și
alți fermieri care au nevoie de aceste servicii.
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Valorificarea cărnii de porc, pentru care nu există o piață stabilă,
un preț fix şi corect
O problemă importantă a fermierilor din acest sector este valorificarea cărnii de
porc, pentru care nu există o piață stabilă, un preț fix şi corect, acesta oscilând în
permanență. Formarea unei cooperative sau a unei asociații ar ajuta foarte mult,
pentru că astfel s-ar putea negocia prețul pentru volume mai mari de carne cu marile abatoare.
Program național de informare pentru fermieri
Un proces rapid şi transparent de valorificare care ar asigura fermierilor din zootehnie suport, asistență, consultanță și competitivitate în valorificarea producției.
Implementarea unui proces rapid şi transparent de valorificare, de la preluarea porcilor din fermă până la efectuarea plății. Soluții de finanțare a investițiilor necesare
dezvoltării fermei, precum și finanțarea ciclului de producție, respectiv a achiziției
de inputuri necesare fermei zootehnice, soluții adaptate de rambursare a finanțării
în funcție de nevoile fermierului, inclusiv prin preluarea producției de porci.
Continuarea programului „Primul Porc”
Programul este menit să promoveze și să stimuleze creșterea porcilor din rasele
autohtone Bazna sau Mangalița, porci cu grăsimea cea mai puţin toxică, datorită
acizilor grași nesaturați omega 3,6, 9.
Fermierii pot primi gratuit de la Guvern maximum zece porci, trebuie însă să
îndeplinească anumite condiții. Să aibă autorizație sanitar-veterinară şi să accepte
să dea cel puțin jumătate din producția de carne către un procesator, după ce aceștia vor atinge greutatea de 130 de kilograme, crescătorii primind un preț corect
pentru kilogramul de porc în viu.
Principiul care stă la baza programului este nu doar salvarea celor două rase, ci
și aducerea pe piață a cărnii de porc crescută în gospodării care provin de la animale
hrănite natural.
Oamenii vor primi de la stat 250 de lei pentru fiecare animal crescut şi 75 de
euro din partea Uniunii Europene, dacă îi înscriu în Registrul Genealogic.
4. Păsări: Investiții în măsuri de eficiență energetică – panouri solare
pentru fermele de dimensiuni medii
Producția de carne de pasăre este un pilon important al zootehniei românești, 20%
din valoarea producției animaliere românești este produsă de fermele de păsări,
fapt semnalat și de creșterea exportului de carne prelucrată de pasăre, a cărei cost
pe tonă este de 1600 euro, în timp ce pentru cantitățile importate, prețul mediu
este de numai 1300 euro pe tonă.
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Avansarea la nivel european a companiilor autohtone de producție și prelucrare a cărnii de pasăre, ar contribui la o producție mai eficientă. Prin punerea în aplicare a unor măsuri de dezvoltare pentru producția românească de carne de pasăre
și a sectorului producției de ouă, se poate ajunge la o valoare adăugată între 114
milioane de euro și 238 milioane EUR.
Condițiile corespunzătoare de căldură și lumină determină creșterea puiului,
însă implică costuri semnificative de energie. Reducerea costurilor de energie poate
fi realizată prin utilizarea energiei solare, care poate fi colectată prin panouri plasate pe hale industriale.
Costul sistemului de energie solară pentru o fermă de pui de 80.000 de capete
costă 370 mii de euro. Echipamentul poate produce 45 KW de energie, suficientă
pentru a satisface nevoile energetice ale stocului de păsări. Perioada de amortizare
a investiției este de 6-7 ani. În România, consumul zilnic de energie/pui este între
0,013 și de 0,026 KW/h.
Înființarea unui Centru de Cercetare pentru creșterea păsărilor
România nu mai dispune de un centru național de cercetare pentru creșterea păsărilor, cel existent s-a degradat treptat în anii 90 și desființat complet la începutul
anilor 2000. Prin înființarea unui asemenea centru s-ar îmbunătăți cercetarea genetică, aspectele legate de nutriția și sănătatea stocurilor de păsări, transferul de
tehnologie la nivel de țară, etc.
Din cauza lipsei finanțării proiectelor de cercetare genetică, păsările pentru reproducție sunt achiziționate în întregime din import de către producători.
Centrul de cercetare s-ar putea susține în întregime din vânzarea de specii
pure.
O măsură de acest tip poate fi implementată în zece ani și reprezintă o investiție de 23 de milioane de euro.
Canale noi de comercializare și îmbunătățirea condițiilor de ambalare,
transport și depozitare
Prin scurtarea căilor de comercializare se creează noi oportunități pentru producătorii mici de ouă organice. Automatul de vânzare a ouălor a fost dezvoltat și brevetat de doi români din Timișoara. Mașina este disponibilă pe piață la prețul de 8 000
EUR și are o capacitate totală de depozitare de 800 de ouă. Un astfel de echipament
poate fi amortizat într-o perioadă de un an. Prin această modalitate de vânzare,
ouăle sunt mai ieftine pentru consumator și producătorul poate folosi, de asemenea, o marjă mai mare a prețurilor.
Prin operarea a două astfel de automate de vânzare a ouălor, micii producători
de ouă ar realiza un profit de peste 24.000 de euro în 5 ani, presupunând vânzarea
a 800 de ouă pe zi.
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În România, ouăle vândute în comerț înregistrează pierderi de 5 - 6%. La nivelul Uniunii Europene, această pierdere este de numai 2-3%. Îmbunătățirea condițiilor de ambalare, transport și depozitare ar crește volumul vânzărilor. De asemenea,
dimensiunile mai mici ale ambalajului (6-10 buc.) ar putea reduce pierderile produsului, și, în același timp, opțiunile de branding s-ar putea dovedi mai eficiente în
astfel de ambalaje. Prin reducerea pierderilor cu 2-3%, s-ar preveni o pierdere de 18
milioane euro.
Diversificarea produselor ar extinde gama producătorilor mari pe rafturile magazinelor. Odată cu schimbarea obiceiurilor de consum, magazinele de mari dimensiuni primesc din ce în ce mai multe cereri pentru produsele derivate din carne
proaspătă de pasăre, cum ar fi produsele „ready to cook” sau „ready to eat”. Prin diversificarea produselor, procesatorii ar concura cu produsele importate și ar putea
obține o valoare adăugată mai mare pentru produsele semipreparate.
Investiții pentru creșterea numărului de ferme de păsări
Pentru ca consumul intern de carne de pasăre să se producă exclusiv din producție
autohtonă, este necesară creșterea numărului de ferme de păsări. Fondurile structurale nerambursabile ale UE sunt accesabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și oferă maximum 2 milioane euro investiții care
vizează crearea unei ferme de păsări. Sprijinul prioritizează fermele de dimensiuni
medii și formele asociative ale fermelor de mici dimensiuni și medii, cu scopul stimulării consolidării exploatațiilor agricole.
Demararea unor programe de încurajare a consumului de carne de curcan sau
struț
Acestea sunt sortimente de păsări crescute cât mai aproape de natură. Spre exemplu, carnea de curcan are numai jumătate din caloriile și numai a noua parte dintre
grăsimile aceleiași cantități de carne de pui. Carnea de struț merită pe deplin investiția puțin mai mare, întrucât are un nivel scăzut de grăsimi, calorii și colesterol.
Struțul are, spre deosebire de alte păsări, o carne roșie, asemănătoare la gust cu cea
de vită, însă conține cu 40% mai puțină grăsime decât aceasta. În plus, este bogată
în proteine.

Sectorul zootehnic românesc din perspectiva
disponibilității de produse agroalimentare
de origine animală
Mariana Sandu

Contextul global
Securitatea alimentară este o problemă complexă cu implicații economice, sociale,
politice și de mediu. La nivel global, producția agricolă, infrastructura existentă
și politicile internaționale joacă un rol esențial și influențează atât nivelul de disponibilitate al produselor alimentare cât și accesul la serviciile de hrană, îngrijire,
sănătate. Securitatea alimentară este considerată parte componentă a securității
naționale, deoarece se apreciază că un popor infometat este neguvernabil.
Principala provocare, la nivel global, o constituie asigurarea securității alimentare pentru o populație în continuă creștere. Numai în ultimii 30 de ani, populația
mondială a crescut cu 2,4 miliarde de locuitori (60%) în condițiile în care această
dinamică demografică nu este uniform repartizată, aproximativ 70% din populația
planetei este concentrată pe 12% din suprafața acesteia, existând zone aflate într-un cvasi-echilibru dar şi zone cu o creștere explozivă.
Abordarea securității și siguranței alimentare a populației rămâne o problemă
importantă în condițiile în care, în ultimii ani, inegalitățile dintre națiuni şi din interiorul națiunilor s-au accentuat iar 20% din populația lumii consumă 80% din resursele
naturale ale planetei.1 Cererea de produse agroalimentare, în continuă creștere, determinată de creșterea numerică a populației, a veniturilor acesteia şi de modificarea
structurii consumului de produse alimentare va genera o presiune puternică asupra
ecosistemelor2 și resurselor naturale. Pe de altă parte, concurența crescândă pentru
terenuri, apă, energie, exploatarea excesivă a resurselor naturale și efectul schimbărilor climatice3 vor afecta capacitatea sistemului agroalimentar de a produce alimente.
Catherine Rollet, subcap. „Un peuplement de la planéte trés inégal”, pp. 14-15.
O analiză PricewaterhouseCoopers (PwC) arată că impactul economic global al reducerii biodiversității și al degradării ecosistemului este între 2 și 4,5 mii de miliarde de dolari americani anual,
ceea ce se va reflecta în prețurile produselor, disponibilitatea lor dar și în perturbări ale lanțului de
aprovizionare pentru consumatori, companii și guverne.
3
Un studiu FAO evidenţiază că schimbările climatice pot provoca malnutriţia a 25 milioane de
copii în plus în ţările în curs de dezvoltare și vor reduce producţia de grâu cu 30% până în 2050, ceea ce
1

2
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La nivel global, se previzionează că până în anul 2050 cererea de alimente va
crește cu 70%, ca urmare a creșterii populației şi a sporirii veniturilor acesteia, țările în curs de dezvoltare fiind cele care vor contribui cel mai mult la această tendință,
cererea lor de hrană urmând a se dubla în următorii ani. Estimările privind creșterea populației arată că populația mondială va ajunge la 9 miliarde (de la 7 miliarde
cât este în prezent), 95% din această creștere va avea loc în țările în curs de dezvoltare iar 70% din populația lumii va locui în mediul urban (față de 49% în prezent).
Pe de altă parte, creșterea veniturilor globale va fi asociată cu creșterea gradului de
urbanizare şi cu o creștere economică rapidă, în unele dintre cele mai populate țări
(de exemplu, China, India şi Rusia).
Aspectele prezentate constituie o adevărată provocare pentru sistemul agroalimentar mondial în condițiile în care vulnerabilitățile socio-economice din zonele
cele mai dens populate ale lumii vor spori insecuritatea alimentară. La aceasta se
mai adaugă impactul schimbărilor climatice (fenomenele meteorologice extreme,
schimbarea modelelor de precipitații, penuria de apă) asupra sistemelor agricole
mondiale și volatilitatea prețurilor.
Pentru fermierii din întreaga lume, perspectivele de creștere a pieței agroalimentare pot constitui adevărate oportunități de dezvoltare și creșterea productivității agricole.
La nivel mondial, peste un miliard de persoane sărace se bazează pe creșterea
animalelor pentru întreținerea familiile lor consumând alimente de origine animală pe care le produc în gospodărie.4 Zootehnia are un potențial enorm pentru
îmbunătățirea securității alimentare și reducerea sărăciei în zonele rurale iar creșterea productivității în acest sector depinde de eforturile de dezvoltare durabilă a
agriculturii.
Contextul european
Pentru Europa, una dintre provocările socioeconomice a următorilor cinzeci de ani
este îmbătrânirea populației, în contextul în care previziunile arată că populația
europeană va îmbătrâni şi va stagna.
Procesul de îmbătrânire al populației europene va atinge cote alarmante, în
condițiile în care vârsta medie va fi de 46,8 ani iar peste 27,8% din populație va
avea vârstă de cel puțin 65 de ani. Pe de altă parte, este de așteptat ca populația
activă să scadă odată cu pensionarea celor născuți în perioada de creștere însemnată a ratei natalității. Astfel, se estimează că până în anul 2050 populația totală din
va conduce la o creştere a preţului de 194%, consecinţe similare se vor manifesta şi la orez şi porumb.
Pierderile financiare generate de schimbările climatice sunt prognozate a fi cuprinse între 1% pe an,
dacă sunt adoptate acțiuni preventive susținute și în timp util, și cel puțin 5% pe an dacă factorii de
decizie politică nu acționează corespunzător.
4
FAO, 2012
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UE-27 va ajunge la puțin peste 515 milioane de persoane, populația totală urbană
ar urma să crească cu aproximativ 10%, în timp ce populația rurală va scădea cu
2,7%. 5 O populație rurală tot mai puțin numeroasă va restrânge oferta de muncă
în agricultură și va afecta zonele rurale în ansamblul lor.
Dintre țările membre ale Uniunii Europene, România va fi una dintre țările cele
mai afectate de această tendință. Este de așteptat ca, până în anul 2050, populația
să scadă cu 10% față de anul 2011 (să ajungă la puțin peste 18 milioane persoane),
una dintre cele mai puternice scăderi din UE-27, fiind depășită numai de Bulgaria
(-22,5%), Letonia (-20,5%) şi Lituania (-18,7%). În România, procesul de îmbătrânire va fi peste media Europeană, până în 2050 populația în vârstă de 65 de ani va
reprezenta 30,8% din totalul populației iar vârsta medie va ajunge la 51,4 ani.
Aceste tendințe au implicații serioase asuprea cererii de produse agroalimentare în condițiile în care se preconizează că oferta de produse agroalimentare de
pe piețele europene are posibilități limitate de extindere. Astfel se estimează că
cererea de alimente și furaje va avea o creștere lentă concomitent cu o creștere însemnată a consumului de biocarburanți.
La aceasta se mai adaugă faptul că randamentele obținute de fermierii români
(calculate ca raport între producția obținută și suprafețele cultivate sau efectivele
de animale sacrificate) sunt printre cele mai reduse din UE, sub cele ale Poloniei și
Ungariei, datorită nivelul foarte scăzut al investițiilor directe orientate către cultivarea legumelor și a fructelor, respectiv creșterea animalelor.6 Pe de altă parte și
productivitatea în industria alimentară este mult sub media europeană ca urmare
al gradului scăzut de tehnologizare al capacităților de producție.
Contextul național
Agricultura se diferențiază de celelalte activități economice deoarece, pe de o parte
activitatea agricolă este condiționată de evoluțiile biologice ale plantelor şi animalelor cu implicații directe asupra sistemelor de finanțare, iar pe de altă parte ea
asigură securitatea alimentară a populației.
În România, agricultura şi securitatea alimentară sunt corelate între ele. Raportul necesități-resurse, comportamentul şi modelele de consum alimentar ale
populației din România au implicații directe în primul rând asupra capacităților
sectorului agroalimentar de a asigura securitatea alimentară a populației.
România, este una dintre țările cu condiții ideale pentru cultivarea plantelor
și creșterea animalelor. Țara noastră dispune de peste 9,4 milioane hectare teren
arabil, 3,3 milioane hectare de pășuni și 1,5 milioane de hectare fânețe, ce pot asiEurostat – Work sessions on demographic projections, Lisbon 2010
O analiză efectuată de Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii
relevă faptul că, din punct de vedere al dotării cu capital, agricultura românească se află într-un stadiu
similar cu cel în care se afla agricultura ţărilor UE-6 în anii 1965-1970.
5
6
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gura hrana pentru cel puțin 8 milioane de bovine şi peste 20 milioane de ovine, în
zonele de șes se pot produce furaje concentrate pentru alte 16-18 milioane de porcine iar pentru păsări nu există limită în ceea ce privește dimensionarea resurselor
de hrană.7
Cu toate acestea performanțele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu potențialul său natural şi cu așteptările populației ca agricultura să-şi ajusteze structurile sub influența politicii agricole comune, prin facilitarea finanțării sistemului, inclusiv asigurând investițiile necesare creșterii acestui
sector.
Deși agricultura României a fost şi continuă să fie un sector de primă importanță, atât prin contribuția sa în economie, cât şi ca pondere a populației ocupate
în agricultură (aproximativ 30%) există diferențe semnificative între zonele rurale
şi cele urbane, zonele rurale fiind marcate de un nivel mare de sărăcie și un nivel
mic de trai.
Din 1990, prin aplicarea Legii nr. 18 privind fondul funciar, a început procesul
de reîmproprietărire ce a condus în final la distrugerea sistemului structural al agriculturii (lotizarea terenurilor, mecanizarea, fertilizarea, irigațiile) și apariția unui
număr mare de exploatații agricole. În timp, s-a demonstrat că noii fermieri nu au
avut nici capacitatea, nici dotările materiale și nici pregătirea necesară pentru a
desfășura activități agricole (în sectorul vegetal și cel animalier) care să asigure producții sporite. Astfel, după 28 de ani de la trecerea la economia de piață, agricultura
din țara noastră a devenit incertă din punct de vedere al rentabilității, fapt elocvent
prin ponderea agriculturii la formarea Produsului Intern Brut (PIB) ce se situează
în jurul a 4,4% în anul 2017 (de la 23% din PIB în anul 1990).8 Scăderea contribuției
agriculturii la formarea PIB-ului a venit pe fondul transformării structurale a economiei românești, de la o economie preponderent industrial-agrară, la o economie
bazată în principal pe servicii.
Analiza zootehniei este de importanță majoră pentru a realiza care este stadiul
actual în care se găsește această importantă ramură a agriculturii. Evoluția zootehniei românești trebuie interpretată şi analizată în contextul modificărilor sociale,
economice, politice şi educaționale, ce au avut loc în ultimi ani și au influențat atât
situația socio-economică, baza tehnico-materială cât şi concepția celor care lucrează în acest domeniu. Începând cu anul 1990, în zootehnia României au apărut o
serie de elemente noi, determinate de modificările care au avut loc, legate de structura de proprietate asupra pământului şi a efectivelor de animale, de organizarea
7
Conform Eurostat Yearbook 2010 România deține circa 0,41 ha teren arabil pe locuitor aproape
dublu fața de media UE 27 de 0,212 ha/locuitor.
8
Conform INS, valoarea medie anuală a producţiei agricole româneşti în perioada 2009-2015 a
fost de aproximativ 15 miliarde EUR, însă există diferenţe semnificative între anii agricoli slabi (de
exemplu 2009 sau 2012) şi cei buni (2011 sau 2013).
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procesului de producție în exploatații zootehnice de foarte mici dimensiuni, de noile relații în dobândirea factorilor de producție, în asigurarea serviciilor, precum şi
în prelucrarea şi comercializarea produselor animaliere.
În general, sectorul zootehnic are un rol important în conversia producției vegetale în producție animală. În România, în ultimii 20 de ani, între cele două sectoare ale agriculturii s-a creat o disproporție, valoarea producției vegetale deține o
pondere de circa 60% din totalul producției agricole în timp ce producția zootehnică numai în jur de 30%, ceea ce denotă o slabă conversie a producției vegetală în
producție animală.
Schimbările majore care s-au produs în zootehnia românească s-au făcut simțite şi în ceea ce privește dimensiunea exploatațiilor agricole, fie ele vegetale sau zootehnice. După o lungă perioadă de tranziție şi cu toate că, în prezent, România se
bucură de statutul de stat membru al Uniunii Europene, procesul de restructurare
a exploatațiilor este departe de a fi finalizat.
Dintre toate țările din Uniunea Europeană, România se confruntă cu cea mai
acută problemă de fragmentare a proprietății în agricultură. Țara noastră deține cel
mai mare număr de exploatații agricole, 3422 mii exploatații agricole (31,67% din
totalul exploatațiilor agricole din UE28) pe o suprafață agricolă utilizată (SAU) de
12.503 mii hectare, cu o mărime medie de 3,65 ha/exploatație (similară cu cea din
Malta sau Cipru, țări cu suprafețe agricole mult mai mici decât a României). Din
numărul total al exploatațiilor agricole existente un număr de 23 mii exploatații
(0,75%) sunt exploatații cu personalitate juridică și dețin în exploatare 44,6% din
SAU, în timp ce restul exploatațiilor sunt fără personalitate juridică.9
Pe clase de mărime aproape 75% dintre fermele din România au sub 2 hectare iar
98% din totalul fermelor din România au sub 10 hectare și exploatează aproximativ
39% din totalul suprafeței agricole utilizată.10 La polul opus, avem fermele cu dimensiuni de peste 50 hectare ce reprezintă doar 0,5% din numărul total, dar dețin 51,5%
din SAU. Segmentul fermelor mijlocii, cu dimensiuni între 10 și 50 de hectare (pe care
le întâlnim frecvent în statele europene), este slab reprezentat în România.
Existența unui număr foarte mare de ferme mici în paralel cu fermele foarte
mari relevă dezechilibrul structural ce influențează agricultura din țara noastră şi
competitivitatea acesteia. Această fărâmițare excesivă a proprietății agricole face
imposibilă aplicarea tehnologiilor și managementului modern. Astfel, dimensiunea
economică medie a unei exploatații agricole în România se situează la aproximativ
1 ESU11, ceea ce ne plasează din acest punct de vedere în urma tuturor celorlalte
9
Sursa: Ancheta Structurală în Agricultură(ASA) efectuată de Institutul Național de Statistică
în anul 2016.
10
Potrivit standardelor UE aceste exploatații sunt caracterizate ca fiind mici şi foarte mici.
11
ESU reprezintă o unitate de dimensiune economică stabilă la nivel european printr-un proces relativ complex de estimare a valorii diferitelor produse agricole (vegetale şi animale), 1 ESU = 1200 €.
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state membre, aceasta implicând şi structura ce rezultă din gruparea exploatațiilor
agricole după dimensiune. Cea mai mare parte a exploatațiilor (peste 98%) au o
producție medie pe exploatație evaluată la mai puțin de 8 ESU și doar un număr
foarte scăzut (0,1%) de exploatații agricole mari au producția evaluată la peste 40
ESU/unitate (exploatații cu personalitate juridică, ce deţin şi utilizează peste un
sfert din suprafața agricolă a țării).
Ponderea fermelor care generează mai puțin de 2.000 de euro producție standard depășește două treimi din numărul total al exploatațiilor (mult peste media
europeană), România este singurul stat membru unde jumătate din producția standard totală este realizată de ferme care generează mai puțin de 8.000 de euro anual.
În majoritatea statelor membre, aceste ferme contribuie cu aproximativ 15-20%
din producția standard totală.
Conform INS, România are cea mai mare pondere a populației ocupate în agricultură din UE, 25,9% în 2015, dar aproximativ 84% dintre lucrătorii în agricultură
nu sunt salariați ceea ce conduce la o productivitate scăzută a muncii şi implicit
randament relativ mic al producției agricole. Nivelul de instruire a fermierilor din
România se situează sub cel al Ungariei şi Poloniei, în cazul cărora 17,9%, respectiv
47,8% dintre fermieri raportează că au avut parte de instruire formală de bază şi
completă în domeniul agriculturii. La aceasta se mai adaugă faptul că nu există un
statut profesional clar definit al agricultorului. Acest lucru are implicații puternice,
pe plan fiscal şi al asigurărilor sociale şi asistenței de sănătate.
O caracteristică pe termen lung a agriculturii europene o constituie compoziția
factorilor de producție, care a însemnat, în principal, înlocuirea muncii cu tehnologie şi capital, rezultatul fiind mai multe utilaje şi mai puțini lucrători utilizând,
în mare, cam aceeași suprafață agricolă. În ceea ce privește volumul de muncă în
exploatațiile agricole din România, exprimat în unități anuale de muncă (UAM)12,
acesta a înregistrat o scădere în anul 2013, față de cel înregistrat la Recensământul
General Agricol din 2010. În anul 2013, volumul de muncă înregistrat la exploatațiile agricole fără personalitate juridică a fost de 1387 de mii de UAM, iar în cadrul
exploatațiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 64 de mii de UAM. Comparativ cu datele RGA 2010, volumul de muncă înregistrat de INS-ASA 2013, a scăzut
cu 7,5 % în cazul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică şi cu aproape
35% în cazul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.
Tipologia exploatației agricole românești arată o prevalență a numărului exploatațiilor agricole specializate în culturi de câmp şi în culturi mixte, însumând
36-37% exploatații specializate în producții vegetale, respectiv 40% specializate
în creșterea animalelor. O altă caracteristică a exploatației agricole românești este
12
Unitatea anuală de forţă de muncă (UAM) reprezintă numărul calculat de lucrători cu normă
întreagă, adică o normă de 245 de zile.
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reprezentată de desfășurarea activității combinate de cultură vegetală și creșterea
animalelor, ponderea acestor exploatații agricole situându-se în jur de 20%.
În zootehnie, din totalul exploatațiilor agricole cu efective de animale, 38 %
sunt exploatații agricole cu efective de bovine, 74 % cu efective de porcine, 18 % cu
efective de ovine și 94 % exploatații agricole cu efective de păsări.
Încărcătura medie de animale pe specii și exploatații agricole este următoarea:
• la bovine – 2,1 capete pe exploatație a nivel național, din care 2,0 capete pe
exploatație fără personalitate juridică și 64 capete pe exploatație cu personalitate
juridică;
• la porcine – 3,1 capete pe exploatație la nivel național, respectiv 2,6 capete
pe exploatație fără personalitate juridică și 535 capete pe exploatație cu personalitate juridică;
• la ovine – 11,3 capete pe exploatație la nivel național, din care 11,0 capete pe
exploatație fără personalitate juridică și 312 capete pe exploatație cu personalitate
juridică;
• la păsări – 25 capete pe exploatație la nivel național, din care 18,0 capete pe
exploatație fără personalitate juridică și 17208 capete pe exploatație cu personalitate juridică.
O altă problemă a agriculturii românești este reprezentată de nivelul scăzut al
capitalizării (lipsa economiilor și a posibilității de a obține cu ușurință finanțare) ce
afectează în mod semnificativ randamentele producției. Suprafața redusă a exploatațiilor agricole nu permite utilizarea eficientă a mijloacelor tehnologice moderne
și nici nu justifică investiția în acestea, prin prisma recoltelor obținute.13
Particularitățiile sectorului zootehnic românesc
Zootehnia este un sector important în structura agriculturii românești, reprezintă
un factor de stabilitate socială şi echilibru ecologic dar și sursă de alimente pentru
populație și materii pentru industriile alimentare şi nealimentare.
Sectorul zootehnic românesc, constituie una din cele mai dificile probleme ale
agriculturii actuale, înregistrând un declin în ceea ce privește efectivele la principalele specii de animale, atât în sectorul public cât şi în cel privat. Odată cu schimbarea formei de proprietate şi deplasarea ponderii acesteia către proprietatea privată,
prin desființarea fermelor de stat, au fost scoase din efectiv şi sacrificate un număr
mare de animale.
Procesul de reducere al efectivelor de animale început în anul 1990 a continuat
an de an afectând grav zootehnia românească. Evoluția efectivelor de animale deținute în ferme a fost diferită în funcție de specie, dar pe total zootehnie a scăzut
13
Dotările tehnologice ale exploatațiilor agricole sunt rudimentare (mai putin de 2% din exploatațiile din România dețin cel puțin un tractor).
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ponderea efectivelor deținute de fermele mici. La aceasta se mai adaugă o deteriorare a structurii de rasă și utilizarea pe scară cât mai restrânsă a biotehnologiilor
în zootehnie.
Pentru a evidenția dezastrul petrecut în zootehnia românească, principalii indicatori ai producției animaliere din anul 2017 sunt raportați la cei din 1990.

Sursa: INS

Bovinele, specia cea mai importantă dintre animale în economia agriculturii
și pentru alimentația oamenilor14, a cunoscut în perioada 1990-2017 cea mai mare
diminuare a efectivelor totale, numărul acestora a scăzut de la 5.381 mii în anul
1990 la 2.011 mii capete în 2017, ceea ce reprezintă o pondere de 37,37% în anul
2017 comparativ cu 1990
În primii trei ani după 1990, odată cu desființarea cooperativelor de producție
şi diminuarea sectorului de stat a avut loc o scădere accentuată a efectivelor de
bovine (-35%) dar şi a vacilor de lapte (-8%). Eliminarea prevederilor prin care era
restricționată sacrificarea animalelor, a condus la tăieri masive ale efectivelor de
bovine mai ales a exemplarelor bolnave, bătrâne şi cu potențial productiv scăzut,
ceea ce a condus la o îmbunătățire considerabilă a productivității acestui sector
(+33%). Micii producători şi-au dimensionat efectivele în funcție de propriile nevoi
şi de posibilitățile economice, astfel că în perioada 1993-1998 declinul efectivelor
a continuat mai lent, după care a urmat o perioadă de stabilizare şi chiar o ușoară creștere, iar productivitatea a continuat să se îmbunătățească. Pe de altă parte,
producția totală a crescut și ca răspuns la politicile de sprijin (subvenții) acordate
producătorilor. Odată cu stoparea subvențiile către sectorul zootehnic (perioada
14

Circa 91% din producția mondială de lapte și 30% din consumul de carne se obțin de la bovine
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1998-2001), s-au liberalizat prețurile iar sectorul de stat practic s-a dizolvat, înregistrându-se un ușor declin al efectivelor, productivității şi producției totale.
Dacă analizăm datele Recensământului General Agricol (RGA) 2002 și 2010
observăm că cea mai accentuată scădere a efectivelor de bovine s-a înregistrat în
fermele mici, numărul fermelor ce dețin 1-2 vaci s-a redus cu 54% iar cele cu efective de 3-9 vaci cu 28%.
Dimensiunea medie a unei exploatații de bovine este de 3,14 capete/exploatație conform ASA 2016. La sfârșitul anului 2016, 90,37% (1.849 mii capete bovine)
se găseau în exploatații agricole fără personalitate juridică și numai 178 mii capete
în exploatații agricole cu personalitate juridică.
Vitele crescute în astfel de ferme mici nu sunt specializate în producția de lapte sau de carne, de obicei sunt crescute pentru a asigura subzistența familiei iar
eventualul surplus este vândut sub formă de produse lactate în piețele tradiționale.
Scăderile înregistrate la această specie s-au datorat și dificultăților de adaptare la
condițiile sanitar-veterinare europene în ceea ce privește producția de lapte la care
s-a adăugat lipsa furajelor din anii agricoli secetoși.
La efectivele totale de bovine, România s-a situat, în anul 2017, printre primele 10 țări ale Uniunii Europene în schimb la densitatea de bovine la 100 ha teren
(15,5 bovine/100ha în 2017 comparativ cu 38 bovine/100ha în 1990), țara noastră
ocupă locul 20 (din 22 de țări) fiind urmată doar de Grecia și Bulgaria. Referitor la
repartizarea teritorială constatăm o concentrare a efectivelor de bovine în regiunile
de dezvoltare Nord-Est (25,4%), Nord-Vest (18,1%) și Centru (17,7%) unde densitatea este de peste 20 bovine/100 ha teren.
Scăderea efectivelor de bovine a afectat și producțiile obținute de la această
specie de animale. Producția totală de carne de bovine s-a diminuat cu 59 % comparativ cu cea obținută în anul 1990, de la o producție totală de 633 mii tone greutate
în viu în 1990 la 196,4 mii tone greutate în viu în anul 2017. Trebuie amintit că, în
România, creșterea taurinelor de carne nu este deocamdată un domeniu suficient de dezvoltat.

Sursa: INS
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Producția totală de lapte de vacă reflectă cât de important este sectorul laptelui
iar producția medie pe cap de vacă pe an arată gradul de eficiență al acestuia. Producția de lapte este în prezent încă foarte fragmentată (aproximativ un milion de
ferme cu doar 1 sau 2 vaci) iar calitatea laptelui nu este, de obicei, în conformitate
cu standardele UE (conform datelor MADR, la sfârșitul anului 2014, doar 80% din
laptele crud, livrat la unitățile de procesare satisfăceau standardele de calitate). În
ceea ce privește producția totală de lapte obținută observăm o creștere de aproximativ 20%, în 2017 comparativ cu anul 1990, pe fondul creșterii producției medii
de lapte pe cap de vacă furajată. Chiar dacă producția medie de lapte pe cap de vacă
a înregistrat ușoare creșteri, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) la
productivitatea medie a vacilor de lapte. De exemplu în anul 2016, în România a
fost produsă o cantitate de 3,9 milioane de tone de lapte, de la 1,2 milioane de vaci,
cu o producție medie de 3.300 kg/cap de vacă/an, în timp ce productivitatea medie
în UE 28 a fost de 6.930 kg lapte/cap de vacă (producția medie în Danemarca era
de 9620 kg/cap de vacă/an în condițiile în care danezi au mai puțin de jumătate din
numărul de vaci de lapte pe care le are România, respectiv 565.000 capete).
În ultimii ani și greutatea medie la sacrificarea bovinelor a înregistrat creșteri
de 3,05% (greutatea medie la sacrificarea bovinelor în anul 2017 a fost 337 kg comparativ cu 321 kg în 2003).15
Dacă analizăm datele MADR, referitoare la producțiile obținute de la bovine
(tabelul nr.1), observăm că existența unui număr mare de ferme de subzistență se
reflectă în modul de valorificare al producțiilor obținute, în sensul că aproximativ
39,31% (16,746 mii hl lapte) din producția totală de lapte obținută anual (42.600
mii hl lapte) a mers către consumul familial și numai 22 % (9.412 mii hl lapte) a fost
preluată şi prelucrată în unități specializate în prelucrarea laptelui.
În cazul producției totale de carne, prelucrarea prin unități specializate este
încă redusă (22,3%) în timp ce vânzările directe au o pondere de 51,9% din producția totală de carne obținută. România este deficitară la producția de carne de vită de
calitate, cantitățile de carne de vită importate sunt semnificative.
O scădere la fel de drastică a înregistrat-o un sector zootehnic puternic altădată, creșterea și îngrășarea porcilor. Efectivul a fost decimat de-a dreptul,
respectiv, de la 12.003 mii capete în anul 1990 la 4.406 mii capete în anul 2017,
efectivele din 2017 reprezentând 36,70 % din cele existente în 1990.
În primii 11 ani, efectivul total de porcine s-a diminuat cu 7,2 milioane de capete şi doar după 2007 apare o firavă revigorare, care restabilește echilibrul abia la
nivelul din 2002. Reducerea efectivului de porcine s-a datorat în special dispariției
sau restrângerii activității marilor complexe de îngrășare a porcilor, care nesusținute financiar s-au decapitalizat, ducând la faliment. Această decapitalizare a fost
generată, pe de o parte de liberalizarea prețurilor din amonte (energie, carburanți,
etc.) şi înghețării prețurilor la principalele produse zootehnice până în anul 1996,
15

conform datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)
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iar pe de altă parte, absenței unei creditări adaptate agriculturii şi zootehniei unde
ciclurile de producție sunt mult mai lungi decât în domeniul comercial.

Sursa: INS

În perioada 1990-2017, numărul de capete de porcine la 100 ha teren arabil a
scăzut de la un total de 127,3 cap./100 ha teren în anul 1990 la 50,8 cap./100 ha
teren în 2017, scăderi similare înregistrându-se şi la numărul de scroafe de prăsilă,
de la 10,1 cap./100 ha teren în 1990 la 3,9 cap./100 ha teren în anul 2017.
Referitor la distribuția regională a efectivelor de porcine, cele mai mari efective
se înregistrau în regiunile de dezvoltare Vest cu 21,0% din efectivul total de porcine, Sud – Est cu 16,6% din efectiv şi Sud Muntenia cu 16,5% din numărul total de
porci existenți (ASA 2016).
Dimensiunea medie a fermelor de porci la nivel național în anul 2010 era de
3,14 capete/exploatație. Pe clase de mărime, 80% din exploatațiile de porcine din
România cresc unu-două capete, 17,9% cresc între trei-nouă capete şi doar circa
413 exploatații cresc peste 100 de porci. Exploatațiile cu personalitate juridică dețineau 34,03% din numărul total de porcine, restul de 65,97% se regăsesc în exploatațiile agricole fără personalitate juridică, ceea ce conduce la concluzia că 2/3 din
efectivele totale de porcine se află în fermele de subzistență, exploatații cu număr
mic de capete de porcine unde mare parte din porcii produși sunt destinați consumului propriu cu caracter sezonier.16
În anul 2016 dimensiunea medie a exploatațiilor de porcine a înregistrat o
ușoară creștere, ajungând la 3,23 capete/exploatație conform INS - ASA 2016. Pe
de altă parte, datorită creșterii cerinței consumatorilor pentru carnea de porc cu un
conținut redus de grăsime, s-au produs modificări și în structura de rase a efectivelor de porcine (a crescut ponderea raselor specializate de la care se obțin carcase cu
conținut ridicat de carne în carcasă).
16

INS, Recensământul General Agricol 2010
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În sectorul exploatării porcinelor, producția de carne de porc provine de la micii
fermieri privați și unitățile industriale integrate. Producția totală de carne de porc
este corelată cu efectivele existente. Astfel, odată cu diminuarea efectivelor totale
de porcine, producția totală de carne a înregistrat scăderi semnificative (-42,47) de
la o producție totală de 1010 mii tone în 1990 la 583,1 mii tone în anul 2017.
Ponderea sacrificărilor în unități industriale specializate a crescut ca urmare
a subvenționării, până la sfârșitul anului 2009, a livrărilor de carcase de calitate
superioară (E şi U în sistemul de clasificare EUROP).
Corelația „producție - efective de animale” a fost una pozitivă, ca urmare a
creșterii greutății medii a animalelor sacrificate de la 99 kg la 110 kg.
În mod tradițional, carnea de porc are o pondere mare în modelul de consum
din România. Referitor la valorificarea producției totale de carne de porc obținute
anual, 32% din producția totală o reprezintă consumul familial iar 67,9%, ponderea
producției de carne vândută pe piață (tabelul nr.1).
Cu toate că producția de carne de porc a ocupat, în anul 2017, o pondere de
39,88% din producția totală de carne realizată la nivelul țării, nivelul dezvoltării
acestei ramuri este nesatisfăcător, atât sub aspectul asigurării cerințelor de consum
ale populației dar mai ales al folosirii resurselor naturale, materiale și umane de care
dispune țara noastră. Cauzele care au dus la diminuarea efectivelor și a producției
totale de carne de porc au fost: politica de lichidare sau sacrificare a efectivelor de
porcine din fostele complexe zootehnice cu capital majoritar de stat, neasigurarea
necesarului de furaje, subfinanțarea producătorilor și creșterea aberantă a dobânzilor la credite, insuficienta dezvoltare a filierei producției de carne de porc cât şi
menținerea (până la începutul anului 1997) controlului prețurilor la poarta fermei.
Creșterea ovinelor și caprinelor reprezintă o ramură principală a zootehniei și a avut o contribuție deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare,
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participând în mod direct la îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor, alături de
celelalte sectoare specifice creșterii animalelor.17
Creșterea ovinelor și caprinelor necesită investiții mici, cheltuieli de întreținere mai reduse și un consum redus de forță de muncă prezentând importanță
economică și în zonele cu densitate mică a populației. Ovinele și caprinele valorifică
superior pajiștile naturale (chiar și cele amplasate în locuri inaccesibile altor specii), resturile furajere de pe miriștii, unele produse vegetale secundare (paie, pleavă,
coceni de porumb s.a.) și prezintă o rentabilitate ridicată mai ales în unitățile cu
tehnologii intensiv-industriale de exploatare.

Sursa: INS

Creșterea ovinelor și caprinelor o întâlnim în toate zonele țării și în toate tipurile de gospodării ca un mijloc de sporire a veniturilor atât datorită particularităților tehnico-economice caracteristice acestei ramuri a zootehniei cât și a valorii
nutritive a laptelui18 și gradului ridicat de digestibilitate al cărnii.
Efectivele de ovine au înregistrat și ele o scădere de la 14.062 mii capete în
anul 1990 la 9765,3 mii capete în 2017, respectiv o pondere de 69,44 % în anul
2017 față de 1990. Numărul total de ovine a atins valoarea minimă în anul 2002,
când efectivul s-a înjumătățit (7,2 milioane de capete, față de 14 milioane în 1990),
după anul 2007 se înregistrează o ușoară creștere, depășind pragul de 8 milioane
de capete.
Cauzele acestei scăderi pronunțate sunt de natură organizatorică și financiară.
Dizolvarea IAS-urilor și CAP-urilor ce dețineau mari efective de ovine, care de re17
În ceea ce privește creșterea și arealul ocupat de către această specie, în anul 1983, A. Pop
și colaboratorii, citați de C. Pascal, arătau că „existența unor suprafețe întinse de pășuni, configurația
geografică și climatul temperat, alături de cerințele față de producțiile ce se obțin de la această specie, au
determinat răspândirea ei pe întreg cuprinsul țării, incluzând toate zonele de relief”.
18
Laptele de oaie și cel de capră au o valoarea nutritivă mai mare cu circa 50% față de cel de vacă
și se utilizează pentru prepararea diverselor sortimente de brânzeturi.
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gulă erau întreținute grupat teritorial, și trecerea la un tip de exploatare extensivă
de tip pastoral, bazat pe transhumanță, au făcut ca organizarea tehnologică să fie
dificilă iar costurile de transport să fie foarte ridicate.
În ceea ce privește creșterea ovinelor, România este a treia mare crescătoare
de oi din Uniunea Europeană, însă efectivul este cu 30% mai mic decât cel din anul
1990, iar aproximativ 97% din efectivul total de ovine se găsesc în exploatațiile
agricole fără personalitate juridică.
În anul 2016 existau 208,3 mii exploatații de ovine cu o medie de 43,71 capete/ exploatație (ASA 2016). Cele mai numeroase efective aparțin exploatațiilor din
sectorul individual cu grupe de animale sub 20 de indivizi, exploatații în care se
regăsesc, peste 3,5 milioane capete ovine, respectiv 44,5% din efectivul național al
acestei specii.
În funcție de efectivele de ovine, crescătoriile sunt de 3 tipuri:
• crescătorii de subzistență, respectiv 585.124, mai ales în zonele colinare și
muntoase ale Transilvaniei, Olteniei, Munteniei, Moldovei cu efective de sub 20
capete;
• crescătorii medii, respectiv 50.416, cu efective cuprinse între 20-200 capete;
• crescătorii mari, respectiv 4.471, cu efective de peste 200 capete.
Referitor la repartizarea teritorială efectivele de ovine au fost preponderente
în regiunile de dezvoltare Centru (21,0%), Nord-Vest (18,9%), și Vest (16,0%). Rasele de ovine crescute şi exploatate în țara noastră, în principal Țigaia și Țurcana,
au performanțe productive scăzute la carne și lapte, datorită faptului că efectivele
sunt exploatate în ferme mici de către crescătorii particulari, care dispun de suprafețe mici de teren şi tehnologii rudimentare de creștere și exploatare.
În prezent, creșterea și exploatarea caprinelor cunoaște o dezvoltare ascendentă datorită particularităților lor biologice și economice valoroase fapt pentru care
această specie a căpătat o largă răspândire pe întreaga suprafață a globului. Concomitent cu sporirea numerică a efectivelor, s-au ameliorat o serie de rase autohtone
și creat altele noi, cu prolificitate ridicată, specializate atât pentru producția de lapte, cât și pentru producția mixtă, anume lapte – carne, lână - puf și carne.
La caprine efectivele din 2017 sunt mai mari cu 48,27 % decât cele din 1990.
Efectivele totale au scăzut în perioada 1990-2001 de la 1.017 mii capete la 525 mii
capete (51,62 % în 2001 față de 1990) pentru ca începând cu anul 2002 efectivele
să crească constant, ajungând în 2017 la 1490,2 mii capete. Creșterea efectivelor de
caprine are la bază costurile mici de întreținere, exploatarea caprinelor devenind o
afacere încurajată parțial și de exportul produselor obținute, dar mai ales de trendul
actual al calităților terapeutice ale laptelui și derivatelor din laptele de capră.
Interesul economic acordat creșterii caprinelor derivă din prolificitatea ridicată, precocitatea şi capacitatea lactogenă superioară, deoarece este cunoscut şi con-
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firmat faptul că pe durata unei lactații se pot obține, în condiții obișnuite, producții
de lapte de circa 7 – 20 ori mai mari decât propria lor greutate corporală.
Dacă la efectivele de ovine și caprine, România s-a situat, în 2017, pe locul
patru în UE după Regatul Unit, Spania și Grecia, în ceea ce privește densitatea la
100 ha teren, cu 88,6 capete/100 ha teren, țara noastră s-a aflat pe locul cinci din
paisprezece țări membre.
În anul 2016, numărul exploatațiilor de caprine era de 129,9 mii cu o medie de
10,57 capete/exploatație.19 Referitor la structura de proprietate, 97,77% din efectivul total se află în exploatații agricole fără personalitate juridică și numai 2,23% în
exploatații agricole cu personalitate juridică. Cele mai numeroase efective de caprine se găsesc în regiunea Sud-Est care deține peste 25% din efectivul total.
Evoluția producțiilor ovinelor și caprinelor se corelează cu evoluția efectivelor, a potențialului productiv şi a specializării acestora. Astfel, producția totală de
carne de ovine și caprine obținută în anul 2017 (116 mii tone greutate în viu) este
mai mică decât cea obținută în anul 1990 (203 mii tone greutate în viu). În ceea ce
privește valorificarea producției de carne obținută de la ovine şi caprine, 33,7% din
producția totală obținută o reprezintă consumul familial iar 66,3% este vândută pe
piață, cea mai mare parte (60%) la unitățile de industrializare.

Sursa: INS

În România, ca urmare a reducerii efectivelor de ovine, producția totală de lână
brută a urmat același sens, astfel producția totală de lână brută s-a diminuat cu
41,3% în anul 2017 comparativ cu 1990, de la 38,16 mii. tone lână brută în 1990
la 22,4 mii. tone lână brută în 2017, 99,88% din realizându-se în sectorul privat.
Producția totală de lapte obținută de la ovine (3744 mii hl) și caprine (2307 mii
hl) a crescut în 2017 comparativ cu 1990 (+14,3%), pe fondul creșterii efectivelor
totale de ovine și caprine dar și a achiziționării unor rase de capre cu potențial productiv superior.
19

INS - Ancheta Structurală în agricultură, 2016.
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În ceea ce privește valorificarea producției de carne obținută de la ovine și caprine, 33,7% din producția totală merge în consumul familial iar restul 66,3% este
vândută pe piață, cea mai mare parte 59,7% la unitățile de industrializare (tabelul
nr.1).
În România, sectorul avicol prezintă o importanță deosebită în dezvoltarea
economiei naționale, deoarece are o singură destinație - satisfacerea necesităților populației în produse alimentare şi asigurarea întreprinderilor industriale
cu materie primă. Conform tradițiilor şi necesităților, o bună parte a populației rurale este antrenată în creșterea păsărilor pentru satisfacerea necesităților proprii
în produse alimentare şi pentru valorificarea surplusului pe piața internă.

Sursa: INS

Cu peste 48 milioane de capete au scăzut efectivele de păsări, de la 121.379
mii capete în anul 1990 la 73288,7 mii capete în anul 2017, ceea ce reprezintă o
scădere de 39,62%, evoluția acestui sector copiind-o pe cea generală a economiei,
cu o scădere între anii 1995-2000 şi o alta între 2005 şi 2007.
Efectivele de găini pentru ouă de consum s-au diminuat în această perioadă
mai ales în unitățile care sunt lipsite de surse financiare şi obligate să cumpere furaje combinate, puicuțe pentru înlocuire şi să sacrifice găinile la terminarea ciclului
de producție în abatoarele altor unități.
După 1989, schimbări importante s-au produs şi în structura de proprietate,
efectivele de păsări au crescut în gospodăriile particulare dar s-au diminuat în societățile avicole cu capital de stat, unități ce asigurau populației din mediul urban (cca.
16 milioane locuitori) necesarul de ouă şi carne de pasăre. Dintr-un total de 2.680
mii exploatații, înregistrate în 2010, doar 50 de exploatații aveau efective mai mari
de 30.000 de găini ouătoare, 40 între 25.000 şi 29.000 de capete, 30 de crescătorii
dețineau un efectiv de 10.000 – 24.000 de capete, iar restul de 2.680 mii de exploatații dețineau efective de 1.000 până la 10.000 găini ouătoare. Din numărul total
de păsări înregistrat la nivel național în anul 2010 (78.867 mii capete păsări), ex-
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ploatațiile agricole fără personalitate juridică dețin 59.658 mii capete (61,87%), iar
exploatațiile agricole cu personalitate juridică 22.749 mii capete (38,13%).20
În ceea ce privește distribuția efectivelor de păsări pe regiuni de dezvoltare,
25,75% din efectivul total de păsări se găsesc în regiunea Sud-Muntenia, 17,42%
în regiunea Nord-Est, 15,64% în regiunea Sud-Est, 12,74% în regiunea Sud-Vest.
Efective de păsări, relative asemănătoare ca mărime, le întâlnim în Nord-Vest
(10,8%) și Centru (10,09%).

Sursa: INS

În creșterea și exploatarea păsărilor, producția de ouă şi carne este influențată
de mărimea efectivelor şi de productivitatea acestora. Dacă ne referim la producția
totală de carne de pasăre şi cea de ouă, constatăm că față de anul 1990 s-au înregistrat scăderi datorate faptului că în perioada de tranziție, de la epoca comunistă la
economia de piață, o serie de ferme avicole din România au diminuat din efective
sau au fost desființate.
Dacă analizăm producțiile totale obținute de la această specie observăm că producția totală de carne de pasăre, obținută în anul 2017, a crescut cu 2,48% față
de cea obținută în anul 1990, pe fondul creșterii greutății medii la sacrificare cu
19,3%, în timp ce producția totală de ouă s-a diminuat cu 25,77% (tabelul nr.1).
Tabelul nr.1
Modul de valorificare al producțiilor zootehnice obținute în anul 2017

Din care:
Vânzări
Vânzări
la unități
Specificare
directe
industriale
Total % Total % Total
%
Total
%
Total
%
Total %
Lapte de vacă 37030 100 3443 9,3 14557 39,31 19030 51,39 8180 22,09 10850 29,3
(mii hl)
Carne bovine 1964 100 506,7 25,8 1457,3 74,2 438 22,3 1019,3 51,9
(mii tone)
Carne porcine 5831 100 1965 32,1 3959 67,9 3207 55
752
12,9
(mii tone)
Producție Consum
obținută tehnologic
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Consum
familial

INS, Recensământul General Agricol 2010

Valorificare
pe piață
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Specificare

Producție Consum
obținută tehnologic

Consum
familial

Valorificare
pe piață

Total % Total % Total
%
Total
%
Carne ovine şi 1160 100 391
33,7 769
66,3
caprine (mii
tone)
Carne de
565,7 100 79,2 14
486,5 86
pasăre
(mii tone)
Ouă
5996 100 323,8 5,4 2686,2 44,8 2986 49,8
(mil buc)

Din care:
Vânzări
Vânzări
la unități
directe
industriale
Total
%
Total %
696 60
73
6,3
437,3 77,3

49,2

8,7

1121 18,7

1865

31,1

Sursa: MADR, date prelucrate de autor

Pentru producția de carne de pasăre obținută, consumul familial, raportat la
producția totală obținută, este mai mic (14%) decât cel înregistrat în cazul producției de ouă (44,8%). În ceea ce privește vânzarea pe piață, în cazul producției de carne, ponderea cantității vândute la unitățile industriale este de 77,3% din producția
obținută în timp ce la producția de ouă, aceasta ocupă o pondere de numai 18,7%.
Aproximativ 95% din consumul intern de ouă este asigurat din producția internă.
Ameliorarea genetică are ca principal obiectiv îmbunătățirea potențialului
genetic al raselor de animale, prin lucrări de selecție şi hibridare. În direcția ameliorării genetice un rol foarte important îl au în prezent biotehnologiile de reproducție, din care, în principal însămânțările artificiale (I.A.), dirijarea ciclului sexual
şi transferul de embrioni. În condițiile actuale din țara noastră, biotehnologia însămânțărilor artificiale reprezintă instrumentul principal de intensificare şi difuzare
a progresului genetic, prin utilizarea la reproducție a celor mai valoroși reproducători, lucru materializat prin obținerea unor producții mai mari.
Deși înainte de 1990 cercetarea agricolă şi sistemul întreprinderilor de stat au
favorizat aplicarea biotehnologiilor în zootehnia românească, după 1990, modificările suferite de acest sector au avut ca rezultat utilizarea pe scară mai restrânsă a
acestor tehnici moderne deoarece costul ridicat al echipamentelor şi manoperelor
este greu de suportat de micii producători.
Numărul total al însămânțărilor artificiale la principalele specii de animale a
înregistrat scăderi importante cauzate, pe de o parte, de reducerea semnificativă
a efectivelor de animale, iar pe de altă parte de restrângerea activității, sau chiar
dizolvarea, unităților zootehnice care utilizau această biotehnologie în reproducția
animalelor.
La specia bovine, specia ce deține cea mai mare pondere a însămânțărilor artificiale (62,05 % din totalul I.A.) numărul însămânțărilor artificiale la această specie
a înregistrat o scădere de 68,29% comparativ cu anul 1990. În afară de scăderea
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drastică a efectivelor la această specie, o cauză importantă a reducerii numărul însămânțărilor artificiale a fost şi reducerea, cu aproximativ 50%, a numărului de
puncte de însămânțări artificiale la vaci (PIAV) şi a numărului de operatori însămânțători, în 2013 mai existau doar 2.860 de PIAV- uri şi 2.759 operatori însămânțători.
La porcine, numărul total al însămânțărilor artificiale a manifestat o creștere de
40,72% în perioada 1990-2010. Începând cu anul 2011, pe fondul desființării S.C.
Romsuintest Periș - unitate ce se ocupa cu selecția efectivelor de porcine, numărul
total al I.A. la porcine început să scadă.
La ovine, ponderea I.A. este de 0,17% din totalul I.A. Cauzele scăderii interesului pentru această biotehnică sunt de natură organizatorică şi financiară la care se
adaugă dificultățile întâmpinate în depistarea căldurilor la femelele acestei specii.
Trecerea de la exploatarea intensivă la un tip de exploatare extensivă, de tip pastoral, bazată pe transhumanță, face ca organizarea tehnologică să fie dificilă, iar
costurile de transport şi manoperă să fie foarte ridicate.
Rezultatele privind utilizarea I.A. în zootehnie ne indică o activitate de ameliorare genetică foarte slabă la care se mai adaugă lipsa testării pe descendenți a
reproducătorilor.
Disponibilitatea de produse agroalimentare de origine animală
Politica României, privind disponibilitatea produselor agroalimentare, s-a schimbat după 1990 și s-a focalizat pe consumator, scopul imediat fiind asigurarea necesarului de hrană atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Pentru atingerea
acestui deziderat, guvernele postdecembriste au intervenit printr-un control al
prețurilor şi adaosurilor comerciale, prin crearea unor structuri cu rol de monopol
în sistemul alimentar, totul combinat cu alocări masive de la bugetul de stat. Însă,
gradual politica s-a reorientat, de la consumator către producător, prin eliminarea
politicii de prețuri și a subvențiilor directe la consumator și mutate către producător.
Astfel, în perioada 1990-1993, de-a lungul filierei cărnii, prețurile la producător au fost fixate de către stat. Raportat la producția internă de carne, atât consumul populației cât și exportul de carne (în special de porc și pasăre) s-au diminuat.
Cererea s-a redus și datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, ce a atras
după sine creșterea autoconsumului de peste 25% la carne de vită, aproximativ
50% la carne de porc și 33% la carne de pasăre.
În România, există un dezechilibru structural în ceea ce privește consumul alimentar al populației, precum şi deficiențe de ordin calitativ în producția şi comercializarea alimentelor. Totodată, sectorul agricol, deși dispune de condiții naturale
deosebit de favorabile pentru acoperirea, cel puțin a necesarului de consum intern,
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nu asigură accesul întregii populații la o alimentație rațională, iar prețurile unor
produse alimentare nu sunt accesibile grupurilor vulnerabile. O comparație între
România și alte țări din Uniunea Europeană (folosind datele Eurostat pentru anul
2010), situa România pe locul unu în UE din punctul de vedere al ponderii alimentelor în IAPC21 – 43%, media UE fiind de 14,2%. Spre deosebire de România, în Germania ponderea este de 10,4%, iar în Ungaria și Polonia ponderea este de 17,3%
respectiv 19%. Mai mult, pâinea și cerealele dețin o pondere de 7,6% în România,
comparativ cu 2,6%, media europeană.
Ponderea autoconsumului alimentar este cea mai ridicată din UE-27, iar consumul alimentar pe locuitor în România se află la nivelul minim al subzistenței, de
aproximativ 2,2–2,5 ori mai redus decât consumul mediu din UE.
Potrivit datelor INS, în anul 2017, în medie un român a consumat aproximativ
65,5 kilograme de carne și produse din carne, 253,7 kg lapte și produse lactate și
246,3 bucăți ouă. Din consumul total de carne, 32,9 kg reprezintă consumul de
carne de porc, 24,1 kg carne de pasăre, 6,1 kg carne de vită și 2,3 kg carne de ovine
și caprine (tabelul nr. 5). Dacă analizăm evoluția consumului de produse agroalimentare în perioada 1990-2017, constatăm că pe total carne și produse din carne,
consumul mediu anual a crescut cu 15,11% în anul 2017 comparativ cu 1990. Pe
sortimente de carne, consumului mediu anual a înregistrat creșteri de 31,07% la
carnea de porc și 39,31% la carnea de pasăre și scăderi substanțiale ale consumului
la carnea de vită (-44,04%) și cea de ovine și caprine (-25,81%). Creșteri ale consumului mediu anual s-au mai înregistrat la lapte și produse din lapte (+40,55%) și
ouă (+75,8%).
Carnea de porc este cea mai consumată în România, acoperind aproape jumătate din consumul de carne iar gospodăriile formate dintr-o singură persoană au cel
mai bogat consum de carne. Pe lună, consumul pentru o persoană este în medie de
4,69 kg de carne proaspătă, respectiv 5,45 kg de carne proaspătă şi alte preparate
din carne.
Consumul alimentar în România, comparativ cu țările dezvoltate din Europa,
este deficitar la carne, lapte, ouă, pește şi la unele sortimente de legume şi fructe, dar este excedentar la produsele din cereale. Satisfacerea nevoilor populației şi
realizarea unei alimentații echilibrate depinde atât de crearea unor disponibilități
suficiente de consum, cât şi de creșterea puterii de cumpărare.
În România, ponderea cheltuielilor alimentare în cheltuielile totale ale populației se mențin la nivele extrem de ridicate, aproximativ 40-45%, valori de două ori
mai mari comparativ cu media Uniunii Europene. Din totalul cheltuielilor alimenIndicele armonizat al prețurilor de consum – IAPC. Ponderea cheltuielilor cu mâncarea în totalul cheltuielilor de consum ale populației este un indicator al gradului de sărăcie – cu cât această
pondere este mai mare, cu atât populația este mai săracă.
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tare, cheltuielile cu alimentele din import dețin o pondere foarte ridicată pentru
o țară cu un potențial de producție ca România (17,9% din consumul alimentar
şi 34,1% din cheltuielile bănești pentru alimente). Peste 60–62% din importurile
alimentare ale României le reprezintă produsele care ar putea fi obținute în țară:
carne şi preparate din carne, cereale şi făină de grâu, soia şi șroturi de soia, legume
proaspete, fructe, flori, zahăr, tutun, hamei etc.
Datele Institutului Naţional de Statistică arată că în anul 2017 România a înregistrat un deficit comercial la capitolul alimente de 1,7 miliarde de euro în condițiile în care valoarea totală a importurilor de produse alimentare a fost de 6,5
miliarde de euro în timp ce exporturile a totalizat 4,8 miliarde de euro. În domeniul
zootehniei predomină exporturile de animale vii, doar bovinele contribuind cu 200
milioane euro la valoarea totală a exporturilor.
Valoarea deficitului comercial se traduce prin faptul că cererea internă de consum a depășit ofertă internă de produse alimentare. Datele statistice ne arată că în
anul 2017, producţia industriei alimentare autohtone a crescut cu doar 1,1% faţă
de 2016, în timp ce vânzările de produse alimentare au crescut cu 6,8%.
Creșterea importurilor de alimente din ultimii ani a fost stimulată, pe de o
parte, de faptul că necesarul de consum al familiilor din micile gospodării rurale a
depăşit producţia din propria gospodărie, iar pe de altă parte de creşterea continuă
a salariilor mici, câştigate cu precădere de angajaţii din mediul rural. Astfel, ţăranii
care ar trebui să fie susţinătorii producţiei agricole autohtone, au ajuns să cumpere alimentele de bază, legume, fructe şi alte produse agricole, de la retailerii ce
se aprovizionează din import. În aceste condiții comerţul tradiţional, aprovizionat
din surse locale, începe să piardă teren încet, dar sigur, în fața celui modern, aprovizionat din import.
Din analiza efectuată putem extrage următoarele puncte slabe ale zootehniei
românești:
• Dezechilibrul structural, respectiv existența unui număr foarte mare de ferme
mici în paralel cu fermele foarte mari;
• Pondere importantă a persoanelor vârstnice ocupate în agricultură;
• Nivelul scăzut al cunoștințelor și competențelor specifice activității zootehnice,
determină o competitivitate scăzută a acestui sector;
• Diminuarea efectivelor de animale (numărul redus de animale pe suprafața
agricolă utilizată) şi existența unor deficiențe în ceea ce privește structura de rasă22;
• Performanțe productive sub potențial, la toate speciile de animale;
• Slaba utilizarea a biotehnologiilor în producția animală;
Mai putem adăuga restrângerea biodiversității zootehnice prin dispariția unor rase tradiționale, importante surse de material genetic, și a unor rase noi obținute după ani de cercetare românească
(Rasa omologată de porcine - Linia 345 Periș).
22
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• Activitate de ameliorare genetică foarte slabă;
• Dezorganizarea piramidei ameliorării (lipsa fermelor de elită la taurine, porcine, păsări);
• Lipsa testării pe descendenți a reproducătorilor;
• Lipsa asocierii în sectorul agricol datorată reticenței agricultorilor;
• Nivelul scăzut al capitalizării (lipsa economiilor și a posibilității de a obține cu
ușurință finanțare) afectează în mod semnificativ randamentele producției;
• Existența unui sistem de consultanță agricolă, deficitar şi inexistența centrelor
de informare şi monitorizare atât în sectorul vegetal cât şi în cel zootehnic (consultanță de specialitate pe toată perioada obținerii producției)23;
• Lipsa de competitivitate la export a producțiilor obținute;
• Lipsa implicării cercetării științifice datorită desființării institutelor de profil şi
lipsei de fonduri.
Putem concluziona că, la momentul actual, problemele dificile cu care se confruntă atât zootehnia românească cât şi crescătorii de animale sunt reprezentate
de parametrii funcționali şi capacitatea productivă a exploatațiilor, precum şi lipsa
de organizare în forme asociative şi nivelul educațional scăzut, ceea ce conduce la
dificultatea implementării tehnologiile moderne de creștere şi exploatare, cu atât
mai puțin a biotehnologiilor, şi în final obținerea unor performanțe productive modeste.
Direcții de dezvoltare a zootehniei
Dezvoltarea zootehniei trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, asigurarea integrală
a necesarului intern de produse alimentare, de calitate şi a unui excedent față de
consumul alimentar intern, disponibil pentru export, iar pe de altă parte utilizarea
durabilă a resurselor naturale agricole.
Relansarea zootehniei trebuie să aibă la bază principiul „zootehnicizării agriculturii”, respectiv conversia producției vegetale în producție animală ce ar permite
valorificarea potențialului existent, echilibrarea schimburilor comerciale din sector
şi o calitate mai bună a alimentației.
Deși în prezent, așa cum s-a arătat, zootehnia românescă se află într-o situație
dificilă, există posibilități și chiar este necesară o relansare a activității în acest important sector al agriculturii din următoarele considerente:
– Potenţialul agricol existent (6% din suprafaţa agricolă utilizată a Uniunii
Europene) cu terenuri fertile şi mediu propice pentru dezvoltarea unei agriculturi
performante;
Agenția Națională de Consultanță Agricolă, care asigura asistența tehnică, informarea și formarea profesională a producătorilor a fost desființată în anul 2010. În locul acestei structuri performante au fost înființate Camere Agricole în subordinea Consiliilor Județene, trecute apoi în cadrul
Direcțiilor Agricole.
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– Existenţa a 4.795 milioane ha de păşuni şi fâneţe, o sursă de biomasă nevalorificată suficient pentru dezvoltarea sectorului zootehnic;
– Experiență națională în creșterea și exploatarea în sistem intensiv a animalelor.
– Existența specialiștilor bine pregătiți și cu experiență îndelungată în domeniu care sub un management competent pot fi utilizați la adevărata lor valoare.
– Existența piețelor de desfacere, interne și externe.
Pentru dezvoltarea zootehniei trebuie urmărite două direcții principale și anume, modernizarea producției prin utilizarea unor tehnologii performante și modernizarea managementului.
În ceea ce privește prima direcție, devine evident că rolul cercetării și al inovă24
rii tehnologice în producția animală este de o importanță majoră, iar problemele
cu care se confruntă omenirea, pentru asigurarea unei hrane decente şi mai ales
sănătoase, nu pot fi rezolvate decât de cercetarea fundamentală, care trebuie să
ofere soluții pentru inovări ce vor revoluționa cu adevărat tehnologia de producție
în acest domeniu. Progresul ce se va realiza prin aceste tehnologii performante va
genera, în mod firesc, noi oportunități comerciale şi financiare.
Este ușor de înțeles că cele două direcții sunt strâns corelate, deoarece tehnologiile moderne și utilajele performante nu pot fi aplicate în exploatațiile rudimentare, cu organizare și management după concepții învechite.
Principalele modalități prin care producția animală poate deveni performantă
și exploatațiile zootehnice rentabile, sunt:
• îmbunătățirea structurii de producție în favoarea activităților rentabile;
• inovarea și transferul tehnologic;
• specializarea fermei;
• asocierea și cooperarea pentru a beneficia de avantajele introducerii progresului tehnic, oportunităților de piață, managementul modern;
• asistența tehnică și consultanța managerială;
• dezvoltarea unor activități complementare și integrarea pe verticală, prin
prelungirea procesului de producție în aval (prelucrare, desfacere);
• creșterea productivității prin mecanizare, automatizare, informatizare;
• management performant în cadrul formelor asociative integrate.
Consolidarea exploataţiilor zootehnice
Creşterea producţiei agricole interne reprezintă principalul factor prin care politicile agricole influenţează securitatea alimentară a ţării. Măsurile de ajustare a
Prin definiție, orice inovare trebuie să conțină un grad de noutate. Ultima ediție a Manualului
Oslo definește inovarea ca implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit (bun sau serviciu), sau proces, o nouă metodă de marketing, sau o nouă metodă organizațională în practica de afaceri,
organizarea locului de muncă sau a relațiilor externe.
24
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structurii fermelor sunt instrumentele care au potențialul de a aduce o rezolvare
de durată a problemei ofertei de produse agricole, inclusiv prin sprijinirea creșterii
dimensiunii fizice şi economice a exploatațiilor, în acord cu evoluția tehnologiilor
folosite în producția agricolă.
Procesul natural de ajustare a structurilor agrare (vegetale sau animale) este
strâns legat de apariția de noi tehnologii agricole, mai performante, dar este unul
foarte lent atunci când tradițiile și alți factori intră în conflict cu necesitățile economice. Pe de altă parte, capacitatea fermierilor de a depăși dificultățile care apar în
procesul de ajustare, este redusă. În consecință, este nevoie de programe de ameliorare a structurii agrare care să conducă la diminuarea fragmentării terenurilor
agricole.
Având în vedere experiența și rezultatele țărilor europene dezvoltate, considerăm că o primă acțiune de maximă importanță este definirea și dimensionarea
exploatațiilor zootehnice în vederea utilizării eficiente a tuturor resurselor.
Dezvoltarea și consolidarea exploatațiilor zootehnice și modernizarea tehnologiilor de creștere și exploatare este o condiție esențială pentru creșterea competitivității în sectorul zootehnic și creșterea nivelului de trai al agricultorilor dar și o
necesitate impusă de progresul tehnico științific. Procesul de consolidare a exploatațiilor zootehnice presupune creșterea dimensiunii fizice și implicit economice a
acestora, adică o creștere a importanței economice a exploatațiilor de mari dimensiuni.
Un rol important în creșterea dimensiunii exploatațiilor zootehnice îl au politicile agricole care trebuie să definească cadrul juridic, economic și productiv adecvat condițiilor tehnice și tehnologice ale momentului și care să permită utilizarea
eficientă a tuturor resurselor de producție. Din punct de vedere socio-economic,
unitatea centrală în zootehnie este exploatația zootehnică cu o anumită specificitate.
Pentru a realiza o dimensionare corespunzătoare, pe baze științifice, a exploatațiilor zootehnice, în conformitate cu cerințele organizării, tehnologiei și managementului în zootehnie trebuie să fie stimulată, pe de o parte transformarea fermelor mici în ferme mari, iar pe de altă parte formarea exploataţiilor familiale
comerciale25 de tip european prin restrângerea treptată a exploataţiilor agricole de
subzistenţă.
Criteriile de stabilire a dimensiunii exploatației zootehnice (mici, mijlocii,
mari) au la bază resursele atrase în procesul de producție (efectivul de animale,
suprafața medie de teren pe exploatație și alte elemente din procesul de producție)
Rezultatele unui studiu efectuat în N-V Irlandei de către A. Chiran şi colab., în 1999 în fermele
familiale pentru creşterea taurinelor, au evidenţiat că dimensiunea medie a fermelor a fost de 181,7
taurine, din care 136,2 capete vaci, juninci şi viţele. În fermele de taurine studiate, suprafaţa medie a
pajiştilor naturale era de 138,8 ha, revenind 1,37 taurine/ha.
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și rezultatele obținute (cantitatea de produse sau încasările de numerar). O dimensiune optimă a exploatațiilor zootehnice arată o utilizare eficientă a resurselor și
obținerea unor producții performante și de calitate.
Politica Agricolă Comună (PAC) prin Programul Mansholt a propus măsuri de
ajustare a structurilor agrare, în vederea formării unor exploatații agricole de dimensiuni raționale (tabelul nr. 2) cu scopul obținerii de producții cu preț de cost
scăzut, limitarea excedentelor de teren agricol și reconversia forței de muncă din
agricultură.
Tabelul nr. 2
Dimensiunea exploatațiilor zootehnice, stabilită prin Programul Mansholt
Sectorul de producție

Dimensiuni rationale
(capete/exploatație)

Vaci de lapte

40-60

Bovine pentru carne

150-200

Porci la îngrășat
450-600
Sursa: Lăpușan A., Structuri agricole, Ed. Băneasa Print, București, 2002, p. 40.

În România, Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS) a propus dimensiunile exploatațiilor zootehnice (tabelul nr. 3) având la bază următoarele criterii:
• Gradul de intensificare, respectiv aportul de investiții pe cap de animal
conform căruia în ramurile agriculturii ce necesită investiții mai mari, dimensiunea
exploatației este mai mică;
• Condițiile pedoclimatice;
• Tehnologia de creștere și exploatare, unde dimensiunea exploatației este
mai mică în cazul sistemelor gospodărești, bazate pe tehnologii tradiționale.
Tabelul nr. 3
Limitele privind dimensiunea exploatațiilor zootehnice, propuse de ASAS
Sectorul de producție

Sistemul de creștere

Dimensiuni rationale
(capete/exploatație)

Vaci de lapte

Gospodăresc

5-10

Intensiv

100-200

Gospodăresc

15-20

Intensiv

500-1.000

Gospodăresc

20-30

Bovine pentru carne
Porci la îngrășat

Intensiv
1.500-2.000
Sursa: Fierbințeanu Gh., Ifrim D., Lazăr T., Evoluția și perspectiva agriculturii din România, Regia
Autonomă Monitorul Oficial, București, 1998, p.61.
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Dimensiunea exploatațiilor agricole din România este defintă de Legea nr.
166/2002 (tabelul nr. 4) pe baza unui criteriu unic, anume destinația producției.
Astfel, au fost legiferate două tipuri de exploatații agricole, respectiv comerciale
și familiale, cele comerciale fiind importante pe parte de subvenționare prin PAC.
Față de cele două variante prezentate anterior, dimensiunea exploatațiilor agricole
(legiferată) a avut la bază criteriul „minimului”, ca reflecție a numărului mare de exploatații de subzistență și semisubzistență. Din perspectiva PAC, această abordare
poate conduce la creșterea interesului exploatațiilor mici, familiale, în dobândirea
caracterului comercial în vederea creșterii gradului de accesare a subvențiilor.
Tabelul nr. 4
Dimensiuni minime pentru exploatațiile zootehnice comerciale
Sectorul de producție

Dimensiuni minime
(capete/exploatație)

Vaci de lapte

15

Taurine la îngrășat

30

Oi sau capre

300

Porci

100

Alte specii de animale

100

Găini autoare

2.000

Păsări pentru carne

5.000

Alte specii de păsări
1.000
Sursa: Legea nr. 166/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență 108/2001
privind exploatațiile agricole

În procesul de restructurare al exploatațiilor agricole, mare parte din presiunile de ajustare a structurii exploataţiilor se răsfrânge asupra fermelor mici, mai
puţin competitive, care fie își cresc productivitatea şi veniturile, fie își găsesc o ocupare alternativă.26
Exploataţiile care sunt supuse unor presiuni de ajustare a structurii, sunt cele
care nu pot concura cu întreprinderile agricole eficiente sau cu importurile de produse agricole, din țara respectivă. Odată cu utilizarea mai eficientă a resurselor şi cu
îmbunătăţirea tehnologiilor de producție, micii fermieri care nu reduc costurile de
producție se vor confrunta inevitabil cu presiunile asupra veniturilor. În fața acestor presiuni (și în absența unei protecții), nu au decât două opțiuni, ori să atingă
nivelul (inclusiv dimensiunea) producătorilor comerciali eficienți, ori să găsească
sursa unor venituri suplimentare.
Cervantes-Godoy, D., Brooks, J. (2008) - Smallholder Adjustment in Middle-Income Countries:
Issues and Policy Responses, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 12, OECD
publishing, Paris
26
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Statul poate interveni, cu ajutorul politicilor agicole, în consolidarea exploatațiilor agricole (atât vegetale cât și animale) prin măsuri directe și indirecte, care
prin efectele lor să stimuleze creșterea dimensiunii exploatațiilor agricole. Aici ne
referim la măsuri ce vizează piața funciară, organizarea și sistematizarea teritoriului, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, piața input-urilor și
ouput-urilor agricole cât și promovarea activităților nonagricole în vederea ocupării forței de muncă.
Inovarea și transferul tehnologic
Dezvoltarea zootehniei prin inovare și transfer tehnologic se constituie ca o acțiune
pe termen lung prin care se caută să se depășească problemele cu care se confruntă
acest important sector al agriculturii și societatea pentru a asigura viabilitatea economică și o stare bună a mediului înconjurător. Pentru România, ca stat membru al
Uniunii Europene, dezvoltarea zootehniei este necesară pentru a ajuta valorificarea
potențialului agricol prin obținerea unor producții performante, ocuparea forței
de muncă, dezvoltarea spațiului rural și nu în ultimul rând asigurarea securității și
siguranței alimentare a populației.
Inovarea, înseamnă o schimbare ce grăbește și îmbunătățește felul în care percepem, dezvoltăm, producem și accesăm noi produse și servicii. Inovarea este recunoscută ca o condiție esențială pentru succesul întreprinderilor și afacerilor asigurând creștere economică, sustenabilitate și competitivitate. Inovarea cumulează
implicări multiple variind de la guvernanți și oameni de știință până la executivi din
economie, specialiști în marketing și consumatori.
Sistemul de inovare reprezintă motorul dezvoltării societății cunoașterii și
este capabil să susțină performanța prin inovare în toate domeniile ce contribuie la
creșterea competitivității, la asigurarea bunăstării cetățenilor şi totodată să atingă
excelența recunoscută pe plan internațional.
În ultimii ani s-a intrat într-o altă perioadă de dezvoltare care nu se bazează
doar pe agricultură și industrie ci pe informație și cunoaștere, cunoștințele fiind
considerate esențiale pentru dezvoltarea economică a societății, pentru crearea
de avantaje competitive și menținerea pe piață. Se poate spune că este în curs de
apariție o nouă economie în care factorul-cheie al prosperității și creării de noi locuri de muncă îl constituie gradul de implementare a inovării, a noilor tehnologii,
respectiv, sporirea cantității de cunoștințe și a numărului de inovări. În această
direcție, trebuie să subliniem rolul deosebit de important al consultanței, care
reprezintă veriga de legătură între cercetare și producție și care realizează practic
transferul tehnologic, ținând cont de condițiile specifice fermei, precum și pregătirea profesională a fermierilor pentru a face față noilor tehnologii.
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Inovarea evidențiază nevoia unei mai bune corelări între cerere și ofertă, inclusiv rolul piețelor. Dezvoltarea se produce predominant prin inovare, atunci când
cercetarea și inovarea sunt orientate către piață iar piața este receptivă față de cercetare și inovare, cunoscând că acestea sunt singurele mijloace pentru dezvoltare
durabilă și creștere a competitivității.
Schimbările sistemului agroalimentar pe care le observăm, în special în faza
modernă, sunt emanații ale strategiilor inovatoare ale companiilor, respectiv a
unor instituții și organizații care aleg implementarea unui set de tehnologii inovative. Dezvoltarea lanțului de aprovizionare, urbanizarea și industrializarea
furnizării de intrări externe au determinat scăderea costului intrărilor de capital
(echipamente de irigații, semințe, îngrășăminte, insecticide, erbicide, tractoare,
combine etc.).
Dezvoltarea cercetării și creșterea varietății de produse au fost principalii factori care au contribuit la asigurarea necesarului de materii prime pentru sistemul
agroalimentar. Astfel au apărut soiuri de plante rezistente la secetă, soiuri rezistente la boli și dăunători sau rase de animale cu potențial biologic ridicat la care s-au
adăugat tehnologii moderne de creștere și exploatare. Aici trebuie menționat rolul
important al utilizării biotehnologiilor în ameliorarea genetică a animalelor.27
Cercetarea, care până acum s-a concentrat în principal pe segmentul agricol al
sistemului, trebuie să țină cont, în strategiile de cercetare, de întregul sistem agroalimentar. Acest lucru va face ca inovațiile tehnologice și cele de produse să conducă
la o producție profitabilă pentru agricultori.
Și în cazul tehnologiilor agricole, creștere treptată a salariilor combinată cu
o scădere a prețurilor capitalului fizic, a determinat o intensificare a capitalului
în amonte și în aval și o modernizare a productivității capitalului. De asemenea,
schimbarea tehnologică a fost determinată și de factorii din partea cererii, cum ar fi
cererea de produse noi, calitative, sigure și în cantități mai mari.
Inovațiile din domeniul ingineriei au fost fundamentale pentru sistemul agroalimentar deoarece au facilitat comerțul la distanțe mari. Pe de altă parte, a avut
loc creșterea dimensiunii fermelor de animale, amplasate în apropierea orașelor,
concomitent cu înființarea unor întreprinderi mari de procesare. La aceasta s-au
adăugat inovările din segmentul de înghețare și ambalare care au redus costul, au
crescut termenul de valabilitate și au mărit considerabil gama de proprietăți organoleptice a produselor prelucrate.
Preocupările legate de siguranța alimentară în rândul consumatorilor urbani au indus necesitatea unor tehnologii de monitorizare a siguranței alimentelor.
Astfel s-a implementat sistemul de monitorizare a trasabilității HACCP (Hazard
27
Alston, J. (2010), The Benefits from Agricultural Research and Development, Innovation, and Productivity Growth, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 31, Paris
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Analysis and Critical Control Point) în producția şi comercializarea alimentelor,
care pe baza identificării punctelor critice de control (PCC) ale procesului tehnologic, poate preveni, reduce sau elimina eventualele pericole.
Multe dintre tehnologiile prezentate au avut un caracter perturbator în sensul
că au schimbat fundamental și destul de rapid, structura spațială, organizatorică
sau industrială a sistemului, volumul său global și sezonalitatea acestuia.
Pentru guverne, marea provocare constă în susținerea strategiilor și investițiilor care duc la atenuarea riscurilor pe care le pot avea sistemele agroalimentare,
respectiv șocurile la schimbările climatice, degradarea solului, costurile cu energia
și tulburări socio-politice.
Specializarea fermei
Specializarea fermei și implicit a producției este necesară, din multe puncte de vedere, pentru cei care doresc cu adevărat o afacere în domeniul agriculturii. Gospodăriile care fac de toate (și cereale și legume și păsări și porc etc.) caracterizează
exploatațiile de semi-subzistență, care au drept scop completarea veniturilor familiei respective sau denotă reticența fermierului în a face investiții într-un domeniu
major, care să asigure comercializarea producției. O altă caracteristică a acestor exploatații, este că datorită complexității de probleme, legate de tehnologiile și utilajele diferite, dar și de aprovizionare și desfacere, sunt slab performante. Mai trebuie
menționate și calificarea și specializarea personalului, care nu pot fi la nivel ridicat
în toate domeniile.
Specializarea producției are avantajul că restrânge sfera de probleme și o canalizează într-o singură direcție și are drept consecințe facilitarea input-urilor și
output-urilor, planificarea și organizarea mai eficientă a activităților, precum și
creșterea competenței personalului, evitând suprapunerea unor acțiuni, problemele legate de diversitatea utilajelor și costurile de întreținere, sau utilizarea unor
tehnologii învechite.
Specializarea fermei trebuie să se facă ținând cont de condițiile pedo-climatice,
tradiție, experiență, oportunități și cerințele pieței, dar mai ales în contextul unor
forme asociative.
Asocierea
Asocierea sau cooperarea, reprezintă una din marile probleme ale agriculturii (și nu
numai) românești. Din păcate, la crearea acestei atitudini anti-asociative, pe lângă
problemele de educație și cultură a populației rurale, a contribuit și perioada de
comunism și reacția față de colectivizarea forțată, în dispreț total față de dreptul de
proprietate. La momentul actual, în toate țările avansate, la care ne face plăcere să
ne raportăm, cooperarea a reprezentat o etapă superioară în dezvoltarea economi-
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că, în care principiul competiției din capitalismului primitiv „câștigătorul ia totul” a
fost înlocuit de principiul „fiecare să facă ce știe mai bine și să câștige corespunzător
aportului său în organizație”. Dreptul de proprietate este respectat iar cooperarea
înseamnă că unități organizaționale separate și distincte, își unesc forțele pentru
a lucra împreună la atingerea unui scop mutual benefic, cum ar fi dezvoltarea unei
tehnologii noi, realizarea unui produs sau dezvoltarea și exploatarea unei oportunități de piață.
În domeniul exploatațiilor agricole, formele asociative poartă generic numele
de cooperative, deși în România această denumire renaște sensibilități și aversiuni față de vechile CAP-uri din perioada comunistă, însă titulatura este utilizată în
multe țări avansate cum ar fi Japonia, Franța, Germania, Danemarca s.a.
Cele mai întâlnite tipuri de cooperative în domeniul agriculturii, sunt:
• cooperative de producție, stocare și vânzare de produse agricole;
• cooperative de aprovizionare, care efectuează pentru membrii săi cumpărarea în comun a unor produse, materiale, utilaje, îngrășăminte, pesticide, medicamente etc.;
• cooperative pentru prestarea de servicii pentru membrii săi (mecanizare, îmbunătățiri funciare, fitosanitare, laboratoare sanitar-veterinare etc.);
• cooperative pentru lucrarea în comun a terenurilor, care au ca scop crearea
unor mari unități productive prin comasarea micilor exploatații individuale;
• cooperative pentru procesarea produselor primare.
Indiferent de natura și scopul cooperativei, pentru o bună funcționare, aceasta
trebuie să respecte cu strictețe pentru toți membrii săi, următoarele drepturi:
• dreptul de proprietate;
• principiul libertății de opțiune privind variatele relații de cooperare;
• dreptul de decizie pe baza votului proporțional sau pe baze contractuale;
• dreptul de a organiza și activități proprii.
În multe țări cu agricultură avansată, cooperativele funcționează cu bune rezultate, facilitând în special zona serviciilor, input-urile și output-urile, însă cele
mai de succes sunt asocierile cu integrare pe verticală.
Integrarea pe verticală
Acest sistem practicat și în România înainte de 1990, a fost dezvoltat și perfecționat în ultimii 30 de ani de țări precum Japonia, SUA, Franța, Germania s.a. Deosebirea este că în România înainte de 1990, integrarea se realiza pe o singură unitate,
în timp ce în țările amintite integrarea este consecința asocierii unor unități distincte.28
28
În ţările occidentale şi în SUA, unitatea productivă o reprezintă ferma particulară specializată
pe anumite secvenţe tehnologice. Toate aceste unităţi specializate sunt integrate la nivel superior
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În astfel de forme asociative se pleacă de la fermele specializate în producția
primară, se continuă cu prelucrarea, mergând până la desfacere. În acest sistem
sunt complementare principalele direcții de management agricol și anume, specializarea fermei, asocierea și dezvoltarea pe verticală cu diversificarea producției.
Astfel, fermele vegetale produc materiile prime pentru fabricile de nutrețuri iar
acestea asigură furajele pentru fermele de creștere a animalelor. Producția animalieră este prelucrată în abatoare sau fabrici de lactate și distribuită în lanțul de magazine al cooperativei. Toate operațiunile de aprovizionare, servicii de mecanizare și
automatizare, colectare, stocare și transport sunt asigurate de unitățile specializate
din cadrul cooperativei (Schița nr. 1).
Într-o astfel de structură asociativă se respectă dreptul de proprietate al fiecărei unități constituente iar relațiile sunt de tip contractual între unități, aplicându-se cel mai modern sistem managerial și anume managementul pe bugete, fiecare
unitate constituentă fiind un centru de gestiune, iar conducerea cooperativei are
rolul de a armoniza relațiile interioare, de a urmări realizarea parametrilor tehnico-economici, de a repartiza echitabil beneficiile finale și de a stabili și monitoriza
strategiile de dezvoltare și investițiile comune.
Trebuie să subliniem că acest concept, care abia în ultimele trei decenii a fost
promovat cu succes în agricultura modernă, a fost prefigurat la începutul secolului
trecut de marele filozof Rudolf Steiner, părintele agriculturii biodinamice. Concepția lui în ceea ce privește organizarea producătorilor în organizații sau asociații, a
fost că asocierea trebuie să fie inspirată din natură, unde organismele superioare
sunt formate din organe distincte morfo-funcțional care interacționează și per ansamblu asigură buna funcționare a unui organism viu ca un tot unitar, fiecare individ reprezentand „o cooperativă de organe și sisteme integrate, coordonate la nivel
superior de sistemul nervos”. Tot astfel, într-o asociere, fiecare unitate productivă
sau de servicii, reprezintă organele care interacționând armonic, asigură viabilitatea organizației. Plecând de la acest concept în 1926 a fost înființată în Germania
cooperativa Demeter prin care au fost asociați nu numai producătorii agricoli, dar
și consumatorii, care prefinanțau producția ce se realiza pe principiul agriculturii
biodinamice.
sub formă de holding sau diferite alte forme asociative, însă rămâne de bază principiul: „Fiecare să
facă ce ştie mai bine”. Astfel fermele vegetale produc materiile prime pe care la preiau şi le procesează
fabricile de nutreţuri combinate, fermele de reproducţie deţin animalele de prăsilă şi produc purcei
înţărcaţi, conform schemelor de hibridare cele mai moderne, care sunt apoi cumpăraţi de către fermele de îngrăşare unde are loc creşterea şi finisarea lor până la greutatea de sacrificare. Porcii ajunşi la
greutatea dorită sunt preluaţi de către abatoare unde are loc sacrificarea şi procesarea cărnii, care apoi
este vândută reţelei de supermarket-uri. Tot acest sistem se desfăşoară pe baze contractuale foarte
precise, între diferitele unităţi specializate, iar la nivelul superior al integratorului, se stabilesc strategiile globale, nivelele şi ritmicitatea producţiei, precum şi cota-parte de profit.
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Schița nr. 1: Exemplu de integrare pe verticală în sectorul creșterii porcinelor

În agricultura modernă, un astfel de concept poate fi dezvoltat sub diferite forme asociative, în funcțtie de scopul și posibilitățile membrilor asociați, însă nu este
de neglijat și rolul statului, care prin facilități legislative și financiare poate stimula
asocierea și acest model de management al afacerilor agricole.
În ceea ce privește managementul acestor forme asociative integrate trebuie
să menționăm că este total diferit de managementul unei singure unități. Managementul formelor asociative integrate trebuie să țină cont de specificul și interesele
unităților constitutente și are rolul de a armoniza relațiile de producție între unități, de a fluidiza fluxul produselor, de a finanța producțiile și a decide investițiile în
interes comun și de a repartiza în mod echitabil profitul.

Finanțarea sectorului de creștere a bovinelor
în perioada 2007-2017
Mariana Grodea

Încă de la început politica agricolă comună (PAC) și-a îndeplinit cu succes obiectivul
inițial, acela de a le acorda sprijin pentru venit fermierilor, iar plățile directe - parte esențială a PAC - au contribuit substanțial la realizarea veniturilor fermierilor,
garantând astfel, aprovizionarea cu alimente de bună calitate, sigure și la prețuri
accesibile a cetățenilor europeni
PAC a urmărit să consolideze competitivitatea și sustenabilitatea agriculturii
UE prin furnizarea de plăți directe destinate stabilizării veniturilor agricole și a finanțat proiecte care au răspuns nevoilor specifice fiecărei țări prin intermediul
programelor naționale de dezvoltare rurală.
România este una din țările care a beneficiat din plin de instrumentele PAC,
primind din 2007 și până în 2013 investiții de 10 miliarde de euro în sectorul agricol și în zonele rurale pentru a stabiliza veniturile fermierilor, pentru a moderniza
și a spori sustenabilitatea fermelor din România și pentru a asigura furnizarea de
alimente sigure, de calitate și la prețuri accesibile pentru cetățenii săi [1].
Înfiinţarea de exploataţii competitive şi retehnologizarea celor existente prin
atragerea investiţiilor şi folosirea fondurilor structurale în domeniul creşterii animalelor reprezintă o modalitate importantă de a solutiona poblemele deja existente la nivelul exploatațiilor de creștere a bovinelor. În același timp, dezvoltarea pe
termen lung a sectorului de creştere a bovinelor din România necesită și un nivel
corespunzător de formare tehnică și economică a fermierilor, o capacitate mai mare
a acestora în a utiliza cât mai efficient resursele pentru a-și spori competitivitatea și
performanțele în activitatea de producție.
În acest context, aderarea României la Uniunea Europeană a permis fermierilor români accesul la fonduri europene pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului, ca sprijin pentru asigurarea necesarului de consum al populaţiei cu produse
de origine animală din producţia internă şi în același timp crearea de disponibilităţi
pentru export.
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Măsurile de finanțare derulate prin PNDR 2007-2013 și PNDR 2014-2020 care
au ca obiective creșterea producției agricole, creșterea dimensiunii economice a exploatației și creșterea producției comercializate de fermieri pe piață în defavoarea
autoconsumului au vizat:
– îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole - Investiții în exploatații agricole (4.1.)
– îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mici dimensiuni și
creșterea orientării către piață - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (6.3.)
– creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație - Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri (6.1.)
În același timp, sectorul de creștere a bovinelor din România a beneficiat de
sprijin național prin intermediul programelor MADR, care au vizat [2]:
–– stimularea asocierii - ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de
răcire a laptelui, de care au beneficiat producătorii agricoli, crescătorii de animale
care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă constituită la nivelul unei comune (sursa de finanțare – bugetul
MADR). Valoarea totală a sprijinului financiar alocat doar pentru anul 2014 a fost
de 70879 mii lei (15885 mii euro), iar cuantumul a fost de maximum 5000 euro
(22310 lei) pentru fiecare formă asociativă. În această sumă sunt cuprinse costurile aferente achiziţionării, instalării tancului de răcire a laptelui cu o capacitate de
maximum 1000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare utilizării acestuia, precum şi asigurarea service-ului pentru o
perioadă de 12 luni de la instalare.
–– îmbunătățirea valorii genetice a efectivelor de bovine prin achiziționarea de rase specializate pentru creşterea producţiei de carne şi lapte precum
şi a calităţii acestora – ajutor de minimis pentru achiziționarea de juninci din rase
specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de
carne (sursa de finanțare – bugetul MADR). Suma maximă de care puteau beneficia
fermele românești a fost de maxim 15000 de euro/fermă, acordată pentru o perioadă de trei ani. Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutorul de minimis
este de: 5000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte; 6000 lei/cap junincă din
rasă de taurine de carne; 4500 lei/cap junincă din specia bubaline; 8000 lei/cap de
taur de reproducție din rase de carne
Resursele financiare necesare aplicării acestei schemei pentru s-au acordat
doar pentru anul 2016 și au fost de 18150000 lei (4018,9 mii euro) asigurate de la
bugetul de stat.
–– ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte şi carne de vită, din zonele defavorizate (sursa de finanțare – FEGA). Pentru anul de cerere 2013, suma
totală a fost de 132365650 lei (29665 mii euro)
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–– schema de ajutor de stat pentru acoperirea costurilor administrative
aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și a costurilor
aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului
genetic al șeptelului - Suma totală a fost de 7,24 milioane euro, din care 4,19 milioane euro pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 3,06 milioane euro
pentru ovine și caprine.
–– ajutoarele naţionale tranzitorii pentru exploatațiile de bovine se acordă
din bugetul de stat, prin bugetul MADR, pentru:
a) schemă decuplată de producție în sectorul lapte
b) schema decuplată de producție în sectorul carne
Așa cum se poate observa în tabelul 1 sectorul de creștere a bovinelor a beneficiat începând cu anul 2013 de ajutoare naționale tranzitorii, sprijin care va continua
doar până în anul 2020, dar acest sprijin va reprezenta, în anul 2020, doar 50% din
valoarea finanțării din anul de start 2013. Sumele alocate sectorului bovinelor din
bugetul national au fost alocate diferit, pe destinații, respective pentru sectorul
carne și pentru sectorul lapte.
Tabelul 1. Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT)
în sectorul de creștere a bovinelor – milioane euro

ANT total sector
zootehnic, d.c.
ANT Bovine, d.c.
ANT Bovine carne
ANT Bovine lapte

2013

2014

2015

2016

2017

270,0

216,7

203,2

189,6

176,1

192,0
155,0
37,0

154,2
124,6
29,6

144,6
116,8
27,8
Sursa: MADR

134,9
109,0
25,9

125,3
101,2
24,1

Perioada pentru care se acordă aceste ANT-uri este 2013-2020, iar ceea ce se
poate remarca este faptul că sumele alocate sectorului au scăzut constant în perioada analizată (2013-2017). De asemenea, se mai poate observa faptul că deși sumele
alocate sectorului de creștere a bovinelor au scăzut permanent în perioada 20132017, ponderea în total sector zootehnic s-a menținut constantă (71%). Comparativ, pe cele două sectoare, sectorul carne a beneficiat de o sumă mai mare, față
de sectorul lapte, ponderea alocării pentru sectorul carne bovine din total sector
bovine, în perioada analizată, reprezentând constant 81%.
Începând cu anul 2015, în vederea creșterii productivității, a menținerii producțiilor și diminuării riscului de abandon al activităților din sectorul zootehnic,
s-a introdus ca o nouă schemă de plată finanțată din FEGA (Fondul European de
Garantare Agricolă) și anume Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ), sprijin care se acordă
și în următorii ani, până în anul 2020 (tabelul 2).

406 / Caiet documentar 4 Agricultura
Tabelul 2. Sprijinul cuplat zootehnic (SCZ) în sectorul de creștere a bovinelor
– milioane euro

SCZ total sector zootehnic, d.c.,
SCZ Bovine, d,c,,
% bovine în total sector zootehnic
SCZ Taurine de carne
SCZ Vaci de lapte
SCZ Bivolițe de lapte

2015
102,4
80,8

2016
113,4
87,5

2017
151,7
104,5

2018
160,2
104,1

78,9

77,2

68,9

65,0

12,4
90,6
1,5

12,1
90,5
1,5

9,7
69,8
1,2

10,1
76,0
1,3
Sursa: MADR

Spre deosebire de alocărea financiară destinată Ajutoarelor Naționale Tranzitorii, care a scăzut permanent și care va dispărea complet în anul 20120, Sprijinul
Cuplat Zootehnic a crescut de la an la an de la 102,4 milioane euro în 2015, la 160,2
milioane euro în 2018 (+56%) și va continua să fie acordat până în anul 2020, cu
sume crescătoare față de anul 2015.
Deși sectorul bovinelor a avut alocată suma cea mai mare în perioada 20152017, ca pondere din total sector zootehnic, aceasta a scăzut de la 79% în 2015, la
65% în 2018, în favoarea sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor. Comparativ pe cele două sectoare (carne și lapte), deși sprijinul cuplat pentru vacile de lapte
a crescut de la 69,8 milioane euro, în 2015, la 90,5 milioane euro în 2018, ponderea
sprijinului pentru lapte în total bovine a rămas aceeași, respectiv de 87%, sprijinul
cuplat pentru taurinele de carne, din total bovine, reprezentând doar 13%.
În ceea ce privește evoluția numărului de animale pentru care s-a solicitat sprijin cuplat în perioada 2015-2017, așa cum se poate observa în figura. 1, la toate categoriile de bovine se înregistrează creșteri. Astfel, numărul vacilor de lapte pentru
care s-a solicitat sprijin a crescut de la 85,6 mii capete în 2015, la 213,1 mii capete
în 2017, al bivolițelor de lapte de la 4,4 mii capete, la 7,8 mii capete și al taurinelor
din rasele de carne de la 8,4 mii capete la 24,9 mii capete.
Figura 1. Evoluția numărului de animale din specia taurine pentru care s-a solicitat
sprijin zootehnic cuplat (mii capete)

Sursa: MADR
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Dar, dacă raportăm numărul vacilor de lapte pentru care s-a solicitat sprijin în
anul 2017, la numărul total de vaci de lapte la nivel național, observăm că ponderea
este de doar 18,2%, situație ce are explicația în faptul că condițiile de eligibilitate
au fost greu de îndeplinit pentru majoritatea fermierilor. Cu toate acestea, numărul
crescut al solicitărilor pentru acest sprijin la toate categoriile de bovine denotă interesul fermierilor, motivați fiind și de sumele foarte mari pe cap de animal (figura 2).
Figura 2. Evoluția sprijinului zootehnic cuplat e categorii de bovine (euro/cap de animal)

Sursa: MADR

Explicația sumelor descrescătoare pe cap de animal, în ceea ce privește sprijinul cuplat, la toate categoriile de bovine în perioada 2015-2018, provine din faptul
că a crescut foarte mult numărul animalelor pentru care s-a solicitat sprijin, vis-avis de sumele alocate acestor categorii, deși și acestea în creștere.
Ca o concluzie, se desprinde faptul că sectorul de creștere a bovinelor a beneficiat în perioada 2013-2017 de sume considerabile având ca sursă de finanțare
atât bugetul național, cât și surse europene și, începând cu anul 2015 din Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) fermierii români primesc o altă formă de
sprijin, respectiv Sprijinul Zootehnic Cuplat (SCZ). Așa cum se poate observa în
tabelul 3 sumele sunt crescătoare pe perioada analizată.
Tabelul 3. Sprijinul financiar acordat sectorului de creștere a bovinelor (milioane euro)
2013
2014
2015
2016
2017
ANT Bovine
192,0
154,2
144,6
134,9
125,3
SCZ Bovine
80,8
87,5
104,5
Ajutor minimis tancuri răcire
15,9
Ajutor de minimis pentru achiziționarea de
4,1
juninci din rase specializate
Ajutoarele specifice pentru producătorii de
lapte şi carne de vită, din zonele defa29,7
vorizate
Ajutor de stat pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și
4,0
menținerii registrului genealogic
Total
192,0
154,2
225,4
276,1
229,8
Sursa: MADR
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Se remarcă faptul că în anul 2016, fermierii din sectorul de creștere a bovinelor
au beneficiat de mai multe scheme de sprijin, față de anii anteriori, măsuri de finanțare, care încă nu s-au reluat nici în 2017 și nici în 2018.
În perioada 2007-2013, peste 8 miliarde EUR din fonduri publice (atât UE, cât
și naționale) au fost investite prin intermediul programelor de dezvoltare rurală
într-o gamă de activități diferite care sprijină producția agricolă și aduc beneficii
zonelor rurale ale României prin păstrarea diversității acestora și prin consolidarea
puterii economice, a bogăției culturale și a coeziunii lor sociale [3]
Investițiile efectuate în sectorul creșterii bovinelor de carne și lapte, prin
PNDR 2007-2013, pe ramuri agricole, respectiv animale ierbivore (cu excepția celor din sectorul laptelui), mixte (culturi+animale) și lapte și produse lactate arată
un interes crescut al fermierilor pe toate cele trei măsuri de finanțare (112„Instalarea tinerilor fermieri”, 121„Modernizarea exploataţiilor agricole și 142„Înființarea
grupurilor de producători”). Totuși, din punct de vedere al valorii publice contractate, comparativ, pe cele trei măsuri de finanțare, ponderea cea mai mare (46,2%)
se regăsește la exploatațiile mixte (culturi și animale) pe măsura 112 „Instalarea
tinerilor fermieri”, față de 3,7% la exploatațiile cu animale ierbivore sau 4,5% la
exploatațiile din sectorul laptelui (tabelul 4)
Tabelul 4. Valoarea publică contractată pe tipuri de măsuri de finanțare
prin PNDR 2007-2013 (milioane euro)

Măsura

animale ierbivore
Total, din
(cu excepția celor
care:
din sectorul laptelui)
milioane milioane
%
euro
euro

121 „Modernizarea
904,19
exploataţiilor agricole”
112 „Instalarea tiner326,20
ilor fermieri”
142„Inființarea grupu12,35
rilor de producători”

mixte (culturi+ani- lapte și produse
male)
lactate
milioane
euro

%

milioane
euro

%

56,67

6,3

32,21

3,6

67,76

7,5

11,93

3,7

150,85

46,2

14,72

4,5

0,16

1,3

0,23

1,9

0,96

7,8

Total

68,76
183,29
83,44
1242,74
Sursa: calculații după Raportul anual de progresie privind implementarea Programului Național de
Dezvoltare Rurală în România în anul 2014

În ceea ce privește numărul de proiecte depuse, pe cele trei măsuri, se poate observa în tabelul 5, că cele mai multe proiecte au fost depuse pe măsura 112
(12979 proiecte), comparativ cu măsura 121 (3088 proiecte) sau cu măsura 141
(62 proiecte).
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Tabelul 5. Numărul proiectelor finanțate prin PNDR 2007-2013
Total, din care:

animale ierbivore
mixte (culturi+ani(cu excepția
male)
celor din sectorul
laptelui)

lapte și produse
lactate

121 „Modernizarea
exploataţiilor agri3088
99
146
137
cole”
112 „Instalarea tine12979
332
6508
423
rilor fermieri”
142„Inființarea grupurilor de producă62
4
4
9
tori”
Sursa: Raportul anual de progresie privind implementarea Programului Național
de Dezvoltare Rurală în România în anul 2014

În cadrul măsurii 112, cele mai multe proiecte (50%) au fost depuse de fermierii din fermele mixte (6508), același interes manifestând fermieri din exploatațiile
mixte și pentru măsura 121, respectiv 146 proiecte.
De asemenea, în perioada 2007-2013, s-au mai făcut investiții pe măsura 141
– „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” în valoare de 388,2 milioane euro, dar în Raportul anual de progresie privind implementarea Programului
Național de Dezvoltare Rurală în România în anul 2014 nu există o defalcare a
investițiilor pe ramuri de activitate, ci doar o repartizare a investițiilor în funcție
de dimensiunea fizică a exploatației, respectiv dimensiune sub 5 ha; între 5-10 ha;
mai mare de 10 ha.
Efectele măsurilor de finațare în perioada 2007-2017 asupra dezvoltării
sectorului de creștere a bovinelor
Aderarea la Uniunea Europeană, a presupus exigenţe sporite pentru fermieri, în sensul că, etapizat, aceştia au trebuit să-şi adapteze producţia la standardele europene
de calitate. O parte însemnată, în principal cei cu exploataţii de mici dimensiuni,
datorită insuficienţei capitalului financiar și a unui management necorespunzător
nu au avut posibilitatea să facă investiţii în tehnologie (animale de rasă, nutriție,
utilaje), astfel că rămân necompetitivi faţă de fermierii din ţările vestice. Preţurile
neatractive ale laptelui la poarta fermei, lipsa abatoarelor locale de mici dimensiuni, unde aceştia să-şi poată sacrifica animalele, interdicţiile la export, ca urmare a
apariţiei de boli, asocierea scăzută în organizaţii puternice care să le reprezinte interesele, sunt alte cauze care au determinat mulţi fermieri să renunţe la activitatea
de creştere a bovinelor, fapt ce s-a reflectat în scăderea efectivelor, implicit a producţiei. Astfel, în perioada 2007-2016, atât efectivul total de bovine, cât și efectivul
matcă (vaci, bivolițe și juninci) a scăzut cu 25%
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Oferta de lapte din România este sezonieră, cu diferențe mari între sezoane,
iarna existând un deficit de 30-40% comparativ cu vara. Producția totală de lapte
de vacă și bivoliță a scăzut de la 54,9 mil hl, în 2007, la 40,6 mil hl în 2017 (-26%),
datorită, în principal, reducerii efectivelor de vaci în perioada menționată cu 25%,
respectiv cu 421 mii capete
În ceea ce privește producția medie de lapte pe cap de vacă, pe întreaga perioadă analizată, 2007-2016, România și-a păstrat neschimbată, ultima poziție în
rândul țărilor UE 28, fapt ce reflectă principala cauză a lipsei de competitivitate a
sectorului (3299 kg/cap ăn 2016).
Tendința de scădere a efectivelor de bovine în perioada 2007-2017, s-a reflectat și în scăderea producției totale de carne greutate vie cu 41,1%, de la 333,3 mii
tone în 2007, la 196,5 mii tone în 2017.
Totuși, în perioada 2007-2016, producţia de carne realizată în unităţi specializate (abatoare) a avut un trend ascendent, iar ca pondere a acesteia în total producţie destinată sacrificării pentru consum, a crescut de la 26,6% în 2007, la 57,1%
în 2016. Cu siguranţă vom asista şi în continuare la o creştere a producţiei de carne
abatorizată, având în vedere ca în ianuarie 2017 au intrat în vigoare prevederile
„Ordinului preşedintelui ANSVSA 140/2016 care stabileşte condiţiile minime de
funcţionare pentru abatoarele de capacitate mică” Prin acest act normativ s-a creat
posibilitatea înfiinţării unor unităţi de abatorizare locale de tipul centrelor de sacrificare/puncte de tăiere integrate în fermă, rezolvându-se problema distribuţiei
neuniforme la nivelul întregii ţări a abatoarelor autorizate sanitar veterinar, amplasate diferit de la judeţ la judeţ, care au fost construite fără a lua în considerare
numărul animalelor din zonă sau potenţialul strategic al zonei respective cu privire
la creşterea animalelor destinate sacrificarii, respectiv existenţa în apropiere a fermelor/exploataţiilor.
Totodată, se reduce, numărul de sacrificări neautorizate în gospodăriile populaţiei, la nivelul fermelor/exploatatiilor, sau la nivelul unor târguri de animale, în
condiţii de igienă precare, obţinându-se o urmărire mai bună a trasabilităţii cărnii
şi produselor de origine animală și evitarea răspândirii bolilor.
Colectarea laptelui constituie factorul decisiv în obţinerea profitabilităţii unei
unităţi de procesare și marea problemă încă insuficient rezolvată. Atât calitatea cât
şi cantitatea laptelui sunt însă afectate de gradul ridicat de fragmentare al producţiei de lapte, iar una dintre marile probleme ale colectării laptelui o constituie transportul. Astfel, se apreciază ca aproximativ 30% din prețul de achziție al laptelui
materie primă, îl reprezintă costurile legate de transport. În perioada 2007-2016,
dar mai ales după eliminarea cotelor de lapte din aprilie 2014, cantitatea de lapte
crud colectat pentru procesare de la exploataţiile din ţară a scăzut de la 11,7 mil
hl în 2007, la 9,8 mil hl în 2016 (-13,2%). Pe de altă parte, tot în aceeași perioadă,
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cantitatea de lapte crud importată a înregistrat o creștere semnificativă de la 0,4
mil hl în 2007, la 1,3 mil hl în 2016 (+197%).
Dimensiunea medie a unei exploataţii de vaci de lapte nu a evoluat semnificativ, pe parcursul perioadei 2007-2016, menţinându-se încă scăzută (2,33 capete/
fermă în 2016, faţă de 1,63 capete/fermă în 2007). Dar, ca fapt pozitiv, menţionăm
reducerea la aproape jumătate a numărului total al exploataţiilor, de la 1052028
în anul 2007, la 604473 în anul 2016 (-42,5%). Se mai poate remarca, majorarea
numărului fermelor comerciale (de peste 50 capete) de la 512 în 2007, la 1189 în
2016. Totuşi, ele deţin o pondere mică în total exploataţii (0,20%), deşi aici este
concentrat 11% din efectivul matcă.
Numărul relativ mare al fermelor mici de subzistență ce caracterizează sectorul de creștere a bovinelor diminuează performanța acestuia, datorită faptului că
acestor ferme le lipsesc, pe de o parte capitalul, iar pe de altă parte și o pregătire
corespunzătoare a fermierilor astfel încât aceștia să practice un bun management.
Aceste aspecte au ca rezultat obținerea de venituri mici în urma activității depuse.
În consecință, agricultorii din fermele de subzistenţă nu au, practic, nici motivaţia, nici capacitatea de a respecta standardele europene inclusiv pe cele referitoare
la calitatea mediului, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentară. Un alt aspect
deosebit de important este acela că, de regulă bolile animalelor apar în aceste exploatații mici iar impactul poate fi resimţit la nivelul competitivităţii întregului sector.
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V. RESURSA FUNCIARĂ.
FENOMENE EXTREME, RISCURI
ȘI PROVOCĂRI STRUCTURALE
(ANALIZE ȘI SOLUȚII)

Structura agrară actuală a României – o mare
(şi nerezolvată) problemă socială şi economică
a ţării
Păun Ion Otiman

Au trecut mai bine de două decenii de la primele reforme agrare româneşti şi cinci
ani de la aderarea României la UE, perioadă suficientă pentru a avea rezultate palpabile în agricultura ţării noastre. Doi indicatori economici, de maximă importanţă
pentru analiza dinamicii agriculturii, producţia medie de cereale pe 20 de ani şi
valoarea producţiei agricole, ne arată contrariul: agricultura românească, în ansamblul ei, ca efect al politicilor agrare promovate de toate guvernele României, nu
a avut o evoluţie pozitivă evidentă, ci, dimpotrivă, demonstrează stopare şi chiar
regres în mulţi ani, în cazul producţiei de cereale (Figurile nr. 1 şi nr. 2).
Cauze care au împiedicat aplicarea unui proiect agricol românesc
de lungă durată
Realităţile spaţiului rural românesc, după 20 de ani de reforme agrare, sunt prezentate în continuare, starea de azi a agriculturii şi spaţiului rural din România
fiind rezultatul evenimentelor şi acţiunilor politice, economice, juridice şi sociale
acumulate de-a lungul secolului al XX-lea, dar şi efectele politicii agricole actuale,
de după anul 1989.
Patru schimbări majore (se poate aprecia, patru fracturi ale structurilor agrare româneşti, în numai un secol – marea reformă agrară din anul 1921, reforma
agrară din anul 1945, colectivizarea agriculturii din perioada 1949−1962 şi efectele
aplicării Legii fondului funciar din 1991) au făcut imposibilă conceperea, dar mai
ales aplicarea unui proiect agricol românesc de lungă durată, asemeni majorităţii ţărilor (vest) europene. Schimbările majore, succesive de sistem au generat
instabilitate şi, ceea ce este mai grav, absenţa continuităţii, stabilităţii, durabilităţii
şi sustenabilitătii sistemului agricol naţional.
Efectele politicilor agricole (reforme, restructurări, ajustări) aplicate contradictoriu, lipsite de continuitate după 1989, au generat o agricultură fluidă, nestructurată, neperformantă, necompetitivă, neconcurenţială, majoritar de subzistenţă,
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precum şi trecerea de la unităţi agricole mari (IAS, CAP), caracteristice socialismului oriental, la unităţi agricole mici (asociaţii, societăţi) aflate în faza capitalismului
primitiv, pe o suprafaţă de peste 5 milioane ha.
Fenomene critice în spațiul rural românesc
Realităţile dominante ale spaţiului rural românesc sunt marcate de fenomene economice şi sociale grave (6,32), cele mai evidente fiind:
− dezagriculturalizarea, prin nelucrarea terenului arabil şi pârlogirea acestuia (circa 1,5−1,7 mil. ha/an), nefolosirea şi sălbăticirea pajiştilor naturale (peste
1−1,2 mil. ha), a plantaţiilor de pomi şi vie, folosirea numai a maxim 8−10% din
potenţialul de irigare al ţării;
– dezootehnizarea severă a agriculturii, prin scăderea drastică a efectivelor
de animale, pierderea potenţialului genetic al acestora, distrugerea majorităţii spaţiilor de producţie zootehnică etc.;
– deşertificarea fizică şi socială pregnantă a spaţiului rural, depopularea şi
îmbătrânirea accentuată a populaţiei rurale, reducerea calitativă şi profesională a
forţei de muncă agricole;
– existenţa şi persistenţa unor pungi imense de sărăcie severă, în extindere
în multe zone rurale ale României (vezi Figura nr. 6);
– economia rurală, preponderant agricolă primară, cu o pondere de circa
60% în structura acesteia (comparativ cu circa 14−15% în UE), are efecte negative
asupra gradului de ocupare al populaţiei rurale active, nivel redus de procesare a
materiei prime agricole şi, prin consecinţă, de formare a valorii adăugate şi de fiscalizare nesemnificativă a producţiei agricole şi alimentare;
– dispariţia cvasitotală a economiei rurale sociale (cooperaţia meşteşugărească, micile ateliere meşteşugăreşti şi de prestări de servicii rurale privat-familiale săteşti), fenomen care a trimis în şomaj sau la pensie anticipată circa un milion
de mici meseriaşi din populaţia rurală.
Din analiza cauzelor care generează nonperformanţa tehnică şi economică
în agricultură, rezultă faptul că se manifestă o penurie cronică în alocarea factorilor de producţie, alături de un management defectuos în majoritatea exploataţiilor
agricole şi a societăţilor comerciale agricole şi IMM procesatoare, precum şi deficienţe majore în managementul filierelor de preluare-stocare-procesare-comercializare a produselor agroalimentare (funcţionarea pieţei agricole).
Efectele penuriei de capital se concretizează în randamente agricole reduse,
comparativ cu cele din UE: 40−45% la producţia medie de cereale, 35−40% la valoarea producţiei agricole primare (800−900 €/ha în România, 1 800−2 000 €/ha în
UE), şi numai la circa 1 € producţie alimentară procesată, obţinută din 1 € producţie agricolă primară, comparativ cu 3−3,5 € în UE.
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Figura nr. 1 Evoluţia producţiilor medii la cereale în România, 1990−2011 (q/ha)

Figura nr. 2 Valoarea producţiei agricole în România, 1998−2009 (euro/ha)

Analiza datelor consumului agroalimentar românesc scoate în evidenţă aspecte negative din punct de vedere economic şi social, atât pentru agricultură, cât şi
pentru echilibrul economic general al ţării:
– ponderea cheltuielilor alimentare în cheltuielile totale ale populaţiei (circa
40−45%) se menţine la nivele extrem de ridicate, valori de două ori mai mari comparativ cu media UE25 şi de aproape 2,8–3 ori mai ridicate faţă de media UE15;
– deşi s-a redus semnificativ, de la 64,9%, în anul 2000, la 41%, în anul 2007,
ponderea autoconsumului alimentar este cea mai ridicată din UE27, fiind de peste
trei ori mai mare, comparativ cu ţările din UE15 (1);
– ca mărime absolută, consumul alimentar pe locuitor în România se află la
nivelul minim al subzistenţei, în anul 2009 fiind de 9,41 lei/zi (circa 2,24 €/zi),
situându-se cu mult sub mărimea consumului zilnic (de circa 2,2–2,5 ori mai redus)
din ţările cu consum alimentar mediu din UE;
– cheltuielile cu alimentele din import deţin o pondere mult prea ridicată, de neacceptat, pentru o ţară agricolă ca România (17,9% din consumul
alimentar şi 34,1% din cheltuielile băneşti pentru alimente).
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Valoarea facturii plătite de România pentru produsele alimentare importate a
ajuns la suma de 4,35 miliarde € în anul 2008. În deceniul 2000–2009, ponderea
mărfurilor alimentare importate în consumul alimentar al populaţiei României a
crescut de la 11,4% în anul 2000, la 25,1% în anul 2008, diminuându-se însă în
anul 2009, cu 3,3%, datorită scăderii consumului din import ca urmare a reducerii
veniturilor populaţiei.
Este important de cunoscut faptul că peste 60−62% din importurile alimentare
ale României le reprezintă produsele care ar putea fi obţinute în ţară: carne şi preparate din carne (peste 31−32% în ultimii ani), cereale şi făină de grâu (cu un maxim de
20% în anul 2003, dar şi 8% în anul 2007), soia şi şroturi de soia (aproape 50% din necesar după anul 2005, când s-a interzis cultivarea soiei MGO; între anii 2001−2004,
la soia şi şroturi balanţa comercială a fost excedentară), legume proaspete, fructe şi
flori (8−12% în fiecare an din perioada 2000−2009), zahăr, tutun, hamei etc.
Factorul limitativ al agriculturii româneşti îl reprezintă capitalul imobilizat
(activele) şi cel de exploatare: dotarea unui agricultor român este, în medie, de
16−17 ori mai mică faţă de cea a unui agricultor din UE (540 € imobilizări corporale/agricultor în România; 9 000−9 200 €/agricultor în UE); cheltuielile de exploatare la cereale în România reprezintă 50% comparativ cu Franţa, iar creditele bancare
acordate exploataţiilor agricole româneşti sunt de 15−16 ori mai mici, comparativ cu creditele acordate exploataţiilor agricole europene (110 €/ha în România şi
1 700−2 000 €/ha în UE).
Cu privire la apartenenţa României la ue şi cerinţele integrării,
compatibilizării şi convergenţei agriculturii româneşti în pac a ue
Decalajele de performanţă tehnologică, măsurate prin randamentul mediu de cereale la hectar, sunt evidente, nu numai prin nivelul scăzut al acestuia, ci şi prin
fluctuaţia şi instabilitatea accentuată. În ţări precum Franţa, Italia şi Spania se înregistrează un diferenţial anual maxim de producţie (diferenţa între producţia
maximă şi cea minimă anuală) la culturile de cereale, de circa 1 300 kg/ha, la o
producţie medie multianuală de 6 300 kg/ha (20,6%), iar în România diferenţialul
maxim este de 2 000 kg/ha, la o producţie medie multianuală de numai 2 770 kg/ha
(74,1%), fapt ce demonstrează, fără putere de tăgadă, nonperformanţele şi marile
fluctuaţii anuale agricole ale României.
Nonperformanţa producţiei agricole anuale este generată, în primul
rând, de dependenţa încă (prea) ridicată de condiţiile meteorologice anuale (meteo-dependenţa producţiei agricole), deoarece sistemele de irigaţii sunt, în
mare parte, degradate şi nefuncţionale, echiparea precară a fermelor cu instalaţii
de irigare şi costul ridicat al apei pentru irigat, dar şi datorită folosirii unor tehnologii agricole învechite, cu consum redus din input-urile care susţin performanţa
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(sămânţă de calitate, îngrăşăminte, substanţe de protecţia culturilor) şi cu echipamente tehnice depăşite din punct de vedere al consumului de energie şi al productivităţii. Seceta, cu frecvenţa din ce în ce mai mare, afectează producţia agricolă, mai
cu seamă în Câmpia Română, Dobrogea şi Moldova, zone unde se găsesc şi cele mai
întinse sisteme de irigaţii, construite în perioada 1960–1990, dar nefuncţionale
sau neutilizate de circa 20 de ani.
Analiza comparativă a nivelului actual de dezvoltare al economiei rurale
(9,10,20), în general, şi al economiei agroalimentare, în special, permite formularea câtorva întrebări:
– este compatibil nivelul actual al economiei rurale cu conceptul european de
dezvoltare rurală durabilă?
– nivelul actual al economiei rurale poate susţine un ritm accelerat de dezvoltare rurală durabilă în România?
– politica agricolă comună actuală şi cea pentru perioada 2014−2020, cu tendinţe evidente de plafonare a producţiilor agricole în Uniunea Europeană, poate fi
aplicată întocmai şi în România, a cărei agricultură, pentru atenuarea şi eliminarea
decalajelor de performanţă, ar trebui să se afle, în anii viitori, în maximă expansiune?
– structura agrară a României este comparabilă şi/sau compatibilă cu
cea a UE ?
La această ultimă întrebare dorim să răspundem în continuare.
Actuala stare a agriculturii româneşti, a spaţiului rural din ţara noastră, în
mare parte, este determinată de structura agrară a României, problemă economică
şi socială de maximă importanţă şi actualitate pentru România.
Efectele aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991 (caracterizată de majoritatea specialiştilor drept cea mai defectuoasă lege a reformei agrare din toate ţările
postcomuniste), a celorlalte legi funciare posterioare acesteia, a Legii de organizare
şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului şi, în mod deosebit, a Legii privatizării societăţilor comerciale agricole (fostele IAS) au condus la actuala structură
(agrară) a exploataţiilor agricole (Tabelele nr. 1 şi nr. 2).
Din prima lectură a repartizării exploataţiilor agricole pe clase de mărime reţinem, de la început, faptul că şi la capitolul „structura exploataţiilor agricole”, România deţine un „record” absolut în UE, adică are cea mai mare „dispersie” a mărimii suprafeţelor, de la câţiva ari, în cazul gospodăriilor de subzistenţă, până la zeci
de mii de ha (55,5 mii ha, cea mai mare exploataţie agricolă) în cazul celor 2 700
exploataţii capitaliste de peste 500 de ha, care deţin împreună 2,9 mil. ha teren
arabil (30% din suprafaţa arabilă a României).
Structura agrară actuală a României, după cum rezultă din datele Tabelului nr.
1, este formată din patru mari categorii de exploataţii (ferme, societăţi) agricole:

420 / Caiet documentar 4 Agricultura
Tabelul nr. 1 Structura agrară a României, 2012
Mărimea
Număr
Suprafaţa
Felul exploataţiei
%
(ha)
(mii)
(mii ha)
1. Gospodării nefinanţate
<1
2 740
71,1
5 073
2. Ferme de subzistenţă şi
1−10
1 044
27,1
3 108
semisubzistenţă
Ferme comerciale din care:
10−55 000
72
1,8
6 504
3. familiale
10−50
(60)
(1,5)
(1 494)
4. societăţi
100−55 000 (12)
(0,3)
(5 010)
TOTAL GENERAL
x
3 856
100,0
14 685

%
34,5
21,2
44,3
(10,2)
(34,1)
100,0

1. gospodării agricole nefinanţate, cu suprafaţă sub 1 ha sau mai mare de
un 1 ha, dar puternic fărâmiţată (neeligibile pentru finanţarea din bugetul agricol al
UE), în număr de 2,74 mil., deţin 5,07 mil. ha teren agricol format, în cea mai mare
parte, din grădini, păşuni şi fâneţe naturale. Suprafaţa gospodăriilor din această
categorie reprezintă circa o treime (34,5%) din suprafaţa agricolă a ţării, amplasată
pe soluri slab productive, geografic regăsindu-se, în cea mai mare parte, în zona de
deal şi munte;
2. ferme (exploataţii) de subzistenţă şi semisubzistenţă finanţate european,
în suprafaţă de 1−10 ha, în număr de 1,04 mil. (27,1%), deţinând suprafaţa de 3,10
mil. ha teren agricol (21,2%), produc, în marea lor majoritate, produse agricole primare pentru autoconsumul alimentar şi gospodăresc propriu (circa 25−30% din
consumul alimentar naţional, respectiv 4−4,5 mld. €/an). Din punctul de vedere al
contribuţiei la balanţa generală a consumului alimentar, importanţa fermelor de
subzistenţă şi semisubzistenţă este de netăgăduit. De altfel, noua politică agricolă
europeană, prevăzută prin mecanismul financiar european 2014−2020, susţine, în
continuare, finanţarea acestor exploataţii agricole.
Politica agricolă naţională faţă de acest tip de exploataţii, după părerea noastră, ar trebui să cuprindă trei direcţii de acţiune tehnică şi juridică şi de susţinere financiară:
– accelerarea comasării suprafeţelor, prin măsuri de susţinere economică
stimulativă şi prin reglementări juridice adecvate;
– creşterea suprafeţelor exploataţiilor şi a dimensiunii economice şi trecerea treptată a acestora în categoria exploataţiilor privat-familiale comerciale;
– consolidarea tehnică şi economică şi orientarea acestora spre legumicultură, viticultură, creşterea animalelor în zonele de deal şi munte, pentru a trece în
categoria de mărime economică peste 8 UDE.
Exploataţiile de subzistenţă şi semisubzistenţă, împreună cu gospodăriile nefinanţate (sub 1 ha), privite în peisajul agricol general al României, dau imaginea de
agricultură românească fărâmiţată. Într-adevăr, cele două categorii de exploataţii,
mici şi foarte mici, în număr de 3,78 mil. (98,2%), deţin mai mult de jumătate din
suprafaţa agricolă a României, 8,17 mil. ha (55,7%), dar formată, în cea mai mare
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parte, din terenuri cu potenţial agricol slab sau mijlociu şi pondere mare în categoria de folosinţă pajişti naturale (peste 4 mil. ha). În cazul exploataţiilor nefinanţate,
de subzistenţă şi semisubzistenţă, trebuie să facem o precizare importantă: cei care
susţin, în continuare, ideea conform căreia nonperformanţele agriculturii româneşti, după aplicarea reformei agrare postdecembriste, ar avea drept cauză principală fărâmiţarea excesivă a suprafeţelor agricole, urmăresc o ţintă clară, prin
care încearcă să justifice erorile majore de politică agrară a guvernelor României
sau să demonstreze „superioritatea” agriculturii colectiviste, caracteristică socialismului oriental, încercând să mascheze, în acest fel, nostalgia multor politicieni şi
manageri români după agricultura comunistă.
3. ferme (exploataţii) familiale comerciale, tipologic sunt caracteristice
exploataţiilor privat-familiale formate, susţinute şi consolidate în ţările UE, ca
efect al aplicării timp de peste 50 de ani a PAC (politicii agricole comune). În majoritatea ţărilor UE15, acest tip de ferme, cu mărimi între 10 şi 50 ha sau între 10
şi 100 ha în Anglia şi Franţa, deţine o pondere importantă în suprafaţa agricolă a
UE15. Cu foarte puţine excepţii, se găsesc ferme de peste 1 000 ha în Germania, pe
teritoriul fostei RDG, şi câteva latifundii în Portugalia şi Spania.
După cum s-a mai precizat, ca efect al aplicării reformei agrare după anul 1990,
fermele familiale comerciale, majoritare în UE, în România au cea mai mică pondere, atât ca suprafaţă (1,49 mil. ha, 10,2%), cât şi numeric (circa 60 000 exploataţii,
conform recensământului agricol 2011 şi a datelor APIA). Într-un cuvânt, tocmai
ceea ce în UE s-a promovat, susţinut şi dezvoltat, ferma privată de familie de
tip comercial, în România are cea mai slabă reprezentativitate şi continuă să fie,
prin toate politicile agricole aplicate până acum, nesusţinută, marginalizată. De ce?
Răspunsul este simplu: acest tip de exploataţie agricolă, datorită puterii economice
limitate a acesteia, nu generează susţineri politice şi sponzorizări electorale puternice, iar numeric (ca putere de vot, deci electoral) este nesemnificativ şi, în consecinţă, nu a intrat în vederile niciunui partid politic sau guvern pentru a fi susţinut.
4. ferme comerciale (societăţi capitaliste), cu suprafeţe agricole între 100
de ha şi 55 000 ha, în număr de circa 12 000 societăţi comerciale, societăţi şi asociaţii agricole, deţin o suprafaţă agricolă de 5,01 mil. ha, marea lor majoritate fiind
formată din teren arabil (circa 90%, peste jumătate din terenul arabil al ţării) şi
situată în cele mai favorabile zone agricole ale României.
Tabelul nr. 2 Structura exploataţiilor agricole româneşti pe categorii şi clase de mărime
Clasa de mărime a fermei (ha)

Nr. ferme
(mii)

% din nr. total Suprafaţa (mii % din total
ferme
ha)
suprafaţă

1. GOSPODĂRII NEFINANŢATE
<1

2 740

71,1

5 073

34,5
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Clasa de mărime a fermei (ha)

1−2
2−3
3−4
4−5
5−6
6−7
7−8
8−9
9−10
TOTAL 2
10−20
20−30
30−40
40−50
10−50
50−60
60−70
70−80
80−90
90−100
50−100
TOTAL 3
100−200
200−300
300−400
400−500
100−500
500−600
600−700
700−800
800−900
900−1000
500−1000
> 1000
TOTAL 4
TOTAL GENERAL

Nr. ferme
(mii)

% din nr. total Suprafaţa (mii % din total
ferme
ha)
suprafaţă

2. FERME DE SUBZISTENŢĂ ŞI SEMISUBZISTENŢĂ
386
37,1
556
264
25,2
643
157
15,0
538
94
9,0
415
57
5,5
309
35
3,4
227
23
2,2
172
16
1,5
136
12
1,1
112
1 044
27,1
3 108
3. FERME FAMILIALE
36
60,0
486
9
15,0
215
5
8,3
163
4
6,7
178
(54)
(90,0)
(1 042)
2
3,2
100
1
1,7
96
1
1,7
90
1
1,6
83
1
1,7
82
(6)
(10,0)
(452)
60
1,6
1 494
4. FERME COMERCIALE
4,8
40,0
685
2,2
18,3
533
1,3
10,8
453
0,9
7,5
396
(9,2)
(76,6)
(2 067)
0,6
5,0
350
0,4
3,3
251
0,3
2,5
216
0,3
2,5
213
0,2
1,7
178
(1,8)
(15,0)
(1 208)
(1,0)
(7,5)
(1 735)
12
0,3
5 010
3 856
100,0
14 685
Sursa: Recensământul agricol şi date APIA 2011.

17,8
20,7
17,3
13,4
9,9
7,3
5,5
4,4
3,6
21,2
32,5
14,4
10,9
11,9
(69,7)
6,7
6,4
6,0
5,6
5,5
(30,3)
10,2
13,8
10,6
9,0
7,9
(41,3)
7,0
5,0
4,3
4,3
3,6
(24,1)
(34,6)
34,1
100,0
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Figura nr. 3 a şi b
Situaţia ponderii exploataţiilor agricole din România, în anul 1921 şi 2011

Distribuţia societăţilor (fermele) comerciale din această categorie pe următoarele cinci clase de mărime este prezentată în Tabelul nr. 3:
Tabelul nr. 3 Clasele de mărime ale fermelor (societăţilor) comerciale.
Clasele, ha

Număr

%

Suprafaţa (mii ha)

%

100−500

9 200

76,6

2 067,0

41,3

500−1000

1 800

15,0

1 208,0

24,1

1 000−2 000

775

6,5

859,0

17,2

2 000−5 000

190

1,6

522,0

10,4

> 5 000

35

0,3

351,0

7,0

TOTAL

12 000

100,0

5 010,0

100,0
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Figura nr. 4 a şi b
Situaţia ponderii suprafeţelor agricole din România, 1921 şi 2011

Fermele (exploataţiile) agricole comerciale de tip capitalist pot fi grupate în
patru niveluri de mărime: mijlocii (100−1 000 ha), mari (1 000−2 000 ha), foarte
mari (2 000−5 000 ha) şi latifundii (peste 5 000 ha). Din acest punct de vedere, nu
există nicio diferenţă între structura agrară a României dinaintea reformei agrare
din anul 1921 şi cea actuală (Tabelul nr. 4).
Distribuţia marilor exploataţii este extrem de inegală din punct de vedere teritorial. În ordine descrescătoare, latifundiile foarte mari (peste 2 000 ha) deţin
ponderi deosebit de ridicate în judeţele Vaslui 44,4%, Călăraşi 30,4%, Ialomiţa
24%, Brăila 22,2%, Teleorman 18,8%, Tulcea 12,6%, Olt 12%, Giurgiu 10,5%, Iaşi,
Galaţi, Dolj 10%.
Tabelul nr. 4 Situaţia comparativă a ponderii exploataţiilor agricole
din România, 1921, 2011
Exploataţiile

Mărimea (ha)

Nr. exploataţii %
1921(1)
2011(2)

Suprafaţa %
1921(1)
2011(2)

mică

sub 10

92,1

43,8

98,2

55,7
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Exploataţiile

Mărimea (ha)

Nr. exploataţii %

Suprafaţa %

mijlocii

10−100

7,6

1,5

15,9

10,2

mari

peste 100

0,4

0,3

40,3

34,1

100,0
100,0
100,0
100,0
Sursa: V. Bulgaru, Reforma agrară din anul 1921, Timişoara, Editura de Vest, 2003;
Recensământul agricol, 2011.

Ceea ce trebuie reţinut, în legătură cu distribuţia teritorială a marilor exploataţii agricole, se referă la faptul că între ponderea ridicată a acestora în suprafaţa
agricolă teritorială şi harta sărăciei rurale severe (Figura nr. 7) este o corelaţie perfectă. În zonele unde se află ponderi ridicate ale marilor exploataţii agricole
se găsesc şi primele patru mari pungi, cele mai întinse, ale sărăciei rurale severe:
1. Moldova: Vaslui (44,4%); Iaşi-Sud (10,5%); Galaţi-Nord (10%); 2. Muntenia Sud-Est: Brăila (22,2%); Ialomiţa (20%), Călăraşi (30,4%); 3. Muntenia Centru-Sud: Teleorman (18,8%); Olt (12%); Giurgiu (10,7%); 4. Oltenia-Sud: Dolj
(10%). Procentele dintre paranteze reprezintă ponderea marilor exploataţii agricole (peste 2 000 de ha) în suprafaţa eligibilă (plăţi la ha APIA, 2011) din fiecare judeţ.
Comparativ cu gradul mediu de dezvoltare rurală al ţării al cărui indice este
25,6 (pe o scară de 75 de puncte), în zonele defavorizate, caracterizate de sărăcia
severă, acest indice are mărimea cuprinsă între 1,3 şi 29, cu o medie de 15,1.
Este firesc să ne punem întrebarea: cum se explică din punct de vedere economic, dar, în primul rând, social, această contradicţie flagrantă a economiei rurale
româneşti între performanţele tehnice şi economice ale societăţilor agricole, de regulă, unipersonale, care exploatează marile exploataţii agricole, şi
sărăcia extremă, severă, a populaţiei rurale de pe acelaşi teritoriu agricol
unde se află şi aceste exploataţii? Embrionul generator al acestor dezechilibre
sociale majore, extreme nu se află, oare, tocmai în politicile agrare promovate de
statul român după anul 1990? Nu cumva legea de privatizare a societăţilor comerciale agricole, fostelor IAS, şi legea de organizare şi funcţionare a ADS, au fost gândite şi întocmite tocmai pentru a crea posibilitatea apariţiei marilor latifundii şi a
favoriza formarea clasei de mari latifundiari, numeric extrem de restrânsă, circa
12 000 de persoane, dar deosebit de puternică şi influentă în societatea politică
românească? Legiuitorii români nu aveau şi alte soluţii posibile pentru o structură
agrară naţională echilibrată din punct de vedere economic şi social? Şi, evident, ultima întrebare: dacă statul român, decidenţii majori ai României (Parlamentul, Guvernul, Preşedintele, MADR), societatea civilă şi lumea rurală românească trebuie
să accepte şi să perpetueze, în continuare, această structură agrară în ţara noastră,
mai ales în condiţiile în care noul cadru financiar multianual european pentru agricultură, preconizat prin politica agricolă comună a perioadei 2014−2020,
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sancţionează din punct de vedere financiar marile exploataţii agricole prin
plafonarea plăţilor directe.
La aceste întrebări vom răspunde, în continuare, prin soluţii propuse. Comparativ cu alte state UE, de exemplu, Germania, Franţa sau Italia, latifundierea în
România este mult mai accentuată. Deşi în Germania sau Franţa exploataţiile gricole de peste 100 de ha deţin o pondere mai mare în suprafaţă agricolă utilă (52%
în Germania şi 55% în Franţa, comparativ cu România (34−35%), marea majoritate
a exploataţiilor agricole au suprafeţe între 100 şi 500 de ha (în Germania existând,
pe teritoriul fostei R.D.G., şi exploataţii de circa 1 000−1 500 ha, rezultate din divizarea în societăţi pe acţiuni privatizabile a fostelor IAS-uri est-germane).
Cum s-a ajuns la această structură agrară a României?
Vom prezenta în continuare câteva puncte de vedere. Una din erorile majore de
politică funciară are originea în modul în care s-a făcut privatizarea fostelor IAS,
prin legiferarea ADS-ului.
Pentru a vedea modul defectuos în care s-a legiferat ADS-ul, exemplificăm, în
paralel, atribuţiile acestui organism agricol guvernamental (deci politic) românesc
cu cele ale SAFER-ului francez. Structura care are drept corespondent ADS-ul din
România, în Franţa este SAFER-ul (Societate de Amenajare Funciară şi Dezvoltare
Rurală). Care sunt atribuţiile SAFER? În Franţa, conform legii de organizare, se pot
înfiinţa societăţi de amenajare funciară, pe o rază teritorială de activitate, în baza
legilor societăţilor comerciale, având ca bază de funcţionare atât cadrul general reglementat de legea societăţilor comerciale, cât şi statutul propriu.

Figura nr. 5 Zonificarea gradului de dezvoltare a spaţiului rural în România
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Figura nr. 6 Harta distribuţiei marilor exploataţii agricole (peste 2 000 ha) şi a zonelor de
sărăcie rurală extremă

În Franţa, SAFER-ul s-a constituit în vederea cumpărării de teren agricol şi
forestier sau de exploataţii agricole şi forestiere devenite libere sau puse în vânzare de proprietari (aflaţi în pragul pensionării sau a renunţării la exploataţii), iar
după amenajare sau reorganizare, prin creşterea suprafeţelor, comasare parcelară,
amenajare funciară destinate revânzării. După cum se poate observa din textul
pe care-1 regăsim în legea de organizare şi funcţionare a SAFER, aceste societăţi
nu sunt agenţii imobiliare şi nici administratorii guvernamentali ai domeniului
statului.
Societăţile SAFER cumpără teren agricol, forestier şi exploataţii agricole, funcţia lor principală fiind amenajarea şi reorganizarea exploataţiilor, prin creşterea suprafeţelor şi echiparea terenului, în vederea obţinerii de noi exploataţii
agricole, cu dimensiuni şi amenajări care să le aducă, prin exploatare, în zona de
profitabilitate. După amenajare şi reorganizare, exploataţiile agricole sunt destinate vânzării, în principal, către tinerii agricultori.
Legea 80–502/1980 cu privire la amenajarea şi echiparea (tehnică a) spaţiului
rural, precizează, în primul articol, faptul că: „amenajarea şi dezvoltarea economică
a spaţiului rural constituie o prioritate esenţială a amenajării teritoriului. În acest sens,
pentru a transpune în practică obiectivele politicii de amenajare şi dezvoltare rurală, sunt
precizate următoarele acţiuni concrete:
1. favorizarea utilizării tuturor resurselor (potenţialelor) naturale şi umane din
mediul rural;
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2. menţinerea şi dezvoltarea producţiei agricole în conexiune strânsă cu activităţile
neagricole;
3. asigurarea repartiţiei echilibrate a diverselor activităţi economice care să contribuie la dezvoltarea spaţiului rural;
4. folosirea cât mai completă a forţei de muncă rurală la locul habitatului;
5. încurajarea pluriactivităţii în zonele rurale, în care menţinerea activităţilor economice este esenţială;
6. dezvoltarea serviciilor în zonele rurale”.
Politica rurală franceză prevede programe speciale pentru revigorarea agriculturii montane şi a zonelor defavorizate. În Franţa, agricultura montană, prin
pluriactivitatea producţiei, folosirea forţei de muncă, întreţinerea şi conservarea
solului, protecţia şi înfrumuseţarea peisajului, este considerată activitate de interes
general, iar pentru viaţa montaniardă, o activitate economică de bază. Având în
vedere handicapul natural al fermelor din zona montană, sunt necesare programe
speciale de susţinere a activităţilor economice, în special agricole, cum este cazul
producţiei de lapte şi a activităţilor pastorale, prin programe de finanţare a investiţiilor, activităţilor de consultanţă, extensiune şi asistenţă tehnică, organizarea
grupurilor de producători, mai cu seamă în agroturismul şi silvoturismul montan.
Instrumentul legislativ fundamental al dezvoltării şi amenajării rurale îl constituie Legea cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea societăţilor de
amenajare funciară şi dezvoltare rurală (SAFER).
Principalele funcţii ale SAFER, prevăzute de lege, sunt următoarele (a se citi
cu atenţie şi compara cu funcţiile ADS, prevăzute de Legea 268/2001):
„1. instalarea, reinstalarea sau menţinerea agricultorilor în ferme;
2. creşterea exploataţiilor existente în limită de patru ori suprafaţa minimă de instalare, ameliorarea repartizării parcelare, îmbunătăţirea echilibrului economic;
3. salvgardarea caracterului familial al exploataţiilor agricole;
4. lupta contra speculaţiilor financiare;
5. conservarea exploataţiilor viabile existente;
6. punerea în valoare şi protecţia pădurilor”.
Rezultă că SAFER are un rol important în politica de constituire a exploataţiilor agricole privat-familiale, echipate şi modernizate, în vederea instalării agricultorilor tineri, capabili să facă agricultură performantă de tip comercial.
La sfârşitul anului 1999, Guvernul României adoptă OUG 198/1999, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
agricole sau terenuri aflate sub luciu de apă, legiferată în anul 2000 şi amendată substanţial de noul guvern instalat în anul 2001, prin Legea 268.
1. Este necesar să subliniem că ambele acte normative (OUG 198/1999 şi Legea 268/2001) prevăd o privatizare trunchiată, parţială a societăţilor comer-
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ciale din agricultură. Este vorba de privatizarea activelor societăţilor comerciale,
pământul (terenul agricol) rămânând, în continuare, în proprietatea privată sau
publică a statului român, prerogativele dreptului de proprietate fiind exercitate de
Agenţia Domeniilor Statului (ADS).
Agentul economic care cumpără acţiunile sau activele societăţii comerciale are
drept de preemţiune la concesionarea terenului de la ADS.
2. Pentru a urmări gradul de compatibilizare a legislaţiei în domeniul privatizării agriculturii, gestionării şi amenajării fondului funciar din România şi din Franţa,
vom prezenta, în continuare, în paralel, atribuţiile ADS şi SAFER.
Atribuţiile ADS (Legea 268/2001)

Atribuţiile SAFER (Legea 933/1962)

a. Exercitarea în numele statului a
prerogativelor dreptului de proprietate
asupra terenurilor cu destinaţie agricolă
aparţinând domeniului privat al statului.
b. Gestionarea şi exploatarea eficientă a
patrimoniului de stat, al cărui proprietar
mandatat este, precum şi privatizarea
societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2.
c. Administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat
al statului, aflate în exploatarea
societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic.
d. Concesionarea sau arendarea terenurilor
cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului
public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor
şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi
silvic.
e. Concesionarea sau închirierea bunurilor,
activităţilor şi serviciilor publice aflate în
subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor.

Art. L 141–1. Societăţile de amenajare
funciară şi de dezvoltare rurală cu capital social,
ale căror colectivităţi publice pot participa în
totalitate, se constituie în scopul de a achiziţiona
(dobândi) atât terenuri, exploataţii agricole sau
forestiere, puse în vânzare de către proprietarii
lor, cât şi terenuri necultivate, care sunt destinate
retrocedării după o eventuală amenajare. Aceste
societăţi au, în special, ca scop, mărirea suprafeţei
anumitor exploataţii agricole sau forestiere, puse
în vânzare de către proprietarii lor, cât şi terenurile necultivate, care sunt destinate retrocedării
după o eventuală amenajare. Aceste societăţi au,
în special, ca scop, mărirea suprafeţei anumitor
exploataţii agricole sau forestiere, facilitarea pregătirii terenului pentru cultură, instalarea sau
menţinerea agricultorilor în exploataţii şi realizarea de ameliorări parcelare.
Art. L 141–2. Sub rezerva dispoziţiilor articolului L 121–16, societăţile de amenajare funciară şi de dezvoltare rurală pot efectua, pentru
terţi, orice studiu referitor la amenajarea
funciară, la punerea în valoare a solului sau care
este asociat realizării de lucrări corespunzătoare,
în cadrul convenţiilor, ele pot converge spre operaţiile de amenajare funciară rurală menţionate
în art. L 121–1.
Art. L 141–3. Societăţile de amenajare
funciară şi de dezvoltare rurală pot, de asemenea, să
conducă operaţii destinate facilitării reorientării
terenurilor, clădirilor sau exploataţiilor, spre
folosinţe neagricole, atât în vederea favorizării
dezvoltării rurale, cât şi a protecţiei naturii şi
a mediului înconjurător.
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Atribuţiile ADS (Legea 268/2001)

Atribuţiile SAFER (Legea 933/1962)
Art. L 141–4. Societăţile de amenajare funciară şi de dezvoltare rurală pot, în egală
măsură, să conveargă spre crearea de asociaţii
sindicale de gestiune forestieră autorizate.
Parcelele cu perdele forestiere dobândite din
perimetrul unei asociaţii sau din perimetrul unui
proiect de amenajare funciară forestieră vor fi
retrocedate prioritar proprietarilor forestieri
implicaţi.
Art. L 141–5. Societăţile de amenajare
funciară şi de dezvoltare rurală pot, în condiţiile
stabilite de lege, să-şi aducă contribuţia tehnică
colectivităţilor teritoriale şi instituţiilor publice
care le sunt arondate, pentru punerea în aplicare
a operaţiilor funciare şi, mai ales, a drepturilor
de preemţiune ale căror titulari sunt aceste
colectivităţi sau aceste instituţii. În zonele montane aceste societăţi pot interveni în domeniul
terenurilor necultivate sau vădit subexploatate,
în condiţiile prevăzute la art. L 125–8.

După cum se poate observa, între cele două structuri nu există nicio compatibilitate tehnică, administrativă şi juridică, cu privire la funcţiile şi atribuţiile lor. Dacă
avem în vedere şi faptul că ADS-ul în România este, conform art. 4 al Legii 268/2001,
„instituţia de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, finanţată din surse extrabugetare, în subordinea MAPDR”, deci structură subordonată guvernamental, adică politic, iar SAFER în Franţa este societate
comercială privată cu capital mixt, constituită în vederea cumpărării de teren sau exploataţii agricole sau forestiere de la proprietarii de terenuri necultivate, în vederea
reamenajării, parcelării, echipării şi revânzării, deci o structură privată, reflectă
cu claritate marea discrepanţă, completa incompatibilitate a legislaţiei româneşti în
materie, comparativ cu legislaţia franceză, implicit cea comunitară.
În asemenea circumstanţe legislative, este explicabilă situaţia exploataţiilor
agricole din România, deoarece toate legile importante (Legea fondului funciar,
Legea arendării, Legea circulaţiei libere a terenurilor, Legea privind asociaţiile şi
societăţile agricole cu personalitate juridică 36/1991, Legea accelerării privatizării
55/1995, Legea 257/2006 etc.) mai degrabă au blocat şi încurcat procesul de formare şi consolidare a acestora conform politicii europene.
Structura agrară, constituită în anii perioadei de tranziţie, dominată de gospodării ţărăneşti, în mare parte de subzistenţă, alături de foste IAS-uri, societăţi,
asociaţii şi exploataţii agricole, organizate pe principiul fermelor private, s-a dovedit ineficientă sub aspectul alocării resurselor şi, ca atare, incapabilă să susţină un
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real proces de creştere economică. Necesitatea edificării unei noi structuri agrare
performante este evidentă în condiţiile noi, după aderarea la Uniunea Europeană.
A doua eroare are originea în modul în care s-au legiferat şi susţinut exploataţiile agricole prin OUG 108/2001.
În anul 2001, Guvernul României emite OUG 108 privind exploataţiile
agricole, un act normativ în totală contradicţie cu legislaţia şi practica în domeniu
a Uniunii Europene.
Începând chiar cu primul articol, în care se precizează „exploataţiile sunt forme complexe de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pământul,
animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar
(?!) în vederea executării de lucrări, prestări de servicii şi obţineri eficiente de
produse agricole”, apar trei teze totalmente greşite şi incorect formulate.
Prima eroare juridică se referă la teza cu privire la „forma complexă de organizare a proprietăţii”. De ce formă complexă de organizare a proprietăţii, când, în
general, în lume, exploataţia agricolă privat-familială se bazează pe proprietatea
funciară exploatată în regie proprie sau în arendă? Conform acestei formulări, formele simple de organizare a exploataţiilor agricole, adică cele care coincid cu proprietatea funciară, nu pot fi asimilate exploataţiilor legale, organizate în conformitate
cu legea.
A doua eroare a legii, cuprinsă în primul articol, se referă la formula promovată şi susţinută în legislaţia comunistă, fiind vorba de sintagma „sistem unitar”.
Acesta nu admite pluralismul formelor de organizare şi proprietate, precum şi soluţiile multiple, în funcţie de situaţiile concrete din ţară, regiune, sistem etc. Este clar
pentru oricine că iniţiatorul actului normativ, Guvernul României, prin Ministerul
Agriculturii, puternic conexat doctrinar la ideologia comunistă, a dorit, prin textul
legii, să promoveze sisteme unitare de exploataţii agricole, apropiate, din punct de
vedere structural şi organizatoric, de cele existente în agricultura României înainte
de 1989.
A treia eroare, cuprinsă chiar în primul articol, se referă la inversarea ordinii
de prioritate a obiectivelor pentru care se organizează şi funcţionează exploataţiile
agricole, astfel în vederea:
a. executării de lucrări;
b. prestării de servicii;
c. obţinerii eficiente de produse agricole.
Este clar, pentru oricine citeşte, că această enumerare nu este întâmplătoare.
Scopul principal, primordial al exploataţiilor agricole este realizarea produselor
agroalimentare şi numai în subsidiar acestea au ca scop comercial executarea de
lucrări şi prestarea de servicii. Obiectul principal, de executare de lucrări şi prestări de
servicii, îl au alte structuri agricole din spaţiul rural, respectiv societăţile comerciale
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de mecanizare (Agromec), de irigaţii etc. De aici, reţinem că autorul textului ori nu
a cunoscut ordinea de prioritate a obiectivelor exploataţiilor agricole, ori a fost un
specialist în deservirea agriculturii, dar nu şi un cunoscător al tehnologiilor agricole.
În legislaţia rurală franceză (Codul rural), exploataţiile agricole sunt definite
într-un mod mult mai larg şi mai simplu totodată: „Orice persoane fizice sau juridice
care exercită cu titlu obişnuit activităţi considerate agricole în sensul legii pot fi înmatriculate, sub declaraţia lor, într-un registru agricol”.
Legea defineşte „activităţile agricole” astfel (art. 311–1): „sunt considerate
agricole toate activităţile care corespund stăpânirii sau exploatării unui ciclu biologic de
origine vegetală sau animală şi constituie una sau mai multe etape necesare derulării
acestor cicluri ca activităţi exercitate de un agricultor care sunt în prelungirea actului de
producţie sau care au drept suport exploataţia. Activităţile agricole astfel definite au un
caracter civil”.
Este important, pentru compatibilizarea legislaţiei româneşti cu cea din UE,
să amintim ce prevede Codul rural francez cu privire la dimensiunile exploataţiilor
agricole din Franţa. În legea exploataţiilor agricole din Franţa se face referire la
suprafaţa exploataţiilor agricole, atât la suprafaţa minimă de instalare (a tinerilor
fermieri), cât şi la suprafaţa medie a exploataţiilor cu două unităţi de mână de lucru
(pentru o familie formată din soţ-soţie) şi la suprafaţa exploataţiilor familiale cu
răspundere personală.
Conform legii exploataţiilor agricole din 1985 (menţinută în vigoare şi în prezent), suprafaţa minimă naţională a exploataţiilor agricole este fixată la 25 ha.
În cazul instalării tinerilor agricultori, în conformitate cu art. 212−5 al Legii 93–
934/1993, suprafaţa minimă de instalare este fixată în schema directivei departamentale pentru structurile agricole ale fiecărei regiuni (zone) naturale şi a tipului
de exploataţie. Suprafaţa minimă de instalare nu poate fi mai mică de 50% din
suprafaţa minimă a exploataţiilor agricole, adică 50% din 25 ha, respectiv 12,5 ha,
în zonele agricole sau 30%, adică 6,25 ha, în zonele de munte sau defavorizate, dacă
aceste exploataţii sunt destinate policulturii sau creşterii animalelor.
Cu alte cuvinte, în Franţa, ţara care, după Marea Britanie, are cele mai mari exploataţii agricole din UE, suprafaţa minimă de instalare a unei ferme, aparţinând unei
familii tinere, poate fi de 6,25 ha în zona montană şi 12,5 ha în celelalte zone agricole.
Aplicând criteriul de definire a exploataţiilor agricole, promovat prin OUG
108/2001, la situaţia existentă în ţările Uniunii Europene, ar putea fi acceptate ca
exploataţii comerciale numai 1,3% din totalul exploataţiilor din Belgia, 7,3% din
Danemarca, 0,1% din Grecia, 3,5% din Germania, 2,4% din Spania, 9,6% din Franţa, 0,5% în Italia, 0,8% în Olanda, 1,3% în Austria, 1,2% în Portugalia, 15,8% în Marea Britanie, 2% din totalul exploataţiilor agricole pe ansamblul Uniunii Europene
(date conform Yearbook ’97, p. 320, 372).
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Ce spune OUG 108/2001, promulgată prin Legea 166/2002?
În capitolul 2 al legii, se dau următoarele dimensiuni ale fermelor, precum şi
facilităţile financiare pentru exploataţiile care le îndeplinesc:
– dimensiunile minime pentru exploataţiile agricole comerciale sunt: cereale,
plante tehnice şi medicinale în zona de câmpie – 110 ha, în zona de deal 50 ha; pajişti naturale cultivate şi culturi furajere în zona de munte – 25 ha; legume – 2 ha;
plantaţii de pomi şi pepiniere – 5 ha; căpşunerii, arbuşti fructiferi – 1 ha; plantaţii
de vii nobile, pepiniere şi hamei – 5 ha; sere şi solarii – 0,5 ha;
– exploataţiile agricole familiale vor fi stimulate pentru obţinerea producţiei
marfă şi pentru aplicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilităţi financiare şi subvenţii pe produs;
– lista produselor agricole, fondurile şi sursele de finanţare se aprobă anual de
guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plăţi
directe acordate producătorilor agricoli organizaţi în exploataţii agricole, pe perioada unui an de producţie;
– exploataţiile agricole comerciale beneficiază de facilităţi financiare din partea statului pentru investiţii, privind cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă, de
tractoare, utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, construcţii de spaţii de producţie,
de protecţia mediului, construcţii de adăposturi şi instalaţii zootehnice, sere, plantaţii de pomi, viţă de vie, hamei, căpşunerii şi altele asemenea;
– fondurile şi sursele de finanţare, precum şi modul de acordare a facilităţilor
care nu sunt reglementate expres prin acte normative speciale, se stabilesc anual
prin hotărâre a guvernului, înainte de începerea anului agricol;
– producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploataţii agricole,
pot beneficia de credit ipotecar, potrivit legii. Pentru garantarea creditului primit
pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de
depozit, precum şi terenuri agricole aflate în proprietate.
Analizând OUG 108/2001, atât în context european, cât şi doctrinar, ajungem
la concluzia că acesta a fost un act normativ incompatibil cu legislaţia europeană, anacronic, nerealist, şi cu consecinţe nefaste asupra vieţii rurale româneşti.
OUG 108/2001 este incompatibilă cu realitatea rurală europeană, deoarece,
aşa cum s-a precizat anterior, dacă s-ar aplica această ordonanţă, exploataţiile agricole din ţările UE nu ar putea fi calificate drept ferme comerciale decât în proporţie
foarte mică, de numai 2% în Uniunea Europeană.
Anacronic, deoarece în Uniunea Europeană, nu se mai practică aceste sisteme
de susţinere (sprijinire sau subvenţionare) a agricultorilor, excepţie făcând cazurile
când fermierii renunţă la cultivarea anuală sau multianuală a unor suprafeţe de
teren agricol (pârloage), pentru care primesc indemnizaţii de scoatere temporară
din cultură.
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OUG 108/2001 este nerealistă, pentru că suprafeţele prevăzute nu pot fi
atinse prin mecanisme de piaţă, ci numai prin forţarea proprietarilor de pământ de
a se asocia. De aici, rezultă cu claritate nostalgia iniţiatorilor acestui act normativ
faţă de agricultura socialistă a anilor 1945–1990.
OUG 108/2001, prin aplicarea sa forţată, a avut consecinţe grave asupra
spaţiului rural şi a exploataţiilor agricole formaliste de tip comercial.
Fiind frânat fenomenul de formare a fermelor (exploataţiilor) privat-familiale, după modelul european, mărimea suprafeţelor exploataţiilor,
conform OUG 108/2001, este în contradicţie şi cu Planul pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, în Programul SAPARD suprafaţele exploataţiilor fiind de 25 ha
la deal şi 50 ha la câmpie.
În acelaşi timp, prevederile Legii de privatizare a fostelor IAS-uri, după cum s-a
arătat anterior, a condus, în mare parte, la relatifundizarea României.
Încotro se îndreaptă agricultura României?
Având în vedere această legislaţie, este firesc să ne întrebăm: încotro se îndreaptă
agricultura României? Care este cea mai adecvată exploataţie în România? Ce fel de
politici agrare ar trebui să se adopte în viitor pentru a îndrepta agricultura României către o direcţie performantă, europeană ?
Punctul nostru de vedere cu privire la legile reformei exploataţiilor agricole
(OUG 108/2001 şi Legea 268/2001) este clar – acestea contravin evident căilor de
evoluţie fireşti ale exploataţiilor agricole, adică:
a. fiecare tip de exploataţie are loc în structura agrară;
b. fiecărui tip de exploataţie trebuie să i se găsească rolul său (comercial, tehnic de extensiune ştiinţifică, de subzistenţă, de rentă viageră etc.);
c. pentru fiecare tip de exploataţie trebuie găsite cele mai adecvate căi de susţinere financiară pentru a se aşeza pe principii de profitabilitate;
d. pentru fiecare tip de exploataţie trebuie găsit cel mai performant sistem
managerial.
e. pentru fiecare tip de exploataţie trebuie atinsă mărimea optimă, din punct
de vedere economic şi social.
Pentru exploataţiile agricole privat-familiale comerciale, trebuie găsite, din
considerentele prezentate mai înainte, mărimi realiste, posibil de împlinit într-un
orizont de timp acceptabil. În acest sens, considerăm că următoarele dimensiuni
sunt cele mai posibile de atins pentru fermele privat-familiale (Tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5 Dimensiunile fermelor privat-familiale
Ferme cerealiere şi culturi tehnice

30–50 ha

Ferme legumicole

3–5 ha

Ferme pomicole şi viticole

5–10 ha
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Ferme de porci

20–30 ha
20–40 capete
10–20 ha
10–15 capete
5–10 ha
5–10 capete
500–1 000 capete

Ferme de găini

10 000–20 000 capete

Ferme de oi, capre

500–2 000 capete

Ferme mixte (de câmpie)

20–30 ha

Ferme mixte (deal)

10–15 ha

Ferme mixte (montane)

3–5 ha

Ferme de vaci cu lapte (câmpie)
Ferme de vaci cu lapte (deal)
Ferme de vaci (montane)

Pentru atingerea acestor dimensiuni raţionale ale exploataţiilor agricole, sunt
necesare politici rurale coerente, care să susţină formarea şi consolidarea acestora.
În cazul societăţilor comerciale agricole, era necesară restructurarea prealabilă a acestora în ferme de dimensiuni privatizabile, cu acces şi facilităţi la privatizare a specialiştilor agricoli (Tabelul nr. 6).
Referitor la starea actuală a exploataţiilor agricole, la situaţia economică a acestora, considerăm că principalii factori generatori de criză care trebuie înlăturaţi din
sistemul agricol românesc sunt următorii: tehnologiile învechite (rudimentare);
randamentele scăzute; decapitalizarea gravă a agricultorilor; performanţele profesionale scăzute; echiparea tehnică insuficientă; favorizarea relatifundierii agriculturii în România; foarfecele preţurilor; infrastructura rurală precară, consultanţa
agricolă actuală birocratică şi neperformantă.
Tabelul nr. 6 Dimensiunile societăţilor comerciale din agricultură
Cereale (câmpie)

500–1 000 ha

Pomicultură, viticultură

20–50 ha

Vaci cu lapte

100–200 capete
80–150 ha teren

Taurine la îngrăşat

800–1 000 cap/serie

Porci la îngrăşat

1 000–5 000 cap/serie

Păsări

50–100 mii cap/serie

* * *
În concluzie, după părerea multor agricultori, oameni politici responsabili de
viitorul populaţiei rurale, a organismelor europene şi a specialiştilor români şi străini care au studiat fenomenul agrar românesc actual şi consecinţele sale economice
şi sociale, se impune o analiză profundă, privită din multiple puncte de vedere, cu
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privire la impactul actual şi viitor al structurilor agrare prezente în spaţiul rural, şi
mai cu seamă o strategie pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea acestei probleme a economiei rurale româneşti în ansamblul ei.
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Acapararea terenurilor – un fenomen global, european
și românesc (cauze, efecte și soluții)
Daniel Buda

Concentrarea terenurilor reprezintă o temă de mare interes atât la nivel global, european, cât și la nivelul țării noastre. Teme precum acapararea de terenuri și concentrarea terenurilor au fost multă vreme asociate cu țările din sudul planetei. Însă
la o privire mai atentă se poate observa că, de mai mulți ani, concentrarea terenurilor agricole este o realitate și în Europa, dar mai ales în România.
Cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri?
Concentrarea terenurilor se referă la situația în care comerțul cu terenuri agricole
este caracterizat de un ordin de mărime al achizițiilor de terenuri care nu este uzual
în Europa. Cifrele disponibile pentru 2010 indică faptul că, la nivelul UE-27, doar
3 % din exploatații dețineau deja controlul asupra 50 % din terenurile europene
utilizate în scopuri agricole și, în schimb, în anul 2012, 80 % din exploatații dețineau doar 12 % din terenurile agricole. Gradul de concentrare a terenurilor agricole
în Europa este similar distribuției neuniforme a proprietății funciare de exemplu
în Brazilia, Columbia și Filipine. Terenurile agricole nu sunt bunuri comerciale
obișnuite, deoarece solul nu poate fi multiplicat, iar accesul la acesta face parte din
drepturile omului. Tocmai în scopul unei mai bune monitorizări și control al acestui fenomen, a fost gândit un proiect de raport la nivelul Parlamentului European
referitor la „Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate
facilita accesul agricultorilor la terenuri?”.
Acest raport surprinde cauzele, dar și efectele acaparării terenurilor, oferind și
soluții pertinente. Astfel, în ceea ce privește efectele acestui fenomen, concentrarea terenurilor agricole în mâinile unui număr mic de actori este asociată cu efecte
sociale, culturale, economice și politice profunde în toate statele membre ale UE.
Efectele asupra agriculturii în Europa pornesc de la faptul că prețurile de achiziționare și de arendă ale terenurilor agricole au crescut în multe regiuni din Europa la
un nivel din cauza căruia numeroase exploatații agricole se află în imposibilitatea
de a se proteja de pierderea terenurilor luate în arendă sau de a-și extinde terenuri-
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le prin achiziționarea de terenuri, pentru ca exploatațiile lor să rămână viabile. Pe
lângă faptul că nu prea există terenuri pe piața funciară, prețurile de arendare nu
se mai orientează după producția agricolă care poate fi obținută. Așadar, cerințele
de capital sunt mult prea mari și mult prea riscante pentru agricultorii începători.
În ceea ce privește efectele asupra societății, concentrarea terenurilor afectează în
primul rând agricultorii și lucrătorii agricoli. Totuși, impactul se poate observa și
asupra societății în ansamblul său. Proprietatea este condiția ideală pentru gestionarea responsabilă a solului și pentru o exploatare sustenabilă a terenurilor. Aceasta promovează atașamentul și este un factor care încurajează oamenii să rămână
în regiunile rurale. O dispersie largă a proprietății este un principiu fundamental
esențial al economiei sociale de piață și reprezintă o condiție prealabilă importantă
pentru coeziunea socială în cadrul unei economii. Terenurile utilizate în scopuri
agricole nu sunt doar baza de neînlocuit pentru producția de alimente și furaje de
înaltă calitate, ci ele au și o semnificație deosebită pentru gestionarea resurselor de
apă, pentru biodiversitate și fertilitatea solului, deja afectate de schimbările climatice și eroziunea solului.
Motivele concentrării terenurilor în UE
În ceea ce privește motivele concentrării terenurilor în UE, acestea sunt multiple
și diverse. Achiziționarea de terenuri se numără printre cele mai bune și mai sigure posibilități de investiție și de câștig pentru investitorii din toată lumea, din
cauza cererii crescânde de alimente și furaje, de materii prime regenerabile pentru
industria combustibililor, cea chimică și cea textilă, dar și de combustibili nefosili.
Pe lângă concentrarea terenurilor, o altă amenințare vine din utilizarea terenurilor
în alte scopuri decât cel agricol, cum ar fi impermeabilizarea solului, urbanizarea,
turismul și proiectele de infrastructură.
Amploarea și viteza concentrării terenurilor sunt alarmante, în special în țări precum România, Ungaria și Bulgaria. Însă chiar și în Germania,
Italia și Spania aceste probleme nu sunt necunoscute. Multe state membre au recunoscut problema și încearcă să contracareze această tendință prin legislație. Însă
deseori apar conflicte cu una dintre cele patru libertăți fundamentale europene, și
anume libera circulație a capitalului. Această libertate fundamentală, care se aplică
în întreaga UE și include o interdicție a discriminării cetățenilor din alte țări ale UE,
întâmpină rezistență în contextul vânzării de terenuri agricole.
În România, peste 45% din terenurile agricole sunt deținute de cetățeni străini
Așadar, în prezent, în Uniunea Europeană are loc o acaparare a terenurilor
agricole, caracterizată de un anumit grad de posesiune a terenurilor de către cetățeni străini, de dobândirea controlului asupra unor suprafețe extinse de teren,
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precum și de nereguli care au însoțit diversele tranzacții funciare. În România, situația este mai mult decât alarmantă. Apreciez faptul că România se află în fața unei
chestiuni care ține de siguranța națională. Faptul că astăzi, în România, peste 45%
din terenurile agricole se află în mâinile străinilor este o situaţie care, pe termen
mediu și lung, ne va afecta în mod neîndoielnic. Bineînțeles că nu se poate pune
problema interzicerii tranzacțiilor de terenuri agricole către străini, deoarece acest
lucru ar contraveni tratatelor la care România este parte, însă consider că este necesară impunerea unor condiții asemănătoare celor din Franța, spre exemplu,
unde cumpărarea unui teren agricol este condiționată, persoana respectivă fiind nevoită să își demonstreze afinitatea față de zona în care cumpără
pământul, să demonstreze că a trăit zece ani în regiune, precum și intenția
de a face agricultură.
Concentrarea terenurilor a reprezentat o preocupare permanentă pentru mine,
iar în calitate de europarlamentar, alături de alți colegi din Comisia de Agricultură
și Dezvoltare Rurală am depus 25 de amendamente care au primit vot favorabil,
la raportul privind „Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum
se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri?”. Am solicitat în raportul doamnei europarlamentar Maria Noichl, votat în Parlamentul European, instituirea de
proceduri și condiții unice de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole la nivel european. De asemenea, am subliniat faptul că accesul la teren are un impact direct
asupra valorificării multor drepturi ale omului, precum și asupra Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene. Terenul agricol este cu atât mai important, cu
cât este principala sursă de producție a produselor alimentare și furajere. Organizarea deficitară în acest caz are legătură cu faptul că statele membre au sisteme de
reglementare diferite cu privire la drepturile cutumiare asupra terenurilor și proprietatea funciară, care sunt dificil de comparat. De asemenea, am subliniat faptul
că statele membre ar trebui să dețină responsabilitatea exclusivă asupra
politicii privind piața funciară. Nu trebuie uitat faptul că obiectivul politicii
agricole europene este de a conserva modelul agricol european, bazat pe o agricultură multifuncțională, caracterizată de exploatații familiale și cooperative care dețin capital, de o distribuție amplă a proprietății și de o structură agricolă diversificată, legată de locul de reședință, cu tradiții, certitudine juridică și responsabilitate.
Noua generație de fermieri și tineri care doresc să se implice în agricultură
aduce un suflu nou în domeniul inovării și punerii în aplicare a unor practici agricole sustenabile, iar absorbția instrumentelor financiare cu finanțare din PAC, în
special FEADR, ar putea asigura condiții favorabile pentru sprijinirea proiectelor
lor comerciale din domeniul agriculturii. Încurajarea tinerilor agricultori este consacrată în politica agricolă comună, al cărei scop este de a promova accesul acestora
la agricultura. Am solicitat o abordare cuprinzătoare, prin care să se permită
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tinerilor fermieri calificați, femeilor și persoanelor care doresc să aibă acces la agricultura să preia sau să înființeze ferme.
Pentru o administrare transparentă a terenurilor agricole, am solicitat Comisiei și statelor membre să asigure colectarea periodică de date în legătură cu
suma arendelor și prețurile terenurilor, achizițiile funciare de mare anvergură, încălcările drepturilor cutumiare asupra terenurilor și inflația
speculativă a prețurilor pentru toate vânzările și închirierile de terenuri
sau de cote de participare de către exploatațiile agricole. De asemenea, să
creeze un temei juridic pe baza căruia să se asigure, periodic, strângerea de date de
calitate comparabilă în legătură cu suma arendelor și prețurile terenurilor pentru
toate vânzările de terenuri sau de cote de participare de către exploatațiile agricole
din toate statele membre.
Nu în ultimul rând, am recomandat Comisiei să stabilească un serviciu de
observator pentru colectarea de informații și date privind nivelul de concentrare a terenurilor agricole în întreaga Uniune, înregistrând prețurile,
precum și comportamentul de piață al proprietarilor și locatarilor, precum și observarea pierderii a terenurilor agricole din cauza schimbărilor
de utilizare a terenurilor, evoluția fertilității solului și a eroziunii terenurilor și emiterea de rapoarte periodice. Consider că statele membre ar trebui să
comunice în mod regulat și Comisiei informații cu privire la legislația lor națională
privind terenurile, schimbările de utilizare a terenurilor și în primul rând, cazurile
care implică achiziții de terenuri speculative. De asemenea, Comisia este responsabilă cu înființarea unui grup de lucru la nivel înalt pentru a examina problema
concentrării terenurilor agricole și să efectueze un studiu cu privire la impactul pe
care măsurile de politică luate de UE și statele membre le au asupra concentrării
terenurilor și a producției agricole, precum și analizează riscurile pe care le prezintă concentrării terenurilor pentru aprovizionarea cu alimente, ocuparea forței de
muncă, mediul, calitatea solului și dezvoltarea rurală.
Politica funciară este în esență o problemă pentru statele membre și are un
impact considerabil asupra competitivității exploatațiilor agricole pe piața internă. Consider că politica funciară trebuie să contribuie la asigurarea unei distribuții
largi, corecte și echitabile a proprietății funciare și accesul la terenuri. Am atras
atenția asupra funcției importante sociale a proprietății funciare și de gestionare a
lungul generațiilor, având în vedere faptul că o pierdere a fermelor și a locurilor de
muncă va duce la colapsul agriculturii europene și dispariția zonelor rurale, și astfel
la schimbările structurale, care nu sunt de dorit pentru societate în întreg.
Prin amendamentele depuse, am mai solicitat Comisiei să încurajeze împărtășirea celor mai bune practici din domeniul legislațiilor naționale pentru a identifica
măsuri de garantare a terenurilor agricole și a activităților agricole și să se asigure

442 / Caiet documentar 4 Agricultura

că beneficiarii ajutoarelor financiare directe sunt exclusiv fermierii activi. Pe lângă
concentrarea terenurilor, o altă amenințare vine din utilizarea terenurilor în alte
scopuri decât cel agricol, cum ar fi impermeabilizarea solului, urbanizarea, turismul
și proiectele de infrastructură.
Am solicitat Comisiei să examineze toate domeniile de politică pentru a stabili
dacă acestea promovează sau împiedică concentrarea terenurilor agricole în UE în
vederea pregătirii viitoarei PAC şi am recomandat Comisiei convergenta plaților în
sensul eliminării decalajelor între plățile la ha în statele membre, condiție esențială
pentru o viitoare analiză a pieței funciare la nivel UE.
Fermele familiale au un rol esențial la scară mică pentru viața rurală, deoarece
acestea joacă un rol activ în structura economică a zonelor rurale prin conservarea
patrimoniului cultural și menținerea vieții rurale, susținerea vieții sociale, utilizarea
durabilă a resurselor naturale. De asemenea, asigură producerea de alimente sănătoase și de înaltă calitate. Am atras atenția atenția asupra problemelor care apar în
transferul fermelor de la o generație la alta, cu referire specială la transferul fermelor
în afara familiei, și am recomandat ca statele membre și Comisia să colecteze date
cu privire la acest fenomen și de a crea cadrul legal pentru a aborda aceste probleme.
De asemenea, statele membre au un rol important în modelarea politicii de
piață a terenurilor în așa fel încât să permită accesul la proprietate sau posesiune în
condiții financiare adecvate pentru agricultură și monitorizarea prețurilor terenurilor agricole și a chiriilor. Am solicitat, în plus, ca tranzacțiile pe terenurile agricole
să fie supuse unei proceduri ex ante, verificarea conformității în ceea ce privește
legislațiile naționale funciare, care se va aplica și fuziunilor, divizărilor și înființarea
de fundații. Consider că ar trebui să existe controale mai stricte privind contractele
de închiriere, o cerință de a raporta nereguli, precum și posibilitatea de sancțiuni,
din moment ce închirierea este adesea primul pas spre cumpărare. Îndemn statele
membre să se asigure că politica de leasing include cerința ca locatarii să se angajeze în agricultură. Nu în ultimul rând, consider că politica de piață a terenurilor ar
trebui să contribuie la evitarea stabilirii unor poziții dominante pe piețele funciare.
Prin amendamentele depuse, Parlamentul European încurajează statele membre să utilizeze instrumentele de reglementare a pieței terenurilor, care sunt deja
utilizate cu succes în unele state membre și în conformitate cu dispozițiile Tratatului UE, cum ar fi: acordarea de licențe de stat a vânzărilor de terenuri și închirieri,
drepturi de preempțiune, obligații pentru locatarii să se angajeze în agricultură, restricții privind dreptul de cumpărare de către persoane juridice, plafoanele privind
numărul de hectare care pot fi cumpărate, preferința pentru agricultori, indexare a
prețurilor, cu referire la veniturile agricole.
Am subliniat faptul că sistemele judiciare naționale trebuie să protejeze drepturile tuturor părților în vederea unor nereguli cu contracte de închiriere, precum
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și că autoritățile naționale ar trebui să ia măsuri pentru a elimina lacunele din legislațiile naționale care fac abuz de contract, existent. Comisia are un rol esențial,
iar în colaborare cu statele membre și cu părțile interesate, va publica un set clar și
cuprinzător de criterii, inclusiv tranzacții de terenuri agricole pe piețele de capital,
care să asigure condiții echitabile. De asemenea, aceste norm ear trebui să le indice clar statelor membre ce măsuri de reglementare a pieței funciare sunt permise,
ținând seama de interesul public și de cele patru libertăți ale Uniunii Europene, cu
scopul de a asigura simplificarea achiziționării de terenuri de către agricultori pentru activități agricole și silvicole.
Acapararea terenurilor reprezintă, fără îndoială, un fenomen alarmant pentru
multe state membre. Astfel, statele ar trebui să recurgă la instrumentele pentru reglementarea pieței funciare care deja sunt utilizate cu succes în unele state membre,
în conformitate cu dispozițiile din tratatele UE, cum ar fi obligația de aprobare
de către stat a vânzării și arendării terenurilor, drepturile de preemțiune,
obligația arendașilor de a practica agricultura, limitarea dreptului de achiziționare de către persoane juridice, plafoanele pentru numărul de hectare
ce poate fi cumpărat, favorizarea agricultorilor, planificarea utilizării terenurilor, indexarea prețurilor în funcție de veniturile exploatației. Doar
prin schimbul de bune practici și prin voința autorităților se poate gestiona acest
fenomen care la ora actuală, pune în pericol securitatea națională, dar și siguranța
alimentară a multor cetățeni.

Înregistrarea terenurilor în cadrul Programului național
de cadastru și carte funciară 2015–2023
Radu Codruț Ștefănescu

Programul național de cadastru și carte funciară.
Context, măsuri strategice
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) se află pe drumul
împlinii unui obiectiv de importanță națională ce are ca scop înregistrarea tuturor
proprietăților din România într-un registru unic la nivel național.
Pentru realizarea acestui obiectiv, ANCPI, unică autoritate în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, înființată în anul 2004, a întreprins de-a lungul anilor eforturi susținute pentru crearea și gestionarea sistemului unitar obligatoriu de
evidență a tuturor imobilelor din România.
Realizarea acestui obiectiv a necesitat numeroase măsuri legislative și operaționale, doarece ANCPI a primit responsabilitatea de a crea sistemul real şi unic
de cadastru și carte funciară, din perspectiva importanței naționale a acestuia, dat
fiind faptul că prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, s-a instituit obligativitatea ca acest sistem unic să înlocuiască sistemele de evidență a
imobilelor folosite în provinciile istorice ale României de peste 100 de ani, caracterizate prin reglementări și efecte diferite, respectiv:
– sistemul cărților funciare reglementat de Decretul-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, aplicat în Transilvania și
nordul Bucovinei;
– sistemul Registrelor de Transcripțiuni Inscripțiuni, aplicat în zonele de sud
și est ale României.
Pentru a se crea acest sistem unic la nivel național, au fost realizate proceduri unitare de înscriere a proprietăților în cartea funciară, la cererea cetățenilor,
însă această modalitate de înscriere nu poate asigura crearea unei baze complete a
proprietăților, deoarece s-a dovedit a fi un proces lent, costisitor pentru cetățeni,
ineficient pentru zonele rurale, ca urmare a stadiului și modalității de punere în
aplicare a legilor de restituire a proprietăților, lipsei planurilor parcelare etc.
Date fiind aceste aspecte, a fost necesar ca ANCPI să realizeze o strategie care
să asigure dezvoltarea sistemului unitar integrat de cadastru și carte funciară, prin
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accelerarea înscrierii proprietăților din întreaga țară în acest registru unic și totodată, să răspundă nevoilor concrete de dezvoltare economică și socială ale României în perioada următoare.
Unica soluție, care a fost aplicată și în alte state din Europa, pentru a asigura o
evidență cadastrală completă a imobilelor s-a dovedit a fi înregistrarea sistematică
a acestora, precum și conferirea statutului care să permită ANCPI luarea măsurilor
legislative, operaționale și financiare necesare accelerării înscrierii proprietăților în
cadastru și cartea funciară.
Conștientizarea de către factorii de decizie a importanței creării unui inventar
complet al imobilelor din România a condus la stabilirea statutului ANCPI de instituție publică ale cărei venituri proprii sunt utilizate pentru finanțarea PNCCF și la
promovarea măsurilor care să asigure atingerea acestui obiectiv.
Ca urmare a acestor demersuri, în anul 2015, prin Hotărârea Guvernului nr.
294/2015 s-a aprobat Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023
(PNCCF), acțiunile și sumele necesare implementării acestuia.
Scopul PNCCF este, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, înregistrarea sistematică, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor
din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului
cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților
administrativ-teritoriale (UAT) din mediul urban și rural, prin finanțarea lucrărilor
de înregistrare sistematică din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene
nerambursabile.
Astfel, aproximativ 1,2 miliarde de euro sunt alocate realizării PNCCF, din care
aproximativ 900 de milioane euro sunt din veniturile proprii ale ANCPI și peste
312 milioane euro din fonduri externe nerambursabile.
De asemenea, în vederea sprijinirii programelor naționale de dezvoltare în domenii prioritare, precum agricultura și infrastructura, au fost promovate măsuri
legislative prin care s-a prioritizat înregistrarea sistematică a anumitor categorii de
imobile, având în vedere interdependența realizării acestor programe cu înscrierea
în prealabil a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Sprijinul acordat ANCPI în promovarea acestor măsuri s-a datorat faptului că
realizarea unui sistem complet de evidență a imobilelor din România are rolul de a
contribui la siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare, la implementarea
schemelor de plăți în agricultură și nu în ultimul rând la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în agricultură și reducerea termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură strategică națională.
Atingerea obiectivului finalizării înregistrării tuturor imobilelor din România
până în anul 2023 a impus stabilirea unor direcții strategice de acțiune care să asigure realizarea acestuia în perioada limitată de timp preconizată.
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Măsurile strategice și acțiunile luate de ANCPI, pentru îndeplinirea acestui
obiectiv, pe baza cadrului legal existent s-au concretizat în următoarele:
1. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT,
prin finanțarea acestor lucrări de către ANCPI, din venituri proprii. Această modalitate presupune contractarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică
pentru toate imobilele din unitatea administrativ-teritorială (UAT) și implementarea contractelor;
2. Finanțarea de către ANCPI, din venituri proprii, a lucrărilor de înregistrare
sistematică contractate de primării, pe sectoare cadastrale (n.r. prin sector cadastral de înțelege o diviziune tehnică teritorială delimitată prin elemente stabile în
timp). Măsura are ca scop creșterea acoperirii geografice a zonelor cadastrate, prin
accelerarea înregistrării sistematice a imobilelor din mediul rural, preponderent
agricole și cu proiecte de infrastructură în derulare, în baza contractelor de finanțare încheiate de primării cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;
3. Contractarea de către ANCPI, prin finanțare din fonduri structurale și de
investiții, a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate imobilele din 660 de
comune ale României, ca urmare a alocării fondurilor structurale nerambursabile
obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020. ANCPI, în calitate de
beneficiar va realiza contractarea serviciilor de înregistrare sistematică și va gestiona derularea acestor lucrări, în parteneriat cu oficiile de cadastru și publicitate
imobiliară implicate;
4. Cofinanțarea de către ANCPI, din venituri proprii, a lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de către unitățile administrativ-teritoriale la nivel de
sector cadastral sau la nivel de UAT. Măsura presupune alocarea de fonduri de către ANCPI pentru sprijinirea UAT-urilor care derulează astfel de proiecte cu fonduri din bugetele proprii. Contractarea și gestionarea contractelor este realizată de
UAT-uri, acestea beneficiind de cofinanțare după finalizarea lucrărilor și deschiderea cărților funciare.
Pentru a asigura o implementare optimă a PNCCF, cadrul legislativ pentru realizarea procesului de înregistrare sistematică a fost îmbunătățit în permanență,
pe baza experiențelor acumulate în derularea lucrărilor, atât reglementările din
Legea nr. 7/1996 cât și din actele normative subsecvente fiind simplificate pentru
a asigura reglementarea realităților constatate în teren. Au fost astfel elaborate
specificații tehnice cadru pentru realizarea înregistrării sistematice1, proceduri și
documente necesare demarării și derulării în condiții optime a lucrărilor, precum:
1
Specificaţii tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat
de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, nr. 357/2018 și Specificaţii tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate
prin ordinul directorului general al ANCPI, nr. 1427/2017.
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procedura de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică, regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, ghiduri și instrucțiuni cu caracter de îndrumar pentru a facilita realizarea
acestor lucrări de către persoanele fizice/juridice autorizate ce vor fi contractate
de către primării etc.
Totodată, pentru a se asigura gestionarea eficientă și funcționarea modernă
prin servicii electronice, sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară
(eTerra) care gestionează înscrierile privitoare la imobile și proprietari, provenite
din înregistrarea la cererea persoanelor interesate și din înregistrarea sistematică,
a fost dezvoltat și modernizat pentru a permite orientarea acestuia spre client. S-au
creat condiții pentru accesul la platforma și la serviciile online ale sistemului informatic unic la nivel național, principalilor utilizatori ai informațiilor gestionate de
acesta (notari publici, persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experți
judiciari etc.), precum și altor autorităților și instituții publice2.
Modalitățile de finanțare și de realizare a Programului național
de cadastru și carte funciară
PNCCF se derulează la nivelul întregului UAT sau al sectorului cadastral, se finanțează din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile (POR
2014-2020, Axa prioritară 11) și din bugetele locale ale primăriilor, dar lucrările
se derulează conform unei proceduri unice reglementată de lege, care presupune
implicarea cetățenilor, autorităților publice centrale și locale, oficiilor de cadastru
și publicitate imobiliară, notarilor publici etc.
Datorită măsurilor luate de ANCPI în ultimii trei ani, precum majorarea sumelor destinate lucrărilor de cadastru general și simplificarea legislației, numărul
proprietăților înregistrate prin PNCCF a depășit la data de 28.01.2019, cifra de
1.185.000, peste un milion de cărți funciare fiind deschise doar în ultimii trei ani.
• Realizarea de către ANCPI, din venituri proprii, a lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de unitate administrativ – teritorială
ANCPI a asigurat, în perioada 2015 – 2018, prin finanțare din venituri proprii,
derularea de lucrări de înregistrare sistematică atât în unitățile administrativ-teritoriale în care acestea au fost inițiate anterior anului 2015, prin proiectul pilot cu
Banca Mondială, cât și în unități administrativ-teritoriale din mediul rural, contractate de ANCPI în cadrul PNCCF.
2
Art. 3 alin.(6) al Legii nr. 7/1996 prevede: „În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile
publice centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari,
persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, precum şi
executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi
serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin al
directorului general al Agenţiei Naţionale.”
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• Finanțarea de către ANCPI, din venituri proprii, a lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate pe sectoare cadastrale
Această măsură vizează finanțarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare
sistematică contractate de UAT-uri la nivelul de sector cadastral, pentru a contribui
la sprijinirea agriculturii, infrastructurii și economiei în general.
Legea prevede finanțarea a două modalități de realizare a acestor lucrări și anume:
a) Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pe sectoare cadastrale
Fac obiectul finanțării în cadrul acestei măsuri, imobilele din sectoare cadastrale situate în extravilan sau din sectoare cadastrale care cuprind imobile
din extravilan și din intravilan, ce includ terenuri agricole care fac obiectul plăților prin APIA, precum și terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructură
de interes național (autostrăzi, rețele electrice – stâlpi LEA, rețele de transport gaz
etc).
Pentru finanțarea acestor lucrări, începând cu anul 2016, ANCPI a alocat sume
egale unităților administrativ-teritoriale eligibile, după cum urmează:
– în anul 2016 suma alocată/UAT a fost de 135.000 lei, bugetul total fiind de
87 milioane lei;
– în anul 2017 suma/UAT a crescut la 150.000 lei, bugetul total alocat fiind de
170 milioane lei, iar
– în anul 2018 suma /UAT a fost de 155.000 lei, bugetul total fiind de 457
milioane lei;
– în anul 2019, suma /UAT va fi de 160.000 lei, bugetul total prevăzut fiind de
aproximativ 580 milioane lei.
Pentru a încuraja primăriile să încheie contracte de finanțare, pentru efectuarea
lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral, în ultimii trei
ani, au fost transmise îndrumări acestora, prin intermediul oficiilor teritoriale și au
fost organizate numeroase întâlniri cu Prefecturi, Asociația Comunelor și Orașelor
din România, Asociația Municipiilor din România, pentru sprijinirea activă de către
acestea a acțiunilor de conștientizare a primarilor cu privire la necesitatea și importanța derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral.
Aceste eforturi s-au întreprins și datorită faptului că pentru a beneficia de finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, se impune parcurgerea unor etape
procedurale obligatorii, constând în:
– încheierea de către primării a contractelor de finanțare multianuale cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial în baza unei proceduri de finanțare aprobată prin ordinul directorului general al ANCPI3;
Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016.
3
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– încheierea de către primării a contractelor de servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică cu persoane autorizate să execute lucrări din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei; specificațiile tehnice care stau la baza
achiziției serviciilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale sunt aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;
– solicitarea decontării lucrărilor de înregistrare sistematică, care se realizează după înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și
deschiderea cărților funciare din sectorul/sectoarele cadastrale contractate.
b) Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din
domeniul public și privat al statului, deținute de administratorii bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituții publice centrale,
respectiv a următoarelor categorii de imobile:
– terenuri agricole din domeniul public și/sau privat al statului, situate în extravilan;
– suprafețe terestre și acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă și
plajele din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
– imobile supuse procedurilor necesare trecerii terenurilor proprietate publică a statului în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură, ce fac obiectul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.
• Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de
unitate administrativ–teritorială, finanțate din fonduri structurale și de investiții
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire
și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din
România”. Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 - „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul va fi implementat în perioada 2018–2023, în 660 de UAT-uri rurale din 40 de județe (sunt exceptate județul Ilfov – care este situat într-o zonă
dezvoltată și Municipiul București, fiind zonă urbană), care acoperă suprafața de
5.758.314 ha și are ca scop înregistrarea sistematică gratuită a tuturor imobilelor din UAT-urile selectate.
Bugetul total al proiectului este de 312,8 mil euro, din care 85% este asigurat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 15% prin contribuție națională.
Proiectul este destinat să răspundă obiectivelor Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 și are ca scop stimularea economiei rurale, încurajarea creșterii și dezvoltării sociale a zonelor selectate, facilitarea dezvoltării
infrastructurii și promovarea incluziunii sociale.
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Selectarea UAT-urilor4 din zonele rurale a fost realizată de o comisie interministerială, abilitată de lege, în baza unor criterii de prioritizare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 și Programul Operațional Regional 2014-2020:
a) unități administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de
infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016;
b) unități administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii;
c) unități administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Criteriul are în
vedere zone cu comunități rome, precum și zonele defavorizate.
Conform programării activităților, proiectul va fi implementat în 3 etape:
– Înregistrarea sistematică în 201 UAT-uri, care a demarat în anul 2018
– Înregistrarea sistematică în 300 UAT-uri și
– Înregistrarea sistematică în 159 UAT-uri care vor demara în anul 2019.
• Cofinanțarea de către ANCPI, din venituri proprii, a lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de către unitățile administrativ-teritoriale la
nivel de sector cadastral sau la nivel de UAT
Unitățile administrativ-teritoriale care au demarat ori intenționează să demareze lucrări de înregistrare sistematică din venituri alocate în bugetul local cu
această destinație, sunt sprijinite de ANCPI prin cofinanțarea acestor lucrări în
condiții prevăzute expres de Legea nr. 7/1996.5 Suportarea de către ANCPI a unei
4
Lista celor 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României stabilită de Comisia interministerială fost aprobată prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al directorului general
al ANCPI nr. 6962/1743/389/1522/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 962
din data de 05 decembrie 2017 și poate fi consultată pe site-ul ANCPI www.ancpi.ro la adresa http://
www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Lista_UATs-29.11.pdf
5
Art. 9 alin. (29)–(34) al Legii nr. 7/1996 reglementează modul de cofinanțare a lucrărilor de
înregistrare sistematică: „(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează
şi lucrările de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale.
(30) Valoarea cofinanţării este în cuantum fix de 60 lei/carte funciară.
(31) În situaţia în care lucrările de cadastru sistematic contractate, în condiţiile alin. (29), de unităţile
administrativ-teritoriale au o valoare inferioară celei stabilite la alin. (30), Agenţia Naţională va deconta o
sumă fixă, care nu poate depăşi valoarea contractului.
(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (31) se face de către Agenţia Naţională, în limita
bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei
proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(33) Plata prevăzută la alin. (29) - (32) se aprobă de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale,
la solicitarea expresă a unităţii administrativ-teritoriale, cu menţionarea sumei care se solicită a se deconta.
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităţilor administrativ-teritoriale ulterior
înfiinţării cărţilor funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărţi
funciare, în aplicarea situaţiilor particulare prevăzute la alin. (30) şi (31).”
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părți din costurile lucrărilor, ori chiar plata integrală a acestora, va stimula autoritățile locale să eficientizeze procesul de înregistrare sistematică, pe de o parte, iar
pe de altă parte va încuraja primăriile să participe la realizarea PNCCF, știind că vor
putea recupera investiția făcută.
Peste 30 UAT-uri au formulat solicitări de aprobare a cofinanțării lucrărilor de
înregistrare sistematică.
Stadiul Programului național de cadastru și carte funciară 2015–2023
Ca urmare a implementării de către ANCPI a tuturor acestor măsuri financiare,
operaționale și legislative, în ultimii trei ani, a fost accelerată implementarea PNCCF și s-a realizat o creștere semnificativă a numărului proprietăților înscrise în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară, numărul proprietăților înscrise gratuit pentru cetățeni în sistem prin procesul de înregistrare sistematică (cadastru
general), majorându-se semnificativ, conform graficului de mai jos.

La sfârșitul lunii decembrie 2018, erau finalizate lucrări de înregistrare sistematică prin înregistrarea gratuită pentru cetățeni a tuturor imobilelor din 59
UAT-uri, în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală de
801.315 ha, în condițiile în care, anterior anului 2015 au fost finalizate lucrări de
înregistrate sistematică în 7 unități administrativ-teritoriale, astfel cum atestă și
graficul de mai jos
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În ceea ce privește lucrările în derulare, la data de 31.12.2018 erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2398 UAT-uri, cu o suprafață estimată de
5.026.192 ha, conform graficului următor.

Distribuirea geografică a lucrărilor de înregistrare sistematică se poate vedea
în harta următoare.
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Unitățile administrativ-teritoriale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare
sistematică și stadiul de progres al lucrărilor sunt prezentate pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.
Înregistrarea terenurilor agricole în cadrul Programului național
de cadastru și carte funciară 2015-2023
Înțelegând necesitatea înregistrării terenurilor agricole, în considerarea importanței pentru fermierii care beneficiază de subvențiile alocate acestora în cadrul
politicii europene agricole comune, ANCPI și-a stabilit ca obiectiv strategic finalizarea înregistrării, până în anul 2020, a tuturor terenurilor agricole care fac obiectul
subvențiilor agricole. În vederea realizării acestui obiectiv, acțiunile desfășurate de ANCPI s-au concretizat în identificarea și implementarea mijloacelor legale
și financiare necesare înscrierii, cu prioritate, prin PNCCF a terenurilor care fac
obiectul subvențiilor APIA, deoarece UAT-urile care beneficiază de finanțarea din
veniturile proprii ale ANCPI, a lucrărilor de înregistrare astfel contractate, au obligația includerii cu prioritate în sectoarele cadastrale a terenurilor agricole ce fac
obiectul subvențiilor APIA.
Ca urmare a acestor măsuri, la finalul anului 2018, din totalul de 9,5 milioane
ha de terenuri agricole ce fac obiectul subvențiilor APIA, au fost înregistrate în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară 3,72 milioane ha (39%) și sunt în
contractare lucrări de înregistrare sistematică pentru încă aproximativ 4,10 milioane de ha (43%), cu termen de finalizare sfârșitul anului 2019 ceea ce reprezintă
aproximativ 82% din totalul suprafeței subvenționate.
De asemenea, având în vedere necesitatea clarificării situației tehnico-juridice a imobilelor din domeniul public și privat al statului, au fost create condițiile
înregistrării sistematice cu prioritate a terenurilor agricole din domeniul public și
privat al statului situate în extravilan.
Acțiunile ANCPI pentru implementarea acestor măsuri s-au concretizat până
la această dată în finanțarea din venituri proprii a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale care includ imobile din domeniul public și
privat al statului, ce acoperă suprafața de 537.869 ha și care includ terenuri agricole.
Administratorii bunurilor din domeniul public/privat al statului, care beneficiază de finanțare pentru contractarea serviciilor de înregistrării sistematică a acestor terenuri sunt:
– Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru suprafața de
203.333 ha;
– Agenția Domeniilor Statului și Academia de Științe Agricole și Silvice” Gheorghe Ionescu Șișești”, pentru suprafața de 315.433 ha și respectiv 19.103 ha.
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Factori de risc care ar putea tergiversa sau bloca realizarea
Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
Înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România într-un registru unic la nivel național, prin PNCCF, reprezintă un obiectiv de importanță națională la a cărui
realizare trebuie să contribuie toate entitățile din România. Crearea unui inventar
complet al imobilelor și proprietarilor este extrem de importantă și influențează
pozitiv dezvoltarea economiei, infrastructurii și agriculturii la toate nivelurile, precum și siguranța circuitului civil al acestora, prin clarificarea regimului juridic al
proprietăților imobiliare publice și private.
Realizarea acestui obiectiv major pentru ANCPI și pentru societatea românească, într-o perioadă limitată de timp, impune participarea activă și colaborativă a tuturor „actorilor” implicați în acest proces: primării, care administrează la nivel local
situația terenurilor, autorități și instituții publice centrale și locale ce dețin imobile
care fac obiectul înregistrării, executanți ai lucrărilor de înregistrare sistematică și
nu în ultimul rând cetățenii, care sunt beneficiarii direcți ai acestui Program. Realizarea înregistrării sistematice constituie un proces complex, etapizat, de durată și
orice deficiență apărută în funcționarea lui normală va determina blocaje și întârzieri care implică consumuri suplimentare de resurse umane și financiare pentru
toate părțile.
Finanțarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică, din venituri
proprii, care reprezintă două treimi din bugetul PNCCF, constituie una din premisele asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, astfel că, orice eventuale modificări
ale sistemului de finanțare a ANCPI vor avea impact imediat asupra Programului
național.
În contextul experienței acumulate de ANCPI pe parcursul dezvoltării sale ca
instituție publică și al „lecțiilor învățate” până acum în realizarea înregistrării sistematice, exemplificăm ca fiind semnificative în tergiversarea/blocare acestor lucrări,
următoarele aspecte:
a) schimbarea politicii guvernamentale în domeniul realizării cadastrului în
România, ca urmare a modificării priorităților strategice și pierderea de către ANCPI a gestionării veniturilor proprii pentru implementarea PNCCF;
b) dificultățile pe care le poate întâmpina ANCPI în asigurarea bugetului pentru finalizarea cadastrării proprietăților în perioada de implementare a PNCCF,
precum și în promovarea unor modificări legislative necesare pentru implementarea acestuia;
c) întârzieri în demararea lucrărilor de înregistrare sistematică (la nivel de UAT
în special) datorate procedurilor de achiziție îndelungate și anevoioase;
d) procedurile de achiziție publică derulate pentru contractarea lucrărilor de
înregistrare sistematică nefinalizate prin atribuirea de contracte, fie ca urmare a
lipsei de ofertanți, fie ca urmare a depunerii de către aceștia a unor oferte necon-
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forme, aspecte ce generează atât întârzieri în realizarea obiectivelor cât și alocări
importante de resurse materiale și umane;
e) lipsa de cooperare în implementarea contractelor de înregistrare sistematică
între părțile implicate: prestatori, primării, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, cetățeni;
f) lipsa de interes a primăriilor pentru solicitarea finanțării de către ANCPI a
lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, coroborată cu lipsa
de personal în general și a personalului de specialitate de la nivelul primăriilor, baze
de date incomplete și incorecte privitoare la imobile și proprietari, precum și insuficienta implicare a unora dintre primari în etapele necesare deschiderii gratuite a
cărților funciare pentru cetățeni;
g) lipsa de participare la activitatea de înregistrare sistematică a administratorilor bunurilor din domeniul public și privat al statului, care au obligația punerii
la dispoziția executanților lucrărilor a documentelor doveditoare ale dreptului de
proprietate, ori altui drept real, în vederea înregistrării acestor bunuri; în lipsa actelor doveditoare, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea UAT‑ului.
Clarificarea ulterioară a situației juridice implică eforturi umane și financiare suplimentare6.
h) lipsa de participare a cetățenilor la lucrările de înregistrare sistematică, ceea
ce generează întârzierea procesului ca urmare a creșterii eforturilor de identificare
a proprietarilor, coroborată cu neîndeplinirea scopului lucrărilor, acela de înregistrare a tuturor deținătorilor. Analiza aspectelor enunțate arată importanța
majoră a implicării în procesul de înregistrare sistematică a autorităților
centrale și locale și a cetățenilor.
Contribuția Programului național de cadastru și carte funciară
la dezvoltarea economică și socială
Sistemul cadastral reprezintă una dintre bazele de date esențiale ale statului și va
deveni registrul-cheie pentru referințe ulterioare privind proprietatea asupra tereArt. 13 alin. (15) al Legii nr. 7/1996 prevede: „În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori
sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificaţi cu ocazia
efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la
alin. (1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii
administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la
cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentaţii
care va cuprinde:
a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de
proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atestă dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în
registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.”
6
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nurilor și construcțiilor. Prin înființarea unui sistem cadastral sigur și fiabil pentru
înregistrarea proprietăților, toate drepturile legate de proprietăți vor avea o referință spațială absolută în planul cadastral. În plus, toate terenurile vor avea limite
georeferențiate în sistemul de referință al României și nu vor exista suprapuneri.
PNCCF va realiza înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare din toate
UAT-urile, inclusiv proprietățile statului. În acest fel, baza de date cadastrală va fi
completă și va reprezenta singurul punct de referință în ceea ce privește imobilele
și drepturile de proprietate aferente acestora.
Contribuția așteptată a PNCCF la dezvoltarea socio-economică poate fi exemplificată după cum urmează:
• Beneficiile pentru societate
Deblocarea proiectelor de infrastructură importante pentru țară, regiune sau
comunitățile locale. Proiectele mari de infrastructură necesită, pe parcursul etapelor de proiectare și implementare, cunoașterea detaliată a limitelor imobilelor
implicate și a situației proprietății asupra acestora, deoarece în etapele inițiale ale
acestor proiecte este necesar să se stabilească inventarul tuturor imobilelor afectate de aceste proiecte, precum și proprietarii acestora. În prezent, din cauza lipsei
înregistrării imobilelor, se pot face greșeli atât în estimarea timpilor de implementare și a costurilor aferente cât și în implementarea efectivă. Aceste erori vor scădea
semnificativ odată cu înregistrarea sistematică.
De asemenea, clarificarea drepturilor de proprietate ar trebui să diminueze
problemele legate de expropriere.
• Îmbunătățiri privind finanțele publice
– Îmbunătățirea colectării impozitelor. Înregistrarea sistematică va constitui
baza pentru actualizarea registrului fiscal cu date realiste privind imobilele (suprafața rezultată din măsurători, informații actualizate privind numărul și categoria
clădirilor, categoria de folosință actualizată) și actualii proprietari, crescând astfel
valoarea impozitelor colectate.
– Creșterea veniturilor din capitalul împrumutat de către proprietarii de terenuri (ipoteci) – guvernul va beneficia de creșterea creditelor ipotecare datorate
înregistrării sistematice prin creșterea sumelor din taxele colectate pe veniturile
din capitalul împrumutat.
– Înregistrarea utilităților: pentru conectarea la utilități, proprietatea trebuie
mai întâi înregistrată. Astfel, companiile de utilități vor înregistra probabil o creștere a abonamentelor ca urmare a înregistrării imobilelor, ceea ce va aduce venituri
semnificative bugetelor consiliilor locale.
– O mai bună gestionare a terenurilor publice, inclusiv a terenurilor protejate:
înregistrarea sistematică va determina creșterea potențialului de vânzare a acestor
terenurilor, terenurile publice abandonate sau neutilizate pot fi considerate ca fiind
un capital „mort”.
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• Beneficii pentru cetățeni
– Scutirea de plata tarifelor de înregistrare și a onorariilor pentru întocmirea
documentațiilor cadastrale. Înregistrarea dreptului de proprietate pentru toți cetățenii este gratuită. Zonele rurale ale României sunt relativ sărace și cetățenii din
aceste zone nu au capacitatea și nici mijloacele financiare de a-și înregistra proprietatea. Prin scutirea de la primele costuri de înregistrare, impactul social și economic
preconizat este extraordinar.
– Acces îmbunătățit la fonduri UE. Fermierii din România sunt eligibili să primească subvenții din partea UE prin Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură
(APIA). Însă birocrația și complexitatea procesului limitează de multe ori accesul la
fonduri pentru micii proprietari. Înregistrarea proprietății nu este necesară pentru
plata subvențiilor, cu toate acestea, având proprietățile înregistrate, autoritățile
vor putea avea o bază de referință certă și cu locație sigură.
– Înregistrarea sistematică va ajuta proprietarii informali să obțină titluri înregistrate pentru casele și terenurile lor. În aproape toate UAT-urile (rurale în special, dar și în cele urbane) există așezări ale comunităților de romi care s-au extins
în decursul timpului, cu toleranța autorităților locale, dar care nu s-au implicat în
găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestor situații.
– Facilitarea accesului la credite ipotecare. Odată ce proprietarii de teren au
proprietatea înregistrată, aceștia vor putea să acceseze cu ușurință piața ipotecară.
• Mediul de afaceri
Reducerea timpului necesar companiilor pentru a înregistra o proprietate:
România se situează pe locul 57 în Raportul Băncii Mondiale de Doing Business
pentru anul 2017. Viteza de înregistrare este un element cheie luat în calcul de
o companie atunci când analizează modul de a începe și dezvolta o afacere într-o
țară. Odată ce înregistrarea sistematică va fi finalizată, procesul de înregistrare a
proprietății va fi scurtat semnificativ. Realizarea unei baze de date reale și complete
a proprietăților va contribui la asigurarea transparenței și securității tranzacțiilor,
la creșterea încrederii în sistem.
Informațiile prezentate arată caracterul complex și multidisciplinar al înregistrării sistematice și implicarea în realizarea lui a mai multor entități care nu se află
în relații de subordonare: primării, oficii teritoriale, executanți ai lucrărilor, cetățenii, autorități și instituții publice. Doar implicarea conștientă, totală și responsabilă a acestora pot conduce la realizarea cu succes a obiectivului PNCCF.
Creșterea anuală a numărului de imobile intrate în sistemul informatic, provenite din înregistrarea sistematică, arată că primăriile au înțeles necesitatea cadastrării proprietăților din teritoriile administrate, numărul contractelor de finanțare
încheiate de acestea cu ANCPI crescând de la an la an; cetățenii au conștientizat
avantajele înregistrării gratuite a proprietăților lor, pe de o parte prin economiile
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realizate la bugetul familiei și pe de altă parte prin facilitățile create de înregistrare (siguranța drepturilor înregistrate, tranzacționare rapidă, acces facil la credite
etc.), iar administratorii domeniului public și privat al statului și UAT-urilor înțeleg
oportunitatea reglementării situației juridice a acestor bunuri în cadrul PNCCF.
Toate acestea ne îndreptățesc să credem că finalizarea înregistrării proprietăților la nivelul întregii țări și realizarea sistemului unitar integrat de cadastru și carte
funciară, pot fi realizate în termenul propus al programului.

Piața de achiziție terenuri agricole. Evoluție și tendințe
Robert Rekkers

Piața terenurilor agricole în 2018
În ultimii cinci ani preţul terenurilor agricole în România s-a dublat sau chiar triplat în unele zone și este asteptat să continue să crească până în anul 2020, cu cel
puțin 10% pe an, arată Agricover Credit IFN.
În ciuda trendului crescător al prețului, interesul pentru achiziția de teren agricol în România rămâne mare, fapt pe care îl confirmă și cifrele de la nivelul anului
2018. Pentru acest interval, s-a păstrat tendința de creștere a pieței terenului agricol, în continuare existând premise solide care să susțina interesul fermierilor de a
investi în teren arabil.
În primul rând, atractivitatea achiziției de teren agricol este susținută de prețul resursei funciare autohtone care, deși a înregistrat creșteri, rămâne încă la un
nivel competitiv în comparație cu prețul terenurilor agricole din Europa de Vest.
Prețurile pe hectar
Cifrele arată că tranzacţiile cu terenuri în zonele Ialomiţa şi Călăraşi s-au realizat la preţuri între 5.000 şi 10.000 de euro/hectar, în timp ce în Iaşi au ajuns şi la
7.000 de euro pe hectar. Terenurile devin tot mai valoroase şi în Dobrogea, unde au
fost tranzacţii între 4.000 şi 8.000 de euro/hectar, iar în Banat între 6.000 şi 8.500
de euro/hectar.
Alte prețuri în Uniune
Comparativ, în ţările din jur, respectiv în Bulgaria zona Dobrich, preţul terenurilor arabile se situează între 4.000 şi 8.000 de euro/hectar, iar în Ungaria granița
cu România între 6.000 şi 11.000 euro/hectar, în timp ce în Franţa tranzacţiile se
fac cu preţuri între 8.000 şi 25.000 de euro/hectar. În Germania şi Olanda, preţurile terenurilor sunt mult mai ridicate, respectiv între 25.000 şi 60.000 euro/hectar.
În același timp, randamentele la hectar obținute la culturile de primavară în
2018 au fost foarte bune (record la nivel UE la producțiile de porumb și floarea
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soarelui), ceea ce a contribuit la creșterea profitabilității și a interesului fermierilor
de a continua să investească în terenuri.
Totodata, în 2018 s-a observat tendința clară de concentrare a suprafețelor,
întalnită în special în rândul fermelor medii și mari care urmaresc să se dezvolte
atât prin achiziții „spot” de teren, cât și prin preluarea integrală a fermelor de mici
dimensiuni.
Un argument în plus se referă la faptul că fermierul român deține în proprietate în medie doar 10-15% din terenul lucrat, restul fiind exploatat în arendă. În
acest context, interesul acestuia de a continua să achiziționeze se va păstra și în
urmatoarea perioadă.
Mai mult, accesul facil la finanțare reprezintă un alt factor care a condus la
creșterea tranzacțiilor pe piața terenului agricol. Spre exemplu, în 2017 au fost
tranzacţionate 100.000 de hectare de terenuri arabile în România, valoarea anuală
a tranzacţiilor fiind de circa două miliarde de lei.
Finanţările au fost asigurate 50% din capital propriu şi 50% prin credite. Agricover Credit IFN a finanţat în jur de 15% din totalul tranzacţiilor din 2017.
În materie de finanțare, Agricover Credit a înregistrat în 2018 o creștere semnificativă a cererii de capital având ca destinație achiziția de teren agricol. Reacția
rapidă și abordarea nebirocratică au dus la consolidarea poziției de lider și principal
partener al fermierilor atunci când au nevoie de finanțare pentru extinderea sau securizarea prin achiziție a terenului destinat producției agricole. Putem acorda credite la 5, 7 sau 10 ani pentru achiziţia de terenuri agricole şi preluarea altor ferme.
Estimări pentru 2019 din punct de vedere al evoluției pieței
și al prețurilor
Pentru 2019, ne așteptăm la continuarea trendului crescător al prețului terenului
arabil înregistrat în urmatorii trei ani (până în 2020) cu cel puțin 10% pe an. Există
însă și o serie de factori care pot influența piața terenului agricol din România.
Spre exemplu schimbările legislative privind tranzacționarea terenurilor agricole care sunt în dezbatere. Dintre acestea menționez:
– modificarea ordinii de preemţiune, astfel: coproprietari şi rude grad I, arendaşi, statul român, proprietari de terenuri agricole vecine;
– pentru a beneficia de dreptul de preemţiune, arendaşii trebuie să deţină un
contract de arendare încheiat şi înregistrat cu cel puţin 1 an înainte de data publicării anunţului de vânzare a terenului;
– condiţii cumulative mai stricte pentru achiziţionarea terenurilor agricole,
atât pentru persoanele fizice, cât şi cele juridice;
– termen de 15 ani în care terenurile cumpărate nu vor putea fi revândute.
De asemenea, dintre elementele care pot frâna sau influența negativ creșterea
de preț pentru achiziția de teren mai trebuie reținute următoarele aspecte:
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– investitorii străini încep să vândă la preţuri între 5000 – 10.000 euro/ha
(Agricover IFN a finanţat cea mai mare trazacţie de teren agricol în 2017 – 385 ha,
judeţul Olt – 1.5 milioane euro). În ultimii ani, cetățenii din alte state UE au cumpărat foarte mult teren. Din estimarea noastră, în 2017 aproximativ 20% din terenuri
erau deținute de străini. O parte reprezintă speculanții sau investiții ale fondurilor
de investiții, dar sunt și oameni care au venit să facă agricultură în România – nemți, austrieci, italieni, fermieri care lucrează terenul cumpărat.
– posibilitatea ca după 2020 subvenţiile pe suprafaţă să fie condiționate de
îndeplinirea obiectivele legate de schimbările climatice.
– Costul terenului în arendă a crescut (30 – 50%), însă creşterea este încă cu
mult mai mică decât preţul terenului în proprietate (100 – 150%);
– Intabularea terenurilor merge greoi -> blocaje la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI);
– Planul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară – realizarea cadastrului gratuit la nivel naţional. Din totalul de 9,5 milioane de ha de terenuri agricole ce fac
obiectul subvențiilor APIA, până la această dată au fost înregistrate în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară 3,7 milioane ha și sunt în contractare lucrări
de înregistrare sistematică pentru încă aproximativ 2 milioane de ha, ceea ce reprezintă aproximativ 59% din totalul suprafeței subvenționate1.

1

http://www.ancpi.ro

Comasarea – o antireformă necesară?
Consolidarea proprietății funciare
prin comasarea parcelelor1
Gabriel Popescu

Între agricultura României şi agricultura ţărilor Uniunii Europene există şi se manifestă decalaje evidente în planul performanţelor, eficienţei, dar şi al nivelului
de trai al agricultorilor. Aceste decalaje constituie preocupări majore de politică
agrară, pentru a căror rezolvare o atenţie deosebită se acordă creşterii cu prioritate
a randamentelor şi productivității muncii. Performanţele în producţie reclamă,
în primul rând, un cadru structural corespunzător, creat din unităţi agricole de
dimensiuni raţionale care să faciliteze potenţarea la maximum a factorilor de producţie.
Dar, structurile de producţie din agricultura României nu permit realizarea
acestor deziderate, din cel puţin următoarele motive:
– Numărul foarte mare al exploataţiilor agricole, peste 3,8 milioane, din care
predominante sunt cele din clasele de mărime inferioară, respectiv cele mai mici de
5 hectare, care reprezintă aproape 91% din total;
– Dimensiunea medie a unei exploatații, de circa 3,5 ha;
– Gradul ridicat de fragmentare al terenurilor agricole, exprimat prin numărul
parcelelor (peste 18,5 milioane), numărul mediu de parcele pe o exploataţie (4,8
parcele) şi dimensiunea medie a unei parcele (aproape 4.500 m2);
– Nivelul scăzut de capitalizare al agriculturii în general, cu trimitere specială
tot la gospodăriile ţărăneşti;
– Acutizarea crizei factorului uman, generată de depopularea agresivă a satelor, reducerea gradului de instrucţie, creşterea mediei de vârstă, cu finalitate în
preponderenţa bătrânilor şi a femeilor la muncile agricole.
Datele pentru indicatorii enunțați mai sus sunt din Recensământul General
Agricol (R.G.A.) 2010. Comparativ cu recensămintele anterioare, facem următoarele mențiuni:
Material selectat din volumul Probleme vechi, relații noi în agricultură, cap II CONSOLIDAREA PROPRIETĂŢII FUNCIARE PRIN COMASAREA PARCELELOR apărut în Ed. Academiei Române,
București, 2013.
1
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– Se manifestă un proces constant, dar lent, de reducere a numărului de exploatații, cu deosebire a celor mai mici de 10 ha, care sunt și cele mai numeroase
(97,7%). Ponderea celor cu dimensiuni peste această limită a crescut, dar sunt totuși foarte puține (2,3%), ceea ce nu influențează prea mult fenomenul în ansamblul lui. De pildă, față de RGA 2002, numărul total al exploatațiilor a scăzut cu peste
o jumătate de milion, cele sub 10 ha, cu circa 600.000, iar cele mai mari de 10 ha au
crescut cu 21.700 de unități;
– Dimensiunea media a exploatațiilor este în creștere constantă. Astfel, în
ultimul deceniu, creșterea dimensionată a fost de la 3,1 ha la aproape 3,5 ha, în
prezent;
– Gradul de parcelare pare să se adâncească deoarece la RGA 2005 au rezultat
ceva mai mult de 15 mil. parcele, pe când la recensământul din 2010, numărul acestora a crescut cu ceva mai mult de 3 milioane.
În concluzie, se poate spune că tabloul general al structurilor de exploatare
din perimetrul românesc a înregistrat o îmbunătățire, dar se mențin încă aspectele
care restricționează în modul cel mai evident atingerea unor performanțe de nivel
european.
Dintre toate aceste aspecte negative, fragmentarea2 şi răsfirarea3 parcelelor
sunt expresia cea mai elocventă a gradului de înapoiere ce caracterizează relaţiile
agrare din ţara noastră. Asupra acestor aspecte, Gheorghe Ionescu-Șișeşti făcea,
în perioada interbelică, următoarea remarcă, valabilă şi astăzi: „proprietatea ţărănească este risipită într-un mare număr de parcele izolate, imposibil de exploatat
raţional”4.
Cauzele parcelării se regăsesc, în egală măsură, în acţiuni de politică agrară,
trecute sau mai apropiate de zilele noastre şi anume:
– împroprietăririle rezultate în urma aplicării primelor trei reforme agrare,
respectiv 1864, 1921, 1945;
– reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate înfăptuite, de regulă,
pe aceleaşi amplasamente, conform prevederilor legilor 18/1991 şi 1/2000;
– divizarea proprietăţii funciare prin moşteniri, donaţii, servituţi, uzucapine,
ca efect al prevederilor Codului Civil din România, care a fost inspirat după cel român;
– nerestricţionarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole în funcţie de
dreptul de preemţiune al coproprietarilor, vecinilor sau arendaşilor.
2
Fragmentarea parcelelor: divizarea terenurilor aparţinând aceluiaşi proprietar, pe două sau
mai multe parcele, de dimensiuni variabile.
3
Răsfirarea parcelelor: dispunerea spaţială a parcelelor la distanţe diferite de gospodărie sau
între ele.
4
Ionescu-Șișeşti, Ghe., (1913), Politica agrară cu privire specială la România, Biblioteca Agricultorului Româna, Edit. Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, p. 128.
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Prin urmare, politica agrară, într-o formulare imperativă, trebuie să legifereze
şi în acelaşi timp să aplice comasarea care să aibă ca finalitate rezolvarea problemei
parcelării terenurilor din gospodăriile ţărăneşti, într-o perioadă de timp rezonabilă.
În fapt, comasarea, în plan conceptual, legislativ şi practic este abordată în
prezent într-o manieră difuză, superficială şi, de cele mai multe ori, distorsionat.
Iată de ce, prin această lucrare, ne adresăm cititorilor avizaţi, dar mai ales decidenţilor de politică agrară, în scopul formării unui curent de opinie favorabil,
care să energizeze acţiunile de consolidare a proprietăţilor funciare din agricultura
noastră, prin comasarea parcelelor.
Natura ştiinţifică a procesului de consolidare a proprietăţii funciare
prin comasarea parcelelor
Comasarea, prin obiectivele sale, rezonează în primul rând în palierul abstract al
doctrinelor economice, ca domeniu de cunoaştere şi aplicare a politicilor agrare iar
în al doilea rând, în sfera de cuprindere a organizării proprietăţii funciare sub aspectul său tehnic, concret.
În politica agrară, comasarea parcelelor este considerată ca o acţiune din responsabilitatea autorităţii publice naţionale atât pentru apărarea şi conservarea
proprietăţilor, cât şi pentru ridicarea capacităţii de producţie a terenurilor5. Este o
acţiune din sfera de cuprindere a naţionalului, deoarece implică mutaţii în raporturile de proprietate funciară, fiind raporturi fundamentale, garantate de constituţia
ţării.
În acelaşi timp, comasarea este şi o lucrare tehnică de organizare, cu menirea
de a grupa parcelele, pe trupuri de proprietăţi sau pe loturi mai mari, în scopul reducerii gradului de fragmentare şi răsfirare a terenurilor agricole.
Efectele negative ale parcelării
Fragmentarea şi răsfirarea parcelelor afectează, în sens negativ, atât proprietatea ca
atare, cât şi nivelul producţiei şi al eficienţei economice al acesteia prin:
– scoaterea din circuitul agricol, temporar sau definitiv, a unor importante suprafeţe de teren în urma trasării liniilor de demarcaţie, respectiv, a graniţelor dintre
parcele care, în multe cazuri, sunt marcate prin benzi înierbate, şanţuri, drumuri,
garduri de orice fel s.a.;
– instabilitatea în regimul proprietăţii datorită caracterului încă confuz de
manifestare al cadastrului şi publicităţii funciare, cu referire directă la amplasarea
şi dimensiunea parcelelor. În acest caz, sunt generate costuri suplimentare, de regulă pentru reprezentarea în faţa instanţelor de judecată, costuri care afectează, în
5

p. 65.

Iacob, I., (1926), Organizarea proprietăţilor, Tipografia „Biharia”, Societatea Anonimă, Oradea,
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mod direct, bugetele familiilor de agricultori. Pe fondul volatilităţii liniilor de graniţă dintre vecini există totodată şi pericolul diminuării recoltei determinat de stările
conflictuale care se manifestă între proprietarii cu terenurile învecinate;
– scăderea valorii economice şi, prin extensie, a celei de patrimoniu pentru
proprietăţile compuse din mai multe parcele şi cu un grad mai mare de răsfirare;
– diminuarea şanselor adoptării sistemelor agricole performante, pentru a căror aplicare, conform ştiinţelor agronomice, este necesară configurarea spaţiului
agricol pe parcele de dimensiuni cât mai mari şi cu o formă geometrică cât mai regulată, pentru a permite obţinerea unor efecte maxime în urma aplicării factorilor de
progres tehnic, precum mecanizarea, îmbunătăţirile funciare, chimizarea, protecţia culturilor; în contrast, se menţin, îşi fac loc şi proliferează după cum o demonstrează situaţia prezentă, practici şi tehnologii neperformante care sunt aproape
similare cu cele de la începutul şi mijlocul secolului trecut;
– creşterea cheltuielilor ca urmare a consumurilor suplimentare materiale și
de timp, accentuării uzurii utilajelor, pierderi sau deprecieri de recoltă, pricinuite
de deplasările către fiecare parcelă;
– scăderea controlului asupra lucrărilor agricole, culturilor şi recoltelor, precum şi a vitezei de remediere a eventualelor pagube asupra acestora, din cauza acţiunii unor factori de risc naturali (ex: grindină, îngheţ, inundaţii, incendii, atacuri
din partea unor animale sălbatice etc.) dar şi din cauze umane (ex: lucrări agricole
defectuos executate, furturi, distrugerea culturilor, pierderi de recoltă etc.), mai
ales, în situaţiile când parcelele sunt situate la distanţe mai mari de centrele de
producţie sau de gospodăria ţărănească. Pierderile de recoltă pot atinge proporţii
de până la sută la sută dacă controlul şi remedierea pagubelor nu sunt efectuate în
timpul optim şi cu maximă operativitate;
– imposibilitatea configurării unui plan al culturilor (asolament, rotaţie) științific fundamentat.
Principalele argumente ce susțin necesitatea declanșării procesului
de comasare a parcelelor
Precaritatea, atât cantitativă, cât şi calitativă a factorilor de producţie din gospodăriile ţărăneşti, cu referire în primul rând la cei de natură materială, purtători de
progres tehnic (de pildă mecanizarea, chimizarea, îmbunătăţiri funciare, seminţe
certificate, personal calificat), iar în al doilea rând la cei de natură umană, s-a manifestat pe o scară constant crescătoare, în toată perioada care s-a scurs de la prăbuşirea comunismului, ceea ce a generat apariţia şi manifestarea unor neajunsuri
cronice precum: productivitatea muncii extrem de scăzută (de exemplu raportul
dintre România şi ţări precum Marea Britanie, Germania şi Franţa, în ceea ce priveşte producţia medie de grâu pe hectar este de peste 2,5:1); abandonarea unor
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întinse suprafeţe de teren (în anumite cercuri s-a estimat că suprafața nelucrată a
fost în punct maxim în anul 2008, cu peste 3 milioane de hectare teren arabil, după
care a început să scadă. Mai nou, conform surselor oficiale, se specifică faptul că
suprafața arabilă necultivată, în medie pe ultimii 10 ani, este de 1.150 mii ha/an,
ceea ce reprezintă o pondere medie anuală a producției agricole de 1.050 milioane
euro6); menţinerea în producţie a unor tehnologii rudimentare, bazate pe consumul energetic uman.
Evident, toate aceste neajunsuri nu pot dura la nesfârşit iar rezolvarea lor trebuie înţeleasă ca o cerinţă obligatorie reclamată, înainte de toate, de rolul din ce
în ce mai mare rezervat agriculturii, în direcţia rezolvării crizei de materii prime
alimentare, dar mai ales a celor de pe piaţa resurselor energetice.
Prin urmare, în ecuaţia care poziţionează faţă în faţă neajunsurile agriculturii
cu cerinţele economiei naţionale, comasarea este acceptată de către strategii de politică agrară, ca o soluţie obligatorie de consolidare a proprietăţii funciare şi de performare pe această cale a exploatărilor agricole de dimensiuni reduse, acolo unde
datele statistice arată că, parcelarea atinge cel mai înalt nivel.
Experienţa istorică relevă că, după perioadele ce urmează reformelor agrare,
perioade ce pot dura câteva decenii, caracterizate prin cicatrizarea rănilor pricinuite de mutaţiile din raporturile de proprietate şi prin consolidarea, respectiv,
capitalizarea gospodăriilor care au primit pământ, urmează, în mod obligatoriu,
comasarea parcelelor. Ori, de la producerea ultimilor două reforme agrare din agricultura României s-au scurs suficienți ani în care furtuna retrocedărilor de terenuri
s-a potolit în mod evident
În concluzie şi argumentul istoric demonstrează că este timpul lansării şi susţinerii comasării parcelelor de terenuri.
Motivaţiile adoptării şi promovării comasării
Motivaţiile adoptării şi promovării comasării rezultă din costurile suplimentare generate de gradul ridicat de parcelare existent în prezent în agricultura României şi
anume:
– înfăptuirea măsurătorilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară a datelor
privind fiecare parcelă;
– grăniţuirea, bornarea şi împrejmuirea parcelelor;
– transportul materialelor, a tehnicii de lucru, a forţei de muncă, a recoltei de
la centrul de producţie la fiecare parcelă;
– practicarea unor tehnologii neperformante, dublate de executarea lucrărilor
agricole în extrasezon;
Cadrul național strategic pentru dezvoltare durabilă a sectorului agroalimentar și a spațiului rural
în perioada 2014–2020, elaborat de Comisia prezidențială pentru politici publice de dezvoltare a agriculturii, 2013, p. 20.
6
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– stările conflictuale generate de situaţiile confuze rezultate din neclarităţi în
ceea ce priveşte amplasamentele şi hotarele parcelelor.
Față de cele expuse anterior, în planul faptelor concrete pot acționa și alte cauze motivaționale favorabile procesului de comasare determinate de specificul zonelor de producție, relațiile agrare, piețele agroalimentare ș.a.
Principiile comasării terenurilor
Rezultatele deosebite obţinute de unele ţări europene în domeniul comasării terenului agricol au fost posibile deoarece s-au respectat, în cea mai mare parte, următoarele principii:
–– juridic, întrucât numai o instanţă judecătorească poate hotărî asupra naturii
procedurilor de comasare. În plus, tot instanţa decide recunoaşterea schimburilor
în cărţile funciare;
–– economic, deoarece schimburile de parcele au la bază atât echivalentul productiv şi pe cel valoric al terenurilor, valori stabilite prin norme unitare şi legale şi
determinate de către personal specializat;
–– democratic, întrucât dă posibilitatea proprietarilor de terenuri, dacă sunt
constituiţi într-o cooperativă, sindicat sau orice formă juridică autorizată şi deţin o
proporţie majoritară de 51-66%, să-şi exprime acordul de voinţă în numele tuturor
proprietarilor din localitatea respectivă;
–– agronomic, dă posibilitatea încadrării comasării în sfera de cuprindere a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, ceea ce îi creează un regim similar de tratament şi
susţinere precum îndiguirile, desecările, irigaţiile etc;
–– tehnic, deoarece pot fi stabilite limite şi criterii de mărime, formă, amplasament şi de execuţie a lucrărilor agricole pe parcelele supuse schimbului. De pildă, pot
fi schimbate numai parcelele mai mici de 5 ha, cele care au o formă geometrică regulată, dreptunghi (numai dacă lungimea nu depăşeşte de 20 de ori lăţimea), pătrat,
trapez, sunt poziţionate pe curba de nivel şi sunt cuprinse în planul de comasare.
Dar, politica agricolă europeană nu s-a limitat numai la fundamentarea unor
obiective, principii sau legi şi instituţii după care să fie condusă activitatea de comasare. Din informaţiile existente, rezultă că unele state ale Uniunii Europene au
subvenţionat în proporţie de 80 până la 100% cheltuielile necesare organizării şi
amenajării terenurilor agricole. Rezultatele s-au făcut simţite în special în dimensiunea exploataţiei agricole. Astfel, în perioada 1975-1995, în Europa Occidentală,
suprafaţa medie ce revenea pe o fermă a crescut de la 15,3 ha la 18,7 ha, iar dimensiunea sa economică a crescut de 3,2 ori, ca urmare a creşterii gradului de intensificare a producţiei agricole.
Important pentru acest studiu este faptul că, în UE, preocupările privind comasarea prin reorganizarea teritoriului agricol continuă şi în prezent prin legi ale
dezvoltării şi amenajării rurale.
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Caracteristicile științifice ale comasării. În planul cunoaşterii, pentru decidenţii de politică agrară sunt importante următoarele caracteristici ale comasării:
–– caracterul obiectiv, cauzat de creşterea continuă a gradului de parcelare, consecinţă a modului juridic de fragmentare a proprietăţii între moştenitorii de drept;
–– caracterul democratic, determinat de necesitatea exprimării acordului de voinţă al proprietarilor funciari;
–– caracterul repetitiv, exprimat de necesitatea promovării legislative a comasării la anumite intervale de timp. De exemplu, M. Kogălniceanu, propunea intervalul
de timp de 30 ani, aproximativ egală cu perioada de activitate a unei generaţii de
agricultori.
–– caracterul de echivalenţă valorică sau de fertilitate (bonitare) al parcelelor ce
fac obiectul schimburilor;
–– caracterul de concurenţă liberă între proprietăţi în cadrul unei burse locale a
schimburilor de parcele;
–– performanţa tehnologică, în scopul realizării unui asolament raţional de către
fiecare proprietar de terenuri;
–– obligativitatea publicităţii şi cadastrului funciar pentru toate mişcările din regimul juridic al proprietăţii funciare.
–– caracterul european, rezultat din cuprinderea comasării în sfera lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, ceea ce ar atrage un regim apropiat, dacă nu similar, de susţinere din partea politicilor agricole comune.
Problematica repartizării loturilor comasate. Din punct de vedere organizatoric comasarea se derulează pe două etape distincte:
–– gruparea parcelelor sau a fracţiilor de parcele învecinate, în loturi compacte,
de dimensiuni mai mari, după criterii ştiinţifice de organizare a teritoriului, în scopul potenţării capacităţii de producţie a fondului funciar, agricol sau forestier;
–– repartizarea loturilor rezultate proprietarului de terenuri, după criterii juridice şi de echivalenţă naturală şi valorică. Pot fi luate în calcul şi criterii de performanţă, de natură economică şi socială, în condiţiile în care, sectorul agricol
înregistrează mari decalaje şi rămâneri în urmă faţă de restul economiei.
Beneficiarii. Repartizarea loturilor rezultate în urma grupării parcelelor
presupune, în mod obiectiv, respectarea atât a drepturilor de proprietate, cât şi a
criteriilor de echivalenţă naturale şi valorice. Dar, repartizarea loturilor reclamă,
înainte de toate, identificarea şi stabilirea beneficiarilor, operațiuni considerate a
fi complicate, cu multiple implicaţii de natură economică, socială, dar, mai ales, politică. Dacă repartizarea ţine seama numai de aspectul juridic, atunci identificarea
şi stabilirea noilor proprietari sunt acțiuni relativ simple, deoarece încredinţarea
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loturilor mărite se face tot către aceeaşi proprietari care, în cea mai mare parte,
sunt lipsiţi de mijloace de producţie performante.
Dacă sunt respectate principiile de performanţă, în conformitate cu cerinţele
liberalismului economic, atunci identificarea beneficiarilor loturilor mărite se face
numai în urma evaluării capacităţii lor de buni agricultori, ceea ce ar da garanţia
obţinerii unor recolte înalte şi în acelaşi timp eficiente.
O atare abordare evident ar întâmpina, cel puţin în prima fază de aplicare, o
rezistenţă cu faţete multiple de manifestare din partea unui număr mare de proprietari, dar ar spori, într-un interval rezonabil de timp, şansele de reuşită a acţiunii. Aplicarea principiilor de performanţă presupune, în esenţă, identificarea acelor
proprietari care, în urma evaluării capacităţii lor de buni agricultori, pot garanta
obţinerea unor recolte înalte şi, în acelaşi timp, eficiente. Dar această măsură ar
conduce, fără echivoc, la nerecunoaşterea calităţii de agricultori pentru foarte mulţi proprietari de terenuri. Nerecunoaşterea calităţii de agricultori nu înseamnă şi
pierderea proprietăţii, deoarece s-ar încălca prevederile consituţionale, prevederi
esenţiale din corpul legislativ al unui stat democratic.
Agricultorii neperformanţi se pot confrunta cu trei variante decizionale privind viitorul exploataţiei lor în procesul de comasare:
– înstrăinează prin vânzare fie întreaga exploataţie, compusă din terenuri,
construcţii şi utilaje, fie numai terenurile de câmp, caz în care pierd atât calitatea
de proprietar de terenuri, cât şi pe cea de agricultori;
– încredinţează terenurile spre exploatare, în baza unor relaţii contractuale,
specifice pieţei funciare, în parteneriat, fie cu statul, sub forma rentei viagere, fie
cu agenţi din sectorul privat, prin arendare, închiriere, asociere sau cooperare. În
această variantă dispare calitatea de agricultor, dar se menţine cea de proprietar;
– refuză variantele anterioare, păstrând în proprietate şi exploatare întreaga suprafaţă de teren. Dacă se ia ca reper colectivizarea din perioada comunistă
(1949–1962), care, în accepţiunea multor specialişti, presupunea, în esenţă, tot comasarea parcelelor, dar pe loturi foarte mari, putem estima, fără riscul de a greşi,
că această ultimă variantă va fi cea mai acceptată, în special de către gospodarii din
categoriile superioare de vârstă, în memoria cărora sunt încă vii rănile pricinuite de
regimul totalitar.
Dar comasarea înfăptuită prin metode punitive de către comuniști presupunea numai prima etapă, respectiv gruparea parcelelor, nu şi pe cea de a doua, adică
repartizarea lor, care avea să se producă în afara oricărui criteriu de performanţă după aproape o jumătate de secol faţă de prima, odată cu prăbuşirea regimului
totalitar, în procesul de decolectivizare şi dezetatizare a economiei şi, implicit, a
agriculturii.
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Comasarea parcelelor în procesul de mișcare a proprietății funciare
Comasarea parcelelor are o dublă poziție în procesul de mișcare a proprietății funciare. În primul rând, comasarea se încadrează în sfera de cuprindere a pieței funciare, poziție în care este rezultatul acțiunilor directe de natură economică, adică a
vânzării–cumpărării, arendării, închirierii, cooperării, asocierii, concesionării.
În această situație rolul puterii publice este de a asigura cadrul legislativ și instituțional corespunzător funcționării pieței funciare, cu menținerea necesității
orientării actorilor implicați către acele obiective strategice care conduc la creșterea
gradului de consolidare și concentrare a proprietății.
În al doilea rând, comasarea se poate regăsi și în sfera de cuprindere a acțiunilor extraeconomice, alături de reformele agrare, donații, moșteniri, uzucapiune ș.a.
Dar între comasare și reformele agrare (excluzând reforma din perioada 1949–
1962, care s-a derulat pe vectorul de la mic la mare) sunt deosebiri esențiale: comasarea are ca rezultat unirea parcelelor și consolidarea proprietății, pe când reformele agrare, au condus la creșterea gradului de parcelare.
Ca atare, în prezent când se recunoaște că procesul reformator s-a încheiat,
comasarea trebuie să reprezinte primul pas pe care politica agrară ar trebui să-l întreprindă în direcţia consolidării proprietăţii funciare, atât de dispersată astăzi în
peisajul agricol românesc. În mod logic, următorii paşi au în vedere concentrarea şi
capitalizarea exploataţiilor agricole.
Relaţia comasare – concentrare
Faţă de concentrare, care apare şi se manifestă ca o necesitate ce decurge din acţiunea obiectivă a forţelor pieţei libere, democratice, ceea ce în mod direct şi nemijlocit
minimizează intervenţia statului7, comasarea este o acţiune de organizare a teritoriului, fiind sub managementul puterii publice. Ca atare, concentrarea, care are ca
finalitate creșterea dimensiunii exploatațiilor agricole, se desfăşoară prin acţiunile
de piaţă funciară (vânzare-cumpărare, cooperare, asociere, arendare, închiriere)
şi presupune cel puţin doi actori (proprietarul şi cumpărătorul sau utilizatorul de
terenuri) precum şi categoriile de piaţă care se negociază (preţ, dividend, arendă,
chirie). Comasarea, însă, aşa cum se specifica în Marea enciclopedie agricolă, presupune strângerea într-o singură masă sau într-un singur trup, a parcelelor de pământ agricol care aparţin aceluiaşi proprietar pentru a putea fi lucrate mai uşor,
mai productiv.
În sinteză, putem concluziona că, atât comasarea, cât şi concentrarea vizează
relaţiile juridice şi economice cu privire la fondul funciar dintre agenţii economici
din agricultură care au ca rezultat:
7
Irina Râmniceanu, Probleme structurale ale agriculturii româneşti în perioada aderării la Uniunea
Europeană, Colecţia studii IER, nr.6, Bucureşti, (2002), p. 9.
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– concentrarea, creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole prin acţiuni libere de piaţă funciară;
– comasarea, creşterea dimensiunii parcelei de teren prin schimbul de terenuri, schimburi care trebuie să se încadreze în acţiunile de organizare şi administrare a teritoriului.
Relaţia comasare – organizarea teritoriului
În planul politicilor economice şi al configurării deciziei politice pentru susţinerea
performanţelor din agricultură o importanţă deosebită trebuie acordată şi relaţiilor dintre organizarea teritoriului şi comasarea parcelelor. Relaţiile dintre aceste
două concepte sunt de la întreg la parte, deoarece organizarea (termen cu o sferă de
cuprindere mult mai largă) creează oportunităţi multiple pentru aplicarea proiectelor de sistematizare şi amenajare a infrastructurii vetrelor de sate şi centrelor de
producţie, precum şi protecţia solului contra eroziunii.
Politica agrară abordează raporturile dintre organizarea teritoriului şi comasare, dintr-o dublă perspectivă:
– tehnică sau administrativă;
– naturală sau economică.
Prima situaţie este când, din punct de vedere tehnic, comasarea se regăseşte
în sfera de cuprindere a organizării şi reorganizării terenurilor, fiind acceptată ca o
măsură indirectă, de natură administrativă, cu efecte în consolidarea dimensiunii
exploataţiilor agricole. În acest caz, puterea publică promovează şi susţine comasarea, în principal, prin măsuri administrative, care, în situaţii de criză, pot conduce
la „îngrădirea liberului exerciţiu al dreptului de proprietate”8.
Într-un stat precum România, care aspiră către valori democratice reale, o asemenea situaţie este de neconceput. Aceasta a fost cauza care, în mod obiectiv, a
determinat eşecul proiectului legii privind reorganizarea terenurilor agricole.
Cea de-a doua situaţie este atunci când schimburile de terenuri se produc, în
mod nemijlocit, între proprietari, fără imixtiunea administrativului, dar sub arbitrajul legii. Schimburile se realizează în funcţie de valoarea naturală şi economică
a parcelelor, iar comasarea este acceptată de politica agrară ca o măsura directă de
natură extraeconomică privind mişcarea proprietăţii funciare.
Este situaţia caracteristică economiei de piaţă liberă, democratică, unde rezultatele comasării, aşa cum o demonstrează experienţele din ţările dezvoltate ale
U.E., au fost superioare. Din această cauză orice imixtiune a puterii publice prin
pârghii administrative, din sfera de cuprindere a organizării şi reorganizării teritoriului, are ca rezultat compromiterea comasării. Dar schimburile nu trebuie să se
8
Din scrisoarea nr. 414 din 2008 a primului-ministru către preşedintele senatului privind punctele de vedere asupra propunerii legislative intitulată Legea privind reorganizarea terenurilor agricole.
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realizeze după bunul plac al proprietarilor, deoarece pot prolifera acţiuni antisociale precum specula, corupţia, înşelătoriile de orice fel şi altele.
Comasarea trebuie înţeleasă ca o acţiune extraeconomică de mişcare a proprietăţii funciare, înfăptuită pe principii democratice, dar încadrată în planuri de organizare şi reorganizare a teritoriului, care trebuie respectate, întrucât sunt investite
cu putere de lege.
Deci, pentru promovarea comasării este nevoie, înainte de toate, de existenţa
unor planuri de organizare şi reorganizare a teritoriului. În caz contrar, acţiunea nu
are finalitatea dorită.
Trebuie specificat faptul că, în mod natural, există tendinţa ca puterea publică
să considere comasarea ca acţiune exclusivă sau ca acţiune subscrisă organizării
şi reorganizării teritoriului, deci să fie sub directa sa coordonare. În fapt, aici se
regăseşte greşeala fundamentală, care s-a repetat constant în sistemul legislativ
românesc după 1989, prin Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 166/2002, precum
şi prin Proiectul Legii privind reorganizarea teritoriului agricol din 2008.
Repere istorice ale comasării. Dincolo de aspectele teoretice dezbătute mai
sus, importantă este adoptarea şi dezvoltarea comasării ca acţiune majoră de politică economică al cărei scop final este performarea agriculturii. În această ecuaţie,
două surse de documentare sunt relevante: româneşti şi europene. În România,
comasarea, abordată din perspectiva istoriei a înregistrat, sintetic, următoarele perioade de evoluţie:
În perioada de până la primul război mondial au fost comasate proprietăţile
funciare din peste 700 comune în Transilvania şi aproximativ 20 în Basarabia, lucrări care după război „n-au mai fost reluate (...) din pricină că statul n-a mai putut
acorda subvenţiile trebuitoare sau că prin aplicarea reformei agrare (cea din 1921,
n.n.) nevoia acelor lucrări era mai puţin simţită”9. În celelalte provincii româneşti,
respectiv Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea istoria nu consemnează acţiuni
de comasare în formă organizată, pentru perioada la care face referinţă.
Din această cauză, comasarea în Transilvania a avut semnificaţii speciale, atât
prin vechime, proceduri şi metode de aplicare cât, mai ales, prin implicaţiile şi efectele pe care le-a produs în sfera relaţiilor economice, sociale şi politice.
Este cunoscut faptul că, această regiune românească a fost sub dominaţie
austro-ungară câteva sute de ani, până la Marea Unire din 1 decembrie 1918. Din
această cauză, toate prefacerile care s-au produs în sfera relaţiilor agrare au purtat
amprenta deciziilor Curţii Imperiale de la Viena, decizii care, chiar dacă erau în pas
relativ cu progresul general al societăţii nu reuşeau să depresurizeze stările conflictuale din lumea satului, care se manifestau în cote din ce în ce mai acute între cei
săraci, dar mulţi, şi cei foarte bogaţi, dar mai puţini ca număr.
9

*** Marea enciclopedie agricolă, vol.II, Edit. PAS, Bucureşti, (1938), p.141.
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Atât sărăcia, cât şi bogăţia se măsurau după suprafaţa stăpânită. Săracii erau
persoanele fără pământ sau cu pământ puţin, fiind recunoscuţi sub titulatura de
iobagi sau jeleri. Iobagii erau ţărani aflaţi în servitutea nobilului local, iar jelerii erau
acei agricultori care din punct de vedere juridic erau liberi, dar aveau în stăpânire
pământ puţin sau foarte puţin. Ambele categorii erau dependente economic de nobilul local, deoarece erau dijmaşi (adică arendaşi) pe pământurile lui. Jelerii aveau,
în plus, posibilitatea să ia în parte, adică să arendeze şi terenurile aparţinând sesiilor urbaniere, terenurile din proprietatea comună a localităţii respective.
Prima comasare s-a efectuat în baza unei ordonanţe a Cabinetului de la Viena,
din timpul Mariei Tereza. Acţiunea „a fost mai mult un paleativ”10 deoarece: nu a
fost reglementată printr-o lege specială; procedurile de înfăptuire nu au constituit
obiectul unui program de lucru clar elaborat; viza numai refacerea şi conservarea
proprietăţilor funciare din componenţa sesiunilor urbaniere (proprietăţile publice
locale asupra pământului) şi pe cele ale jelerilor (ţărani liberi, dar cu pământ puţin),
fiind excluse proprietăţile nobiliare şi, implicit, terenurile aflate în dijma ţăranilor
iobagi întrucât, până la 1848, marile moşii nobiliare se regăseau în trupuri compacte în limitele graniţelor unor localităţi.
A doua etapă s-a derulat în 1836, când au fost adoptate primele două legi speciale privind comasarea (Legea nr. X şi Legea nr. XII), legi care făceau referință la
sesiile urbaniere şi, respectiv sesiile deținute de jeleri, întrucât numai pământurile
acestea se aflau răsfirate pe teritoriu. Moşiile nobililor, care acopereau în proporţie
covârşitoare suprafaţa agricolă din zonă, nu intrau sub incidenţa legilor de comasare, deoarece erau grupate în trupuri compacte.
În anul 1848, sub presiunea ideilor revoluţionare din acea perioadă, este promovată reforma agrară în toate regiunile aflate sub dominaţie imperială, inclusiv în
Ardeal. Indiscutabil, această reformă a dat câştig de cauză categoriilor sociale cele
mai sărace din rural, respectiv ţăranilor iobagi şi jelerilor, care au fost împroprietăriţi cu terenurile pe care le aveau în dijmă (exploatare) de la nobilii locali sau de la
sesiile urbaniere.
În esenţa sa, reforma a avut un dublu efect: economic şi naţional.
Economic, deoarece a condus la slăbirea puterii productive a proprietăţilor
mari nobiliare, prin pulverizarea acestora în loturi şi parcele de dimensiuni diferite şi, în plus, răsfirate pe toată întinderea moşiei, aşa după cum erau ele atribuite
dijmaşilor, până în momentul producerii reformei. Trebuie recunoscut faptul că, în
procesul de configurare a parcelelor care au fost atribuite ţăranilor, proces care s-a
derulat cu mult înaintea reformei şi chiar în timpul reformei s-au respectat, într-o
mare măsură, câteva reguli de bază în ceea ce priveşte organizarea teritoriului, respectiv, aşezarea pe curba de nivel, bornarea punctelor de grăniţuire, terasarea sau
trasarea benzilor înierbate pe terenurile în pantă ș.a.
10

Iacob, I., op. cit., 1926, p. 70.
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Efectele acestor măsuri sunt şi astăzi vizibile în peisajul agricol transilvănean,
ceea ce dă un plus de organizare a teritoriului acestei regiuni, faţă de celelalte zone
ale ţării, unde pulverizarea şi răsfirarea parcelelor s-au produs în afara oricărei reguli de progres, cu rădăcini istorice ce ţin mai mult de procesul de dezmembrare a
obştilor săteşti, proces care este şi foarte vechi, dar care s-a desfăşurat şi pe o perioadă foarte lungă de timp.
Naţional, deoarece împroprietăriţii, jelerii şi iobagii, erau în marea lor majoritate români. Iată cum, în mod nesperat prin reforma agrară şi împroprietăriri,
elementul românesc transilvan dobândeşte un imbold important pe drumul consolidării economice, dar, mai ales, al afirmării politice, ce avea să contribuie hotărâtor
la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.
Dar, reforma agrară a nemulţumit profund clasa nobiliară. Dintr-o dată aceasta s-a trezit atât cu moşiile micşorate, cât şi „împestriţate (...) cu întinderi(le) străine ale ţăranilor”11. Reacţia lor a fost în direcţia recuperării a ceea ce au pierdut sau a
remedierii, pe cât posibil, a ceea ce se mai putea corecta. Singura soluţie promovată
de autoritatea publică în direcţia rezolvării neajunsurilor semnalate anterior a fost
comasarea.
Aşa se face că, spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, nu
mai puţin de cinci legi, respectiv Legea nr. LIII din 1871, Legea nr. XLI din 1880,
Legea nr. XXIV din 1892, precum şi Legea nr. VII şi Legea nr. XXI, ambele din 1908,
aveau ca obiect reguli şi proceduri speciale de comasare. Aceste construcţii juridice
trezesc şi astăzi interesul specialiştilor, prin caracterul lor original, inovativ. În formulări sintetice, câteva din prevederile acestor legi care au făcut posibilă aplicarea
comasării vizează:
– instituirea la nivelul Ministerului Agriculturii a unei comisii speciale care
hotăra, în baza unei expertize de teren, dacă comasarea este sau nu oportună în
localitatea luată în studiu;
– hotărârea asupra procedurilor de comasare care era dată prin justiţie, pe trei
foruri de competenţe, şi anume: Tribunal (Forul I), Curtea de Apel (Forul II) şi Curtea de Casaţie (Forul III);
– decizia de comasare din partea proprietarilor era rezultatul fie a unui act
facultativ de voinţă, fie era obligatorie;
– Ministerul Agriculturii care avea competenţa să avizeze înfiinţarea sau creşterea suprafeţelor ocupate cu păşunile comunale dar care nu puteau să ocupe mai
mult de 5% din suprafaţa totală a localităţii;
– suportarea de către proprietarii de terenuri a taxelor generate de acţiunea
de comasare. Era o normă general obligatorie, dar cu aplicabilitate progresivă, în
sensul că taxarea creştea de la cei săraci către cei mai avuţi. Menţionăm faptul că,
11

Iacob, I., op. cit., 1926, p.75.
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„pentru încurajarea comasărilor statul avansa fondurile pentru acoperirea cheltuielilor, pe care le recupera mai târziu, concomitent cu impozitele”12;
– reglementarea situaţiei inginerilor operatori, în sensul stabilirii drepturilor
şi obligaţiilor acestora, precum şi a sancţiunilor pe care trebuiau să le suporte în
cazul când încălcau prevederile legale;
– recunoaşterea măsurătorilor cadastrale şi a înscrisurilor din cărţile funciare,
ca bază de documentare, în elaborarea planurilor de comasare.
Concluzionând, putem spune că, pe ansamblul agriculturii, comasarea a avut
efecte benefice întrucât a condus la reducerea numărului de parcele, iar organizarea
teritoriului s-a îmbunătăţit simţitor.
Totuşi, din punct de vedere al categoriilor sociale sărace de la sate, respectiv
jelerii şi iobagii, comasarea a avut efecte opuse Reformei agrare de la 1848. În urma
măsurătorilor şi a atribuirii parcelelor „ţăranii au primit cantitativ mai puţin şi calitativ mai redus”13, în schimb nobilii au fost favorizaţi în ambele situaţii, întrucât
„prin abuz (...) pământul ţăranilor a fost evaluat nefavorabil”14. În plus, pământurile nobililor au fost grupate în clasele unde cota trebuia rebonificată prin adaos de
întindere.
În perioada interbelică, comasarea, spre deosebire de anii anteriori, a fost
subiect de abordare numai în plan teoretic şi legislativ, nu şi practic. De pildă,
M.V. Kogălniceanu, în 1918, în expunerea de motive la legea de reformă agrară,
preciza că: „(...) pentru a opri fărâmiţarea proprietăţii ţărăneşti, deja destul de
parcelară, am prevăzut individualizarea loturilor vândute azi şi comasarea obligatorie a întregii proprietăţi ţărăneşti atunci când locuitorii o vor cere. Această
comasare a proprietăţii mici, care s-ar repeta la fiecare 30 de ani, este mijlocul
cel mai simplu pentru oprirea parcelării pământului sub limitele folosinţei lui
economice. Comasarea se impune şi pentru organizarea proprietăţii în raport cu
asolamentul regiunii, cu deosebire că acum moşierimea dispărând, ţăranii trebuie
să-şi organizeze asolamentul numai pe pământul lor”15. Prin urmare, în conţinutul Legii agrare din 1921, la articolele 135 – 150 erau „distribuţiuni bine chibzuite pentru că odată cu aplicarea reformei agrare să se facă şi comasare”. Legea în
cauză a fost aprobată de Senat dar „din nefericire Adunarea Deputaţilor a amânat
pentru mai târziu această chestiune pentru motivul că (...) lipsea Cadastrul, dar
mai ales pentru a grăbi intrarea sătenilor în stăpânirea pământului, cu care au
fost împroprietăriţi”16.
12
13
14
15

Iacob, I., op. cit., 1926, p. 72.
Iacob, I., op. cit., 1926, p. 74.
Iacob, I., op. cit., 1926, p. 74.
Kogălniceanu, M.V., Expunere de motive a legii reformei agrare, Monitorul oficial, nr.22, mai

1921.
16

*** Marea enciclopedie agricolă, vol.II, Edit. PAS, Bucureşti, (1938), p.141.
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Mult mai târziu, respectiv în 1937, prin Legea pentru organizarea şi încurajarea
agriculturii, comasarea era legiferată în linii mari, prin înfiinţarea de obşti de comasare şi îndrumare agricolă cu scopul de a:
– împiedica procesul de fărâmiţare a terenului agricol17;
– potenţa şi cultiva terenurile slab productive sau abandonate (mlaştini, sărături, inundaţii, băltiri)18;
– dezvolta lucrările de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări, drenări, combaterea eroziunii solului etc.).
Privitor la înfiinţarea acestor obşti, legea stabilea un număr minim de condiţii.
Prima condiţie se referea la membrii fondatori, care trebuiau să fie 40 de ţărani,
cu stare materială bună (fruntaşi) şi din aceeași comună. A doua condiţie avea în
vedere „că cel puţin 66% din numărul proprietarilor cu mai puţin de 10 hectare
proprietate, necomasată într-un singur trup şi stăpânind laolaltă cel puţin 51% din
întinderea totală a acestor categorii de proprietate, hotărăsc să-şi comaseze proprietatea lor, hotărârea acestora este obligatorie pentru toţi proprietarii din tarlaua
respectivă19. A treia condiţie era că „hotărârea de comasare era valabilă şi dacă numărul proprietarilor era de cel puţin 51%, iar proprietatea lor de cel puţin 66%20.
Pentru a face ca această lege să fie aplicabilă şi în temeiul ei, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor prin Direcţia de Cadastru, cu cele două servicii specializate – de
comasare şi de amelioraţii agricole, împreună cu Centrala Cooperativelor de Îndrumare şi Control, au întocmit Proiectul de statut al obştilor de comasare şi îndrumare
agricolă, proiect care avea 7 capitole şi 74 de articole. După aceea, timp de trei ani
s-a studiat organizarea şi funcţionarea obştilor în peste 30 de comune din ţară. S-a
ajuns la concluzia că aceste obşti trebuie să-şi continue activitatea şi, pentru a da
un impuls, s-a solicitat, prin Ministerul de Interne, ca prefecţii şi Camerele Agricole
Judeţene să desemneze câte o comună pe judeţ în care s-ar putea constitui mai uşor
obştea de comasare, pe care, ulterior, guvernul să o sprijine.
Dar evenimentele istorice care au urmat, respectiv cel de al doilea război mondial şi dominaţia sovietică, au împiedicat aplicarea legii în cauză.
În perioada comunistă, comasarea a fost, în egală măsură, rezultatul celor două
acţiuni de politică economică: etatizarea şi colectivizarea, ca vectori de impunere a
17
Datorită faptului că suprafeţele de teren erau prea fărâmiţate devenind nerentabile, s-a prevăzut ca cele sub 2 ha sa nu mai poată fi împărţite prin vânzare sau succesiune. Aceste suprafeţe reprezentau la nivelul ţării peste 60% din totalul proprietăţilor agricole. După Ciulei Constantin, inspector
general, Măsuri cu privire la comasarea proprietăţilor agricole, ASAFSA dos.12/1937.
18
S-a apreciat că cel puţin 20% din suprafaţa întregului arabil sau peste 4500 mii ha erau ocupate cu terenuri necultivate sau cu producţii slabe şi inconstante, din pricina mlăştinirilor, sărăturilor,
ca şi a pagubelor cauzate de ape. După Mihalcea, Alexandru, Forme de asociere şi cooperare în agricultura
arădeană – trecut şi prezent, SIRAR, Filiala Arad, 1998, p.3.
19
Legea privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii, MO 67/22 martie 1937, art.9, alin.9.
20
Ibidem, art.9, alin.10.
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puterii statului totalitar. S-au adoptat principii şi reguli de comasare21 deosebite,
originale, prin conţinutul lor antidemocratic, faţă de cele promovate în perioadele
anterioare în România şi cu deosebire în ţările vest europene. Prin preluarea forţată a terenurilor de la proprietarii de drept, a fost posibilă comasarea acestora
în trupuri foarte mari, de ordinul a mii şi zeci de mii de hectare, ceea ce a generat
un alt neajuns major în planul manifestării eficiente a actului decizional, şi anume
gigantismul excesiv.
Totuşi, în plan organizatoric, câştigurile au fost evidente, deoarece noua configuraţie a fermelor agricole, pe sole şi trupuri de terenuri de dimensiuni mari, făcea
posibilă aplicarea unor asolamente raţionale precum şi folosirea la parametrii de
performanţă a mecanizării, sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi aplicarea îngrăşămintelor, utilizarea seminţelor selecţionate, cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării ştiinţifice etc. Ca urmare, trendul randamentelor pe hectar şi cap de animal au
fost constant crescătoare, cu oscilaţii mici, însă, de la o perioadă la alta.
În perioada postcomunistă, prin recunoaşterea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole, tabloul structurilor de proprietate şi producţie din
agricultura românească se reconfigurează, aproximativ, pe aceleaşi coordonate ale
perioadei de după cel de-al doilea război mondial.
Experienţa unor ţări europene foste comuniste relevă că şi în condiţiile înfăptuirii privatizării pământului a fost posibilă păstrarea unităţilor agricole cooperatiste sau de stat „comuniste” ca tipuri de exploataţii agricole şi nu ca tip de proprietate (această confuzie a cauzat multiple neajunsuri în reformele româneşti) în care
erau deja comasate suprafeţe mari de teren agricol. De pildă, în cazul Germaniei,
după reunificare, statul „consecvent legislaţiei concentrării producţiei agricole (...)
nu a pulverizat fostele cooperative agricole de producţie şi întreprinderi agricole de
stat în exploataţii familiale mici de 5-10-20 ha, nu a lichidat fizic marea exploataţie agricolă, ci, printr-o transformare juridică, a restabilit dreptul de proprietate în
comun asupra pământului, clădirilor şi maşinilor în exploataţii private. Şi alte state
foste socialiste au păstrat în proporţie de 70-80% marile exploataţii de tip cooperatist, în mărimi de la 500 la 1500 şi 3000 de hectare”22.
În România postcomunistă, organizarea teritoriului a fost susţinută chiar în
prima lege de reformare a agriculturii, respectiv Legea nr.18/1991, care prevede că
„delimitarea teritoriului noilor proprietăţi, rezultate din aplicarea acestei legi, se
face pe baza unor proiecte de organizare şi parcelare întocmite de către organele
21
Vezi Decret nr.280/1995 şi HG 1240/1955, ambele referitoare la organizarea şi executarea
evidenţei funciare cu scopul principal de a servi la comasarea terenului agricol în acţiunea de colectivizare a agriculturii; Legea nr.12/1968, privind aprecierea, comasarea şi folosirea terenului agricole.
22
Timariu, Gh., (2002), Experienţa Germaniei reunificate ne arată calea reconstrucţiei agriculturii
româneşti, Agricultura României, nr. 48 (621), an XIII.
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de specialitate” (art. 44)23. În fapt, în cadrul legii menţionate, acest articol a fost
practic anulat, atunci când s-a stabilit printr-un alt articol reconstituirea dreptului
de proprietate, de regulă, pe vechile amplasamente (art. 13).
De asemenea, acţiunea de organizare a teritoriului este mai clar conturată în
Legea nr. 166/200224 privind exploataţiile agricole, care prevede că organizarea teritoriului exploataţiilor agricole presupune cadrul necesar pentru buna desfăşurare a proceselor de producţie prin stabilirea categoriilor de folosinţă a terenurilor,
schimbul de terenuri, rectificări de hotare, amplasarea şi dimensionarea exploataţiilor, tarlalelor şi parcelelor. Scopul desfăşurării acestor acţiuni are în vedere următoarele:
– reducerea dispersării categoriilor de folosinţă neeconomice situate în parcele mici, izolate, intercalate;
– corectarea amplasării neraţionale a unor categorii de folosinţă faţă de ansamblul elementelor teritoriale, relief, centre de producţie, căi de comunicaţie, canale de desecare, canale de irigaţii;
– creşterea suprafeţei categoriilor superioare de folosinţă, în special a celei
arabile;
– crearea unor suprafeţe compacte, pe fiecare categorie de folosinţă de dimensiuni economice în cadrul fiecărei exploataţii agricole;
– punerea în valoare a terenurilor slab productive pentru agricultură;
– corelarea permanentă a condiţiilor social-economice locale cu cele ecologice;
– aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniu.
Asupra acestor obiective se impune o minimă atenţie. În primul rând, remarcăm caracterul extrem de general, fără a se specifica gradul de responsabilizare a
factorilor implicaţi: stat, unităţi administrative, agenţi economici, gospodării ţărăneşti. În al doilea rând, lipsesc ecuaţiile prin care sunt puse în operă instrumentele
tehnice, juridice şi economice, atât de necesare comasării pentru funcţionarea ei
corespunzătoare. În al treilea rând, toate obiectivele stabilite prin lege lasă de înţeles că, din motive care nouă ne scapă, legiuitorul nu a ştiut sau nu a vrut să ducă
lucrurile până la capăt deoarece, în formularea în cauză, acţiunile de comasare sunt
fără conţinut, altfel spus, sunt acţiuni moarte.
În Europa de Vest, procesul de comasare are o vechime mai mare de un secol şi
s-a lucrat continuu şi cu o atenţie deosebită; în ţările europene, precum Germania,
Austria, Danemarca, Norvegia, Franţa, Elveţia, comasarea a înregistrat cote înalte
încă din prima jumătate a secolului trecut.
Trebuie evidenţiat că, după cel de-al doilea război mondial, în toate ţările Europei de Vest au fost elaborate programe speciale pentru organizarea teritoriului, cu
23
24

Legea 18/1991 privind fondul funciar, MO nr. 37/1991.
Legea 166/2002 privind exploataţiile agricole, MO nr. 256/2002.
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obiective precise referitoare la: creşterea producţiei agricole pentru eficientizarea
muncii în agricultură, amenajarea teritoriului pentru folosirea mecanizării în procesele de producţie, creşterea continuă a dimensiunii exploataţiilor agricole pentru
a permite folosirea rezultatelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice ca suport al procesului
de ridicare a nivelului de civilizaţie la sate.
Modele de acţiune ale politicii agrare în direcţia promovării comasării
parcelelor
Modul său de manifestare este dictat de încărcătura ideologică a doctrinelor care
fundamentează deciziile de natură politică şi economică din societate şi economie.
Din această cauză, comasarea, prin angajamentele care le presupune, dar şi prin
efectele pe care le generează, depăşeşte graniţele stricte ale agriculturii sau ale ruralului. Ea este o lucrare complexă, riscant de promovat şi greu de condus de către
decidentul public.
Iată de ce este nevoie ca cel puţin în segmentul teoriei economice, respectiv al
politicii agrare, acest subiect să fie abordat cu maximă seriozitate, cu profesionalism şi discernământ ştiinţific.
Dubla sa poziţionare din punct de vedere ştiinţific, respectiv, în sfera politicilor agrare şi cel al organizării teritoriului, are repercursiuni şi în ceea ce priveşte
rolul în acţiunile care implică transferul proprietăţii funciare, având finalitate în
performarea agriculturii. Astfel, dacă comasarea este pornită din iniţiativă publică
şi are un caracter obligatoriu, fie că acceptă sau nu despăgubirea proprietarilor pe
bază de echivalenţă valorică, este o lucrare extraeconomică, adică se desfăşoară în
afara ariei de cuprindere a pieţei funciare. Aceeaşi încadrare o au şi reformele agrare, cu menţiunea că acestea au avut ca finalitate, în cinci din cele şase petrecute
în agricultura României, din 1864 până în prezent, efecte contrare comasării, respectiv fărâmiţarea proprietăţilor şi nu coagularea lor. În schimb, dacă comasarea
este un act de voinţă facultativă a proprietarilor şi presupune nu numai gruparea
parcelelor, ci şi repartizarea loturilor rezultate, în baza unor criterii de performanţă ce se pot manifesta în cadrul unei burse locale a pământului, către cei mai buni
agricultori, atunci ea este o acţiune economică de translare a proprietăţii funciare
şi intră în sfera de cuprindere a pieţei funciare.
Pornind de la aceste considerente teoretice, în acţiunile practice de politică
agrară, au fost identificate în conformitate cu experienţele din domeniu, dar şi în
funcție de gradul de implicare al puterii publice şi a actului de voinţă al proprietarului, două scenarii privind modul de conducere şi desfăşurare al comasării, al căror
conţinut este redat în cele ce urmează.
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Scenarii şi variante de comasare a parcelelor
Scenarii /
Variante

I Facultative

II Obligatorii

1. Prin intermediul acţiunilor din
piaţa funciară, respectiv, vânzare
– cumpărare, închiriere, cooperare,
asociere, arendare, renta viageră.
2. Prin intermediul unei burse locale proprii, în scopul grupării parcelelor de terenuri pe loturi mai mari
şi schimbării, respectiv, repartizării
acestora către proprietarii de drept
sau către agricultorii performanţi.

1. Specific economiilor de comandă, de
tip comunist, când acţiunile de grupare
a teritoriului au un caracter dictatorial.
2. Specific economiilor de piaţă liberă,
când pot fi lucrări de interes public;
în completare la comasarea de tip
facultativ, când se desfăşoară prin
intermediul bursei locale.

Scenarii facultative: 1. Prin intermediul acţiunilor de piaţă funciară, respectiv, vânzare-cumpărare, cooperare, asociere, arendare şi închiriere.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor se realizează, fie sub
toate cele patru atribute, adică posesia, dispoziţia, fructul şi uzufructul fie numai
pentru o parte dintre acestea, cum ar fi fructul şi uzufructul, dar obligatorii în echivalent valoric, specific fiecărei acţiuni de piaţă, după formula: preţul terenurilor
în cazul vânzării-cumpărării, dividende pentru cooperare şi asociere sau arenda,
chiria pentru arendare, închirierea. Presupune numai prima etapă de manifestare
a comasării, adică gruparea parcelelor, acţiune care porneşte din iniţiativă privată,
fără programe sau planuri dinainte stabilite.
În prezent este singura variantă în virtutea căreia se desfăşoară comasarea, dar
nu după o lege proprie, ci în funcţie de pachetul legislativ care normează acţiunile
de pe piaţa funciară. Menţionăm că toate aceste legi nu impun reguli obligatorii de
organizare şi aşezare în teritoriu a parcelelor. Din această cauză, rezultatele au un
caracter întâmplător şi sunt cu efecte minime, atât în direcţia creşterii dimensiunilor parcelelor, cât şi al performanţelor în agricultură.
Ca atare, este necesară reformularea într-un timp cât mai scurt a pachetului
legislativ de pe piaţa funciară, care să răspundă, în sens obligatoriu, la cerinţele pe
care lucrările de comasare le impun, în sens ştiinţific.
2. Prin intermediul unei burse locale proprii, în scopul grupării parcelelor de terenuri pe loturi mai mari şi schimbării, respectiv, repartizării acestora către proprietarii de
drept sau către agricultorii performanţi.
În vederea aplicării acestei variante sunt necesare, în primul rând, existenţa
unei legi speciale de funcţionare a burselor locale de comasare, cu referiri clare la
cele două laturi ale acesteia, respectiv, gruparea şi schimbul, şi, în al doilea rând, obţinerea unor hotărâri ale instanţelor de judecată luate în baza acordurilor de voinţă
a cel puţin 2/3 din proprietarii de terenuri care şi-au exprimat disponibilitatea de a
încredinţa spre comasare toate, sau numai o parte din parcelele deţinute.
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La aceste prime condiţii cu caracter obligatoriu se pot adăuga anumite responsabilităţi ale puterii publice care, în esenţă, se pot focaliza pe următoarele segmente
de politică agrară.
Doctrinar, potrivit căruia, datorită laturii sale extra economice, comasarea trebuie încadrată în categoria lucrărilor de interes public, cu un regim asemănător
marilor lucrări de îmbunătăţiri funciare, ceea ce ar crea premisele creşterii gradului
de responsabilizare a puterii publice în acest domeniu, cu referire specială la elaborarea de programe, planuri, strategii, metodologii, proceduri şi alocări de fonduri
din bugetul public.
Legislativ, prin adoptarea unor norme cu caracter juridic în virtutea cărora comasarea dobândeşte bază legală de manifestare asemănătoare celorlalte acţiuni de
piaţă funciară.
Instituţional, fapt care necesită crearea unui organism specializat sub forma de
agenţii, direcţii sau servicii din raza de competenţă a Ministerului Agriculturii, cu
centre de lucru pe regiuni sau judeţe. Competenţele acestora sunt de natură tehnică
şi nicidecum decizională, cu referire la elaborarea de planuri, strategii, norme de
lucru şi altele.
Publicitatea funciară, prin măsurători cadastrale şi înscrierea în cartea funciară,
ca acţiuni obligatorii pre- şi postcomasare.
Obligativitatea evaluării naturale şi economice a terenurilor, respectiv parcelelor
supuse grupării şi schimbului, precum şi recunoaşterea acestor evaluări.
Planuri de organizare a teritoriului, prin respectarea normelor agrotehnice în
acest domeniu.
Corp de specialişti independenţi, cu atribuţii în segmentul de cadastru, evaluare
economică şi naturală, organizarea teritoriului şi altele.
Promovarea şi susţinerea de către autoritatea publică a principiilor de echivalenţă,
naturale şi valorice, în cadrul schimbului de parcele, precum şi a principiului de
performanţă pentru gospodarii ce urmează să primească loturile mărite.
Această variantă, cu mici amendamente, a fost aplicată cu rezultate, care, în
planul organizării terenurilor, s-au dovedit pozitive, în circa 700 de localităţi transilvănene, în perioada care marchează sfârşitul sec. al IX-lea şi începutul sec. XX,
până la Unirea cu România, din 1918.
Pentru condiţiile actuale din agricultura României, comasarea facultativă este,
comparativ cu celelalte variante, cea mai potrivită, cu şanse reale de înfăptuire,
deoarece:
– are un caracter profund democratic, fiind, astfel, în consonanţă cu esenţa
statului de drept;
– este necesară, dar şi oportună, întrucât face posibilă promovarea, cu eficacitate sporită, a factorilor de progres tehnic, tehnologici şi nu numai.
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Scenarii obligatorii: Acest scenariu reclamă, indiferent de modul concret de manifestare, implicarea directă a statului prin adoptarea unor decizii de comasare care
devin obligatorii pentru proprietarii de drept a terenurilor agricole.
Sub aspect obligatoriu, comasarea se poate înfăptui pe două variante posibile,
ambele cu repere istorice concrete, şi anume:
1. Specific economiilor de comandă, de tip comunist, când acţiunile de
grupare a teritoriului au un caracter dictatorial şi s-au derulat atât în unităţi agricole de stat, cât şi colectiviste.
Prin această variantă se urmăreau confiscarea şi gruparea parcelelor, fără despăgubirea proprietarilor în loturi sau sole cât mai mari care la rândul lor compuneau o unitate agricolă de dimensiuni impresionante. O atare acţiune avea motivaţii ideologice, rezultate din credinţa care promova orbeşte avantajele pe care le
creează munca în comun, loturile de dimensiuni mari, folosirea tractorului în locul
animalelor de muncă.
Acordul proprietarilor era substituit cu puterea legii care, în formule ce se doreau expresia de voinţă a întregului popor, anulau atât drepturile la proprietatea
funciară, cât şi orice formă de despăgubire.
În aceste condiţii, comasarea a fost un instrument punitiv pentru preluarea
pământului din proprietatea privată şi trecerea acesteia sub controlul puterii publice care, în final, servea intereselor dictatoriale ale comuniştilor.
2. Specific economiilor de piaţă liberă, de tip democratic, situaţie când
comasarea se poate derula pe următoarele formule:
a) fie ca lucrări de interes public, când sunt supuse grupării, indiferent de proprietari, într-o anumită zonă sau localitate, prin acordarea de despăgubiri proprietarilor de drept, în natură sau în echivalent valoric; loturile rezultate în urma grupării parcelelor pot rămâne în serviciul agriculturii dar, de regulă, iau cu totul altă
destinaţie fiind utilizate în industrie, construcţii, transporturi;
b) fie este complementară la comasarea de tip facultativ, în localităţile unde
aceasta din urmă se înfăptuieşte în urma acordului de voinţă a locuitorilor, prin
intermediul bursei de terenuri. Principiul după care se conduce aceasta este simplu:
minoritatea care a refuzat comasarea se va supune voinţei majorităţii, voinţă care,
aşa cum arătat anterior, face obiectul unei hotărâri judecătoreşti. Din această cauză, toate aspectele care dau conţinut şi personalizează comasarea de tip facultativ
sunt valabile şi în acest caz.
În loc de concluzii
Teoria economică recunoaşte necesitatea comasării, ca acţiune importantă de
politică agrară, prin care să se înfăptuiască consolidarea proprietăţii funciare din
gospodăriile ţărăneşti, dar în plan legislativ nu există o dispoziţie proprie, care să o
normeze, aşa cum s-a procedat cu celelalte acţiuni care vizează mişcarea proprietă-
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ţii funciare, precum vânzarea-cumpărarea, arendarea, asocierea, cooperarea, renta
viageră.
Din această cauză, toate eforturile din ultima perioadă, întreprinse în direcţia
comasării parcelelor au aparţinut în exclusivitate agricultorilor şi s-au efectuat prin
intermediul acţiunilor menţionate anterior.
Implicarea puterii publice a fost minimă şi de regulă în altă direcţie decât ar fi
trebuit. Toate trimiterile legislative, din 1990 şi până în prezent, subscriu comasarea, acţiunilor de organizare şi reorganizare a teritoriului, ceea ce poziţionează
decizia administrativă pe un plan superior circulaţiei libere (pe care de nenumărate
ori o şi exclude), bazată pe valoarea naturală şi economică a terenurilor.
Nici agricultorii, în bună parte, nu au o atitudine favorabilă față de comasare,
mai ales dacă aceasta ar fi promovată în formule obligatorii. Aproape de mijlocul
secolului trecut, N.D. Cornățeanu, strălucit economist agrar, a folosit următoarea
construcție, care este valabilă și în prezent: „problema [comasării] după a noastră
părere e mult mai grea și va întâmpina o rezistență greu de învins din partea țăranilor. Dovadă o face puținul ce l-am realizat până acum în această direcție”25.
Îngrijorător este faptul că după integrarea României în Uniunea Europeană,
ca efect al aplicării mecanismelor şi instrumentelor de susţinere a pieţei agricole, în special a schemei de plăţi directe, se estimează că procesul de comasare a
terenurilor agricole va fi încetinit sau chiar stopat. Acordarea plăţilor directe va
conduce atât la creşterea preţurilor terenurilor agricole, cât şi la creşterea cuantumului arendei, iar fermierii români, în special cei cu vârste înaintate, nu vor mai fi
interesaţi să cedeze terenurile agricole prin vânzare-cumpărare sau arendare unor
fermieri tineri, capabili să desfăşoare activităţi agricole performante.
Indiscutabil, performanţa în agricultură reclamă corectarea erorilor şi intrarea
în normalitate, care în privinţa comasării parcelelor reclamă: lege proprie, fonduri
publice de susţinere, strategii şi planuri care să ţină seama de organizarea şi reorganizarea teritoriului, burse locale pentru a intermedia schimbul de parcele între proprietari, respectarea principiului democratic al liberului arbitru, evaluarea naturală
şi economică a parcelelor, efectuarea lucrărilor cadastrale şi înscrierea rezultatelor
în cărţile funciare.
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Comasarea terenurilor, dimensiune unitară în binomul
proprietate funciară – exploatație agricolă1
Valentin-Mihai Bohatereț

Aplicarea succesivă a reformelor agrare istorice în România din anii 1864, 1921 și
1945 au atras după sine fărâmițarea excesivă a proprietății funciare, ca expresie a
necesității împroprietăririi unor noi contingente de persoane, ca urmare a creșterii naturale a populației rurale, moștenitori, din ce în ce mai mulți, cu pământ din
ce în ce mai puțin sau fără pământ și ca îndreptățiți, veterani din Primul sau din
al Doilea Război Mondial, eroilor acestor războaie, invalizilor de război, văduvelor și urmașilor acestora, ca răsplată morală, dar și materială, pentru jertfa adusă
pentru Patrie.
În același timp, prevederile Codului civil actual, în materie de succesiune, preia
principii din Dreptul roman, prin care toți moștenitorii, în funcție de gradul de
rudenie și de rang, au dreptul de moștenire în cotații diferite, care au accelerat fragmentarea proprietăților funciare și nu au dus la consolidarea acestora, așa cum este
cazul în legislația anglo-saxonă.
Reconstituirea proprietății asupra pământului, ca urmare a aplicării legilor
funciare după anul 1989, dar și constituirea unor noi proprietăți, a atras după sine
accentuarea pulverizării proprietăților funciare, atât prin creșterea considerabilă a
numărului de persoane îndreptățite a li se reconstitui sau constitui dreptul de proprietate asupra pământului, prin apariția a două generații noi de la ultima reformă
agrară din anul 1945, dar și prin dreptul de a ieși din indiviziune, cauză majoră în
fragmentarea proprietăților funciare, mult sub limita unor cerințe tehnice minimale de exploatare rațională a pământului.
Așa deci, „comasarea terenurilor” reprezintă o cerință primordială în perspectiva constituirii unor exploatații agricole viabile. Acest aspect comportă două laturi
de acțiune diferite, care au ca obiect pe de o parte, consolidarea proprietății funciare, prin diminuarea constantă a numărului de parcele deținute de un proprietar
funciar, concomitent cu reducerea distanței dintre ele și cu creșterea suprafeței
1
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totale a proprietății și pe de altă parte, creșterea gradului de compactizare a exploatațiilor agricole pe principiul teritorialității, care are ca bază exploatarea integrală
a tarlalelor de pământ delimitate de drumuri sau hotare naturale, indiferent de
numărul de proprietari funciari care au în proprietate parcele de pământ în aceste
tarlale.
Consolidarea proprietății funciare
În acest context, se remarcă două categorii de probleme distincte care, prin rezolvare, vor duce, treptat, la consolidarea proprietății funciare, dar și la compactizarea
terenurilor agricole utilizate de exploatațiile agricole și la creșterea performanței
tehnice și economice a acestora.
Prima categorie de probleme, care se referă la consolidarea proprietății funciare, presupune:
– necesitatea finalizării aplicării legilor funciare promovate după anul 1989,
care au ca bază următoarele direcții de acțiune interdependente: finalizarea punerilor în posesie, emiterea titlurilor de proprietate, grănițuirea și întabularea proprietăților funciare;
– realizarea în regim de prioritate a Cadastrului General al României cu
completarea integrală a componentelor tehnice, juridice și economice, elemente
cantitative și calitative indisolubil legate privind starea domeniului funciar, pe
tipuri de proprietari și categorii de folosință, ca bază pentru exercitarea tuturor
prerogativelor dreptului de proprietate, de a poseda, de a folosi și de a dispune
de o proprietate, dar și ca temei pentru obligațiile ce-i survin proprietarului de
pământ în privința întocmirii registrelor agricole și a stabilirii taxelor și impozitelor aferente. Completarea Cadastrului General cu Cadastrele de specialitate
întregesc statutul juridic, tehnic și economic al tuturor proprietăților funciare pe
categorii de folosință;
– reconsiderarea și reactualizarea printr-un Program Național prioritar a
Cartării agrochimice și pedologice a terenurilor agricole din România, actualizarea
notelor de bonitare pe TEO-uri și translarea acestora pe titluri de proprietate, parcele și folosințe diferite, consemnate prin intabulare, pe fiecare lot în parte, temei
fundamental pentru completarea Cadastrului calitativ, componentă inseparabilă a
Cadastrului General al României, prin secțiunea Cadastru economic;
– realizarea unui program național subvenționat privind prima întabulare
obligatorie și gratuită a tuturor parcelelor de pământ cuprinse într-un titlu de proprietate, fie emis administrativ sau prin hotărâri judecătorești;
– înlesniri suplimentare din punct de vedere tehnic, juridic și economic pentru ieșirile din indiviziune solicitate, conform principiului promovat de Codul Civil,
care menționează faptul că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune;
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– îmbunătățiri legislative privind circulația juridică a terenurilor pentru stimularea diminuării numărului de parcele, promovarea schimbului de terenuri,
creșterea gradului de compactizare și de mărire a proprietății funciare;
– implicarea unităților administrativ teritoriale în gestionarea eficientă a resurselor funciare prin creșterea domeniului public și privat ca temei pentru constituirea rezervelor funciare în vederea stimulării schimburilor de teren, a vânzării-cumpărării de teren, având ca obiectiv consolidarea proprietăților funciare și
creșterea mărimii acestora. În acest sens, unitățile administrativ teritoriale ar putea deveni titulari ai dreptului de preemțiune după coproprietari, vecini sau arendași, împiedicând pe de o parte posibilitatea înstrăinării terenurilor unor persoane
fizice sau juridice care nu prezintă garanția includerii terenurilor achiziționare într-o exploatație agricolă viabilă, dar și mărind rezerva locală de teren pentru schimburi de teren în vederea „comasării terenurilor”, având ca obiectiv compatizarea
terenurilor agricole utilizate de exploatațiile agricole;
– înființarea unei Burse funciare care să permită dinamizarea pieței funciare,
creșterea valorii de piață a terenurilor, compactizarea terenurilor și creșterea domeniilor statului, ca rezervă mărită de teren pentru acoperirea unor necesități naționale viitoare imprevizibile (război, cataclisme naturale, stări de necesitate ș.a.);
– înființarea unei Regii naționale pentru amenajări funciare, sistematizare
rurală, proiectare și organizare a exploatațiilor agricole viabile, compacte și performante;
– redefinirea locului și rolului Agenției Domeniului Statului care trebuie să-și
recapete rolul principal în consolidare și gestionare strategică a domeniului public
și privat al statului, în materie funciară, în sensul creșterii acestuia, ca argument
al aplicării art. 3 din Constituția României care stipulează că „Teritoriul României
este inalienabil” și al art. 136 al.(4) care menționează „Bunurile proprietate publică
sunt inalienabile”, în contextul în care, în art. 44 al. (2) este specificat faptul „Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.
Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană
și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală”;
– redimensionarea adecvată a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI) și a Oficiilor teritoriale, în sensul creșterii capacității de realizare a Cadastrului General și de accelerare a vastului proces de întabulare a proprietăților funciare și de mișcare a acestora;
– subordonarea ANCPI celei mai adecvate structuri guvernamentale sau ministeriale pentru a răspunde cu dinamism și echidistanță obiectivelor majore privind definirea proprietății funciare și circulația juridică a acesteia, în sensul apărării
celui mai de preț element al avuției naționale care este pământul;
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– promovarea unui Program Național de susținere a gospodăriilor individuale
care utilizează terenurile agricole din proprietate, rămase nearendate, care se particularizează prin următoarele caracteristici: dețin în totalitate terenurile agricole
intravilane, terenurile agricole în proprietate din extravilan, rămase nearendate,
sunt pulverizate excesiv, în loturi mici și foarte mici, mult dispersate, cu potențial
productiv redus, afectate deseori de diverși factori limitativi agrotehnici, agrochimici și pedologici, terenuri care nu sunt acceptate pentru arendă datorită lipsei de
eficiență economică prin exploatare;
– reconsiderarea economică a domeniilor funciare care constituie principalul
capital al agriculturii, prin valorizare, ca element de garanție bancară, gaj, ipotecare, aport de capital sau valoare de capital.
Sunt câteva idei și direcții de acțiune care argumentează prioritizarea importanței consolidării proprietății funciare ca fundament juridic, tehnic, economic și
administrativ necesar în compexul demers de „comasare a terenurilor” în vederea
compactizării terenurilor agricole utilizate de exploatațiile agricole.
Compactizarea și creșterea performanței tehnice și economice
a exploatațiilor agricole
A doua categorie de probleme se referă la compactizarea și creșterea performanței tehnice și economice a exploatațiilor agricole prin „comasarea terenurilor”, care
presupune:
– îmbunătățirea legislației în vigoare privind arendarea terenurilor, în sensul
echilibrării veniturilor obținute prin arendă, în condiții stimulative, pentru proprietarul funciar în situații de profitabilitate ridicată a exploatației;
– promovarea unei legislații care să permită stimularea mutării folosinței unei
suprafețe agricole care este în interiorul unei exploatații agricole, dar pentru care
nu există niciun legământ de exploatare cu proprietarul terenului, la marginea parcelei, pe un teren identic din punct de vedere calitativ, mărginită de un drum, având
ca obiectiv două aspecte: eliminarea fragmentării parcelare a unei tarlale, asigurând
exploatarea unitară a acesteia și conferirea garanției proprietarului care nu dorește
să-și arendeze pământul pentru a-l folosi în regie, fără pierderi cauzate de schimb
și fără vreo atingere a dreptului de proprietate;
– creșterea rentei viagere în cazul cedării folosinței terenurilor proprietate
unor exploatații care lucrează terenul în arendă;
– promovarea Asociațiilor de proprietari funciari pe principii teritoriale, locale, pentru executarea în comun a lucrărilor mecanice și practicarea unor activități
comune în amonte și aval de agricultură, pentru negocieri în grup în cazul arendării
și pentru facilitarea schimburilor de terenuri și chiar vânzării unor terenuri în vederea compactării, diminuării gradului de parcelare și creșterii proprietății funciare
individuale;
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– scutirea de taxe pentru terenurile schimbate sau vândute care au ca efect
„comasarea terenurilor” cu influență directă asupra exploatării eficiente a acestora;
– dezvoltarea durabilă a spațiului rural prin activități neagricole, prin crearea
de noi locuri de muncă și prin creșterea standardului de viață în sate, importanța
socială a terenurilor agricole proprietate din cadrul gospodăriilor individuale scade,
ducând la creșterea ponderii terenurilor agricole predispuse pentru arendare sau
chiar vânzare;
– necesitatea îmbunătățirii metodologiei de realizare a Recensământului General Agricol pentru a reda mai fidel starea exploatațiilor agricole în interdependență cu proprietatea funciară, pe tipuri de exploatații, pe clase de mărime și clustere semnificative;
– întocmirea Cadastrului Administrativ prin organizarea, o dată la zece ani, la
mijlocul intervalului dintre două Recensăminte Generale Agricole, a inventarierii
tuturor terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul din toate Unitățile administrativ teritoriale din țară, pe roluri, după Registrul agricol, pe folosințe agricole și parcele, dispersie care permite, ulterior, facilitarea schimburilor de terenuri în
vederea consolidării proprietății funciare și a compactizării exploatațiilor agricole;
– promovarea Asocierii în participațiune încheiate între exploatațiile agricole
cu personalitate juridică, riverane, în vederea valorificării în comun a terenurilor
agricole aflate în arenda unei exploatații agricole, dar care este exploatat de altă
exploatație agricolă vecină. Se realizează creșterea gradului de compactizare a suprafețelor agricole utilizate într-o exploatației agricolă și se soluționează multitudinea de sesizări imputabile privind încasarea subvențiilor pe suprafețe arendate, dar
schimbate între exploatații agricole riverane pentru mărirea gradului de compactizare a terenurilor agricole lucrate de fiecare exploatație în parte;
– în lipsa Asocierii în participațiune se poate promova sistemul de subarendă,
încheiat între două exploatații agricole învecinate în vederea creșterii gradului de
compactizare a terenurilor utilizate.
Cele două categorii de probleme prezentate, având ca obiect „comasarea terenurilor agricole” au referințe și implicații cantitative, calitative și administrative
directe asupra procesului de consolidare continua a proprietății funciare dar și de
compactizare a domeniilor funciare utilizate de exploatațiile agricole cu sau fără
personalitate juridică. Așa se explică de ce importanța „comasării terenurilor” este
un demers calitativ superior în perspectiva gestionării eficiente a patrimoniului
funciar național.
Este un proces lent, greoi, anevoios dar absolut necesar pentru a se aduce clarificări pe de o parte asupra stării juridice a domeniului funciar public și privat al
statului și al celui deținut în proprietate privată de persoane fizice sau cu personalitate juridică și pe de altă parte să se creeze toate premisele necesare constituirii
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exploatațiilor agricole compacte, competitive și de mare performanță, menite să
reziste mediului concurențial vest european.
Pași de urmat în procesul de comasare a terenurilor
Realizarea acestui amplu și îndelungat proces menit să „comaseze terenurile” în
vederea scăderii gradului de fărâmițare a proprietăților funciare și de compactizare
a terenurilor agricole utilizate în exploatații agricole viabile implică necesitatea acționării în următoarele direcții principale:
– promovarea unui pachet legislativ, intercorelativ, care să creeze, printre altele, și premisele juridice în vederea „comasării terenurilor”;
– îmbunătățirea sistemului instituțional pentru creșterea implicației guvernamentale în procesul de gestionare și utilizare eficientă a tuturor resurselor funciare, indiferent de proprietar sau de folosință;
– înființarea unei Agenții Naționale pentru „comasarea terenurilor”, pentru
constituirea Bursei funciare, pentru îmbunătățiri funciare și pentru organizarea și
administrarea terenurilor în complexe mari, protective, de interes național, regional și local, indiferent de modul de deținere și de utilizare a domeniului funciar,
constituit din proprietăți funciare și exploatații agricole, silvice și lacustre diferite;
– promovarea Asociațiilor proprietarilor de pământ, a Asociațiilor de arendași
și a Asocierii în participațiune pentru utilizarea eficientă a terenurilor agricole;
– îmbunătățirea și dezvoltarea cadrului legal privind arendarea, subarendare
și promovarea rentei viagere.
Acest întreg complex de măsuri dedicat „comasării terenurilor” completează și
îmbunătățește conținutul Codexului rural românesc și creează premisele realizării
unui Cod de bune practici pentru comasarea terenurilor care să permită clarificări
privind proprietatea funciară și creșterea eficienței în gestionarea domeniului funciar național pe termen mediu și lung în corelație cu bunele practici și performanțe
din Uniunea Europeană.

Acțiuni ale administrației publice centrale
în direcția favorizării comasării1
Simona Bara

Gospodăriile agricole de subzistenţă şi de semisubzistenţă din România anului
1990 au apărut ca o modalitate de „recompensă” pe care noul regim politic o acorda foştilor proprietari de terenuri agricole. S-a considerat că „aşa trebuia să se
întâmple”, că procesul de constituire şi de reconstituire a vechilor proprietăţi era
unul natural în procesul de instalare a normalităţii în societate. În realitate, această
decizie răspundea unei nevoi economice stringente de a se asigura, pe de o parte,
pacea socială la sate şi, pe de altă parte, de a se degreva, atât la momentul respectiv,
cât şi o bună vreme după aceea, Bugetul de Stat de semnificative cheltuieli ce ar
fi fost necesare pentru susținerea spaţiului rural, de la infrastructură şi ajutoare
sociale la retehnologizare și modernizare, precum şi la crearea de locuri de muncă,
etc. Totodată, prin această politică, statul a pierdut însemnate surse de realizare a
propriilor venituri de pe peste 80%2 din suprafaţa ţării.
Toate măsurile ulterioare ale decidenților publici privind reglementarea regimului proprietăţii funciare din agricultură fie au fost luate cu întârziere, fie nu au
fost de natură să genereze efectele aşteptate, mai precis, acestea nu au reușit să
reducă numărul de gospodării agricole de subzistenţă şi de semisubzistenţă, nu au
diminuat starea de sărăcie, iar lista de „nu” se poate extinde, Dar cel mai acut și
dureros proces a fost acela de încurajare a migrației locuitorilor satelor spre orașe
și, mai ales după 2000, în străinătate.
În acest context, se apreciază că numai prin implementarea unor politici
pragmatice, cu caracter durabil şi precis direcţionate spre rezolvarea problemelor
structurale şi organizatorice din spaţiul rural, legate de atragerea şi integrarea în
economia de piaţă a gospodăriilor agricole de subzistenţă, sunt de natură a contribui la ameliorarea semnificativă a actualei situaţii. Totodată, găsirea tehnicilor de
afluire spre aceste entități a unor resurse financiare direcționate spre reducerea inAceasta este o actualizare a intervenției din volumul „Probleme de politică agrară. Puncte de vedere”, coordonat de Istudor, N.&Popescu, G., Editura ASE București, 2018, ISBN 978-606-34-0270-8.
2
Zonele rurale din România acopera 87,1% din teritoriul țării de 238 mii km pătrați
1
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egalităţilor de dezvoltare sunt încă în stadiul de „ar trebui”, deoarece multe dintre
măsurile iniţiate până în prezent se adresează unui număr relativ redus de astfel
de entităţi. Spre exemplu, în registrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA), în 2017-2018, sunt incluse pentru alocarea de subvenţii cu puțin
peste un milion de exploatații agricole (circa 1/3 din numărul total de 3,2 milioane
de entităţi existente în prezent), dar acestea sunt dominate de fermele mari şi mijlocii, iar măsurile realizate și chiar cele propuse au ca ţintă doar sub 10% dintre gospodăriile agricole de semisubzistenţă apărute după 1990. În fapt, entităţile vizate
de cele două ediții ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)3 prin
rezultate se pot încadra în categoria unităţilor ce ar putea fi recomandate pentru
exemplificarea materializării conceptului de „bune practici”, care, în ultimii ani, a
fost recunoscut şi legalizat de Comisie în statele membre ale UE în domenii dintre
cele mai diverse4. În acest context, este de menționat că întârzierile înregistrate în
atragerea fondurilor europene explică, pe de o parte, slaba activitate de diseminare desfășurată pentru comunicarea rezultatelor pozitive ce ar putea deveni bune
practici posibil de multiplicat la nivel local/ regional și, pe de altă parte, întârzierile
din procesul de comasare şi de constituire a structurilor asociative şi cooperatiste
din societatea rurală românească, care avansează cu o relativă greutate, deoarece,
în bună măsură, în afara întârzierilor de natură legislativă și instituțională, acesta
este influenţat de mentalitate.
Acţiunile administraţiei publice centrale, ce au fost inițiate
și ce ar trebui continuate și completate
În același timp, menționăm câteva dintre acţiunile administraţiei publice centrale, ce
au fost inițiate și ce ar trebui continuate și completate, cum ar fi:
a) Solicitarea României către Comisia Europeană, realizată în 2014, pentru a se
permite transferul sumelor neutilizate din Pilonul 1 către Pilonul 2, pentru a se putea
activa, începând din anul 2016, gospodăriile agricole de subzistenţă şi de semisubzistenţă, care „vor să producă mai mult”;
b) Încurajarea și susținerea din resurse publice naționale a unor activități inovative
specifice gospodăriilor țărănești de mici dimensiuni, care, în prezent, nu sunt incluse
în PNDR, dar care pot contribui la creșterea valorii adăugate înregistrate la nivel
local;
c) În scopul îmbunătăţirii accesului la finanţare a fermierilor români s-a inițiat și
mai apoi s-a materializat, în 2017, decizia de asigurare atât a unor garanţii de stat de până la 80% - pentru achiziţionarea de terenuri, cât şi de dobânzi şi comisioane
PNDR 2007-2013 și PNDR 2014-2020
De exemplu, punerea în aplicare a directivei privind IMM-urile, risc alimentar, educație, mediul, etc.
3
4
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de garantare reduse5; în plus, restul de 20% din valoarea creditului pentru achiziţionarea de terenuri agricole se garantează cu terenul cumpărat;
d) Crearea premiselor reale pentru dezvoltarea clasei mijlocii la sate printr-o mai
atentă alegere a măsurilor din programele cu finanţare europeană, astfel încât să se
permită dezvoltarea unor structuri agricole specifice ţării noastre, precum şi dezvoltarea pe ansamblu a spaţiului rural din România. Un posibil exemplu ar putea fi
dat de transferurile de sume între măsurile deja aprobate de Comisie, dat fiind, pe
de o parte, evoluţiile socio-economice ce au stat la baza fundamentării și aprobării
PNDR 2014-2020 şi cele de la momentul aprobării Acordului de Parteneriat al României6 - şi până la implementarea propriu-zisă, pe de altă parte, ca efect a schimbărilor apărute - criza forței de muncă de la sate datorită migrației, necesitatea unei
prezențe mai active pe piețele agro-alimentare interne a produselor românești, etc.
În plus, abia în anul 2016 a fost formulată o viziune clară privind dezvoltarea clasei de
mijloc la sate ce a fost inclusă într-un document oficial al autorităţii publice centrale
intitulat „Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”7. Menționăm
că acesta estedocumentul prin care se propune deschiderea negocierilor cu Comisia
Europeană în scopul actualizării unora dintre alocările financiare negociate inițial prin PNDR 2014-2020 de pe diferite direcţii. În fond, astfel de acțiuni sunt o
practică curentă în cazul altor State Membre ale Uniunii și ele se realizează, de obicei, la jumătatea fiecărei perioade de programare. Faptul că România a avut și are
întârzieri în accesarea fondurilor europene nu numai că i-au schimbat direcția de
re-negociere intermediară, dar au și lipsit-o - la momentul respectiv - de capacitatea
de a prelua unele „bune practici” din alte State Membre ale Uniunii;
e) Iniţierea legiferării unor măsuri cu caracter social, pentru reducerea muncii la
negru din agricultură prin lansarea de propuneri bazate pe unele modele europene
- de exemplu, în Belgia statul este cel care acoperă o astfel de asigurare. În acest
context, ar fi de interes și inițierea unor acțiuni de flexibilizare a plăţii zilierilor prin
legalizarea acordării acestora a unor „vouchere” ce includ şi o asigurare medicală.
În cazul țării noastre, la o evaluare ex-ante a unei astfel de propuneri deși aceasta
se dovedeşte a fi costisitoare, totuși s- ar putea genera un punct de interes pentru
decidenți, mai ales că, în prezent, și în lumea satului, pe fondul îmbătrânirii populației, aceasta se confruntă și cu o serioasă criză a forței de muncă temporare;
e) Legiferarea unor măsuri active de facilitare a schimbării generaţiilor în agricultură, de realizare a unor comasări temporare, precum şi acordarea unui nou rol fermei
de familie a fost demarată prin inițierea Submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din PNDR 2014-2020. Astfel, prin submăsura menţionată se prevede acorDobânda la creditele pentru fermieri este de 2% peste nivelul ROBOR-ului.
Analizele se referă indicatorii socio-economici până în anul 2013-2014.
7
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/pachetul-de-masuri-pentru-dezvoltarea-clasei-de-mijloc-la-sate&page=1
5
6
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darea a 1.500 de euro pe an, până în anul 2020, proprietarilor de terenuri agricole,
care fie încheie contracte de arendare pe o durată de 20 de ani, fie își vând terenurile deţinute. Din punctul de vedere al atenției acordate micilor fermieri Submăsura
6.5. este salutară prin încurajarea și susţinerea relaţiilor contractuale, precum și
a demarării unor acțiuni concrete în direcția comasării terenurilor. Efectul implementării Submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din PNDR 2014-2020 este
estimat la 18-19 mii de tineri mici fermieri, care își vor putea începe dezvoltarea
propriilor activităţi agricole. Dacă numărul de potenţiali beneficiari ai Submăsurii
6.5 ar fi comparat cu numărul mare de exploataţii agricole de subzistenţă şi de semisubzistenţă existente în România (3,2 milioane8), se constată că noii agricultori
tineri ar reprezenta doar 0,6% din total. Dar această categorie de agricultori poate
fi tratată ca fiind „modele de tineri din categoria de bune practici”, care dacă sunt
bine monitorizate și mediatizate în plan local/ regional, va însemna că banul public
nu s-a risipit, că prin astfel de inițiative se poate atinge scopul urmărit prin Submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din PNDR 2014-2020.
g) Accesul fermierilor la credite şi asigurarea garantării lor s-a realizat conform
OUG din martie 2017, prin care producătorii agricoli şi cei din sectorul piscicol,
persoane fizice sau juridice, au putut să primească sprijin pentru achiziţionarea de
terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor, precum şi pentru modernizarea şi eficientizarea acestora prin accesarea de credite, în funcţie de condiţiile
băncilor, pe o durată de 10 sau 15 ani9. Aceasta a fost o altă direcție de acțiune a
decidenților, care, deși întârziată, a avut efecte benefice. Astfel, în 2018, pe baza datelor MADR, se estimează că fermierii români au solicitat garanţii de la stat pentru
cumpărarea de terenuri agricole în valoare de 58,0 milioane de lei, de circa şapte ori
mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2017, în timp creditele acordate de bănci
în baza mecanismului de garantare s-au majorat la 131,7 milioane de lei10.
h) Instituirea cadrului legal pentru realizarea Sistemului Integrat de Cadastru
şi Carte Funciară de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), reprezintă instrumentul ce va permite deschiderea de cărţi funciare din
oficiu. Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară este obligatoriu să fie
implementat în perioada 2015-2023, iar pentru sectorul agricol aplicabilitatea este
pentru perioada 2015-2020 în care are loc și implementarea proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților
Conform Anchetei Structurale în Agricultură 2016.
Procentul de garantare a creditelor acordate fermierilor pentru achiziţia de terenuri agricole a
crescut de la 50% la 80%, conform actului normativ.
10
Estimări pe baza solicitărilor din primele 7 luni ale anului 2018 folosindu-se date de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Sursa: https://www.zf.ro/eveniment/ministerul-agriculturii-pregateste-facilitati-financiare-pentru-bancile-care-acorda-credite-agricole-16178681. Accesat pe
18/01/2019.
8
9
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în zonele rurale din România”, inclus în axa prioritară 11 din Programul Operațional
Regional 2014-2020. Astfel, se estimează că se va asigura efectuarea lucrărilor de
înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții în unități administrativ-teritoriale din mediul rural11. De asemenea, decizia de
întabulare gratuită a terenurilor agricole este o acţiune în curs de derulare şi este
de precizat că, periodic, în Monitorul Oficial se publică listele de localităţi, în care
vechile evidenţe de cadastru au fost închise12. Listele din Monitorul Oficial (la data
de 12/01/2018) potrivit estimărilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI) 1.764 de sectoare cadastrale finalizate în cadrul a 566 de localități (din cele 3.181); de asemenea, sunt în lucru 190 de localități13.
i) Începând din 2018, în acord cu reglementările europene, intabularea proprietății
a devenit o condiție obligatorie pentru primirea subvenției. Astfel, pentru a se beneficia
de acordarea plăţilor directe/ subvenții, fermierii trebuie (a) să fie înscrişi în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA, (b) să depună cererea unică de plată
în termen, (c) să-și identifice, să-și declare și să-și delimiteze cu exactitate parcelele
agricole în aplicația electronică GIS „IPA-ONLINE” existentă la APIA, precum şi (d)
să utilizeze datele cadastrale disponibile.
În loc de concluzii…
În România tendința de comasare a terenurilor este un proces ce s-a amplificat începând din 2015-2018 pe fondul intensificării funcționării pieței funciare, respectiv a creșterii prețurilor terenurilor agricole, dar și a acțiunilor inițiate de decidenții
publici pentru ameliorarea stării socio-economice a spațiului rural, precum și a necesității extinderii diverselor bune practici din unele State Membre ale UE.
Accentuarea tendinței de comasare a terenurilor se va reflecta și în majorarea prețurilor de achiziție
Deschiderea realizată prin programele de finanțare europeană a fost de natură
să producă mutații socio-economice greu de prevăzut în alte condiții. De exemplu, din datele MADR14 rezultă că în 2017 au fost depuse 884.464 de cereri de
plată pentru o suprafaţă de 9,545 milioane de hectare, iar în 2018 au fost depuse
855.000 de cereri (cu -3,3% mai puține), în timp ce suprafaţa pentru care s-au cerut
11
Ordonanța de Urgență nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996, Text publicat în M.Of. al României, în vigoare de la 23 aprilie 2018.
12
Vechile evidențe se vor păstra în arhiva Biroului Teritorial de Cadastru și vor putea fi consultate pentru scopuri documentare - cunoașterea istoricului proprietăților funciare.
13
https://www.avocatnet.ro/articol_45321/Cadastrare-gratuit%C4%83-2018-Se-lucreaz%C4%83-sau-urmeaz%C4%83-s%C4%83-se-fac%C4%83-m%C4%83sur%C4%83tori-in-sute-de-localit%C4%83%C8%9Bi-din-toat%C4%83-%C8%9Bara.html. Accesat pe 18/01/2019.
14
16/05/2018, Sursa: https://www.revistafermierului.ro/finantari/item/3234-a-scazut-numarul-de-cereri-dar-a-crescut-suprafata-daea-madr-este-informatia-zilei-care-confirma-o-comasare-a-fermelor-romanesti-de-la-un-an-la-altul.html. Accesat pe 11/01/2019.
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subvenţii a ajuns la 9,7 milioane de hectare (cu 1,6% mai mare); în fond, indirect,
aceste date reflectă evoluția procesului de comasare a terenurilor agricole.
De asemenea, se constată că încă se manifestă un decalaj semnificativ între prețul
terenului arabil din România și cel din Europa de Vest, iar accentuarea tendinței de comasare a terenurilor se va reflecta și în majorarea prețurilor de achiziție a acestora.
Preferința a producătorilor agricoli români, manifestată în urma adoptării măsurilor de sprijinire a achiziţionării de terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor, precum şi pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, cu facilități
acordate pentru o durată de 10 sau 15 ani, a condus, în faza incipientă de aplicare,
la o accentuare a tendinței de a se investi excesiv în achizițiile de teren. Acest fenomen este explicabil și prin caracteristica socio-culturală a românilor de a avea pământ, iar aceasta nu va dispare nici în viitor, însă va avea alte forme de manifestare.
Estimăm că în perioada imediat următoare acțiunile administrației publice
centrale pentru favorizarea proceselor de comasare a terenurilor agricole vor trebui
să continue pe cel puțin următoarele direcții: (i) Contractele de arendare ce urmează
a se încheia sub impactul Submăsurii 6.5 (care sunt pe o durată de 20 de ani) par lipsite de realism, dat fiind ritmul înalt al schimbărilor socio-economice și tehnologice
la care asistăm. În acest context, apreciem că modificarea legislației privind termenul maxim de arendare, care să fie de 10 ani, similar celui de maturitate a creditelor
acordate de bănci, în prezent. În cazul agreării unei atare propuneri, vor fi necesare
corecții și în documentația Submăsurii 6.5. din PNDR 2014-2020. (ii) Actualul cadru
legal referitor la arendarea terenurilor ar trebui completat cu prevederi referitoare la
modul de revenire la proprietarul de fapt a terenurilor arendate după expirarea perioadei de arendă. În plus, în cazul în care s-ar generaliza introducerea valorii naturale şi
economice a terenurilor – dat fiind evoluțiile de pe piața terenurilor agricole - și care
sunt prevăzute în actualele contracte de arendare ar putea exista riscul modificării
dimensiunilor viitoare ale drepturilor de proprietate funciară, fenomen ce trebuie
luat în considerare de analiști, dar și mai ales de legiuitor. (iii) Este necesară constituirea unui sistem de microcreditare din surse naţionale pentru susținerea potențialilor agricultori ce se situează sub pragul de finanţare adoptat prin PNDR. Parteneriatul
dintre APIA, pe de-o parte, și bănci, respectiv Fondul de Garantare a Creditului
Rural (FGCR), pe de altă parte, în prezent, asigură, în România, cele mai multe credite din sectorul agricol. Totodată, din analiza modului de lucru a băncilor comerciale cu agricultorii de pe piața românească susține ideea că majoritatea acestora
sunt „universale și nespecializate”, că băncile existente „…nu înțeleg agricultura, nu
vorbesc aceeași limbă cu cea a unui agricultor, nu înțeleg valoarea activelor și nici a garanțiilor…” 15. Cu toate acestea, merită să menționăm și faptul că prima instituţie fi15
Sursa: http://www.recolta.eu/financiar/finantari-si-credite/robert-rekkers-bancile-comerciale-nu-inteleg- agricultura-cu-totii-tim-cat-de-birocratice-i-lente-sunt-ele-21942.html.
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nanciară non-bancară specializată exclusiv pe creditarea fermierilor, din România,
care a fost IFN Agricover, se bucură de succes, deoarece are o structură adaptată la
cerinţele micilor agricultori, deși creditele acordate au dobânzi înalte, chiar de câteva ori
peste medie. De exemplu, într-un sat din Dolj, fermierilor care aveau un microcredit
contractat cu un IFN, cu o dobânda de 20-25%, în final, le rămânea un profit mediu
de doar 5.000 de lei pe gospodărie, sumă cu care trebuiau să trăiască, împreună cu
toată familia, timp de un an.
Propunerile de mai sus ar putea fi tratate ca un „must” necesar pentru eficientizarea absorbție fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale din actuala
perioadă de programare din cel puțin două motive: (a) pentru a nu se mai apela la
prelungirea perioadei curente de programare știut fiind că suprapunerea celor două
PNDR-uri a indus, pe de o parte, o serie de eforturi suplimentare și, pe de altă parte, România nu a putut prelua, în timp util, unele dintre bunele practici dezvoltate
de alte SM ale UE identificate și comunicate de acestea la jumătatea perioadelor
de programare și care ar fi permis nu numai creșterea gradului de absorbție, ci și
unele corecții realiste ale proiectelor inițiate; (b) după mai bine de un sfert de veac
de revoluție industrială, sub impactul erei digitale, s-ar putea ca ideea de comasare
a terenurilor agricole să se dilueze în preocupările legislative și instituționale ale
administrației publice centrale, iar procesul să fie lăsat să evolueze natural. Într-un
fel, dacă ar fi să ne amintim de procesul de miniaturizare a industriei din anii 90
realizat sub impactul erei digitale și știut fiind că transformările din agricultură au
un lag de întârziere semnificativ față de cele din industrie este posibil ca, pentru
perioada viitoare în re-gândirea unora dintre acțiunile administrației publice centrale să aibă prioritate acțiunile de inducere a progresului la nivelul gospodăriilor
de subzistență și de semi-subzistență cu condiția susținerii active a modernizării și
a unei mai strânse conectări la piață a acestora, deoarece viitorul este zi și mentalitățile noastre sunt încă de ieri.

Un screening asupra „stării de sănătate” a terenurilor
agricole din România. Principalele amenințări și soluții
pentru a le combate
Cătălin Simota

Indicele sensibilităţii ecosistemelor din România
faţă de procesele de deşertificare
Indicele sensibilităţii ecosistemelor faţă de procesele de deşertificare (Environmentally Sensitive Area to Desertification Index) ESAI este folosit la
nivelul UE ca un indicator complex pentru caracterizarea sensibilităţii faţă de desertificare a ecosistemelor (Kosmas, C., A.Ferrara, H. Briassouli, A.Imeson. Methodology for mapping environmentally sensitive areas (ESAs) to desertification).
Pentru calculul acestui indice este utilizată o metodă de mediere a unor indicatori
calculaţi prin atribuirea unor ponderi pentru o selecţie de parametri care caracterizeaza solul (textură, erodabilitate, grad de tasre ), clima (precipitatii, evapotranspiraţia potenţială), teren (panta, expozitie, acoperirea terenului), vegetatie şi
management. În functie de valorile acestui indicator se disting urmatoarele stadii
privind degradarea terenului şi riscul de desertificare:
– critic: arii care sunt deja degradate ca urmare a utilizarii defectuase din trecut. Aceste arii reprezinta un pericol pentru regiunile invecinate. Exemple pot fi
zone cu eroziune puternica în care scurgerile şi pierderile de sol pot fi considerabile
– fragil: suprafete în care orice modificari în echilibrul delicat dintre procesele naturale şi cele induse de activitatea umana pot conduce la procese de desertificare. În aceste zone secetele pot conduce la procese de desertificare în cazul unui management necorespunzator al terenului. Spre exemplu, ca urmare a schimbarilor
climatice sau a variabilitatii fenomeneleor meteorologice este posibila reducerea
potentialului de crestere a biomasei în mod deosebit în zonele sensibile la seceta
cu implicatii asupra cresterii eroziunii solului şi trecerea zonelor respective în categoria « critica ». În mod similar modificarea folosintei terenului sau a structurii de
culturi poate conduce la cresterea scurgerilor şi a eroziunii cu consecinte legate de
crestere a pierderilor fertilizantilor pe pante.
– Potenţial: suprafeţe ameninţate de deşertificare în cazul unor schimbări
climatice semnificative şi/sau în cazul unor structuri specifice a folosinţei terenu-
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lui. În aceasta categorie pot fi incluse şi terenurile abandonate sau cele care nu sunt
gestionate corespunzator. Pentru aceste suprafete este necesara o planificare corespunzatoare a activitatilor agricole.

Figura 1. Indicele sensibilitatii ecosistemelor faţă de procesele de desertificare
(parametri climatici corespunzatori perioadei 1961- 2010)

În figura 1 este prezentat indicele ESAI calculat pentru condiţiile climatice
corespunzatoare perioadei 1961- 2010, informatii topografice furnizate într-un
grid cu pasul de 100 m, informatii de sol prelucrate din hartile digitale la scara
1:1.000.000 şi 1:200.000, informatii privind vegetatia furnizate de CORINE-Landcover, informatii de management prelucrate din stratul de utilizare a terenului bazat pe metodologia FAO-LCCS.
Conform acestui indice Dobrogea, cimpia din sudul tarii, zonele colinare ale
Moldovei, Podişul Transilvaniei precum şi cimpia din vestul tarii sunt zonele cele
mai critice.
Factorii care induc degradarea terenurilor din România
cu impact asupra deşertificării
• Factori de mediu: aridizarea progresivă a climatului, pe fondul schimbărilor climatice globale; în ultimul secol se resimte o aridizare progresivă a climatului,
în special în regiunile de sud şi nord-est ale ţării
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• Erozivitatea climatică: determinată de torenţialitatea ploilor din zonele
uscate şi subumede ale ţării
• Creşterea frecvenţei şi intensităţii secetelor: 34%, 80%
• Panta terenului: suprafeţe însemnate din Dobrogea şi Moldova au > 5%,
favorabile eroziunii şi intensificării scurgerii de suprafaţă
• Vulnerabilitatea la secetă a unor tipuri de soluri: spre exemplu, solurile nisipoase sau extrem argiloase, soluri erodate, soluri salinizate.
Consecinţele degradării terenurilor
• reducerea rezilienţei terenurilor: faţă de variaţiile climatice anuale, solul, vegetaţia, sursele de apă dulce şi alte resurse ale zonelor aride şi semiaride tind
să devină reziliente (să-şi revină) dacă au fost degradate între anumite limite; când
se instalează deşertificarea, rezilienţa este considerabil slăbită, fapt ce are urmări
fizice şi socio-economice grave.
• scăderea productivităţii solului: stratul de sol fertil poate fi spulberat de
vânt sau îndepărtat de ploile torenţiale; structura solului şi compoziţia biochimică
se pot înrăutăţii, pot apare ravene să crăpături, nutrienţii vitali sunt îndepărtaţi
prin apă sau vânt; irigaţia fără drenaj conduce la ridicarea nivelului freatic şi determină salinizarea solurilor;
• distrugerea vegetaţiei: constitue atât cosecinţa, cât şi cauza degradării
terenurilor;
• subminarea producţiei de hrană şi apariţia foametei; accentuarea sărăciei; dezordine civică şi războaie.
Măsuri de limitare şi combatere a deşertificării, degradării terenurilor
şi secetei
• Reamenajarea teritoriului prin:
– organizarea de perdele de protecţie;
– reîmpădurirea unor terenuri agricole, astfel încât să se ajungă la 10%
suprafaţă împădurită în câmpie;
– reîmpădurirea terenurilor degradate;
• aplicarea codului de bune practici de fermă pentru a conserva apa în sol în
condiţii de dryfarming, dar şi de irigare;
• aplicarea de lucrări minime ale solului;
• organizarea de acumulări de apă cu funcţii multiple, inclusiv irigaţii în sisteme locale mici
• analiza pretabilităţii culturilor şi hibrizilor la noile condiţii climatice;
• Ierarhizarea sistemelor de irigaţie după performanţele tehnico-economice,
modernizarea sistemelor apreciate ca fiind economice;
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• Aplicarea unor tehnici de comasare a terenurilor în sistemele de irigaţii.
• Politici de licenţiere de folosire a apei la nivel de bazin hidrografic;
• Mecanisme economice pentru stimularea aplicării sistemelor de agricultură
conservativă pentru exploataţiile agricole comerciale;
• Crearea unui sistem instituţional de transmitere a prognozelor agrometeorologice şi a recomandărilor specialiştilor bazate pe acestea către autorităţile
locale;
• Perfecţionarea şi adaptarea sistemului de fertilizare;
• Imbunătăţirea legislaţiei privind factorii de mediu;
• Organizarea unui sistem de monitoring a calităţii factorilor de mediu (sol,
apă, aer);
• Organizarea sistemului informaţional naţional privind deşertificarea, degradarea terenurilor şi seceta;
• Identificarea problemelor presante privind deşertificarea;
• Dezvoltarea unor concepte inovative de cercetare şi mobilizarea cercetărilor
necesare orientate spre aplicabilitate şi interdisciplinaritate;
• Implementarea unui program complex de cercetare interdisciplinară cu
susţinere financiară constantă, care să asigure funcţionarea instituţională a institutelor naţionale implicate;
• Crearea structurilor şi facilităţilor de comunicare a cunoştinţelor;
• Creşterea grijii publice cu privire la deşertificare;
– Întărirea capacităţilor de suport de cercetare cu privire la promovarea
cooperării ştiinţifice cu ţările afectate.

Deșertificarea, risc major pentru agricultura românească.
Soluții pentru combaterea degradării terenurilor agricole
Andrei Măruțescu

Un sol sănătos și fertil este esențial pentru viitorul agriculturii și securitatea alimentară. Sănătatea solului a fost dintotdeauna importantă și cu toate acestea, există astăzi mai mulți factori care îi pune în pericol viitorul: eroziunea, deșertificarea
și urbanizarea.
Nu este o noutate faptul că agricultura va trebui să facă față mai multor provocări majore, dintre care cele mai importante - schimbările climatice, urbanizarea,
creșterea populației globale și limitările asociate gestionării resurselor naturale
precum apa și solul. Efectele schimbărilor climatice sunt deja vizibile și mult acceptate. Dacă în anul 1960, de pe suprafața cultivată a unui hectar de teren agricol se
putea produce hrană necesară pentru hrăni doi oameni, în anul 2030, de pe același
hectar, agricultura va trebui sa producă necesarul pentru a hrăni cinci. Cum populația globului crește în fiecare zi cu 200.000 de oameni, producția agricolă va trebui
să crească cu 70-100% până în anul 2050 pentru a putea hrăni cei peste 9 miliarde
de oameni la nivel global [1].
Agricultura folosește în prezent aproximativ 70% din resursele globale de apă
dulce iar, 40% din suprafața agricolă mondială are de suferit ca urmare a efectelor eroziunii și deprecierii calității solului [1]. Datele Organizației Națiunilor Unite
(ONU) arată că în fiecare secundă pierdem o suprafață agricolă echivalentă unui teren de fotbal, suprafață ce reprezintă 600 000 de terenuri de fotbal pe săptămână.
Unele date susțin că până în anul 2050, patru miliarde de oameni vor locui în țări
cu deficit de apă iar conform unui raport al Forumului Economic Mondial, la nivel
global, 135 de milioane de oameni și-ar putea pierde locuințele și viața din cauza
fenomenului de deșertificare până în anul 2045. Deșertificarea este punctul final de
transformare lentă a terenurilor fertile și sănătoase în deșert, cauza principală fiind
schimbările climatice – secetă și supraexploatarea terenurilor. Vegetația joacă un
rol cheie în prevenirea deșertificării prin reducerea eroziunii solului. Schimbările
climatice evidențiate prin seceta, gestionarea necorespunzătoare a terenurilor agricole și defrișările duc la eliminarea statului vegetal și expunerea suprafețelor solu-
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lui la căldură, vânt și precipitații cauzând eroziunea și deprecierea sănătății solului,
acesta devenind neproductiv pentru agricultuă. Conform Organizației Națiunilor
Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO), solul găzduiește în prezent 25% din
biodiversitea plantei, cu rol important în echilibrul ecosistemelor.
România, predispusă la fenomenul deșertificării
Conform unor estimări înaintate în 2013 de către conducerea Institutului de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, peste 400.000 de hectare din suprafața
agricolă a României sunt în prezent afectate, în proporții diferite de fenomenul
deșertificării. România se află în grupul Statelor membre din Uniunea Europeană
care sunt afectate și predispuse fenomenului de deșertificare [2]. Datele Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice arată că aproximativ șapte
milioane de hectare sau 40% din suprafata agricolă a României se află în zone cu
risc de deșertificare [4].
În afară cauzelor determinate de schimbările climate, fenomenul deşertificării
este asociat distrugerii conştiente a calităţii terenurilor arabile, în special al stratului protector de sol fertil. Cultivarea intensivă, folosind tehnologii și practici care
solicită la maxim potențialul pământului poate afecta semnificativ suprafața fertilă
a solului, pericolul deșertificării fiind tot mai mare. În prezent, agricultura solicită
la potențial maxim fiecare hectar pentru a obține o producție cât mai mare. Această
exploatare a resurselor naturale peste limite poate avea însă, în timp, efecte dăunătoare pentru calitatea mediului. Un exemplu îl constituie lucrările necorespunzatoare ale solului, care pot duce la reducerea fertilitatii solului, la eroziune și limitarea surselor de apă de care au nevoie plantelor pentru a produce recolta.
Compania Syngenta este orientată spre creşterea eficientizării obţinerii producţiei având în spate un portofoliu complex de produse – semințe și produse pentru protecția culturilor dar și expertiză necesară în obținerea unor culturi sănătoase
și profitabile, oferind fermierilor soluţii agronomice integrate şi adaptate nevoilor
lor. În acest spațiu, cercetarea și expertiza joacă un rol determinant. În cifre, 300
miliarde de dolari reprezintă astăzi valoarea adăugată adusă prin cercetare pentru
rezolvarea problemelor de stres biotic cu care se confrunta fermierii la nivel global.
Fermierul de astăzi se confruntă cu provocări determinate de schimbări climatice şi
limitări ale resurselor naturale, iar valoarea adăugată asigurată prin cercetare pentru rezolvarea acestor probleme este şi mai importantă. Obiectivul major al noiilor
tehnologii și practici în agricultură este să asigure producţii stabile folosind resursele naturale limitate, cu alte cuvinte, să putem produce mai mult cu mai puţin și
acest lucru să se facă într-un mod sustenabil [5]. Rolul companiei Syngenta este să
îi sprijinim pe fermieri să obţină mai mult cu mai puţin pe același hectar iar acest
lucru stă la baza strategiei noastre. Pentru ca agricultura să fie sustanbilă, va trebui
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să evităm tentaţia de a produce mult, ignorând posibilele efecte asupra mediului şi
ecosistemelor. Avem nevoie de o agricultură responsabilă, care să rămână profitabilă şi generaţiilor viitoare.Dar unde putem ajuta noi şi ce este de făcut?
Practicarea unei agriculturi intensive folosind tehnologii adaptate tipului de
sol aduce beneficii calităţii acestuia, prin reducerea gradului de compactare, creşterea conţinutului solului în materie organică, fertilitate şi, cel mai important, reducerea fenomenul de eroziune. În agricultură solul asigură fluxul de aer, apă și
substanțe nutritive necesare dezvoltării plantelor, infrastructurile ecologice ale
plantelor și animalelor și germinația semințelor și dezvoltarea rădăcinilor. Pentru a
stabilii corect practicile corespunzătoare protejării solului, este nevoie de cunoașterea texturii solului și apoi determinarea permeabilității la nivelul orizontului superior [6]. Un sol sănătos poate fi recunoscut după o structura stabilă cu compactare
limitată, ce permite solului să funcționeze corect; un număr cât mai mare de spații
de aer care să permită condiții aerobe în interior. Atunci când un sol are spații limitate de aer, domină condițiile anaerobe iar, în acest caz, microbii nocivi se dezvoltă
și rădăcinile deseori stagnează și putrezesc în sol. Solul bun are un miros bogat,
de pământ; niveluri ridicate de materie organică care ajută la regenerarea solului;
capacitatea de filtrare a apei, reținerea nutrienților și a produselor de protecție a
plantelor aplicate culturilor, care le permite să rămână acolo unde sunt aplicate și
reducerea transportului în cursurile de apă (levigare); reprezintă un tampon față
de temperaturi extreme și precipitații, reducând impactul evenimentelor meteorologice extreme.
Recomandări de practici agricole pentru conservarea sănătății solului
Există mai multe recomandări privind cele mai bune practici agricole pentru conservarea unui un sol sănătos. Printre aceste practici putem enumera câteva. „Conservation Agriculture” reprezintă un sistem de gestionare a solului bazat pe trei
principii fundamentale: minimizarea perturbării solului, menținerea acoperirii
permanente a solului și diversificarea rotației culturilor. Acest sistem prezintă unele beneficii precum capacitatea sporită de menținere a apei în sol, reducerea scurgerilor de pe suprafață (Runoff) și a eroziunii, reducerea gradului de compactare, un
consum minim de energie pentru lucrările agricole și îmbunătățirea umidității solului. Semănatul în miriște care presupune cultivarea fără pregătirea mecanică a
însămânțării și cu o perturbare minimă a solului de la recoltarea culturii anterioare.
Termenul de semănat în miriște este înțeles ca sinonim cu agricultura fără arătură,
fără lucrare cu plugul, etc. Această practică prezintă, de asemenea, multe beneficii
și protejează proprietăților solului prin păstrarea umidității și nutrienților și atenuează efectele schimbărilor climatice prin conservarea resurselor limitate de apă.
De asemenea, există și beneficii pentru mediu prin reducerea numărului de treceri
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folosind utilaje grele și consumul de carburanți. Rotația culturilor sau cultivarea
unui număr variat de culturi într-o ordine bine planificată pentru a spori cantitatea
de materie organică din sol și biodiversitate ce contribuie la controlul dăunătorilor,
îmbunătățirea ciclului nutrienților, umidității și a capacității de retenție a apei în
condițiile de stres hidric și reducerea eroziunii. Acoperirea solului prin cultivarea
unei culturi ce nu se recoltează ca parte a unei rotații planificate pentru a asigura acoperirea suprafeței acestuia. Această practică previne expunerea orizonturilor superficiale ale solului la vânt și precipitații excesive. O altă practică benefică
solului este păstrarea reziduurilor culturilor la suprafață sau aplicarea pe
suprafața solului a reziduurilor de plante. Aceste reziduuri pot fi cu adevărat
importante în țările în care retenția apei din sol reprezintă o dificultate și asigură
reducerea eroziunii cauzate de vânt și precipitații. Terenurile agricole degradate
prin eroziune, indiferent dacă această este datorată explotărilor forestiere sau agricole, se pot reface, dar procesul este foarte lent, după cum estimează specialiştii,
fiind nevoie de o perioadă de aproximativ 500 de ani pentru a reface aproximativ 2
centrimetri de sol [1], [4].
Există în acest moment bazele mecanismelor economice care să susţină sau
să stimuleze practicarea unei agriculturii intensive şi durabile. Politica Agricolă
Comună (PAC) prevede plăţi suplimentare pentru fermierii care respectă anumite
condiţii de agromediu, iar compania noastră susţine adoptarea acelor măsuri care
să-i incurajeze pe fermieri să adopte tehnologii şi practici în agricultura care sunt
prietenoase cu mediul înconjurător.
Syngenta este o companie internațională cu peste 26.000 de angajați în mai
mult de 90 de țări. În România, reprezentanța grupului elvețian Syngenta este prezentă de aproape 15 ani şi ąre o echipă de peste 100 de angajați care oferă soluții
de protecția plantelor adaptate condițiilor pedoclimatice din România. Syngenta
Agro SRL este lider pe piața românească de semințe și produse pentru protecția
plantelor.
Surse

[1] Datele Syngenta, www.syngenta.com
[2] https://www.cotidianul.ro/desertificarea-romaniei-o-realitate-ignorata/
[3] http://www.fao.org/docrep/x5321e/x5321e04.htm
[4] https://www.capital.ro/semnal-de-alarma-exista-pericolul-desertificarii-romaniei.html
https://www.wall-street.ro/articol/Agricultura/201706/semnal-de-alarma-pentru-agricultura-desertificarea-ar-putea-sterge-circa-7-milioane-de-hectare-de-teren.html
[5] http://www.bursa.ro/syngenta-cercetarea-de-maine-aduce-fermierilor-o-valoare-adaugata-de-600-miliarde-de-dolari-85469824
[6] https://www.syngenta.ro/catalog-culturi-de-camp-2019, pagina 180-181
[7] Cultivating Healthy Soil and Clean Water, 2016 Syngenta AG, Basel, Switzerland (Syngenta,
ECAF, Game & Wildlife Conservation Trust).

VI. TRANSFORMAREA DIGITALĂ
A AGRICULTURII

AGRICULTURA INTELIGENTĂ/DE PRECIZIE
O perspectivă globală asupra agriculturii de precizie.
Transformarea digitală a sectorului agricol românesc
Adrian Zărnescu, Răzvan Ungurelu, Gaudențiu Vărzaru

Agricultura de precizie la nivel global
Agricultura de precizie (PA) a integrat succesiv tehnologii utilizate mai înainte în
alte domenii în scopul rezolvării problemei fundamentale a omenirii: hrănirea unei
populații globale în continuă creștere (prognozată la 9,6 miliarde în 2050). Susținută puternic de cercetări multidisciplinare, până spre sfârşitul mileniului trecut
destul de puţini fermieri au început să practice diferite tehnologii ale PA. Implementările au constat în principal în utilizarea mașinilor de teren existente prin
adăugarea de controlere și GPS pentru a permite aplicații variabile spațial. Cea mai
folosită tehnică PA a fost aplicarea îngrășămintelor într-un perimetru specificat.
Universitățile din SUA au constatat că randamentele culturilor erau afectate de nivelurile de fertilizare, dar aceasta nu trebuia să fie egală pentru toate parcelele. S-a
definit atunci tehnologia cu rată variabilă de împrăștiere, VRT, pe baza căreia s-au
dezvoltat echipamente de fertilizare pentru a distribui îngrășăminte în mod diferențiat pe câmpuri când și unde era necesar. Ulterior au apărut alte echipamente
VRT, cum ar fi semănători și sisteme pentru irigare. Este prima etapă a noii revoluţii din agricultură – precizia: să ofere exact cantitatea necesară fiecărui stadiu de
dezvoltare a plantei în ceea ce privește apa, fertilizatorul, erbicidul, ș.a. În ciuda
faptului că majoritatea experimentelor PA s-au concentrat asupra aplicațiilor VRT
ale îngrășămintelor și erbicidelor, au fost experimentate diverse alte tipuri de tehnologii PA în întreaga lume.
Rapoarte privind experimentele PA în China, Coreea, Indonezia, Bangladesh,
Sri Lanka, Turcia, Arabia Saudită, Australia, Brazilia, Argentina, Chile, Costa Rica,
Uruguay, Rusia, Italia, Olanda, Germania, Franța, Marea Britanie, România, Spania, Statele Unite și Canada au fost găsite în literatura recentă. O astfel de tehnologie a constituit-o utilizarea sateliţilor, din ce în ce mai răspândită, generând și
un nou concept – agricultura satelitară. De exemplu, sistemul de monitorizare a
culturilor prin satelit Cropio este un sistem de management al terenului și de control a vegetației care a fost produs în anul 2008 de către New Science Technology
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Ltd., o companie agricolă care operează în SUA și în Europa de Vest. De serviciile
sale beneficiază agronomi, manageri și proprietari de afeceri în agricultură, agenții
de stat. Sistemul permite agricultorului nu numai să efectueze monitorizarea vegetației în timp real prin analizarea imaginilor culturilor și câmpurilor, astfel încât
să determine atât evoluția negativă, cât și pozitivă a plantelor, să compare evoluția
propriului lot cu cele ale altor fermieri, să identifice zonele neperformante, ci și să
obțină informații referitoare la umiditatea și temperatura solului, drenajul solului,
acoperirea cu stratul de zăpadă, determinarea punctelor de rouă.
Poziţionarea foarte precisă a loturilor și mașinilor, urmărirea activelor, sunt
alte aplicații GPS/GNSS care pătrund pe piață. Deși nu permit agricultorilor un
nivel mai mare de control asupra fermelor lor, aceste aplicații oferă posibilitatea
de a obține informații despre fiecare parte a fermei pe dispozitivele lor mobile (telefoane, tablete). Ei pot lua decizii de oriunde s-ar afla pentru a se interveni mai
rapid în cazul unor evenimente. Aplicațiile GPS le permit urmărirea animalelor și
găsirea celor care s-au rătăcit. Posibilitatea fermierului de a-și localiza poziția exactă într-un câmp permite crearea unor hărți ale variabilității spațiale pentru câteva
variabile măsurabile (de exemplu randamentul culturilor, caracteristicile terenului/
topografia, conținutul de materie organică, nivelurile de umiditate, nivele de N,
pH, EC, Mg, K, ș.a.). Date similare pot fi colectate de către dispozitivele cu senzori
montate pe combine de recoltare echipate cu GPS care care măsoară în timp real
totul, de la nivelele de clorofilă până la starea apei. Se estimează că aproximativ
80% dintre producătorii de cereale din țările dezvoltate folosesc deja o formă de
orientare prin satelit a mașinilor. Integrarea informaţiilor de la mașini pentru o
plantare mai precisă, cartografiere topografică și culegere de date despre sol din
mers sunt tot mai promovate.
Încă de la începutul anilor 2000, în Germania, tehnologia emergentă a Internetului lucrurilor (IoT) a fost utilizată pentru a dezvolta o rețea de comunicare și
informare bazată pe internet pentru toate aspectele afacerilor agricole, inclusiv fermele, cooperativele, companiile agricole, contractorii, dealerii și furnizorii, pentru
a dezvolta o strategie integrată de management. Impactul tehnologiilor IoT a fost
atât de mare încât a fost formulată o nouă sintagmă: Agriculture 4.0. În prezent își
fac tot mai mult loc și alte tehnologii inovatoare:
– vehicule aeriene nepilotate (UAV) sau drone: inițial oferind doar imagini
luate de deasupra câmpurilor, acum dronele pot comunica autonom cu vehiculele
terestre fără pilot care lucrează în teren pentru agricultori, sau pot avea atașate
echipamente de pulverizare a diferitelor substanțe, ori pot fi dotate cu un software
complex de analiza de imagini care oferă informații de sub suprafața câmpurilor.
Există un procent destul de mare printre fermieri (38%) care au o reținere în a utiliza drone, în special pentru fermele mici, din cauza costurilor, a violării intimității,
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dar statisticile arată că cel puțin 49% dintre producători ar lua în considerare apelarea la un serviciu cu drone (2016, Successful Farming). Firma japoneză Nileworks
oferă producătorilor de orez drone agricole și servicii cloud pentru diagnosticarea
sănătății și creșterii culturilor. În 2017, firma a dezvoltat prima tehnologie de zbor
cu drone complet automatizate, cu o precizie la nivel de centimetru. În prezent,
compania dezvoltă un nou sistem de agricultură de precizie, care utilizează drone
echipate cu această tehnologie, deplasându-se la o distanță de 30 cm deasupra culturilor pentru a diagnostica în timp real starea de sănătate și de creștere a tulpinilor individuale de orez. Pe baza acestor diagnostice, drona va dispersa cantitățile
optime de îngrășăminte și agrochimice pentru fiecare tulpină - în locul împrăștierii
generalizate. Prețul unui astfel de echipament ce este așteptat pe piață în 2019 va
fi de circa 31.000 Euro.
– roboți: în prezent există aplicații în pomicultură - roboții patrulează podgoriile vaste, monitorizează culturile și apoi recoltează fructele. Un alt domeniu în
care este de așteptat pătrunderea roboților este cel al viticulturii; având în vedere
bogăția industriei vinului, cultivatorii de struguri vor fi tentați să practice agricultura de precizie, deoarece au bani să investească în tehnologii noi. Roboții devin din
ce în ce mai sofisticați și există o tendință globală spre automatizare și inteligență
artificială (AI). Tehnologia vehiculelor fără șofer este dezvoltată de producătorii de
mașini, inclusiv agricole. Aşa cum spunea Claudia Roessler, Director pentru Soluţii
pentru Industria Chimică şi Agricultură de la Microsoft Corporation la cel de-al
doilea Global Future Farming Summit din 6-7 noiembrie 2018, „AI ne va permite să
identificăm modele în natură pe care probabil nu le-am fi putut vedea niciodată cu
ochiul uman. Şi se va putea face mult mai repede decât înainte”. Se prevede o creștere importantă a valorii de piață a tehnologiei AI în PA cu o rată anuală compusă
de creștere (CAGR) de peste 22% până în 2025.
Tot acest cumul de tehnologii, de la VRT și ICT până la AI au impus o nouă
paradigmă: agricultura digitală.
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Valoarea de piață a PA la nivel mondial între anii 2014 și 2023 realizată sau
estimată (în miliarde de dolari SUA) relevă o continuă creștere, chiar dacă valorile
absolute variază de la un raport sau altul. Această evoluţie denotă o rată CAGR a PA
de 12.99%, o valoare situată între cele ale altor studii care avansează valori cuprinse
între 12% şi 14%. În schimb, alte rapoarte preconizează creşteri mult mai spectaculoase pentru diferite segmente ale PA: 16% pentru piaţa de software pentru PA
sau 22.5% (Farming UK, 2017), respectiv 24.3% (Energias Market Research, 2018)
pentru piaţa Inteligenţei artificiale în PA.
America de Nord este cel mai important segment regional pe piața globală a
PA unde se constată o creștere considerabilă a pieței, în principal datorită îmbunătățirilor tehnologice. Statele Unite încearcă, de asemenea, să obțină poziția semnificativă şi pe piața mondială. Unele din cei mai importante firme implicate în piața
globală a PA își au sediul în SUA: ACGO Corporation, American Sensor Technology,
Dickey-John Corporation, Ag Leader Technology, John Deere & Company, Micro
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Trak Systems, Teejet Technologies, Lindsay Corp., Precision Planting Inc, Raven
Industries, Monsanto, Novariant Inc, AgJunction Inc., SST Development Group
Inc., Trimble Navigation Limited, Toro Company, ş.a. Intr-un studiu efectuat de Institute for the Advanced Study of Food and Agricultural Policy din cadrul Universității din Guelph, Ontario, Canada (2017 Precision Agriculture Services Dealership
Survey), una din întrebări era dacă ar investi și ce sumă fi dispuși să cheltuiască
fermierii în PA în următoarele 12 luni. Studiul nu a ținut cont de mărimea sau
localizarea fermei, dar oferă informații despre valoarea sectorului agricol de precizie în ansamblu. Mai mult de ¾ dintre fermieri au răspuns afirmativ, iar sumele
variază de la mai puțin de 10.000 USD, la peste 100.000 USD. Potrivit acestor date,
se pare că există suficientă cerere pentru tehnologiile și serviciile agriculturii de
precizie pentru a depăși barierele ce stau în calea acesteia. Totuși, acestea rămân
și determină pe unii furnizori să nu ofere servicii pentru PA. Câteva din obstacole,
conform aceluiași studiu: 63% din furnizori au apreciat că nu au putut să perceapă
taxe suficient de mari pentru a genera venituri suficiente, iar 46% au semnalat că
prețurile tehnologiilor au fost prea scumpe generând sentimentul că era dificil să
demonstreze agricultorilor valoarea agriculturii de precizie. Un alt set de bariere a
fost asociat cu tehnologia în sine: echipamentul necesar se schimbă atât de repede
încât devine depășit într-o perioadă scurtă de timp, sunt problemele de compatibilitate cu echipamentele și/sau datele. Serviciile bazate pe tehnologii de observare,
cum ar fi cartografia electromagnetică, imaginile luate cu drone, precum și senzorii de clorofilă pentru managementul azotului, sunt servicii agricole de precizie cu
mare potențial de creștere în PA din Canada.
În Australia, cu o excelentă infrastructură de comunicații și cunoștințe și mari
suprafețe de tipuri variate, oportunitatea pentru agricultura de precizie este enormă. Dar Alex B. McBratney de la Universitatea din Sidney aprecia într-un studiu
din 2006 că investiția în cercetare și dezvoltare este destul de scăzută comparativ
cu standardele mondiale. Monitorizarea și cartografierea variabilității spațiale a
producțiilor recoltelor de cereale mici și bumbac au beneficiat de scăderea prețurilor la receptoarele GPS. De asemenea, se monitorizează randamentul recoltelor de
cartofi și arahide, furaje, atât parametrii cantitativi, cât și cei calitativi. Aplicarea
tehnologiei informației geospațiale în agricultură este profitabilă, poate crea locuri
de muncă în locuri încă necultivate, este ecologică și poate oferi consumatorilor o
încredere merită în procesul de producție. În prezent, se dezvoltă strategii pentru
introducerea abordării de precizie în sistemele de gestionare a fermelor. Ideea unor
aplicații cu rate variabile de îngrășăminte, amelioratori și pesticide în câmpuri (care
este principala intervenție de gestionare a agriculturii de precizie) necesită în continuare un studiu de cercetare. Cu toate acestea, PA în general se va dezvolta ca o
abordare mai vizionară a managementului fermelor.
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Este de aşteptat ca Zona Asia - Pacific să contribuie semnificativ la extinderea PA datorită dublei creşterii, a veniturilor şi a populaţiei din această regiune.
Economiile emergente precum India și China dețin cea mai mare cotă pe piața PA.
PA beneficiază şi de tehnologii inovatoare în domeniul securității datelor, cum ar
fi Blockchain, care este deja utilizată în țări precum China pentru gestionare de
inventare întregi de resurse. În Japonia, Ministerul Agriculturii a început să investească în proiectele de cercetare din PA, concentrându-se pe detectarea și controlul
mecanizării agricole. Japonia se caracterizează printr-o agricultură la scară mică și
intensă a forței de muncă, bazată pe gestionarea individuală a instalațiilor. Agricultura japoneză s-a confruntat cu multe probleme grave în ultimele două decenii,
printre care excedentul de orez, reducerea rapidă a forței de muncă în agricultură,
trecerea grupului de vârstă al agricultorilor și creșterea preocupărilor legate de mediu. Agricultura japoneză este diversă în mărimea câmpului, varietatea culturilor,
altitudinea câmpului, schema de gestionare a apei, clima, solul și altele asemenea.
Se vorbește de un model japonez al agriculturii de precizie bazate pe comunitate
care este promovat de fermierii bine organizați și de o platformă tehnologică. Grupurile de agricultori îmbunătățesc sistemul agricol convențional prin gestionarea
variabilității ierarhice: variabilitatea în rândul agricultorilor în ceea ce privește motivațiile și tipurile de culturi, variabilitatea în câmp și între câmpuri. Variabilitate
trebuie să fie gestionată în scopul creșterii rentabilității economice totale luând în
considerare un impact redus asupra mediului. Platforma tehnologică organizată de
companiile inovatoare dezvoltă și oferă trei tehnologii-cheie: tehnici de cartografiere, tehnici cu rată variabilă și sisteme de sprijin decizional care iau în considerare
constrângerile rurale.
De asemena, creșterea cererii de alimente în Europa are un impact pozitiv
asupra pieței mondiale. În Uniunea Europeana (UE) primele implementări ale PA
există deja în agricultura arabilă, legumicolă și lactate, dar tehnologiile PA pot fi
aplicate și în alte sectoare. În prezent, au fost înregistrate multe progrese în ceea ce
privește dezvoltarea PA fiind agreată de sectorul agricol și investitori, însă întregul
potențial al PA nu a fost încă valorificat. Potrivit unui studiu UE (Precision agriculture and the future of farming in Europe. Scientific Forsight Study, European
Parliamentary Research Service, 2016), fermele mari vor fi cele care vor profita mai
mult de tehnologiile PA; pe de altă parte, mărimea fermelor va crește tocmai datorită investițiilor necesare în tehnologii și know-how. Numărul de locuri de muncă în
agricultură va scădea datorită implementarii tehnologiilor PA, totodată va exista o
cerință mai mare pentru o forță de muncă înalt calificată în domeniul ICT. Migratia
forței de muncă de la sat la oraș se va reduce sau chiar va fi sopată datorită noilor
oportunități de afaceri și locuri de muncă pentru personal cu mare calificare. Prin
intermediul Programului de cercetare Horizon 2020 UE sprijină dezvoltarea inova-
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ției în domeniul ITC pentru agricultură și sectorul alimentar. Astfel, UE a alocat un
buget de aproape 4 miliarde de euro provocării societale „Securitatea alimentară,
agricultura durabilă și silvicultura, cercetarea marină, maritimă și a apei interioare
și bioeconomia”. Dincolo de problema durabilității, PA oferă deja tehnologii pentru
obținerea unei producții agricole mai mari, cu mai puține consumuri. De exemplu, sistemele de monitorizare bazate pe senzori oferă agricultorilor informații mai
bune și avertizări timpurii cu privire la starea culturilor și îmbunătățirea previziunilor de randament. PA joacă, de asemenea, un rol major în creșterea animalelor.
Un exemplu foarte bun este dat de roboții de muls și hrănire. Olanda, Germania și
Franța sunt în prezent lideri la trecerea la mulsul automat. Aproximativ 90% din
instalațiile noi de echipamente din Suedia și Finlanda și 50% din Germania includ
mulgerea robotică. În 2025 jumătate din efectivele de lapte din Europa de NordVest vor fi mulse de roboți.
Trecând în revistă cei mai importanţi jucători de pe piaţa globală a PA se observă distribuţia majorității acestora în ţările dezvoltate din America de Nord și
Europa de Vest: Echelon AG Inc. (Canada), Syngenta AG (Elvetia), Topcon Precision
Agriculture (Australia), SOYL Precision Farming (Anglia), ș.a. Acestora li se alătură
furnizorii de tehnologii pentru Inteligența Artificială în agricultură: IBM, Microsoft, Agribotix, The Climate Corporation, Descartes Labs, Mavrx, FarmBot, Precision Hawk, Granular, Cainthus, Spensa Technologies, Vision Robotics, Harvest Croo,
Autonomous Tractor Corporation, Trace Genomics, (toate din SUA), Sky Squirrel
Technologies și Resson (Canada), Connecterra (Olanda), Gamaya (Elvetia), ec2ce
(Spania), Vine Rangers (Franta), Prospera și CropX (Israel).
Transformarea digitală a sectorului agricol românesc
România se numără printre țările cu cea mai mare suprafață agricolă din UE cu 13,9
milioane de hectare (loc 6 în UE-28), astfel că agricultura are încă o contribuție importantă în PIB-ul țării (4,4% în 2017, dar în scădere făță de 1993, când reprezenta
22,6%). Sectorul vegetal are cea mai mare pondere în structura producției agricole
plasându-ne pe locul 7 între țările din UE-28, dar, în privința randamentelor medii,
România se situează printre ultimile, 23 la grâu, 22 la porumb, 19 la semințe oleaginoase, rezultat la tehnologiilor agricole depășite din fermele românești. Cu toate
acestea, România se situa pe locul al doilea în topul exportatorilor de cereale din UE
către țările din sud-estul Mediteranei (2016). Forța de muncă din agricultură este
disproporționată; marii producători din vestul ţării atenționează că, din cauza deficitului de muncitori calificaţi care să manevreze utilaje, estimat la aproape 50% din
necesar, sunt nevoiți să angajeze personal din Ungaria. În unități de muncă anuală
majoritatea forței de muncă era constituită din lucrători ai propriilor loturilor familiale (1.386.370), iar doar 166.260 erau angajați nefamiliali. Forța de muncă din
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agricultură reprezenta totuși 20,7% din totalul ocupării forței de muncă din țară,
față de 4% din UE-28 (în 2016). În privința distribuirii ajutoarelor directe către
producători în anul 2017, potrivit raportului UE Statistical Factsheet din mai 2018,
cea mai mare parte, 58,17% din total, a fost absorbită de clasa de ajutor de până
la 500 Euro, de care au beneficiat 491.250 de fermieri. O sumă cam mică pentru o
agricultură cu adevarat performantă …
Agricultura de precizie este un concept relativ nou pentru fermierii din țara
noastră. Astfel, după ce în mai 2016, în cadrul Conferinței Internaționale eDigiRegion din cadrul programului FP7, inițiativă pregătitoare pentru implementarea
Agendei Digitale a UE, a fost susținut un panel de dezbatere pe tema Agricutura
4.0, în martie 2017, tot în București, a avut loc prima ediție a unui eveniment dedicat integral subiectului: „Agricultura de Precizie: tehnologii şi inovaţii”. Evenimentul s-a axat pe prezentarea instrumentelor de finanțare disponibile pentru digitalizarea producției agricole. Dacă PA a fost promovată mai întâi de mediul academic și
de cercetare, la acest eveniment au praticipat majoritar fermierii (63%) care au realizat în ultimii ani că fără tehnicile și tehnologiile moderne nu pot progresa. TMT
PR cu sprijinul USAMV Bucureşti, USAMV Cluj, a organizat pe 28 martie 2018, cea
de-a doua ediţie a evenimentului Agricultura de Precizie: digitalizarea economiei
rurale. Aceste evenimente au adus în prim plan noutățile din agricultura viitorului.
Creșterea randamentelor producției agricole la nivel global obligă și producătorii
autohtoni să adopte tehnici și tehnologii care cresc productivitatea și asigură protecția mediului. Marea problemă o constituie ponderea foarte mare pe care o au
fermele mici, sub 5 ha (92,2% în 2013), care pot fi o frână în expansiunea PA. Totuși, există soluții și pentru fermele mici și mijlocii, cum ar fi sisteme de irigare prin
picătură automatizate cu temporizare sau controlate prin monitorizarea parametrilor din sol și aer (umiditate, temperatură). Transformarea digitală a agriculturii
românești este într-un trend ascendent în primul rând datorită cererii venite din
mediul agrar și al ofertei de tehnologii și echipamente de import (mari firme implicate în PA fiind prezente și în România: Monsanto, Pioneer, Syngenta AG, SOYL,
Trimble, ș.a.), dar și al implicării investitorilor în acest domeniu, al cercetătorilor
din Universitățile și Institutele de Cercetare din agricultură, electronică, informatică, mecanică, ș.a., precum și firme inovative. Agricultorii din România dispun de
toate tehnologiile agriculturii de precizie: imagistică satelitară, ghidare automată
a utilajelor, tracking și monitorizare, aplicare în cantități variate a fertilizatorilor,
ș.a. Fără a avea pretenția unei prezentări exhaustive enumerăm câteva exemple de
bune practici de implementare a tehnicilor PA în țară.
Astfel, firma Terra Signa, o companie înființată în România, oferă un serviciu
care utilizează cele mai moderne tehnici geospațiale pentru gestionarea afacerilor
în agricultură, AGRI-BIS: hărți tematice de înaltă rezoluție care pot oferi informații
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despre: starea de sănătate a plantelor; starea de dezvoltare a culturii; cartografierea
pedologică la nivelul parcelelor; loturi, culturi și localizarea diferitelor elemente de
infrastructură pe hartă. Firma poate produce rapoarte și estimări ale daunelor cauzate de secetă sau alte fenomene naturale; pentru o anumită perioadă de timp se
poate vedea prezența sau absența unei culturi într-un complex și se poate estima
gradul de dezvoltare a vegetației sau cerealelor. Stocarea informațiilor într-o bază
de date permite realizarea comparațiilor cu anii anteriori.
Biso România, parte a Biso Schrattenecker, Austria, aduce în România tehnologia AgLeader pentru agricultura de precizie. Soluția Biso îmbină mai multe tehnologii și echipamente: aplicarea în timp real în cantități variabile de azot în funcție
de dezvoltarea plantei prin dotarea cu senzori de cultură OptRx a combinei și monitorizarea pe sistemele de afișare AgLeader Integra și Versa a datelor prelucrare
de aplicația SMS AgLeader; controlul automat al direcției GeoSteer prin conectarea
la sistemul GNSS care asigură o acuratețe de 2 cm pentru operaţii care necesită o
mare precizie în condiţii dificile, cum ar fi culturile de specialitate, de plantare şi de
fertilizare cu maşini autopropulsate.
USAMV Cluj Napoca în parteneriat cu producătorul de fertilizanţi Azomureş,
parte a grupului Ameropa, Elveţia, a dezvoltat o aplicaţie, Fertasist, care permite
agricultorilor să îşi calculeze doza de fertilizant pornind de la elementele clasice:
specia cultivată, nivelul de producţie dorit a se obţine, conţinutul de elemente nutritive din sol, consumul specific pe tona de produs. Aplicaţia disponibilă pe telefoane mobile inteligente este gratuită; în funcție de cultura selectată (grâu, porumb,
floarea soarelui, rapiță, viță de vie) oferă recomandări referitoare la utilizarea anumitor tratamente pentru sănătatea plantelor, sau tipul fertilizatorului şi permite
calcularea cantităţii optime de fertilizator pentru 20 de tipuri diferite de culturi,
calcularea sumei minime necesare pentru o investiție profitabilă şi poate indica cel
mai apropiat distribuitor autorizat al fertilizatorului prin utilizarea funcției GPS.
Aplicația dă cele mai bune rezultate atunci când este conectată la programul unui
tractor performant. Deşi un număr tot mai mare de agricultori români folosesc telefonul mobil pentru administrarea fermei, doar 17% dintre ei folosesc un program
dedicat de management, spre deosebire de cei francezi (44%) sau germani (40%).
Vantage Balkans, partener autorizat al companiei americane Trimble, lider în
soluții inovatoare cu sisteme GPS, a adus pe piața din România mai multe produse
de ghidare automată a utilajelor, monitorizare şi tracking, gestionare a consumurilor de inputuri, stații meteo, interfețe web dedicate agriculturii de precizie.
SysAgria – un concept românesc pentru piaţa agriculturii de precizie
Compania românească de cercetare și dezvoltare în domeniul ITC (IT, IoT și M2M)
Syswin Solutions, prezentă pe piaţa IoT încă din anul 2012, a lansat o gamă de
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soluții inteligente pentru agricultură SysAgria, care analizează, compară, decid și
acționează în scopul optimizării consumurilor de resurse și maximizării rezultatelor, procese vitale care vin în ajutorul fermierului. Gama SysAgria este dezvoltată
integral în cadrul companiei, atât hardware cât și software, din stadiul de concept
până la produsul final. SysAgria este un sistem inteligent de monitorizare şi control în timp real al parametrilor din aer şi sol, adaptat caracteristicilor agriculturii
româneşti.
SysAgria se încadrează în gama produselor destinate agriculturii de precizie
întrunind caracteristicile mai multor tehnologii. Dintre acestea enumarăm: IoT datorită capabilităţii de a interconecta prin internet dispozitive situate la distanţă
(senzori, unitatea centrală de prelucrare a informaţiilor, unităţi periferice mobile de
afişare a datelor), servicii GPS/GNSS – datorită capabilităţii de identificare exactă
a amplasamentului dispozitivelor pentru cartografierea terenurilor în scopul ridicării unor hărţi referitoare la distribuţia spaţială a variabilelor măsurate (umiditate
sol/aer, temperatură sol/aer, EC, pH, ş.a.); VRT – datorită capabilităţii de comandă
automată a sistemelor de distribuţie a inputurilor (apă, fertilizatori, erbicide) conform necesarului fiecărei parcele datorită reacţiei inverse primite direct din câmp
de la senzorii care măsoară parametrii esenţiali dezvoltării sănătoase a culturii.
Funcţionalităţile sistemului SysAgria:
– monitorizează parametrii vitali ai solului, aerului și luminii;
– identifică modele cu valoare predictivă şi ia decizii în funcţie de tipul de cultură şi de stadiul fenologic;
– avertizează asupra gradului de risc cu privire la apariția bolilor și a dăunătorilor;
– face recomandări cu privire la tratamente, fertilizatori și irigații;
– permite estimarea producției și a eventualelor pierderi;
– integrează sisteme automate de comandă și control solarii/sere, irigație, fertilizare, ventilaţie și sisteme de recoltare.
Pe baza acestor informaţii se pot planifica și realiza însămânțarea, fertilizarea,
tratamentul proactiv și recoltarea. Domeniile în care SysAgria poate fi instalat sunt
diverse, de la legumicultură, floricultură și pomicultură, la culturi mari și viticultură, plante tehnice și medicinale, etc. Compania poate dezvolta produse similare cu
aplicabilitate în zootehnie.
SysAgria poate juca rol decisiv într-un număr mare de scenarii, culturi pe suprafețe foarte mari (spre exemplu cerealele), culturi restrânse sau chiar sere și solarii. Se poate spune că SysAgria este o soluție care se pliază oricărui tip de fermă:
mică, medie și mare.
În cazul variantei SysAgria instalată în culturi extinse (grâu, porumb, soia)
monitorizarea permanentă a solului, aerului și condițiilor meteo poate optimiza
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modul în care se irigă, fertilizează și erbicidează, reducând considerabil impactul
chimic asupra solului. În cazul în care agricultura se desfășoară într-o manieră controlată, cum este situaţia serelor și a solariilor, varianta SysAgria destinată acestora
implică în adevăratul sens al conceptului de „automatizare” metode de control în
timp real al mediului și climatului interior. Prin controlul irigațiilor, al ventilației și
implicit al sistemului de încalzire, al luminii și a altor componente ce pot fi automatizate, se pot obține economii considerabile la cheltuielile aferente.
O altă problemă identificată în cazul serelor și solariilor este aceea a închiderii
și deschiderii cortinelor. Problema rezidă, în situațiile în care, din cauza condițiilor
vremii din exterior care pot deveni brusc nefavorabile, până la închiderea manuală
a acestora, întreaga cultură ar putea fi compromisă. SysAgria monitorizează starea
vremii, prin parametrii precum direcția și viteza vântului, astfel că procesul de deschidere/închidere fiind automatizat se elimină pericolul distrugerilor.
Impactul pe care îl pot avea soluțiile SysAgria asupra culturilor agricole, mediului și, implicit, asupra agricultorului este cuantificabil. Prin reducerea consumurilor și a cheltuielilor, sporirea producției și a veniturilor, îmbunătățirea calității
produselor agricole și conservarea mediului, aceste soluții sunt menite să faciliteze
o agricultură inteligentă și eficientă.
Principalele beneficii ale unei soluții care se implementează cu ușurință
SysAgria este un dispozitiv compact, rezistent (cutie metalică rezistentă la intemperii și factori de mediu, protecție IP65, izolată termic față de mediul exterior),
care se instalează cu ușurință și necesită o mentenanță minimală. A fost gândit
ca un concept modular care se poate personaliza fără greutate în funcție de necesitățile fermierului sau ale culturii monitorizate. Orice componentă poate fi înlocuită facil, iar update-urile necesare sistemului
se pot realiza de la distanță. Fiind dotată cu un
panou solar, un încărcător/charger solar și un
acumulator deep-cycle (12 V, 9Ah), SysAgria
este o soluție independentă energetic ce asigură
funcționarea în parametri normali pe toată perioada anului. Transmiterea datelor către aplicația
online se realizează la intervale regulate de timp
- în general, 5 - 10 minute - folosind, în funcție
de situație, tehnologiile LoRa, LoRaWAN și/sau
GPRS. Totodată, sistemul este echipat cu datalogger care permite salvarea locală a tuturor datelor transmise pe o perioadă de până la zece ani.
Utilizatorii au acces 24/24 ore, 7/7 zile la datele
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statistice, grafice comparative, alerte de depășire ale pragurilor de atenționare ale
parametrilor monitorizați și preavertizare în cazul îndeplinirii condițiilor de îmbolnăvire specifice tipurilor de culturi monitorizate.
Există și o versiune cu automatizare, dezvoltată pentru monitorizarea în timp
real a microclimatului dintr-un solar. Automatizarea operațiunilor (acționare rulouri laterale, ventilare, încălzire, irigare) are un efect pozitiv asupra producției atât
din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ.
Exemplele vorbesc de la sine
La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, a fost instalată versiunea SysAgria Premium pentru monitorizarea unei culturi experimentale de grâu, parametrii monitorizați fiind umiditatea relativă și temperatura aerului; evapotranspirația
și temperatura la nivelul frunzei; radiația solară, pH-ul solului; electroconductivitatea solului; temperatura și umiditatea solului.
De asemenea, în județul Călărași, într-o mare fermă, au fost instalate două
stații SysAgria pentru monitorizarea a două culturi diferite – porumb și soia. În
momentul de față, aceste
stații sunt cele mai complexe
dispozitive de tip SysAgria instalate, Stația 1 din cultura de
porumb însumând 29 de parametri măsurați, iar Stația 2
din cultura de soia măsurând
nu mai puțin de 24 de indicatori. La porumb, pe lângă
rolul de analiză a stării plantelor, SysAgria joacă și rolul
de stație meteo standard, furnizând informații adiționale
despre starea vremii (viteza
și direcția vântului, presiunea
atmosferică, nivelul radiației
solare, temperatura și umiditatea relativă a aerului). Un alt
aspect inedit este monitorizarea culturii prin măsurarea
mai multor parametri pe trei
niveluri diferite, atât în sol,
cât și în aer. Deoarece porum-
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bul este o cultură de talie mare, de interes ridicat și cultivată pe suprafețe extinse,
costurile implicate sunt de anvergură, fertilizarea și pierderile provenite la aceasta
putând avea un impact considerabil asupra fermierului. Prin monitorizarea solului
la trei adâncimi diferite (prin informații despre pH, electroconductivitate, umiditate, temperatură) se obține o imagine mult mai veridică asupra sănătății solului,
a nevoilor plantei SysAgria devenind un instrument prin care se pot lua decizii
rapide și eficiente (fertilizare, irigare etc).

Agricultura cu unelte digitale.
Cum se pot atenua decalajele privind accesul
la tehnologie pentru fermierul român
Sergiu Didicescu

Tehnologiile informației și comunicațiilor (ICT) schimbă lumea în care trăim.
‘’Cloud computing’’, ‘’Internet of Things’’, monitorizarea bazată pe locație, ‘’social
media’’, ‘’block chain’’ și ‘’big data’’ reprezintă tehnologii și inovații fără precedent
care au condus la modele de afaceri inovatoare în mai multe industrii. Aceste tehnologii se instalează rapid în agricultura și lanțurile de aprovizionare alimentare,
de la industria mașinilor agricole și cea a procesării alimentelor până la logistică,
comerțul cu amănuntul și chiar consumatori atunci când vine vorba de aplicații
alimentare și de sănătate. Aceste inovații includ noi modele de afaceri și, probabil,
vor aduce noi schimbări în organizarea întregului lanț agro-alimentar.
Sectorul agricol nu a încetat niciodată să inoveze și fiecare generație aduce noi
îmbunătățiri și competențe tehnologice și organizaționale. Cu toate acestea, ritmul
inovării tehnologice se desfășoară mai repede decât oricând și este important să
se asigure că agricultorii europeni profită din plin de această „revoluție digitală”.
Provocarea este acea de a percepe valoarea adăugată reală a acestor tehnologii, de a
decide în care să investească, când să investească și în ce măsură.
În Uniunea Europeana (UE), „transformarea digitală” joaca deja un rol esențial
pentru mediul rural și pentru sectorul agricol. De exemplu, adoptarea tehnologiilor agricole moderne, inclusiv a celor bazate pe roboți, ‘’Internet of Things’’ (IoT)
și ‘’Big Data’’, au un potențial mare de a conduce la o producție alimentară mai
productivă, mai durabilă și mai ecologică. Sistemele inteligente de agricultură pot
ajuta fermierii să îmbunătățească luarea deciziilor și să dezvolte operațiuni și management mai eficiente.
Acest lucru a fost recunoscut prin declarația Cork 2.0 „O viață mai bună în zonele rurale” care dezvoltă orientări politice pentru o politică rurală și agricolă inovatoare, integrată și inclusivă. Declarația Cork 2.0 a stabilit baza pentru a facilita
transformarea digitală în agricultură și în zonele rurale. Acesta subliniază necesitatea unor investiții pentru a pentru a dezvolta potențialul oferit de conectivitate și
digitizarea zonelor rurale. De asemenea, subliniază importanța stimulării cercetării
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și inovării pentru a se asigura că întreprinderile din mediul rural, inclusiv agricultorii, au acces la tehnologii adecvate, conectivitate de ultimă generație, precum și noi
instrumente de gestionare pentru a aduce beneficii economice, sociale și de mediu.
În plus, în cadrul strategiei pentru dezvoltarea Pieței Unice Digitale, la 19 aprilie 2016, Comisia Europeană (CE) a lansat Comunicarea privind „Digitalizarea industriei europene” (COM (2016) 180) al carei obiectiv general este acela de a se asigura că „orice industrie din Europa, mare sau mică, oriunde și în orice sector, poate
beneficia pe deplin de inovațiile digitale pentru a-și îmbunătăți produsele, pentru
a-și îmbunătăți procesele și pentru a-și adapta modelele de afaceri la schimbarea digitală”. Aceasta necesită integrarea deplină a inovațiilor digitale în toate sectoarele
economiei, inclusiv în sectoarele agricol și alimentar.
Modele de afaceri în agricultura bazate pe ICT
Pentru a ilustra potentialul implementarii solutiilor ICT în agricultura discutăm
mai jos cateva modele puse deja în practica. De notat ca aceste exemple nu sunt
exhaustive, varietatea aplicatiilor ICT fiind extraordinar de larga.
Inovarea produselor agricole
În categoria inovării produselor, produsele existente (de exemplu mașinile agricole)
devin, cu ajutorul aplicatiilor ICT mult mai intensive din punct de vedere al colectarii şi utilizarii datelor. Dintr-un anumit unghi putem spune că hardware-ul sau
produsul oferit se transformă într-un serviciu. Acest model este preferat de către
producătorii de tractoare și mașini agricole, dar și producatorii de roboți de muls
sau dezvoltatorii de sere sau adaposturi pentru animale. Exemple sunt companiile
de mașini agricole precum compania americană John Deere, care colectează date
de la mașinile agricole vandute fermierului. Aceasta include amplasarea mașinilor,
orele motorului, datele operaționale (de exemplu cantitatea de combustibil utilizat)
și datele de diagnosticare ale mașinilor. Toate datele sunt colectate în portalul web
MyJohnDeere.com. Un alt exemplu este compania olandeză Lely Industries, care
produce roboți de muls și colectează date privind performanța fiecărei vaci.
Schimbul de date
Într-un astfel de model se schimbă datele colectate cu ajutorul aplicatiilor ICT între
(de exemplu) agricultori și producătorii de alimente pentru a crește componenta de
servicii a tranzacției. Exemple arată că software-ul poate fi pus la dispoziție de către
procesatorii de produse agricole pentru a sprijini gestionarea fermelor și, în același
timp, pentru a îmbunătăți procesul de producție sau de marketing al companiei
alimentare. Software-ul UniTip al cooperativei olandeze de zahăr Cosun este un
exemplu: agricultorii își pot înregistra datele de teren în software-ul cooperativei.
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Ei primesc apoi sfaturi de management și indicatori de masurare a performantei
economice a fermei.
În același timp, cooperativele utilizează datele obtinute prin aceste aplicatii
pentru a-și organiza logistica, planificarea producției și a marketingului (deoarece
poate oferi clienților săi date privind sustenabilitatea). În acest exemplu, presiunea
industriei alimentare și a băuturilor pentru metode de producție durabile la nivel
de fermă a determinat unele cooperative sa decida de a face software-ul ICT obligatoriu pentru membrii săi până în 2018.
Lanțurile scurte de aprovizionare
Lanțurile scurte de aprovizionare care leagă direct consumatorii de agricultori au
multe caracteristici atractive pentru ambele părți. Aceasta poate însemna scăderea
prețurilor, o mai bună trasabilitate, o mai bună înțelegere a modului în care se obtin produsele, o mai mare sustenabilitate și contribuie la dezvoltarea comunităților
locale, pentru a numi doar câteva dintre avantajele acestora.
Magazinele agricole și piețele agricole sunt modalități clasice de a organiza
lanțuri scurte de aprovizionare. Un exemplu extrem de reușit și foarte interesant
vine din Finlanda. REKO este un sistem de vânzare directă de la producători la
consumatori. Acesta este încorporat în Facebook, unde administratorii voluntari
administrează grupuri Facebook închise avand producătorii și consumatorii ca
membri. Astfel de grupuri sunt extrem de ușor de stabilit (din punct de vedere al
tehnologiei informației și comunicațiilor necesare): se formează un grup, agricultorii își publică ofertele săptămânal, iar consumatorii folosesc opțiunea de comentariu pe Facebook la comandă. Comenzile sunt livrate la un punct central și la un
anumit interval de timp pentru preluare și plată (de exemplu, sâmbătă dimineața
între orele 10.00 și 11.00 la parcarea școlii locale). Comercianții cu amănuntul
existenți sunt adesea fericiți să permită transferul produselor la propria parcare,
sperând că acest lucru va duce la vizite ale consumatorilor la magazinul lor pentru
alte produse. Caracteristicile acestei soluții sunt că este total liberă pentru toți
(atât pentru producători, cât și pentru consumatori), necesită foarte puțină administrare și nu există intermediari. Utilizând un instrument social media stabilit,
nu există costuri pentru dezvoltarea și menținerea unei aplicatii ICT. Cu trei ani
în urmă, REKO a demarat două proiecte în partea de vest a Finlandei. A mers
bine, iar acum există mai mult de 130 de proiecte (REKO-cercuri), cu un număr
total de peste 180 000 de membri implicați. Cifra de afaceri estimată este de 30
de milioane de euro anual. Inițiatorul Thomas Snellman a primit mai multe premii
pentru inițiativa sa. Acest exemplu arată că nu intotdeauna tehnologia ca atare,
ci aspectul inovării sociale este cel care creează noi oportunități cu un model de
afaceri bazat pe date.
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Integrarea lanțului de valori
Într-un model de afaceri pentru integrarea lanțului valoric, activitățile dintr-un
lanț existent sunt organizate de ICT într-un mod alternativ, dat fiind că disponibilitatea datelor face ca luarea deciziilor la un alt punct al lanțului să fie mai eficientă.
Un exemplu este agricultura prescriptivă, unde o parte din procesul de luare a deciziilor se mută din fermă la software-ul aflat la un alt nivel al lanțului valoric. Un
exemplu european în domeniul serviciilor este cooperativa de reproducție olandeza-flamanda CRV, care sprijină fermierii de lapte în deciziile de inseminare pentru
vaci. În cazul în care, în mod tradițional, fermierul estima dacă o vacă era în căldură
și era pregătită pentru inseminare, senzorii au preluat această detectare. CRV a
dezvoltat o aplicație care nu doar semnalează acest statut, dar sugerează și material
seminal de la trei tauri posibili iar livrarea se face automat.
Crearea netă a valorii
Modelele de afaceri care creează valoare din date prin crearea de noi retele de valoare reprezintă, în esență, platforme care leagă diferite grupuri de clienți și sprijină
interacțiunea acestora. Există adesea un element de co-creație: datele unui grup
declanșează activități ale celuilalt grup și invers. Uneori aceste platforme au efecte puternice de rețea: pentru utilizatori este atractiv să se alăture unei platforme
la care alți clienți s-au abonat deja, ca de exemplu în cazul LinkedIn sau Facebook. În agricultură au fost create mai multe platforme care creează un ecosistem de
aplicații. Exemplele europene sunt 365Farmnet și Akkerweb. Un alt exemplu este
proiectul UE FISpace (Rețeaua de colaborare pe internet pentru viitor), disponibil
în prezent pentru exploatarea comercială, oferind o platformă de colaborare între
întreprinderi care ar putea conecta platforme precum MyDeere.com, 365Farmnet,
Akkerweb, Agriplace și altele printr-un model open source cum ar fi Linux. Mai
multe proiecte de accelerator FI-PPP ale UE, cum ar fi SmartAgrifood, FINISH și
Fractals, utilizează aceasta platforma.
Cum pot fi fermierii români ajutaţi să îşi îmbunatăţească performanţa
economică şi de sustenabilitate prin adopţia unor modele de afaceri ICT?
Cunoastem desigur problemele agriculturii româneşti cum ar fi fragmentarea terenurilor agricole, litigiile privind proprietatea, starea nu foarte buna a infrastructurii agricole şi a sistemelor de irigatii şi situatia precara a mecanizarii, nu este scopul
acestui eseu de a detalia aceste probleme ci de a propune cativa pasi de urmat pentru a incuraja agricultorii sa adopte solutii ICT care pot îmbunătăţi performanta
economica a fermelor. Apariția și adoptarea biosenzorilor, nanotehnologiei, electronicii low-cost, internetului obiectelor sau dispozitivelor de teledetecție, printre
altele, sporeste importanta modelelor de afaceri bazate pe aceste tehnologii. Cu
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toate acestea, este clar că în cazul României suntem încă în stadiu de început. Avem
oportunitatea de a conecta inițiativele existente prin apropierea celor interesati.
Acest lucru le oferă oamenilor posibilitatea de a discuta, de a testa și de a le îmbogăți ideile în timp ce se întâlnesc cu alți membri ai comunității. Mai jos cateva
principii importante de ţinut cont.
Conştientizare
În primul rând trebuie adresata lipsa constientizarii posibilităților și beneficiilor
aplicațiilor ICT pentru agricultură. Dacă fermierii și alți operatori nu știu despre
noile posibilități, nu le vor folosi. Legat de această lipsă de conștientizare exista
necesitatea ca orice nouă aplicație ICT să prezinte rezultate tangibile pentru utilizatorul final precum şi informații clare cu privire la costurile și beneficiile sale pentru
a putea decide să adopte sau nu solutiile oferite. De asemenea trebuie utilizat un
limbaj clar și simplu, evitând jargonul tehnic care ar putea împiedica comunicarea
și să se acorde o atenție deosebită înțelegerii reciproce.
Pragmatism
Pentru a asigura adoptarea tehnologiilor inovatoare în sectorul agricol, este absolut
necesar să punem fermierii în centrul procesului de inovare. Mai precis necesitatea
de a ne concentra asupra nevoilor fermierilor: multe aplicații curente nu oferă soluții reale în practică, poate pentru că dezvoltatorii nu înțeleg foarte bine realitatea
problemelor agricultorilor. Este nevoie de mai multa cooperare cu agricultorii şi
implicare directa a acestora în dezvoltarea de produse ICT pentru agricultura: înțelegerea fermierilor și a altor persoane din sectorul agricol și agroalimentar este
esențială pentru a dezvolta produse ușor de utilizat care să abordeze întrebări reale.
O altă problemă legată de conștientizare și considerentele cost / beneficiu este
viteza de dezvoltare în sine a aplicatiilor ICT. Acest lucru face ca fermierii și alți
utilizatori finali să ezite să cumpere aplicații, deoarece nu este clar când este cel mai
bun moment să cumperi un sistem în loc să aștepți un altul care ar putea fi chiar
mai bun.
Interoperabilitate
Pentru a genera valoare din date acestea trebuie adesea agregate, iar datele din diferite surse trebuie combinate. Este nevoie astfel de o mai buna standardizare și
interoperabilitate. Acest lucru afectează, de exemplu, datele produse și (nu întotdeauna) furnizate de către organizațiile publice (de exemplu datele referitoare la
parcele şi culturi colectate anual de către Agentia de Plati şi Interventii în Agricultura) sau date meteorologice, agronomice sau socioeconomice. Lipsa interoperabilitatii împiedică, de asemenea, dezvoltarea de noi aplicații. Soluțiile integrate sunt
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solicitate de sector, cu flexibilitate de a se deplasa între diferite sisteme / platforme.
În prezent, acest lucru nu este garantat.
Risc
Inovarea este o afacere riscantă, unele proiecte nu oferă la final ceea ce sperau inițiatorii lor. Este necesar sa nu penalizam fermierii cand aleg sa testeze solutii noi în
ferma dar apoi constata ca acestea nu au functionat potrivit asteptarilor. În schimb
acestia vor invata din nereusita şi îşi vor îmbunătăţi proiectele viitoare. Fără aceasta atitudine care recunoaste riscurile inovarii şi creează mediul potrivit pentru a
testa abordari noi nu putem spera la success. Găsirea unui echilibru adecvat între o
abordare de piață şi obligația de a împărtăși experientele şi rezultatele obtinute din
proiecte realizate cu bani publici este de asemenea un element important.
Modalităţi de sprijin
Noi modele de afaceri bazate pe aplicatii ICT și senzori sunt implementate în agricultură și în lanțul alimentar. Ele sporesc enorm cantitatea de date colectate și disponibile în sectoarele agricole și pe tot parcursul lanțului de aprovizionare (de la
fermă la furculiță). Apariția și adoptarea biosenzorilor, nanotehnologiei, electronicii lowcost, internetului obiectelor sau dispozitivelor de teledetecție, printre altele,
va spori și mai mult importanta domeniul de date.
Guvernul poate oferi sprijin pentru inovatorii din agricultura în multe feluri,
de la sprijinul (financiar) pentru începători până la proiecte de cercetare ale caror
rezultate pot fi utilizate în aplicații comerciale până la crearea de huburi de inovare
în agricultura care ofera fermierilor posibilitatea de a discuta, de a testa și de îşi
îmbogăți ideile în timp ce se întâlnesc cu alți membri ai comunității agricole.
O prima oportunitate ar fi includerea agriculturii în strategia nationala privind agenda digitala ca unul dintre cei mai important piloni ai acesteia. Studiul
JASPERS „Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania” a identificat agricultura ca unul dintre cele patru sectoare economice cu cel mai ridicat
potential de dezvoltare în tara noastra.
Accesul la infrastructura IT adecvată este un aspect fundamental. O retea
broadband cât mai extinsa care ajunge în toate zonele rurale, inclusiv cele marginale, accesul la servere puternice, dezvoltarea centrelor de competențe pentru
tehnologii și alte infrastructuri fizice etc. sunt cerințe de baza. Fără a investi în
infrastructura posibilitatile de capitalizare de pe urma tehnologiilor informatiilor
sunt mult mai restranse de aceea acest tip de investiţii trebuiesc tratate cu prioritate.
Posibile cai de urmat ar putea fi sprijinirea dezvoltării de noi instrumente ICT
pentru agricultura, promovarea inovării şi a cooperarii precum şi inlesnirea inves-
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tițiilor publice şi/sau private pentru a stimula dezvoltarea modelelor de afaceri în
agricultura bazate pe ICT.
La nivel european, abordarea de cercetare bazată pe inovare și modelul inovativ interactiv sunt promovate prin Parteneriatul european pentru inovare
„Productivitatea și sustenabilitatea agricolă” (EIP-AGRI).
Pentru finanțarea acțiunilor concrete inovatoare, EIP-AGRI este implementat prin acțiuni care sunt susținute în principal de două politici ale UE: Politica
de Dezvoltare Rurală și Orizont 2020. Finanțarea, implementarea și prioritizarea
acțiunilor au loc prin intermediul mecanismelor de implementare incluse în politicile respective. Mai multe măsuri în temeiul Regulamentului privind dezvoltarea rurală 2014-2020 pot fi utilizate pentru a stimula inovarea și activitățile
OG-urilor. Măsura de cooperare (articolul 35) joacă un rol-cheie în implementarea EIP-AGRI. Sprijinul poate fi acordat atât pentru înființarea și funcționarea
OG-urilor EIP-AGRI, cât și pentru implementarea proiectelor lor. Acest sprijin
poate fi combinat și cu sprijinul acordat prin alte măsuri, cum ar fi formarea profesională (articolul 14), consiliere (articolul 15), investiții (articolul 17) etc. Programul de dezvoltare rurală poate finanța proiecte de inovare de jos în sus, % rată
de sprijin.
Grupurile operaționale sunt entitățile cheie care acționează în cadrul EIPAGRI. Aceste grupuri reunesc fermieri, consilieri agricoli, cercetători, întreprinderi
precum şi alți actori relevanti (de exemplu, societatea civilă, inclusiv ONG-uri și
organisme guvernamentale). Comisia Europeana acorda un grad ridicat de flexibilitate în ceea ce privește mărimea, compoziția și angajamentele specifice ale OG.
Grupul Operational trebuie să elaboreze un plan care să descrie proiectul propus și
rezultatele așteptate. De asemenea, OG-urile trebuie să difuzeze rezultatele proiectului lor, în special prin intermediul rețelei EIP-AGRI. Conținutul exact al unui plan
de proiect depinde de actorii implicați și de problema, problema sau oportunitatea
care trebuie rezolvată. Brokerul de inovare poate ajuta la găsirea de idei inovatoare și poate ajuta partenerii să se conecteze și să creeze un OG format în jurul
unor proiecte concrete.
În cadrul Orizont 2020, au fost elaborate două noi instrumente care sprijină
proiectele EIP-AGRI: proiecte multi-actor și rețele tematice. Caracteristica cheie a
proiectelor multi-actor este de a aborda nevoile, problemele și oportunitățile utilizatorilor finali și de a genera interacțiunea necesară între cercetători și utilizatorii finali, cum ar fi agricultorii / producătorii, consilierii agricoli și întreprinderile,
atribuind un rol clar diferiților actori din cadrul proiectului. Această combinație de
cunoștințe practice și științifice ar trebui să genereze soluții inovatoare care sunt
mai susceptibile de a fi aplicate grație fertilizării încrucișate a ideilor între actori și
a co-creării și generării co-proprietății pentru eventualele rezultate.
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Rețelele tematice mobilizează toți actorii implicați în domenii tematice specifice. Scopul este de a dezvolta materiale destinate utilizatorilor finali pentru a facilita discutarea cunoștințelor și diseminarea și împărtășirea cunoștințelor într-un
mod ușor și accesibil. Acest lucru poate servi drept contribuție pentru educație și
pentru o bază de date de cercetare pentru utilizatorii finali, oferind rezultate pe termen lung. Pe lângă instrumentele nou dezvoltate EIP-AGRI, o serie de instrumente
existente vor continua în cadrul Programului Orizont 2020 (proiectele de colaborare, acțiunile ERA-NET, JPI și COST). Conceptul de Grup operational poate fi, de
asemenea, aplicat în diferite surse de finanțare. EIP-AGRI nu este exclusiv legată
de politica de dezvoltare rurală și de programul Orizont 2020. Există, de asemenea,
sinergii potențiale cu alte politici, cum ar fi Fondul de dezvoltare regională al UE,
scheme naționale sau regionale de finanțare, finanțare privată etc.

Despre schimbările tehnologice și reproiectarea
procesului inovator în agricultură
Virgil Zahan

Interesul reînnoit pentru politicile agricole (UE, naționale și regionale) de inovare
în agricultură nu poate fi decât apreciat, deoarece își concentrează atenția pe unul
dintre factorii determinanți, dacă nu cel mai important, anume competitivitatea
pe termen lung a întreprinderilor noastre agricole. Cu toate acestea, acest interes
nu urmează întotdeauna o abordare adecvată legat de faptul că o mare parte a dovezilor și convingerilor legate de procesele inovatoare în agricultură, cu referire la
trecut, sunt susceptibile și riscă să nu mai fie valabile în zilele noastre sau cel puțin
relevante pentru a defini o strategie adecvată.
Ultimul secol a fost caracterizat de o remarcabilă creștere a productivității
resurselor agricole. În a doua jumătate a secolului trecut, agricultura mondială a
experimentat o mare creștere a performanței, asfel încât, în ultimii 50 de ani producția la hectar a crescut cu aproape 150%, cea a muncii agricole cu aproape 75%,
productivitatea totală a factorilor de producție cu aproximativ 55%. Această creștere se datorează în principal unui salt în calitate tehnologică, care pare aproape
miraculos. O „magie lentă” (Pardey și Beintema, 2001) generată de progresul tehnologic continuu și neîncetat capabil să transforme un lung șir de pași revoluționari din sfera datelor științifice de interes agricol (în special a proceselor biologice)
în cunoștințe practice, inovații care pot fi utilizate în contextul producției agricole.
O consecință tipică a acestei concepții, a sistemului de cunoștințe în agricultură,
este ideea potrivit căreia potențialul inovator al sectorului, „innovation capacity”,
este în cele din urmă exprimat printr-un set de indicatori referitori la cercetarea
științifică, la gestionarea și promovarea acesteia. Progresul cert realizat în mod preponderent cu ajutorul inovațiilor a permis economisirea resurselor și/ sau creșterea
randamentelor într-o manieră generală (deși nu omogen) între diferite contexte
de aplicare și constituite din pachete tehnologice care urmează să fie adoptate integral, fără eforturi specifice de adaptare și, uneori, nici măcar de învățare. Soluții
tehnologice care curg, top-down, gata de utilizare și care, fără îndoială, au stat la
baza creșterii impresionante a productivității din secolul trecut. Această abordare
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a dictat agenda politică a cunoașterii în agricultură de zeci de ani: o politică concentrată puternic pe cercetare și orientată spre rezolvarea problemelor majore care
apar în acest tip de configurație.
Probleme și paradoxuri ale prezentului
La baza marii creșteri a productivității există deseori o colectivizare, o răspândire a
cunoștințelor practice, aplicative și eficiente, care doar într-o mică parte își găsesc
matricea în cercetarea de bază și, mai des, depinde de activitatea de bază, de exemplu diseminarea și asistența tehnică, precum și de circulația generală a informațiilor și creșterea la fel de generală și impresionantă a nivelului mediu de educație și
formare a personalului agricol în general. În acest sens, concentrarea atenției (și a
resurselor) numai asupra unei părți a cunoștințelor științifico-tehnologice, precum
și asupra unei idei codificate de inovare, ar trebui considerată principala limită a
creșterii, mai ales pentru că a lăsat o dezvoltare în mare parte spontană, puțin reglementată și precar finanțată.
În acest proces, acele forme de cunoaștere, procese inovatoare informale,
tacite, treptat răspândite, au reprezentat motorul real al „miracolului” creșterii
productivității din secolul trecut. Pe lângă principala provocare a secolului trecut,
capacitatea de a produce suficientă hrană pentru o populație în creștere în număr
și în nivelurile de consum (food security), rămâne o altă problemă-cheie: această
provocare se poate câștiga azi doar în condiții stricte. Condiția principală este
aceea a compatibilității cu mediul sau, mai precis, a durabilității. A doua condiție
este cea a multifuncționalității. Agricultura viitorului va avea în mod necesar capacitatea de a produce, pe lângă alimente, și alte bunuri și servicii non-food publice sau servicii de interes colectiv. Desigur, printre acestea sunt serviciile de mediu
care ne readuc la durabilitate, dar, mai ales în societățile bogate și post-industriale, agricultura este de asemenea necesară pentru a produce peisaj și valori estetice, servicii culturale și recreative, sănătate fizică și mentală, creștere a bunăstării
etc. Suntem garantul, ca primă legătură în lanțul de aprovizionare alimentară,
food safety și food quality, deci calitatea alimentelor, adică garantăm siguranța
alimentară, nutrițională, ecologică și etică a alimentelor, precum și originea și
proveniența acestora. Durabilitatea și multifuncționalitatea necesită însă o generare de cunoștințe și inovații de natură diferită față de provocarea convențională
a food security.
Procesul inovator trebuie, prin urmare, să fie reproiectat pentru a face față
acestor provocări și pentru a profita de oportunitățile oferite de schimbările tehnologice în desfășurare. Această reorganizare poate fi gestionată grație apariției
progresive a unei paradigme tehnologice reale și a noilor traiectorii tehnologice
care decurg din ea. Noile General Purpose Technologies (GPT) deja dominante, sau
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cel puțin foarte promițătoare pentru dezvoltarea viitoare (TIC, microelectronica și
nanotehnologia, biotehnologia modernă, neuroștiința, robotica, materialele avansate, fotonica), au o aplicație potențială în agricultură la fel de largă ca și cele ale
secolului trecut, dar cu o natură substanțial diferită.
Natura inovației în sectorul alimentar a trecut în principal de la faza mecanică
și chimică la biotehnologie și, mai recent, și în viitor, informatică. Aceste soluții
tehnologice disponibile în prezent permit agriculturii să fie deschisă la noi funcții
(de la turismul rural, producția de energie, la vânzarea directă), adică, să se îndrepte
spre provocările tipice de durabilitate și multi-funcționalitate. Este bine de subliniat că nu este suficient să se introducă inovații tehnologice, însă trebuie să fie
insoțite de inovații organizaționale, administrative și manageriale. Doar pentru a
înțelege mai bine noile traiectorii tehnologice, prin urmare, este necesar să le extindem pe cele care erau în mod tradițional limitele agriculturii și a industriei alimentare spre o combinație sectorială mai largă și cuprinzătoare identificată astăzi, în
conformitate cu o înțelegere acum în vigoare, cum ar fi bioeconomia. Și, interesant
de observat că, în această dificultate de adaptare, nu numai în agricultură, sistemul
de cunoaștere și inovare la noile tendințe, putem identifica la rădăcină două paradoxuri în mod tipic europene pe acest subiect:
Primul paradox, de anvergură generală, dar cu siguranță aplicabil și sectorului
agroalimentar, constă în faptul că Europa (și în special UE) prezintă în interiorul
ei excelențe în cercetare și investește puternic în cercetarea publică, în special în
noul GPT. Cu toate acestea, acest efort, care garantează cu siguranță supremația
științifică în UE, global disputată doar de SUA, nu corespunde unei performanțe la
fel de strălucitoare a inovației tehnologice. Sistemul de producție european se luptă
pentru a arăta un nivel de inovație nu numai în ceea ce privește realitățile socio-economice similare (SUA și Japonia, în special), dar și în ceea ce privește economiile
emergente, cum ar fi Coreea de Sud și China.
Al doilea paradox este tipic agricol. De fapt, doar într-un moment în care agricultura europeană își redesenează funcțiile sale și, prin urmare, își redefinește alegerile sale tehnologice și de producție, în sensul unei mai mari multifuncționalități
și compatibilități cu mediul înconjurător, scăderea productivității este controversată și implică o reducere a capacității inovatoare.
Pe de o parte, primul paradox semnalează un sistem european de cunoaștere
și inovare un pic „ruginit”, în capacitatea sa de a fi curea de transmisie între cercetare și aplicatii în teren. Pe de altă parte, al doilea paradox indică dificultatea de a
înțelege cum și cât acest sistem contribuie la definirea în agricultura europeană a
noi orizonturi productive și tehnologice și nu poate fi atribuit viziunii productive a
sectorului, în prezent depășite.
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Provocări pentru viitor
La baza aceluiași concept de SISTEM există așa-numitul knowledge system thinking
(Röling, 1992), și anume credința, dictată de dovezi, că performanțele inovatoare
și productivitatea în agricultură nu sunt rezultatul unui proces simplu și liniar, într-o direcție, de la producția de cunoaștere (cercetare) la cererea sa de producție, ci
rezultatul unor interacțiuni sistemice complexe între diferite discipline și instituții
implicate în diverse moduri în producerea și difuzarea cunoștințelor, și integrarea
sa în aplicarea de soluții inovatoare. Este clar că orice «inovare sistemică», astfel
definită, poate anticipa doar interacțiunea dintre toate aceste subiecte, schimbul de
informații și cunoștințe, procese de învățare continue și răspândite.
În România avem aproape 5 milioane de fermieri care trăiesc în mediul rural
și în suburbiile orașelor din România. Rolul acestor „țărani” este foarte important
pentru menținerea culturii agricole tradiționale românești. Cu aproape 50% din
toți agricultorii europeni și 13,3 milioane de hectare pentru agricultură, România
este una dintre cele mai mari resurse agricole din Europa. Trebuie să transformăm
această cultură țărănească într-o resursă. În ultimii zece ani, aproape 2 milioane
de hectare au fost vândute unor mari investitori locali și străini și transformate
în expansiuni de monoculturi de cereale, deci avem o mare posibilitate de dezvoltare în
horticultură și fruticultură.
60% din suprafața totală este teren agricol, iar aproximativ două treimi din acest
procent este utilizat pentru culturile de cereale. România este unul dintre cei mai mari
zece exportatori de cereale din lume. Pe de altă parte, chiar dacă majoritatea terenurilor
sunt utilizate pentru cereale, acestea generează mai puțin de 25% din producția agricolă
totală, în valoare de 14,2 miliarde de euro în 2015. Ponderea agriculturii pe PIB a scăzut
constant în ultimii 20 de ani, de la 22,6% în 1993 și mai puțin de 5% din PIB în 2015 datorită transformării structurale a economiei românești de la o economie industrial-agricolă, în principal, la cea economică bazată pe servicii.
Paradoxul este că în prezent România importă cantități mari de fructe și legume,
deși ar putea produce în condiții favorabile atât pentru piața internă, cât și pentru exporturi.
Un obiectiv important în culturile agricole moderne este acela că producția
trebuie să devină mai puțin intensivă și mai integrată în sistemele de reducere a
cantității de îngrășăminte, pesticide și mai ales utilizarea redusă a resurselor naturale (apă, sol, energie). Obiectivele principale ale acestor sisteme trebuie să mențină ambele culturi în termeni cantitativi și calitativi, să mențină sau să îmbunătățească, de preferință, veniturile agricole și să reducă cât mai mult impactul negativ
asupra mediului.
Realizarea acestor obiective este o condiție prealabilă pentru o agricultură durabilă (Geng et al., 1990; Jordan și Hutcheon, 1996). Un mare ajutor pentru a ob-
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ține rezultate excelente vine de la tehnologia modernă, atât în creșterea plantelor
cât și a instrumentelor care ajută la o mai bună gestionare a fazelor de cultivare și
a resurselor.
Dezvoltarea agricolă trebuie să ia în considerare în mod necesar durabilitatea
produselor, în acest caz un rol important fiind dat de agricultura de precizie.
Prin urmare, directivele UE orientează agricultura viitorului către direcțiile de
sustenabilitate, atât în faza de producție, cât și în ceea ce privește siguranța alimentară.
Una dintre cele mai importante directive este cu siguranță cea dedicată sistemelor de suport decizional pentru agricultură durabilă, un exemplu este Directiva
2009/128 / CE, care într-unul dintre paragrafele sale citează modalitatea de gestionare a dăunătorilor:
„Articolul 14 - Gestionarea integrată a dăunătorilor
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru promovarea gestionării
dăunătorilor prin reducerea utilizării de pesticide, acordând prioritate, în cazul în
care este posibil, metodelor non-chimice, astfel încât utilizatorii profesioniști de
pesticide să treacă la practicile și produsele cu cel mai mic risc pentru sănătatea
umană.”
I. Principiile Integrated pest management (IPM):
- Măsuri de prevenire / suprimare a organismelor dăunătoare
- Instrumente de monitorizare
- Valorile pragurilor ca bază pentru luarea deciziilor
- Metode nechimice de preferat
- Target specificity și minimizarea efectelor secundare
- Reducerea utilizării la nivelurile necesare
- Aplicarea strategiilor anti-rezistență
- Înregistrarea, monitorizarea, documentarea și controlul succesului
II. În agricultura de precizie trebuie să ne gândim că structura IPM trebuie să
ia în considerare:
- Paraziții plantelor și a mediului înconjurător
- Monitorizarea continuă
- Instrumente de monitorizare
- Tactici și modele de decizie, dacă și când e nevoie
- Nivelul pragurilor
- Unde
- Mai multe măsuri de prevenire
- Verificarea succesului represiunii
III. Decizii strategice
- Reguli de aplicare a deciziilor strategice:
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Rossi și colab., 2012. Mediterranean Phytopathology, 51: 457-479.

Pentru punerea corectă în aplicare a procesului de luare a deciziilor, trebuie să
preferăm lupta cu metode non-chimice, să luăm decizii operaționale cu focus pe o
alegere durabilă a PPP (plant protection products).

Agricultura de precizie este o modalitate de a „aplica tratamentul potrivit în
locul potrivit la momentul potrivit” (Gebbers și Adamchuk, 2010).
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Protecția plantelor este o parte importantă a companiei Precision Agriculture
pentru că ne confruntăm cu:
– Complexitatea IPM
– Dependența de PPP-uri
– Criterii de analiză multiple
– Condiții locale
– Analiza cost-beneficiu
– Alegerea PPP-urilor
– Utilizarea combinată a produselor fitosanitare cu alternativele integrate
– Cunoașterea mai multor opțiuni
– Cunoașterea proprietăților PPP și a regulilor de aplicare
– IPM complet convențional
– Conformitate
Statele membre stabilesc sau sprijină crearea condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor. În special, acestea asigură
că utilizatorii profesioniști au informații și instrumente de monitorizare și luare a
deciziilor în cazul dăunătorilor, precum și servicii de consiliere în domeniul apărării
integrate.
Sistemele de susținere a deciziilor (DSS):
Un sistem de suport pentru decizii (decision support system- DSS) este un sistem software interactiv care ajută utilizatorii să reprezinte / proceseze date, informații, documente și cunoștințe personale pentru a analiza problemele și a lua o
decizie „optimă” legat de acestea (Rinaldi și He, 2014).
Principalul avantaj al DSS este capacitatea de a analiza diferite scenarii, de a
înțelege mai bine procesele, de a facilita schimbul de date și de a permite o mai bună
utilizare a resurselor de date și informații.
Scopul este de a integra componente hardware și software și de a dezvolta un
sistem de suport decizional (DSS) pentru lanțurile agroalimentare, de la câmp la
depozit, accesibile prin Web / aplicații specifice App.
Instrumentele de suport decizional (DT).
Condiții pentru implementarea managementului integrat a speciilor dăunătoare.
În special, acestea asigură că utilizatorii profesioniști au informații și instrumente
de monitorizare și luare a deciziilor în cazul dăunătorilor, precum și servicii de consiliere în domeniul apărării integrate.
Elementele necesare, în principal, sunt:
– Materiale informative
– Date și previziuni meteorologice
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– Monitorizarea pe teren
– Consultanță
– Informații actualizate
– Formare
– Cel care ia decizii
– Consultanță
– Proces decizional informat
– Baze de date privind produsele fitosanitare
Prin urmare, agricultura digitală este o necesitate care poate fi satisfăcută de
sisteme cum ar fi platforma GROWA System http://www.growa.it, sistem care
poate fi integrat cu alte softuri de gestiune ale fermelor, astfel incât să rezulte un
proces integrat, așa cum este prezentat în schița de mai jos:

Cu un astfel de sistem este mai ușor să vă administrați culturile, aveți nevoie
doar de un smartphone, tabletă sau PC.
GROWA System respectă pe deplin cerințele Sistemului de Suport Decizional
(DSS) pentru lanțurile de aprovizionare cu alimente, de la câmp la depozit, accesibile prin aplicații web / aplicații specifice, cu accent pe:
VREME - AGRONOMIE - IRIGARE - FERTILIZARE - APĂRARE (IPM) - CALITATE - POST-RECOLTĂ
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Principalele module şi funcții preconizate pentru sistemul DSS GROWA System sunt personalizabile în funcție de principalele lanțuri tehnice specifice și de
nevoile utilizatorilor finali.
Următoarele acțiuni sunt posibile:
Simplificarea proceselor companiei în conformitate cu reglementări și disciplinare
GROWA System vă ajută să respectați cerințele legislative și specificațiile integrate și cerințele biologice de producție.
Este mai ușor să vă certificați calitatea.
Cooperare și partajare
GROWA System facilitează activitatea tehnicienilor, cooperativelor și organizațiilor producătorilor, permițând partajarea orizontală și verticală a operatorilor
din lanțul de aprovizionare.
COSTURI DE GESTIONARE
GROWA System vă ajută să reduceți aceste costuri monitorizand însămânțarea, actualizarea tratamentelor, gestionarea fertilizărilor și alte cheltuieli legate de
cultivare/recoltare.
MANAGEMENT ȘI PRODUCȚIE
Cu GROWA System este posibilă gestionarea unităților de producție prin trasarea lor direct pe o hartă aerienă, fără a recurge la suporturile tradiționale de geolocație și extragerea datelor cadastrale.
MONITORIZAREA PROCESELOR
Cu GROWA System puteți controla statusul terenului Dvs în timp real și oriunde vă aflați, economisind timp și bani și controlând întregul proces de producție.
Managementul calității în pre și post-recoltă
Sistemul integrat Blockcain al GROWA System este o inovație tehnologică
capabilă să garanteze, în totală transparență, întreaga trasabilitate a lanțului de
producție și transformarea produselor agricole într-un mod care să permită certificarea calității, a originii și a lanțului de aprovizionare. Asigură maximum de transparență, drept garant pentru consumatorul final și pentru îmbunătățirea calității
produselor agroalimentare.
Planificarea și prognoza
Datorită sistemului GROWA System este posibilă efectuarea de analize predictive
și descriptive ale datelor colectate, ceea ce facilitează procesul de luare a deciziilor.
Prin integrarea datelor colectate putem avea:
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– Sprijin pentru fertilizare și fertirigare
– Modele de prognoză şi monitorizare fitosanitară
Modul de irigare:
Programarea de irigații este un subiect complex deoarece depinde de combinația specifică și diferită dintre tipurile de culturi, caracteristicile solului, condițiile de
mediu și strategiile de management al fermelor.
Ca prioritate printre obiectivele politicilor de dezvoltare rurală în noua programare 2014-2020, la nivel de reglementare (european, național, regional), găsim
gestionarea „durabilă” a resurselor de apă în agricultură.
La nivel de companie, managementul de irigare necesită metode sigure și ușor
de utilizat pentru:
– Sprijinirea luării deciziilor (când și cât de mult să irigați)
– Creșterea eficienței în utilizarea apei
– Reducerea impactului asupra mediului
– Respectarea constrângerilor impuse de sistemele de control obligatorii sau
voluntare (de exemplu producția integrată GlobalGAP).
De fapt, printre cele mai importante aspecte, avem managementul corect al
lucrărilor și mai ales al gospodăririi apelor.
Principalele masuri implementate în sistemele de economisire a resurselor de apă urmăresc:
– Utilizarea unor tehnici susținute de suport cu volum redus de apă
– Monitorizarea atentă a variației conținutului său în sol
– Evaluarea conductivității și a sărurilor dizolvate
Aceste măsuri permit reducerea atât a volumelor de apă necesare culturii cât
și a aprovizionării cu minerale. Astfel putem evita fenomenele periculoase de scurgere, în special a nitraților, care sunt foarte periculoși. Este suficient să spunem că
până la 90% din problemele legate de culturi pot fi legate de gestionarea deficitară
a apei.
Modul pentru înregistrarea tratamentelor și a modului de fertilizare:
a) Înregistrarea fertilizării și a intervențiilor PPP
b) Controlul protocoalelor lanțului de aprovizionare controlat
c) Interfața cu fertirigatorii tradiționali
d) Precizia administrării
e) Controlul la distanță al funcțiilor
f) Inteligența artificială
Modul pentru controlul calității și sprijin pentru certificare
a) Calitatea înainte de recoltare
b) Calitatea după recoltare
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c) Controlul conservării
d) Feedback-ul consumatorilor
e) Evidentierea parcelelor de cultura
f) Datele culturii/parcela
g) Intervenții
h) Analiza pedologică și apă
i) Analiza produsului final
GROWA System permite abordările tehnico-științifice existente într-o singură platformă tehnologică (DSS), toate datele referitoare la lanțul de producție și
distribuție fiind puse la dispoziție.
Orientările UE pentru o agricultură sustenabilă
– Adaptarea la schimbările climatice
– Reducerea impactului asupra mediului (durabilitate)
– Producție mai mare cu mai puține resurse (productivitate)
– Menținerea prețurilor accesibile și flexibile la volatilitatea pieței
– Adaptarea la cererea consumatorilor (de exemplu, calitate, siguranță)
Această revoluție digitală permite următoarele în cazul regiunilor rurale:
– Promovarea cercetării pentru inovarea digitală în agricultură
– „Conectarea” fermierilor și cercetătorilor prin intermediul platformelor digitale
– Sprijinirea dezvoltării economice a zonelor rurale prin noi „modele de afaceri” bazate pe tehnologii digitale
– Beneficierea de piețele virtuale controlate

Aplicații de e-agriculture pentru sistemul public
și pentru fermieri
Gabriel Lospa

Rolul IT-ului în agricultură
Agricultura, un sector foarte important în viața noastră, nu putea să rămână separat de IT. Dacă acum 10-15 ani puneai întrebarea unui fermier dacă utilizează un
calculator, acum lipsa unui calculator, lipsa unor aplicații informatice pe care acesta
să le utilizeze pentru activitățile sale în domeniul agriculturii, devine de neconceput. Practic, acum vorbim de IT în agricultură în trei direcții principale: ca instrument privind productivitatea agricolă, ca instrument de informare, pentru luarea
deciziilor pentru desfășurarea activităților agricole și a celor conexe și respectiv ca
instrument pentru derularea și asigurarea de subvenții și fonduri pentru modernizarea agriculturii.
Administrația publică
Anul 2007 este un an important pentru agricultura românească. 1 ianuarie 2007
este anul în care România a aderat la Uniunea Europeană (UE). Intrând în Uniunea
Europeană, fermierii și cei care lucrează în mediul rural, conform Politicii Agricole Comune (PAC) promovate de Uniunea Europeană, au posibilitatea să primească
o serie de fonduri nerambursabile sub formă de subvenții, respectiv finanțări de
proiecte în domeniul rural, acestea fiind un important suport pentru agricultura
românească, pentru dezvoltarea ei și creșterea performanței în acest domeniu.
Pentru a putea derula aceste fonduri nerambursabile pe care le pune la dispoziție, Uniunea Europeană a pus și pune o serie de condiții. Una dintre condiții, este
să existe sisteme informatice care să funcționeze după regulile descrise de Uniunea
Europeană, și care să gestioneze acordarea acestor fonduri către fermieri sau solicitanții acestor fonduri.
În România există la acest moment două instituții care gestionează aceste fonduri de la Uniunea europeană: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA), care gestionează plățile directe pentru sectorul vegetal și cel zootehnic, și respectiv Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) care gestionează fondurile
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alocate proiectelor de investiție în mediul rural. Ambele au astfel de sisteme informatice care gestionează acordarea de subvenții în domeniul agricol, din fonduri europene și naționale. Ambele sisteme, sunt anual auditate de către reprezentanții Comisiei
Europene, pentru a verifica corectitudinea modului de acordare a acestor fonduri.
APIA și sistemul IACS
APIA a trebuit să implementeze Sistemul Integrat de Administrare şi Control
(IACS), sistem ce este implementat în toate statele membre ale UE, sistem care are
menirea de a administrare şi control riguros al cererilor de plată ale fermierilor. Un
sistem prin intermediul căruia se realizează plăți de subvenții către fermieri pentru
utilizarea terenului și pentru animale. Implementarea sistemului a trebuit să fie
realizată în regim de urgență, existența acestui sistem fiind o condiție obligatorie
pusă de UE în vederea aderării României la UE începând cu data de 1 ianuarie 2007.
Pentru realizarea acestuia, APIA a realizat o licitație publică la care participarea
a fost internațională și în urma căreia câștigător a fost declarat un consorțiu format
din SIVECO România și ABG Ster Project din Polonia. De-alungul anilor, de peste
11 ani, SIVECO România practic s-a identificat cu sistemul de plăți de la APIA, fiind
în mod practic cei care au asigurat suportul necesar realizării plăților an de an către
fermieri.
Construcția de bază a sistemului a început în iunie 2006 și s-a finalizat în august 2008, perioadă în care începând cu martie 2007 APIA a primit primele cereri
de plată din partea fermierilor. Anual, ca urmare a modificărilor regulamentelor
europene și naționale sistemul este actualizat.
Din 2007 anual, în perioada 01 martie – 15 mai, fermierii depun cereri de plată
la APIA, cereri care sunt verificate, procesate și plătite conform regulilor implementate în sistemul IACS. În anul 2007, primul an, APIA a primit un număr de aproximativ 1,16 milioane cereri de plată, pentru un număr de 3 scheme de plată. În
anul 2018 aproximativ 870.000 de fermieri au depus cereri de plată la APIA, pentru
un număr de peste 100 scheme de plată și o suprafață de aproximativ 9 milioane
hectare. Scăderea numărului de cereri se justifică prin comasarea de către fermieri
a terenurilor în vederea depunerii cererilor de plată.
Dar ce este acest sistem IACS, sistem care este probabil unul dintre cele mai
complexe și performante dintre sistemele instituționale existente în România?
Este un sistem național, utilizat în 42 de centre județene și 261 centre locale APIA,
de peste 4.500 de utilizatori interni și peste 750.000 utilizatori externi, care gestionează peste 1,45 milioane de fermieri, 1,6 milioane blocuri fizice de teren, peste
14,6 milioane hectare teren, 11 milioane de animale. Complexitatea sistemului este
dată și de cele peste 23,25 milioane de linii de cod de aplicație, de cele peste 2.000
de funcționalități existente în sistem și de cele peste 40.000 de fluxuri specifice de
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lucru. Realizarea și actualizarea lui până în 2017 a însemnat un efort de peste 580
ani-om. Complexitatea sistemului a crescut odată cu trecerea la noul PAC, începând
cu anul 2015, moment în care sistemul a ajuns să gestioneze un număr de peste
100 scheme de plată, ajungând să fie probabil cel mai complex dintre cele similare
existente în statele membre ale UE.
Sistemul este interfațat cu alte sisteme, preluând și corelând date gestionate
în alte sisteme informatice, de exemplu: Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), Autoritatea Națională Sanitar Veterinară pentru Siguranța Alimentelor
(ANSVSA), Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Fermierul completează online cererea de plată pe care o depune la APIA, pentru terenurile și/sau animalele pe care le are în exploatare, după care aceasta parcurge un flux complex de prelucrare automată în cadrul sistemului, de verificare a
eligibilității cererii de plată pentru schemele de plată pentru care să făcut solicitarea, control în teren și prin teledetecție în vederea verificării veridicității datelor
declarate, calculul sume cuvenite conform cererii de plată depusă, calculul eventualelor sancțiuni și debite ca urmare a diferitelor neconformități constatate în urma
verificărilor, aprobare și efectuare efectivă a plății.

În perioada 2007 – 2018 APIA a plătit peste 23 miliarde de euro, pentru toate
formele de sprijin puse la dispoziția fermierilor, pentru un număr de peste 100 de
scheme de plată, având o rată medie de absorbție de peste 96% din fondurile alocate României de UE pentru subvențiilor în agricultură.
AFIR și sistemul SPCDR
AFIR (fosta APDRP Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit), gestionează derularea de fonduri privind realizarea de proiecte de finanțare în mediul
rural. Similar ca la APIA Uniunea Europeană a impus ca regulă în vederea derulării
de fonduri europene, existența unui sistem informatic.
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Sistemul informatic, este unul extrem de complex, care pornește de la depunerea de către solicitant a unei cereri online, care apoi este procesată automat pe
fluxul de lucru specific din cadrul sistemului. Un sistem național, utilizat în toate
locațiile regionale și județene ale AFIR, de peste 1.100 utilizatori interni.
Solicitantul depune online o cerere de finanțare, pentru un proiect de investiție pentru una dintre măsurile finanțate, împreună cu întregul pachet de documente anexate cererii. Cererea de finanțare este automat evaluată din punct de vedere
al eligibilității pe baza informațiilor completate online în cerere. Cererile care trec
de verificările de eligibilitate sunt introduse într-un sistem de selecție, care pe baza
unor criterii de punctaj, specifice fiecăreia dintre măsuri, selectează proiectele care
urmează a fi finanțate. Proiectele astfel selectate, urmează a fi contractate, și funcție de specificul fiecăreia dintre măsuri, se derulează celelalte etape din proiect, autorizare și plată efectivă. Tot în cadrul sistemului, se realizează online achizițiile pe
care solicitanții trebuie să le realizeze în cadrul proiectelor ce trebuie să le deruleze,
sistemul punând la dispoziție o bază de prețuri de referință, care este utilizată în
cadrul fluxului de evaluare a proiectului.

Prin intermediul acestui sistem au fost contractate de beneficiarii de fonduri
din mediul rural un număr de aproximativ 150.000 de proiecte de finanțare, și au
fost realizate plăți de peste 11,7 miliarde euro, un aport extrem de important pentru modernizarea agriculturii și dezvoltării mediului rural în general. Au fost modernizate și reabilitate peste 93.400 hectare prin proiecte de irigații, au fost create
146 de noi unități de procesare, aproximativ 8.000 de tineri fermieri au fost susținuți pentru înființarea de ferme.1
Agricultura de precizie
În acest moment, în agricultură ca și în orice alt domeniu, eforturile și tendința este
către eficientizarea agriculturii, iar în acest lucru este posibil și datorită noilor tehnologii. Aceste noi tehnologii privesc atât construirea de utilaje ce sunt utilizate în
diverse activități agricole, oferirea de input-uri performante adaptate noilor condiții de climă, dar, și nu în ultimul rând oferirea de soluții IT care să ofere facilități în
acest domeniu. Și aici, Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită acestei
direcții, oferind suport și programe. Totul pentru ca fermierul să producă mai mult,
iar hrana să fie de calitate.
1
Cifre prezentate în cadrul evenimentului „Dezvoltarea durabilă a mediului rural”, 26 septembrie 2017
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IT-ul practic ajunge să se regăsească în fiecare dintre direcțiile de mai sus, iar
termenul de agricultură de precizie înglobează toate aceste aspecte. Descrierea
simplificată a termenul de agricultură de precizie este de a „aplica tratamentul potrivit în locul potrivit la momentul potrivit” (Gebbers și Adamchuk, 2010). Este un
concept bazat pe observarea, măsurarea și răspunsul la variabilitatea în cadrul exploatării culturilor agricole sau în aspecte legate de creșterea animalelor. De asemenea, un alt termen utilizat în mod frecvent este cel de IoT (Internet of Things), care
practic presupune utilizarea internet-ului pentru conectarea tuturor dispozitivelor,
în cazul de față, care pot aduce un plus de valoare în domeniul agricol.
Agricultura de precizie s-a născut practic odată cu introducerea orientării GPS
pentru tractoare la începutul anilor 1990. John Deere a fost primul care a introdus
această tehnologie utilizând date de la sateliți pentru localizare GPS. De la acel moment și până ce azi, tehnologia a evoluat considerabil, oferind posibilități diverse.
Pentru a avea performanță în agricultură trebuie să combini informații diverse
preluate din diferite surse: teren, harta solului, informații meteo, umiditate, dăunători, indice de vegetație, rețete de plantare. Pentru fiecare dintre acestea sunt
oferite soluții software mai simple sau mai complexe, care vin în ajutorul fermierului. Pentru a-și rezolva toate aceste probleme, fermierul a ajuns să caute soluții
care să integreze toate aceste informații. Dacă inițial au apărut aplicații disparate
care rezolvau fiecare doar o parte dintre probleme, acum la mare căutare sunt cele
integrate. În plus, tehnologia evoluând foarte rapid, astfel de aplicații trebuie să fie
orientate în special pe utilizarea pe terminale mobile, telefon, tabletă.
Când discutăm despre agricultura digitală, despre agricultura de precizie în
România, este important de reținut și structura celor care lucrează în agricultura
românească la acest moment. Din cei aproximativ 870.000 de fermieri care depun
cereri de subvenție la APIA, aproximativ 92% exploatează o suprafață de până în 10
hectare, iar dintre cei aproximativ 90.000 fermieri care depun cereri pentru sectorul zootehnic, aproximativ 25% exploatează un număr de până la 5 animale. De aici
pornim și analizăm, din toate punctele de vedere.
Sectorul vegetal
Unde sunt terenurile mele? Pentru un fermier care exploatează o fermă vegetală
deja a devenit obligatoriu să aibă o aplicație soft prin intermediul căruia să vadă
pe o hartă unde sunt terenurile sale agricole, asta indiferent că este un fermier care lucrează cultura mare, pomicultură, viticultură, sau orice alt tip de cultură.
Există mai multe aplicații software pe piața românească ce oferă astfel de facilități
și foarte important este că unele sunt de origine românească. În plus de asta, o astfel de aplicație trebuie să se integreze cu soft-ul de la APIA, unde fermierul trebuie
să-și declare suprafețele pe care le lucrează și pentru care solicită subvenții. Nu
toate aplicațiile existente pe piață oferă în mod real această facilitate.
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Lucrările agricole pe care le desfășoară fermierul le realizează cu diverse utilaje
agricole. Pentru a avea un control asupra acestor activități fermierul vrea să știe
unde lucrează, ce lucrează și cât se lucrează. Apoi, el vrea să știe ce lucrează acel
utilaj agricol (pe ce teren a lucrat, cât combustibil a consumat, ce activități agricole
a executat, etc). România încă nu are cadastru pentru toate terenurile, deci delimitarea exactă a terenurilor agricole putem spune că practic nu există, și de multe ori
fermierilor li se întâmplă să ajungă să lucreze pe terenurile vecinului!!!
Tractoare care merg singure! Cele mai noi tehnologii pun astăzi la dispoziție
sisteme de control total și complet al utilajelor. Acestea sunt controlate și urmărite
prin satelit pe baza coordonatelor din câmp, prin intermediul unui controller GPS
conectat la tractor. Ne obișnuisem să vedem asta în filme, sau acum mai nou în tot
felul de clipuri promovate prin intermediul mijloacelor actuale de comunicare și
socializare.
Ele, utilajele agricole la modul general, sunt programate pentru ce lucrări să
realizeze, itinerariul pe care să-l parcurgă, pe ce terenuri să lucreze, ce cantități de
îngrășământ să aplice și în ce zone, etc. Tractoristul nu mai este prezent în cabină,
este la fermă la calculator! Un fermier care are astfel de utilaje nu se ocupă decât de
planificarea și programarea acestora, după care doar le monitorizează rezultatele.
Se elimină astfel imperfecțiunile activităților umane (atenția, oboseala, disponibilitatea, etc), ajungând astfel să se eficientizeze la maxim aceste activități. Dar, astfel
de utilaje și echipamentele conexe au un cost destul de mare, unul foarte mare pentru buzunarul fermierului român. Și atunci, românul încearcă să rezolve astfel de
probleme conform cu … buzunarul pe care îl are. „Nu te întinde mai mult decât ți-e
plapuma”, este un sfat pe care îl aplicăm cu toți, cu atât mai mult fermierul român.
Trei sunt problemele la acest moment pe această zonă. Prima, că aceste utilaje
cu tehnologie avansata sunt scumpe pentru piața românească. Fermierul de rând
încă nu este orientat spre performanță, și de aceea apelează la tehnologii ieftine,
utilaje de mâna a doua, input-uri ieftine puțin performante. Așa cum arătam anterior, majoritatea fermierilor lucrează suprafețe foarte mici. Doar fermierii mari
tind din ce în ce mai mult să utilizeze tehnologie modernă.
A doua problemă ține de aplicațiile soft cu care vin dotate aceste utilaje de ultimă generație. Practic toate vin cu sisteme închise, care nu permit o flexibilitate în
gestionarea datelor pe care le colectează astfel de utilaje. Da, utilajul poate colecta
foarte multe informații, dar până la urmă tot cu stick-ul trebuie să mergi să încarci
programul pe tractor și tot cu stick-ul să descarci datele de pe el după o zi de lucru,
pentru că trebuie să încarci aceste date într-un sistem care să-i țină toate informațiile operaționale și contabile ale fermei. A treia, și poate cea mai importantă, este
că exploatarea acestor utilaje moderne necesită o anumită pregătire specifică. Ori,
în condițiile actuale, în care fermierii români se plâng permanent că nu au forță de
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muncă cu care să realizeze activitățile agricole și apelează la resurse umane ocazionale, cu pregătire medie sau sub, pregătirea personalului care să utilizeze astfel
de utilaje nu prea are cu cine să se facă. Rezultatul final este că astfel de tehnologii
chiar dacă sunt foarte avansate, ajung să nu fie utilizate la capacitatea lor maximă.
Stații meteo, agro-meteo și senzori specifici. O stație meteo este formată
din mai multe tipuri de senzori, care măsoară de exemplu: evapotranspirația, viteza
vântului, direcția vântului, precipitațiile, punctul de roua, radiația solară, temperatura, umiditatea relativă. Stația meteo sau grupul de senzori se instalează într-o
zonă specifică în cadrul fermei. Datele colectate se pot prelua în din diferite metode, wireless, GPRS, sau direct. Datele astfel prelucrate, pot da informații prețioase
pentru aria de acoperire a stației meteo.
Pe lângă aceste date culese direct de pe terenurile exploatate de către fermier,
este nevoie și de date meteo de prognoză puse la dispoziție de instituții abilitate (de
exemplu în România este Administrația Națională de Meteorologie) sau ele se pot
găsi pe diverse site-uri de specialitate.
În funcție de datele specifice colectate fermierul poate avea acces la: previziunile meteo pentru terenurile sale, riscurile de apariție a unor boli specifice pentru
culturile sale, avertizări privind condițiile de realizare a unor activități specifice,
avertizări privind necesitatea de irigare, etc.
De exemplu, dacă un senzor din câmp detectează faptul că există un deficit de
apă sau o supra alimentare cu apă, sau dacă solul nu are suficientă substanță nutritivă, caz în care o alertă specific acest aspect este alertat către fermier pentru a lua
decizia corectă.
O aplicabilitate importantă a senzorilor și a stațiilor agro-meteo este în domeniul pomiculturii, legumiculturii și viticulturii. În cazul legumiculturii, chiar dacă
senzorii au o aplicabilitate foarte mare și pot aduce un aport important, faptul că
suprafețele serelor și solariilor nu sunt mari conduce la un „apetit” scăzut din parte
fermierilor în utilizarea acestora.
Imagini satelitare și dronele. Este una dintre cele mai importante facilități
oferite agricultorilor. Datele sunt preluate de la o serie de sateliți, date disponibile
prin intermediul unor programe europene. Aceste date pot fi puse la dispoziție prin
intermediul unor aplicații specifice, pentru un anumit teren, cu anumite coordonate geografice. Prelucrarea imaginilor satelitare o mai întâlnim și sub noțiunea de
teledetecție. Aici, importantă este modalitatea de prezentare a acestor date pentru
fermier, astfel încât acestea să fie ușor utilizate de acesta.
Dronele pot face fotografii cu o rezoluție de până la o câțiva centimetri pentru
fiecare pixel. Drona poate pune la dispoziție imagini de o calitate și o precizie mai
mare și în timp real, deoarece acestea pot zbura sub plafonul de nori și poate zbura
în orice moment. Un satelit poate furniza imagini doar o data pe săptămână sau o
dată pe lună, când orbita acestuia este deasupra terenului agricol respectiv.
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Agricultura de precizie utilizează teledetecția pentru a detecta variabilitatea în
condițiile solului și a culturilor. Poți afla istoricul unui teren, din punct de vedere
al utilizării lui și a caracteristicilor de sol, înainte de achiziționa terenul respectiv.
Poți identifica rapid performanța pe parcursul unei campanii agricole pentru a vedea unde să folosiți resursele necesare și în ce cantități, adică pe scurt de a face o
aplicare variabilă.
De exemplu, imaginile multispectrale colectate prin satelit sau cu drone, pot
observa diferențele dintre culturile sănătoase și nesănătoase și apoi să notifice resursele care urmează să fie implementate în consecință. Acest lucru îi ajută pe agricultori să vadă problemele pe care nu le pot vedea în mod regulat.
O infestare cu o anumită boală este greu de detectat prin inspecția vizuală a
plantelor. Afișarea multispectrală detectează diferențe subtile care permit tratamentul localizat înainte de răspândirea acesteia.
Teledetecția spune unui fermier cât de multă apă utilizează o cultură, dacă apare supra-irigație, ceea ce duce la reducerea consumului de apă și reduce costurile.
Imaginile puse la dispoziție, pline de detalii permit gestionarea activă a terenurilor și a culturilor. Astfel, se reduce riscul privind gestionarea din punct de vedere
a lucrărilor agricole pentru zona localizată, scăzând astfel costurile privind tratarea
bolilor, buruienilor, dăunătorilor, eliminându-le din faza incipientă.
Astfel de aplicații și respectiv facilități sunt oferite în special de către companiile care asigură distribuția de îngrășăminte și de semințe, acestea punând la
dispoziția fermierilor, aplicații specifice, dedicate, de analiză a terenului respectiv,
indicând fermierului măsurile ce trebuie luate, ce îngrășăminte ar trebui să aplice
din pachetul oferit de compania respectivă și respective ce soi de semințe și la ce
densitate optimă este cel mai bine de utilizat pentru a avea profitabilitate maximă.
Ce fel de sol am pe terenurile mele? Degradarea calității solului rămâne o
amenințare semnificativă pentru securitatea alimentară cu un impact negativ asupra rezultatelor obținute de fermieri. Funcție de calitatea sa, de condițiile agro-meteo, tipul de activități agricole și respectiv cantitatea de îngrășăminte se pot aplica
în mod diferențiat. Prelevarea de probe pe sol permite producătorilor să analizeze
de exemplu substanțele nutritive disponibile, nivelul pH-ului, necesare pentru luarea deciziilor privind planul de lucrări ce trebuie realizate pe terenul respectiv.
Aceste informații introduse într-o aplicație software dedicată și suprapuse peste terenurile pe care fermierul le exploatează poate să-I dea acestuia informații extreme
de utile privind ce tipuri de îngrășăminte să aplice unde și în ce cantitate,
Monitorizare utilaje agricole. Așa cum am arătat anterior, lucrările agricole
pe care le desfășoară fermierul le realizează cu diverse utilaje agricole. Pentru a avea
un control asupra acestor activități fermierul vrea să monitorizeze aceste utilaje,
unde lucrează, ce lucrează și cât lucrează. România încă nu are cadastru pentru toa-
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te terenurile, deci delimitarea exactă a terenurilor agricole putem spune că practic
nu există, și de multe ori fermierilor li se întâmplă să ajungă să lucreze pe terenurile
vecinului!!! Apoi, fermierul vrea să știe ce lucrează acel utilaj agricol (pe ce teren a
lucrat, cât combustibil a consumat, ce activități agricole a executat, etc).
Pentru cazul în care se folosesc utilaje de ultimă generație, am discutat anterior cum se procedează. Dar ce facem în situația în care utilajele sunt mai vechi,
fără GPS? Soluția a fost găsită, prin montarea unor GPS-uri, acestea având fiecare
dintre ele aplicații specifice prin intermediul cărora se pot colecta un minim de informații. Astfel, se poate monitoriza live traseul utilajului respectiv, și de aici prin
prelucrări suplimentare, în aplicații externe se pot calcula suprafețele lucrate, distanțele parcurse, și se pot face suprapuneri cu terenurile fermierilor. Suplimentar,
se pot monta pe aceste utilaje sonde de combustibil monitorizate prin GPS pentru
a monitoriza consumul de combustibil.
Sectorul zootehnic
La fel ca producția vegetală, este și în sectorul zootehnic sunt urmărite căile de eficientizare a activităților. De aceea, creșterea, dezvoltarea, reproducerea și bunăstarea
fiecărui animal sunt extreme de importante pentru a avea o fermă profitabilă. Tehnologiile actuale permit fermierilor să monitorizeze consumul individual de hrana
a animalelor, mișcarea furajelor, temperatura, producția și caracteristicile laptelui,
compoziția și calitatea cărnii, evoluția în greutate, practic fără nici o intervenție
umană. Monitorizarea caracteristicilor laptelui conduce la estimarea probabilității
apariției de boli și în consecință ajută în luarea unor decizii rapide.
Aici, varietatea soluțiilor este mai mică, pornește de la identificarea animalelor prin montarea unor crotalii pe fiecare animal, aceasta permițând monitorizarea
animalului în permanență și continuă cu utilizarea unui set variat de senzori ce
sunt plantați în fermă, în locațiile în care sunt crescute animalele.
Astfel, fermierii pot utiliza aplicațiile dedicate pentru a colecta date privind
localizarea, bunăstarea și sănătatea animalelor și ajută la identificarea animalelor
bolnave, prevenind astfel răspândirea bolii. În același timp, folosirea de astfel de
tehnologii reduce costurile atât cu forța de muncă cât și cele privind hrana ce este
asigurată animalelor.
Managementul fermelor agricole
Am lăsat la final aceste aplicații, pentru că ele prelucrează în mod practic informații
dintre cele prezentate anterior. Ele practic țin evidența operațională a activităților
derulate într-o fermă agricolă.
Pe măsură ce fermierii au început să exploateze astfel de aplicații și cerințele
lor au început să crească împreună și cu aria de acoperire a acestora privind activitățile agricole derulate de către fermier.
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Astfel, pentru fermele vegetale aceste aplicații de management acoperă: gestiunea terenurilor agricole (componentă GIS care să fie integrată cu soft-ul APIA),
subvențiile (calcul și simulări subvenții), evidența și plățile privind arenda, planificarea și executarea lucrărilor agricole, normativele și fișele tehnologice, rotația
culturilor, fertilizări. În plus, informațiile prelucrate în aceste sisteme trebuie să fie
integrate cu sistemele contabile pe care fermierii le utilizează. Pentru a putea asigura informații pe care fermierul să le poată exploata și să ia deciziile corecte, aceste
sisteme de management trebuie să se integreze cu sistemele prezentate anterior,
privind agricultura de precizie.

Agricultura de precizie – aplicații în domeniul
producerii laptelui
Sandu Miclăuș

Prezentul material işi propune să prezinte câteva aspecte generale, teoretice şi
practice, privind evoluţia conceptului de agricultura de precizie (precision farming)
punind accentul pe dezvoltarea acestui concept în domeniul producerii laptelui
(Precision Dairy Farming – PDF). Conceptul de PDF a apărut la începutul anilor
2000 şi accentul a fost pus iniţial pe furajarea de precizie (precision feeding). Apoi,
dupa 2010, conceptul a fost extins la întregul domeniu al tehnologiilor de producere a laptelui, în scopul optimizării proceselor pe întregul lanţ de producţie. Prezentul material are la bază informaţii extrase de pe internet şi din practica curentă de
productie, date care au fost sistematizate în incercarea de a facilita înţelegerea, la
nivel principial, a conceptului de PDF şi evidenţierea stadiului actual de acceptare,
adoptare şi utilizare a acestuia în practică, în România şi pe plan mondial.
Dezvoltarea sustenabilă (durabilă). Principalele tendințe de evoluție
până în 2050
Dezvoltarea sustenabilă (durabilă) urmărește nevoile prezentului, fără a compromite
posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor şi, într-un sens mai larg,
permite edificarea unei societăţi sustenabile (durabile), societate care își modelează sistemul economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale
vieții să fie menținute.
Analizele facute de către diferite organisme mondiale (FAO, OECD, ONU, UE)
au identificat câteva tendinţe de evoluţie actuale şi efectele acestora din perspectiva dezvoltarii mondiale până în anul 2050.
Principalele tendinţe actuale de evoluţie până în 2050 sunt:
• Creşterea accelerată a populaţiei mondiale!
Populaţia mondială va ajunge la 8 miliarde de locuitori în 2025 şi la 9 miliarde
de locuitori în 2050! În decursul unei generaţii, populatia mondială va creşte cu o
valoare egală cu populaţia globală de la începutul secolului XX. Cele mai mari concentrări de populaţie vor fi în ţările emergente, în principal în Asia.
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• Creşterea explozivă a populatiei urbane!
În anul 2005 raportul între populatia urbana şi cea din mediul rural era de 1:1,
în anul 2050 acest raport va fi de 2:1.
• În termeni de PPP economiile emergente – în principal cele asiatice –
vor domina piaţa mondiala!
Puterea de cumparare a cetatenilor tarilor emergente va creste masiv generind
o crestere a cererii şi o modificare, o data cu aceasta, a obiceiurile de consum, în
special în ceea ce priveste produsele alimentare de origine animala.
Avind în vedere tendinţele prezentate mai sus au fost identificate câteva principale efecte ale acestora:
• Cererea de produse alimentare va creşte cu peste 70%!
Doar pentru a acoperi cererea de alimente şi furaje în 2050 trebuiesc produse
suplimentar 1 miliard de tone de cereale şi 200 milioane de tone de carne.
• Cererea de energie va creste cu 60-70%!
Doar aprox. 30% din cererea de energie va fi asigurata din surse regenerabile
(energie verde).
• Degradarea mediului şi modificarile climatice se vor accentua!
Efectele descrise mai sus vor impune noi constringeri sectorului agricol global, principalele aspecte referindu-se la:
• Disponibilitatea limitata de noi terenuri agricole datorită degradarii
mediului şi a schimbarilor climaterice
• Pretul şi disponibilitatea surselor de energie
• Disponibilitatea fortei de munca în mediul rural avind în vedere impactul urbanizarii accelerate
• Pericolul crescut al aparitiei zoonozelor datorită concentrarilor mari
de animale!
Avind în vedere cele de mai sus FAO a comparat provocarea de a asigura hrana
necesara populatiei viitoare a globului cu o „furtuna în formare” şi a declarat INTENSIFICAREA PRODUCTIEI AGRICOLE SUSTENABILE ca fiind obiectivul sau
strategic primar!
Atingerea acestui obiectiv presupune crearea şi dezvoltarea unor sisteme şi
metode noi, sustenabile şi inteligente, de producere a hranei.
Agricultura de precizie – evoluție, concept și tehnologii
Dezvoltarea agriculturii moderne a cunoscut câteva etape importante, şi anume:
Faza 1.0 - Agricultura traditionala, asa cum era ea practicata la inceputul
secolului XX, era o agricultura caracterizata de un travaliu intensiv bazat pe cunostinte de multe ori empirice. Acest sistem de productie asigura, în ciuda unei
productivitati scazute, necesarul de hrana pentru populatie dar se baza pe un
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numar vast de ferme de dimensiuni reduse şi presupunea ocuparea a peste 1/3
din populatia activa în procesul primar de productie agricola.
Faza 2.0 – Revolutia verde a demarat la sfirsitul anilor 1950, o data cu dezvoltarea unor practici de management agricol noi – de ex. folosirea nitrogenului suplimentar - tehnici agricole noi – de ex. folosirea pesticidelor sintetice şi a fertilizatorilor
- şi cu dezvoltarea unei noi generatii de masini agricole, mai eficiente şi specializate.
În acest fel s-a ajuns la folosirea unor input-uri relativ ieftine care au crescut dramatic randamentele şi au permis o dezvoltare de scara a sectorului pe toate palierele.
În cazul fermelor de lapte „dezvoltarea de scara” a insemnat, în principal,
cresterea marimii cirezii, cresterea productiei de lapte/animal şi a productiei
totale şi adoptarea metodelor „managementului de grup”.
Faza 3.0 – Agricultura de precizie a aparut în anii 1990, atunci cind tehnicile
militare GPS au devenit disponibile pentru uz public şi odată cu dezvoltarea PC-urilor şi a software-urilor pentru acestea.
Ce este agricultura de precizie?
Precision Farming se bazeaza pe gestionarea cit mai exacta a variatiilor din cimp
pentru a produce mai mult folosind mai putine resurse şi cu reducerea costurilor de productie.
Toate aspectele mediului – sol, condiţii meteorologice, vegetatie, apa – variaza de la un loc la altul. Toti acesti factori determina recoltele şi succesul procesului
de productie. Fermierii au fost dintotdeauna constienti de acest lucru dar le-au lipsit „uneltele” cu care sa masoare, evidentieze pe harti şi sa gestioneze aceste variatii
într-un mod exact. Deci, Precision Farming poate face diferenta în domeniul
producerii hranei avind în vedere cererea exploziva de hrana generata de
toti factorii enumerati mai sus şi îi poate ajuta pe fermieri sa realizeze:
• O mai mare sustenabilitate a procesului şi protectia mediului
• Productivitati mai ridicate
• Beneficii economice mai mari
Tehnologii cheie şi concepte
Cele mai uzuale tehnologii aplicate în cadrul agriculturii de precizie sunt prezentate, succint, mai jos:
• Sistemele de pozitionare globala de inalta precizie (GPS şi Galileo)
sunt tehnologiile cheie pentru a obtine precizia maxima în timpul lucrarilor în
cimp. Cu Galileo, sistemul global european de navigatie bazata pe sateliti se obtine
mult mai rapid şi se mentine mult mai fiabil acuratetea necesara.
• Sistemele automate de ghidare: permit efectuarea automata a unor operatiuni de ghidare cum ar fi condusul automat, intoarcerea la capetele de rind, urma-
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rirea contururilor parcelelor şi suprapunerea rindurilor. Aceste tehnologii elimina
erorile operatorilor şi sunt vitale pentru o gestionare eficace a terenurilor agricole:
o Sistemele de ghidare asistate indica operatorului, cu cu ajutorul sistemelor de navigatie prin satelit cum ar fi GPS, ce trasee sa urmeze în teren. Acestea permit o navigatie mai precisa în cimp dar operatorul va fi totusi obligat
sa conduca nemijlocit utilajul.
o Sistemele automate de ghidare preiau controlul total al utilajului permitind operatorului sa ia miinile de pe volan şi sa supravegheze în schimb
echipamentele conexe – semanatori, sprayere sau alte echipamente.
o Sistemele inteligente de ghidare ofera tipare de ghidare (indrumare)
care depind de forma terenului şi pot fi folosite în combinatie cu sistemele de
mai sus. Traficul controlat, care poate fi aplicat folosind toate aceste sisteme,
minimizeaza % de teren care va fi compactat.
• Geomapping: folosit pentru producerea hartilor detaliate ale terenurilor
incluzind date referitoare la tipurile de şi straturile de sol, nivelul nutrientilor din
sol, gradului de dezvoltare a culturilor şi alocarea acestor informatii diferitelor locatii particulare ale terenului.
• Senzori şi teledetectie: sisteme care permit colectarea de la distanta a datelor care sa permita evaluarea solurilor şi a starii de sanatate şi dezvoltare a culturilor (umiditate, nutrienti, grad de compactare, boli ale culturilor). Anumiti senzori
implicati pot fi montati direct pe utilajele în miscare.
• Comunicatii electronice integrate între componentele sistemelor – de
ex. între tractor şi birouri, tractor şi furnizorul de utilaje, etc.
• Tehnologia ratei variabile de aplicare (Variable rate technology
– VRT): reprezinta abilitatea de a adapta parametri unei masini pentru a aplica
adaptat (variabil), de exemplu, seminte sau ingrasaminte corelat cu variatiile locale
exacte privitoare la creterea plantelor, a tipului de sol şi a cantitatilor şi tipului de
nutrienti existenti în sol. Recomandările de corecție a acidității solului (pH), precum și cele de fertilizare (fosfor și potasiu) sunt transpuse sub forma unor hărți
digitale ce se încarcă în computerul utilajelor dotate cu echipamente specializate.
Astfel, se pot aplica, de exemplu, cantități variabile de îngrășăminte.
Tehnologiile agriculturii de precizie imbunatatesc acuratetea operatiunilor
prin gestionarea variatiilor individuale din teren în locul abordarii globale a acestuia. Intentia este de a da fiecarei plante individuale exact ceea ce are nevoie pentru o
crestere optima cu obiectivul de a optimiza randamentele agricole concomitent cu
reducerea input-urilor („mai mult cu mai putin“).
Precision Dairy Farming (pdf) – evoluție, concept și tehnologii
Vacile de lapte sunt o categorie de animale importante din cel putin 2 puncte de
vedere practice: ponderea pe care o ocupa productiile realizate de către acestea din
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totalul productiilor animale şi calitatea nutritionala şi organoleptica a principalului lor produa, laptele, şi, în subsidiar, carnea.
Laptele vacilor de lapte reprezinta 85.12% din totalul de lapte produs pe plan
mondial iar carnea 20.60% din productia totala de lapte.
Caracteristicile dezvoltarii viitoare a sectorului de producere a laptelui vor fi:
• Cererea va creste până în 2025 cu aprox. 24%, faţă de nivelul de productie
al anului 2015.
• Va scadea, în continuare, numarul de ferme şi, concomitent, va creste dimensiunea acestora („dezvoltare de scara” )
• Marjele de profit vor ramine mici
Cerintele consumatorilor se vor concentra tot mai mult pe:
• Asigurarea continua a calităţii produselor
• Alimente „naturale” sau „organice”
• Reducerea efectului de sera
• Prevenirea transmiterii zoonozelor
• Reducerea utilizarii tratamentelor medicale (antibiotice, etc.)
• Buna-starea animala
Principalele Efectele care vor aparea în condiţiile prezentate anterior vor fi
cresterea gradului de tehnologizare al fermelor, acesta impunind o calificare
inalta şi o supraveghere permanenta.
Cresterea gradului de tehnologizare va presupune costuri suplimentare
pentru introducerea unor tehnologii tot mai sofisticate de optimizare a procesele
din ferma, investiţii în cresterea gradului de buna-stare a animalelor şi calitatea
produsului finit şi costuri mai mari cu personalul cu calificare superioara
Ce este PDF?
Pentru a intelege conceptual de PDF, plecam de la premiza ca ferma de vaci de lapte
este un sistem economic care are particularitatea ca optimizarea proceselor este
influentata puternic de restrictii biologice (Kelemen et al., 2015).
Precision Dairy Farming (PDF) = folosirea tehnologiei de ultima generatie
pentru a masura (în timp real) indicatorii fiziologici, comportamentali şi de
productie ai animalelor individuale cu scopul de a optimiza strategiile de management şi performantele fermei (Bewley, 2010).
Aceste performante pot fi de ordin economic, social sau referitoare la protectia mediului (Eastwood et al., 2004, Bewley, 2010).
Prin îmbunătăţirea preciziei operatiunilor şi proceselor, PDF urmareste gestionarea variatiilor individuale din cadrul cirezii de animale, în locul abordarii globale.
Obiectivul final al PDF este de a da animalului, individual, exact ceea ce
are nevoie pentru a creste şi a se dezvolta în cele mai bune condiţii, cu scopul de
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a optimiza productiile concomitent cu reducerea input-urilor (= a produce ‘mai
mult cu mai putin’). De exemplu, în loc de a furaja un numar mare de animale cu
aceeasi cantitate şi acelasi tip de furaj vor fi evaluate nevoile şi starea fiecarui animal în parte şi se va optimiza furajarea pe o baza individuala, per-animal.
În acest context PDF este un sistem integrat al carui rol este de a spori eficienta managementului prin tratarea individuala a animalelorIn cu ajutorul unor senzori care colecteaza informatii de la fiecare animal şi procesarea computerizata
a datelor, cu scopul de a creste gradului de automatizare a tehnologiilor de
ferma în asa fel incir fermierul sa poata avea control asupra fiecarui element pentru optimiza performantele economice, sociale şi de protectie a mediului din ferma
(Estwood şi al., 2012, citati de Borchers and Bewley, 2015).
Principalele obiective ale PDF sunt (http://www.precisiondairyfarming.com/):
• Maximizarea performantelor animalelor,
• Detectarea timpurie a bolilor în cazul fiecarui animal în parte,
• Detectarea timpurie a a problemelor privind nivelul de sanatate şi productie
a cirezii,
• Minimizarea folosirii medicamentelor prin adoptarea de masuri de sanatate
preventive.
Aditional putem mentiona şi aspecte cum ar fi: optimizarea marimii cirezii,
reducerea costurilor, optimizarea marimii fermei, reducerea costurilor, rationalizarea tehnologiilor de furajare şi îmbunătăţirea bunastarii animale.
Beneficiile rezultate din aplicarea tehnologiilor PrecisionDairyFarming sunt:
• eficienta sporita
• reducerea costurilor
• ameliorarea calităţii produselor
• minimizarea impactului nefavorabil asupra mediului
• mai putine interpretari subiective (bias) sau influente negative din partea
observatorului
• ameliorarea sanatatii şi buna-starii animalelor
PDF este, în mod inerent, un domeniu interdisciplinar care incorporeaza concepte din informatica, analiza şi prelucrare a datelor, biostatistica, etologie, economie, zootehnie, inginerie şi ingineria proceselor (Spilke
and Fahr, 2003).
Metodele PDF se bazeaza în principal pe:
• Dezvoltarea de noi tehnologii bazate pe senzori „inteligenti”,
• Sateliti şi sisteme de pozitionare de inalta precizie
• O larga gama de aplicatii IT combinate cu inginerie high-tech
• Internet of Things (Internetul Obiectelor), notiune care presupune folosirea Internetului pentru a conecta între ele diferite dispozitive, servicii și sisteme
automate, formând astfel o rețea de obiecte.
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Dupa ALLAIN, Clement - Elevage de précision: périmètre, applications et perspectives
en élevage bovin

Tehnologii PDF actuale
Tehnologia PDF ideala este cea care raspunde cel mai bine cerintelor de mai jos
(Jeffrey Bewley, PDF: Potentials, pitfalls and crystal ball gazing):
• Explica un proces biologic fundamental
• Informatiile pot fi transformate usor într-o actiune cu sens
• Low-cost
• Usor de folosit (software-uri „prietenoase” cu utilizatorul)
• Flexibila, robusta şi de incredere
• Informatii disponibile prompt şi usor interpretabile
• Utilizatorul = co-dezvoltator în toate fazele dezvoltarii tehnologiei
• Integrare usoara în tehnologiile şi SOP-urile deja existente în ferma
• Demonstratii comerciale disponibile
• Permite îmbunătăţire şi feed-back continue
Tehnologiile PDF au, probabil, cel mai mare impact în zone care privesc sanatatea animalelor, reproductia şi controlul calităţii (de Mol, 2000).
Beneficiile rezultate din aplicarea tehnologiilor PDF se anticipeaza a fi mai
mari în cazul cirezilor mari, acolo unde observarea animalelor individuale este mai
solicitanta şi cu o probabilitate redusa de a se realiza (Lazarus et al., 1990).
Cu PDF, trend-ul către managementul de grup (indus de „dezvoltarea de scara”
a sectorului producerii laptelui) poate fi inversat, atentia concentrindu-se din nou
pe animal, ca individ, cu ajutorul tehnologiei (Schulze et al., 2007).

558 / Caiet documentar 4 Agricultura

În prezent sunt disponibile tehnologii variate pentru monitorizare diferitilor parametrii relevanti iar cele mai uzuale se regasesc în urmatoarele categorii
(Currently Available Precision Dairy Farming Technologies, Matthew R. Borchers
and Jeffrey M. Bewley, University of Kentucky):
• Nutritie
• Productie
• Sanatatea animala
• Fertilitate
• Mediu
Principalii parametrii monitorizati sunt:
• Fiziologici - productie, ingestie, temperatura corporala, ruminatie, etc.
• biologici - caracteristicile fizico-chimice ale laptelui, nivelul hormonal, etc.
• morfologici - dimensiuni, greutate, BCS, etc.
• comportamentali - deplasare, activitate, comportament alimentar, etc.
• microclimat - temperatura, umiditate, nivel vacuum, etc.
Mai jos este prezentata o lista, non-exhaustiva, cu cele mai populare tehnologii
PDF disponibile în prezent. Aceasta lista poate fi gasita şi la: http://afsdairy.ca.uky.
edu/files/extension/decision_aids/Precision_Dairy_Technology_List.xlsm
Pe masura dezvoltarii domeniului vor aparea noi tehnologii care monitorizeaza noi parametrii.
Lista include informatii referitoare la fiecare tehnologie, prezinta locatia acesteia în raport cu animalul, ce se masoara şi ce rapoarte sunt generate în urma acelor
masuratori.
Locatia tehnologiilor:
• Tanc de racire - în tancul de racire
• Ureche – fixate pe urechea animalului
• In-line- între unitatea de muls şi tancul de racire
• Picior – fixate pe piciorul animalului
• Unitatea de muls – pe paharele de muls, furtune sau unitatea de muls
• Git – fixate pe gitul animalului
• În sala de muls – utilizate în sau în apropierea salii/robotului de muls
• Rumen - introduce oral şi amplasate în reticulorumenul animalului
• Corp – fixate pe corpul animalului
• Vagin - inserate în vaginul animalului
Parametrii masurati:
• Locatia/pozitia animalului – localizeaza animalul în adapost sau pe pasune
• Continutul de singe în lapte – determina starea generala de sanatate a ugerului şi SCC (numarul de cellule somatice) prin monitorizarea continutului de singe
în lapte
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• Greutate corporala – detecteaza modificari în greutatea animalului pentru a
evalua starea de sanatate şi eficienta conversiei energiei din furaje în lapte
• Activitatea animalului – colecteaza date bi-dimensionale şi tri-dimensionale
refritoare la miscarile animalului pentru a monitoriza sanatatea şi comportamentul la estru al acestuia
• BCS (Body Conditioning Score) – Evaluarea rezervelor de grasime ale corpului animalului, reserve care pot fi folosite în perioadele în care animalul nu este
capabil sa manince sufficient pentru a-şi asigura necesarul de energie (perioade de
productie maxima)
• Comportamentul la furajare – monitorizeaza comportamentul şi duratele de
furajare pentru a observa starea de sanatate, comportamentul sau estrul
• Hormoni de fertilitate (de ex. progesteronul) - determines reproductive performance by quantifying the amounts of circulating reproductive hormones and
determining estrus or pregnancy
• Miscarea maxilarelor/activitatea de mestecare – urmaresc procesul de hranire şi rumegare ca indicatori ai starii de sanatate a animalului şi a performantelor
nutritionale şi de reproductie.
• Schiopatatul/boli podotehnice- monitorizeaza mobilitatea animalului
• LDH (Lactate dehydrogenase) – detecteaza modificari ale nivelului de LDH
pentru a previziona starea de sanatate a ugerului
• Comportamentul culcat/ridicat al animalului – colecteaza date 2D şi 3D referitoare la nivelul de activitate şi miscare a animalelor pentru monitorizarea starii
de sanatate, confort şi activitate a acestora
• Mastita – detecteaza modificari în ansamblul sau pe fiecare sfert al ugerului
pentru a detecta şi cuantifica nivelul de infectie al acestuia
• Compozitia laptelui (de ex. grasime, proteina, etc.) – cuantifica şi monitorizeaza constituentii laptelui
• Conductivitatea laptelui – masoara capacitatea laptelui de a permite transportul sarcinilor electrice atunci cînd este plasat într-un câmp electric pentru determinarea constituentilor laptelui şi a sanatatii ugerului
• Debitul laptelui (la muls) – masoara cantitatea de lapte produsa într-un anumit interval de timp pentru a determina retragerea unitatilor de muls în scopul de
a proteja orificiul mamelonar
• Timpul de muls – monitorizeaza timpul în care un animal sau fiecare sfert al
ugerului unui animal cedeaza laptele la muls
• Cantitatea de lapte – cantitatea de lapte produsa de indivizi sau grupuri de
animale
• pH ruminal – detecteaza starea de sanatate prin monitorizarea pH-ului ruminal
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• Ruminatia – determina starea de sanatate sau estrul prin cuantificarea eructatiilor
• SCC (somatic cell count) – determina numarul de celule somatice din lapte,
la nivelul ugerului sau pe fiecare sfert în parte
• Standing heat – inregistreaza episoade în care vaca sau juninca se pozitioneaza pentru a fi montata
• Temperatura – monitorizarea temperaturii în ureche, rumen, vagin sau lapte pentru determinarea estrului, fatarii, stress-ului sau a starii generale de sanatate
a animalului
• Vacuumul la muls – monitorizeaza nivelul şi fluctuactiile vacuumului în timpul mulsului pentru protejarea ugerului
Gradul de cunoaştere și rata de adoptare a tehnologiilor PDF
pe plan mondial și în România
Ma voi rezuma la prezentarea citorva date referitoare la gradul de cunoastere şi
rata de adoptare a tehnologiilor PDF în SUA avind în vedere ca acestea sunt, de departe, tara cu cea mai mare productie de lapte de vaca pe plan mondial şi, în acelasi
timp, unul din cei mai importanti leaderi tehnologici în acest domeniu.
Trebuie subliniat ca, în prezent, cu toate ca beneficiile adoptarii tehnologiilor
PDF sunt evidente, nu exista statistici aprofundate, facute pe un numar mare de
respondenti, privind perceptia celor implicati în acest domeniu – veterinari, cercetatori, consultanti, producatori de echipamente şi tehnologii şi, în special, fermeri
sau manageri de ferma - privitoare la gradul de cunoastere a tehnologiile PDF şi la
rata de adoptare, prezenta şi viitoare, a acestora.
Un sondaj relativ recent efectuat în SUA (An assessment of producer precision
dairy farming technology use, prepurchase considerations, and usefulness - M. R.
Borchers and J. M. Bewley, Department of Animal and Food Sciences, University of
Kentucky) publicat în 2015 pe baza unor date culese în 2013 de la un numar n=109
de respondenti (fermieri sau manageri de ferme) releva câteva aspecte interesante
privind:
• Tipul de parametrii masurati în mod uzual
• Perceptia respondentilor referitoare la utilitatea şi eficienta diferitelor tehnologii PDF din punctul de vedere al parametrilor masurati
• Criteriile de evaluare a tehnologiilor PDF din punctul de vedere al influentei
acestora asupra deciziei de cumparare a acestor tehnologii
Diferitele tehnologii PDF utilizate, în functie de parametrii masurati, sunt prezentate în tabelul din pagina alăturată, în procente, conform raspunsurilor diferitilor respondenti.
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PARAMETRU

RESPONDENTI (%)

Cantitatea zilnica de lapte

52,3

Activitatea

41,3

Mastita

25,7

Compozitia laptelui

24,8

Standing heat (oestrus)

21,1

Comportament la furajare

12,8

Temperatura

12,8

BW

11,0

Ruminatia

10,1

Activitatea ruminala

9,2

Pozitia şi locatia animalelor

8,3

Comportament culcat/ridicat

8,3

Miscarea maxilarului/rumegarea

7,3

Sanatatea copitelor/schiopatatul

6,4 + 4,6

Pulsul

3,7

BCS

2,8

Emisii de metan

1,8

Rata respiratiei

1,8

pH ruminal

0,9

În ceea ce priveste perceptia respondentilor referitoare la utilitatea şi eficienta
diferitelor tehnologii PDF din punctul de vedere al parametrilor masurati acelasi
studiu indica:
RESPONDENTI (%)
PARAMETRU

Utilitate
redusa

Inutil

Utilitate
moderata

Oarecum
util

Util

Cantitatea zilnica de lapte

0

0,9

6,4

11,9

80,7

Standing heat (oestrus)

0

0,9

2,8

16,5

79,8

Mastita

0

0

1,9

19,4

78,7

Activitatea

1,8

1,8

5,5

16,5

74,3

Temperatura

3,8

2,8

11,3

22,6

59,4

Compozitia laptelui

0,9

4,6

13,8

27,5

53,2

Sanatatea copitelor/schiopatatul

0

4,6

17,4

26,6

51,4

Comportament la furajare

0,9

0

15,7

35,2

48,1

Ruminatia

3,8

3,8

18,9

28,3

45,3
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RESPONDENTI (%)
PARAMETRU

Inutil

Utilitate
redusa

Utilitate
moderata

Oarecum
util

Util

Activitatea ruminala

4,6

3,7

24,1

27,8

39,8

Comportament culcat/ridicat

2,8

8,3

25,7

33,9

29,4

pH ruminal

5,5

11

26,6

29,4

27,5

Miscarea maxilarului/rumegarea

4,6

13

25,9

29,6

26,9

BW

8,3

18,5

30,6

24,1

18,5

Rata respiratiei

7,5

13,2

29,2

32,1

17

BCS

9,2

12,8

36,7

25,7

15,6

Pulsul

11,2

16,8

38,3

25,1

12,1

Pozitia şi locatia animalelor

19,3

23,9

31,2

13,8

11,9

Emisii de metan

34,3

30,6

20,4

10,2

4,6

În ceea ce priveste importanta criteriilor de evaluare a tehnologiilor PDF din
punctul de vedere al influentei acestora asupra deciziei de cumparare a acestor tehnologii situatia este prezentata în tabelul de mai jos:
RESPONDENTI (%)
CRITERIU

Inutil

Utilitate
redusa

Utilitate
moderata

Oarecum
util

Util

Raport costuri/beneficii

0,9

0

3,7

31,5

63,9

Costul total al investiţiei

0,9

1,8

12,8

36,7

47,7

Simplitate şi usurinta în exploatare

0,9

0,9

10,1

47,7

40,4

Perfomante verificate prin cercetari
independente

1,9

0

7,5

53,3

37,4

Disponibilitatea suportului tehnic pe
1,8
plan local

3,7

17,4

34,9

42,2

Compatibilitatea cu practicile şi
sistemele existente

0,9

4,6

11,9

46,8

35,8

Timpul necesar utilizarii tehnologiei

1,9

2,8

15,7

45,4

34,3

În ceea ce priveste situatia în EU, care este cel mai mare producator de lapte pe
plan mondial, trebuie subliniat ca, în prezent, cu toate ca beneficiile adoptarii tehnologiilor PDF sunt evidente, nu exista statistici aprofundate, facute pe un numar
mare de respondenti, privind perceptia celor implicati în acest domeniu – veterinari, cercetatori, consultanti, producatori de echipamente şi tehnologii şi, în speci-
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al, fermeri sau manageri de ferma - privitoare la gradul de cunoastere a tehnologiile
PDF şi la rata de adoptare, prezenta şi viitoare, a acestora.
În 2016 a fost facut un sondaj în rindul specialistilor din fermele de lapte din
EU şi România (Practical and theoretical aspects regarding the Precision Dairy Farming concept în România - Alexandru KELEMEN, Gheorghe Emil MĂRGINEAN,
Livia VIDU, USAMV Bucuresti), sondaj efectuat în cadrul unui program european
girat de către Horizon 2020 EU Funding for Research and Innovation.
Acest sondaj urmarea determinarea nivelului de cunoastere şi utilizare a tehnologiilor PDF, corelate cu îmbunătăţirea productivitatii şi profitabilitatii fermelor
de lapte şi opinia respondentilor referitoare – veterinari, cercetatori, consultanti şi
fermieri - la acestea, în vederea stabilirii unor linii directoare privind prioritatile de
cercetare viitoare în acest domeniu.
Rezultatele acestui studiu au fost sintetizate int-un raport intitulat „Second
Annual Report For Researchers On Research Priorities On The Use Of Sensor Technologies To Improve Productivity And Sustainability On Dairy
Farms“.
Respondentii au provenit din 8 tari şi au fost în numar de 158, structurati ca
în tabelele de mai jos.
TARA

RESPONDENTI

OCUPATIE

REPONDENTI

Marea Britanie

28

Fermieri

53

Suedia

21

Veterinari

12

România

29

Cercetatori

45

Spania

10

Consultanti

48

Belgia

3

TOTAL:

158

Lituania

25

Estonia

23

Olanda

19

TOTAL:

158

Rezultatele sondajului în rindul fermierilor indica urmatoarele:
• În ceea ce priveste tipul de senzori/tehnologii PDF folosite rezultatele indica
faptul ca 68.8% folosesc tehnologii PDF, dupa cum urmeaza: cantitatea de lapte
(52.3%), activitatea (41.3%) şi mastita (25.7%).
• Fermierii au indicat şi gradul de utilitate al acestor tehnologii, pe o scala de
1 (inutile) la 5 (foarte utile) dupa cum urmeaza: mastita (4.77 +/- 0.47), estru (4.75
+/- 0.55 ) şi cantitatea de lapte (4.72 +/- 0.62).
• În privinta criteriilor care pot influenta decizia de cumparare şi implementare a tehnologiilor PDF rezultatele au aratat ca cele mai importante criterii sunt:
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raportul costuri/beneficii ratio (4.57 +/- 0.66), costul investiţiei (4.28 +/-0.83) su
usurinta în exploatare (+/- 4.26 0.75).
Discuție și concluzii
Cu toate beneficiile evidente ale tehnologiilor PDF rata de adoptare a acestora este
relativ mica.
Intr-un studiu facut în SUA - Reasons for Slow Adoption Rates of Precision
Dairy Farming Technologies: Evidence from a Producer Survey - Jeffrey M. Bewley
and Rebecca A. Russell, University of Kentucky Department of Animal and Food
Sciences, United States – se analizeaza câteva aspectele care pot fi considerate importante în ceea ce priveste rata relativ scazuta de adoptare a tehnologiilor PDF.
Cu toate ca lista tehnologiilor PDF destinate monitorizarii şi managementului
animalelor creste şi aceste tehnologii devin din ce în ce mai usor disponibile perceptia avantajelor economice oferite de către acestea este încă insuficient de clara, fapt
care influenteaza negativ rata de adoptare a acestora.
Exista şi alti facori care au impact asupra adoptarii acestor tehnologii şi acestia include, în principal, gradul de impact asupra resurselor utilizate în procesul
de productie, nivelul de management necesar pentru implementarea tehnologiilor, riscurile asociate cu noile tehnologii, constringeri institutionalöe, obiectivele şi
motivatia producatorilor şi interesul pentru o anumita tehnologie specifica (Dijkhuizen et al., 1997, van Asseldonk, 1999).
Deciziile de adoptare a noilor tehnologii sunt influentate, de asemenea, şi de
virsta, nivel de educatie, stil de invatare, obiective, marimea fermei, complexitatea
afaacerii, perceptia riscurilor, forma de proprietate, fsmilie, etc.
Asa cum am mentionat şi mai sus studiile referitoare la tehnologiile PDF sunt
relativ limitate, atit în EU cit şi în SUA.
În 2008 s-a efectuat un sondaj în SUA pe un esantion de N=1074 producatori
s-au retinut raspunsuri valabile de la 229 de respondenti privitoare la întrebarea
urmatoare, referitoare la tehnologiile PDF:
„Care dintre următorii factori credeţi că sunt raspunzători pentru rata de
adoptare relativ modesta a tehnologiilor PDF? (check ALL that apply).”
Marimea cirezilor celor 229 de respondenti a variat între 83.0 ± 101.8 vaci iar
virsta medie a fermierilor a foste de 50.9 ± 12.9 ani.
FACTOR

N

PROCENT (%)

Nu sunt familiarizat cu tehnologiikle disponibile în prezent

101

55

Raport costuri/beneficii nefavorabil

77

42

Prea multe informatii furnizate cu care nu stiu ce sa fac

66

36

Nu am suficient timp pentru a folosi noile tehnologii

56

31
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FACTOR

N

PROCENT (%)

Lipsa perceptiei avantajelor economice posibile

55

30

Prea dificile sau complicate pentru a fi folositeToo difficult or
complex to use

53

28

Suport tehnic/training slab

52

28

Exista alternative mai bune şi usoare de a obtine rezultate manual

43

23

Nu se pliaza pe modelul meu de lucru

40

22

Frica de noi tehnologii/analfabetism computational

39

21

Nu sunt suficient de sigure sau flexibile

33

18

Nu sunt utile/nu se adreseaza unor nevoi reale

27

15

Tehnologii imature/astept îmbunătăţiri ulterioare

18

10

Lipsa standardizarii

17

9

Slaba integrare cu alte sisteme/software din ferma

12

7

Probleme de compatibilitate

12

7

Rezultatele obtinute sunt redate în tabelul de mai sus, principalele motive pentru rata de adoptare redusa a tehnologiilor PDF fiind, în opinia respondentilor, (1)
lipsa de familiarizare cu tehnologiile disponibile (55%), (2) raportul costuri/beneficii nesatisfacatoare (42%) şi (3) prea multe informatii furnizate cu care nu stiu ce
sa faca (36%).
Procentul mare de producatori care au indicat ca nu sunt familiarizati cu aceste
tehnologii indica faptul ca persoanele implicate în domeniul productiei de lapte nu
au o viziune coerenta a conceptului de PDF. Aceasta situatie se datoreaza, pe de o
parte, faptului ca încă nu au fost elaborate studii aprofundate dedicate acestui subiect şi, pe de alta parte, datorită faptului ca rezultatele existenta astazi nu au fost
integrate, într-un întreg, fapt care ingreuneaza intelegerea conceptelor de către cei
în cauza.
De asemenea reiese faptul ca avem nevoie de modele economice care sa reflecte
beneficiile aduse de către aceste tehnologii.
De asemenea, pe masura ce marimea cirezii a crescut producatorii respectivi
au indicat „suportul tehnic/training slab” şi „problemele de compatibilitate” ca probleme majore, ceea ce poate reflecta şi anumite experiente negative avute în trecut
cu implementarea unor noi tehnologii, ceea ce ne duce la concluzia ca pe parcursul
dezvoltarii noilor tehnologii producatorii acestora trebuie sa lucreze impreuna cu
utilizatorii finali şi în perioada implementare a acestora în ferme.
Din sondajele efectuate putem concluziona ca persoanele implicate în domeniul productiei de lapte nu au o viziune coerenta a conceptului de PDF. Aceasta
situatie se datoreaza, pe de o parte, faptului ca încă nu au fost elaborate studii
aprofundate dedicate acestui subiect şi, pe de alta parte, datorită faptului ca rezul-
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tatele existente astazi nu au fost integrate, într-un întreg, fapt care ingreuneaza
intelegerea conceptelor de către cei în cauza.
Avind în vedere cele de mai sus câteva directii de actiune prioritare de ameliorare a tehnologiilor PDF sunt:
• Integrarea multitudinii de senzori şi datele pe care acestia le furnizeaza într-un sistem integrat pentru a ameliora interpretarea acestora şi a îmbunătăţi timpul de raspuns la aparitia diferitelor alarme.
• Cercetari suplimentare pentru dezvoltarea unor senzori care pot furniza
date specifice legate de sanatatea animalelor şi referitoare la bioli cu a etologie
complexa, cum ar fi mastita cauzata de Escherichia coli şi problemele infectioase sau
neinfectioase care cauzeaza boli podotehnice
• Producerea unor senzori ieftini şi o analiza detaliata costuri/beneficii c implementarii acestor tehnologii, ceea ce va ajuta producatorii sa ia decizii informate
referitoare la implementarea tehnologiilor PDF.

Climate FieldView, o platformă digitală multidisciplinară:
Asimilarea și analiza de informații multistrat
metru cu metru1

Noi soluții pentru producerea hranei. Agricultura de precizie.
În contextul creșterii populației de pe glob și a consecințelor negative survenite în
urma schimbărilor climatice, nevoia de hrană este tot mai mare. În același timp,
suprafețele locuibile se extind tot mai mult, în special în mediul urban, astfel că
terenul pe care se cultivă se micșorează. În aceste condiții, specialiștii din domeniul
agricol caută cele mai bune soluții pentru creșterea producției și eficientizarea resurselor. Agricultorii din întreaga lume iau decizii în fiecare an cu privire la diferitele instrumente și tehnologii pe care le vor utiliza pentru a produce cele mai bune
culturi posibile.
Agricultura de precizie presupune un proces de colectare și analiză a datelor, în
etape, din offline în online. Toate datele colectate prezintă informații reale care pot
evidenția nevoi distincte de administrare și analize complexe, focusul mutându-se
în prezent de pe întreaga parcelă pe secțiuni de interes ale acesteia. Având o multitudine de date la dispoziție, un fermier știe întotdeauna cum să semene diferențiat
pe parcela sa, ce tratamente să aplice, cum și unde să mențină umiditatea, cum să
le varieze și altele. Faptul că fermierii pot lucra îndeaproape cu anumiți indicatori
specifici pentru a obține cele mai bune rezultate reprezintă un punct forte al agriculturii de precizie și facilitează maximizarea potențialului unei recolte.
Tehnologizarea fermei pentru rezultate sporite metru cu metru
Procesul de producție a materiei prime pentru hrana întregii omeniri este extrem
de sinuos și plin de provocări. Pentru a fi alături de fermierii din întreaga lume în
demersul lor de a obține cele mai bune rezultate, Climate FieldView, o platformă
digitală multidisciplinară, premiată cu Bronze Innovation Award SIMA 2019, vine
cu o serie de caracteristici ce simplifică administrarea fermei. Dacă până acum se
discuta în agricultură despre producție per hectar, Climate FieldView schimbă re1

Material realizat de The Climate Corporation
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gulile jocului și promite foarte mult: asimilarea și analiza de informații multistrat
metru cu metru.
Fermierul știe astfel în detaliu totul despre ferma lui și ia decizii avizate despre cum, când și ce resurse să aloce. Tehnologia Climate FieldView funcționează
pe utilajele compatibile, cu port ISOBUS, de la semănare, până la recoltare, când
transmite live pe tabletă rezultatul obținut în funcție de fiecare tip de sămânță, de
parcelă și de condițiile din teren. Opiniile fermierilor care au accesat această platformă confirmă că viitorul agriculturii stă în digitalizare.
Tehnologia evoluează în continuare, iar inteligența artificială începe să fie din
ce în ce mai des integrată în noile instrumente digitale dedicate domeniului agricol.
Aceasta le oferă fermierilor și partenerilor acestora o înțelegere mai profundă asupra terenurilor, pentru a lua cele mai bune decizii în sezonul agricol.
Procesul de digitalizare și agricultura viitorului
La The Climate Corporation, subsidiara digitală a Bayer, se lucrează la găsirea unei
soluții care să ajute la implementarea, cu ajutorul inteligenței artificiale, a unui
sistem bazat pe analiză imagistică în timp real, care să depisteze automat boli specifice ale recoltelor. Pentru a avea un termen de comparație, în urmă cu 10 ani, un
fermier trebuia să verifice tot terenul la pas pentru a găsi problema, iar apoi să
lucreze împreună cu parteneri agronomici pentru a o cerceta și a găsi potențiale
soluții. Fermierii români sunt și ei din ce în ce mai deschiși în a se ralia la tendința
globală de digitalizare a agriculturii.
Un studiu realizat de The Climate Corporation în 2017, pe un eșantion de 150
de fermieri români ce exploatează peste 96.000 ha din cele mai performante zone
agrare ale țării, a relevat informații esențiale ale practicilor cotidiene în cadrul fermelor medii și mari. Mai mult, studiul a oferit o viziune de ansamblu asupra metodelor agricole curente și asupra viitorului agriculturii în noua eră digitală.
Conform 75% dintre respondenți, pentru fermierii români, telefonul mobil
este un instrument nelipsit în fiecare zi. Mai mult, aceștia declară, în proporție de
68%, că folosesc computerul în fiecare zi. Studiul a fost realizat în cadrul „Conferință pentru creșterea fermei tale. Tehnologie. Inovație. Soluții digitale.” Seria de conferințe a prezentat cele mai relevante soluții pentru administrarea unei ferme și a
atins unele dintre cele mai importante puncte strategice de pe harta agricolă din
România: Arad, Iași, Craiova, Slobozia, Constanța și Galați.
Dacă fermierii italieni folosesc extrem de rar smartphone-uri, alegând computerele, laptopurile și tabletele, fermierii din Europa de Est și Franța aleg telefoanele mobile într-o proporție extrem de ridicată. Un procent de 44% dintre fermierii
francezi colectează informațiile folosind un software sau o aplicație de management al fermei, iar fermierii germani utilizează aceste instrumente digitale în pro-
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porție de 40%. Aceste procentaje sunt în creștere atât în mediul internațional, cât
și pe piața locală.
În viitorul foarte apropiat, inteligența artificială va grăbi procesul de digitalizare: o dronă poate captura imagini din teren și instrumentele de recunoaștere facială susținute de inteligența artificială pot identifica problema și recomanda soluții
rapid. Fermierul și partenerii săi pot evalua recomandările pentru a determina ce
soluții ar avea cel mai mult sens, luând în considerare condițiile locale și experiența
lor colectivă.
O altă zonă în care inteligența artificială urgentează și îmbunătățește luarea
deciziilor cheie este în procesul de selecție și plasare a semințelor. Să selectezi hibrizii adecvați pentru cultivare este una din cele mai importante decizii pe care un
fermier le ia în fiecare sezon. În mod tradițional, aceasta este o altă alegere făcută
consultând un distribuitor și partenerii agronomici care sunt familiarizați cu mediul local, cu terenurile fermierului și cu ce a funcționat pentru alte ferme din zonă.
În anul ce urmează, The Climate Corporation își propune să lanseze în Statele Unite
o versiune beta pentru Seed Advisor, un model inovator pentru selecția hibrizilor
în mod predictiv.
Deja se văd rezultate foarte clare și convingătoare din încercările pre-comerciale desfășurate în Statele Unite în 2017. În timpul acestor încercări, Seed Advisor
a demonstrat un avantaj mediu de 400 kg/ha, cu o rată de câștig de aproape 80%.
Asemenea rezultate sunt importante pentru fermieri și se înregistrează unele chiar
mai bune la testele la nivel mai mare desfășurate anul acesta, având în vedere că
algoritmul se îmbunătățește, fiind introduse tot mai multe date în sistem. Vedem
Seed Advisor ca pe instrumentul ce îi sprijină pe fermieri și pe partenerii lor locali
în deciziile critice de selecție a semințelor.
Progresele digitale în domeniul agriculturii vor aduce schimbări, iar cei care
profesează în acest domeniu vor fi nevoiți să se adapteze pentru a putea profita
din plin de aceste avantaje și să își ajusteze operațiunile și tehnologia, pentru a
lua în considerare oportunitățile de agricultură digitală. Este jobul inovatorilor
și liderilor din industrie să simplifice munca fermierilor prin promovarea unor
instrumente digitale și date științifice care să aibă un impact pozitiv asupra recoltelor.
Evoluția tehnologiei Climate FieldView și rolul acesteia
În Europa, tehnologia Climate FieldView este disponibilă în Franța, Germania,
Ucraina, România, Italia și Spania, urmând a fi lansată și în alte țări. Platforma ce
a fost prezentată fermierilor europeni printr-o perioadă de testare înaintea lansării
oficiale îi ajută pe aceștia să colecteze și să vizualizeze cu ușurință date din teren, să
analizeze și să evalueze performanța recoltei și să gestioneze unicitatea terenurilor
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prin planuri individualizate de fertilizare și semănare, toate acestea cu scopul final
de a optimiza producția.
„Tehnologiile digitale transformative sprijină tot mai mulți fermieri din întreaga
lume în a dobândi o înțelegere din ce în ce mai profundă a terenurilor lor prin instrumente ușor de folosit, care facilitează îmbunătățirea tuturor operațiunilor din fermă prin
puterea datelor.
Fermierii experimentează la nivel global impactul pe care platforma Climate FieldView o are asupra a milioane de hectare, iar acum fermierii din Europa vor avea oportunitatea de a aduce la viață datele din teren. Fermierii vor avea posibilitatea de a colecta
date în mod unitar, de a le vizualiza rapid și de a obține informații personalizate pentru
a optimiza practicile agronomice și pentru a lua cele mai importante decizii de administrare a fermei, decizii care influențează sustenabilitatea recoltei.” declară Alexandre
Teillet, Commercial Lead în Europa la The Climate Corporation.
Climate FieldView este parte din mișcarea de inovare a agriculturii, fiind unul
dintre liderii digitalizării din acest domeniu prin punerea la dispoziție a datelor valoroase, care rezultă într-un randament mai bun și creșterea sustenabilității. Inovația în agricultură înseamnă recolte mai bune și posibilitatea de a realiza operațiuni
durabile.
Climate FieldView sporește abilitatea de a gestiona cu exactitate informațiile
colectate din fiecare zonă, metru cu metru, cu instrumente de analiză la un alt nivel,
perfecționând procesele de semănare și fertilizare, oferind în același timp instrumente care contribuie la extinderea conectivității datelor. Toate datele sunt afișate
într-o interfață prietenoasă pentru utilizatori, fiind ușor de înțeles și de accesat.
Unele dintre cele mai importante caracteristici
ale platformei Climate FieldView
Instrumente de analiză a randamentului recoltei – Cu instrumentele de analiză și de performanță a hibrizilor din platforma Climate FieldView, fermierii pot
vedea ce a funcționat și ce nu a funcționat la nivel de teren sau la nivel de regiune și
pot folosi aceste cunoștințe pentru a înțelege mai bine variabilitatea terenului prin
compararea rapidă a hărților digitale una lângă cealaltă.
Prescriere pentru fertilizare și semănare cu densitate variabilă – Fermierii pot gestiona inputurile pentru a optimiza performanța în fiecare parte a terenului cu funcția de prescriere pentru semănat cu densitate variabilă. Prin instrumentele manuale de prescriere pentru semănat cu densitate variabilă, fermierii pot
crea cu ușurință planuri detaliate pentru terenurile lor pentru a face o prescriere
anume, construită pentru obiectivele lor unice, economisind timp și îmbunătățind
productivitatea.
Imagistică avansată pentru starea terenului – Prin folosirea unor imagini
de înaltă calitate transmise din satelit în mod frecvent și constant, fermierii pot vi-
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zualiza instant și analiza performanța culturilor, inclusiv starea de sănătate a acestora prin harta indicelui de vegetație, fapt ce îi ajută să identifice problemele din
timp, prioritizând examinarea și luarea unor decizii pentru a asigura randamentul
sporit al recoltei.
Dezvoltarea platformei Climate FieldView și evoluția acesteia
pe piața internațională
Lansată pentru prima dată în Statele Unite în 2015, tehnologia Climate FieldView
este utilizată pe mai mult de 60 de milioane de hectare în S.U.A., Canada, Brazilia
și Europa. A devenit rapid cea mai răspândită platformă digitală conectată pentru
agricultură din industrie și se plănuiește extinderea în noi regiuni la nivel global în
următorii câțiva ani.
Ca parte din angajamentul companiei de a fi alături de toți fermierii, Climate
FieldView contribuie la îmbunătățirea productivității cu ajutorul instrumentelor
digitale; compania propune de asemenea instrumente ce se bazează pe date transmise către micii fermieri care joacă un rol crucial în ceea ce privește nivelul de siguranță în alimentația globală.
FarmRise Mobile Farm Care reprezintă una dintre promisiunile de viitor ale
The Climate Corporation. Micii fermieri din India vor beneficia de informații agronomice relevante și sfaturi prin lansarea limitată a acestei aplicații. Compania intenționează să ofere FarmRise la un nivel extins în India în 2019, cu planuri de
expansiune în viitor pentru Asia, Africa și America de Sud.
Despre The Climate Corporation
The Climate Corporation, o companie subsidiară a Bayer, este alături de fermierii din întreaga lume, contribuind la creșterea productivității în mod sustenabil
cu ajutorul instrumentelor digitale. Platforma de agricultură digitală integrată,
Climate FieldView, pune la dispoziția fermierilor o suită completă și conectată de
instrumente digitale. Aducând laolaltă o colecție de date din teren, modelare agronomică avansată și monitorizarea locală a vremii în soluții simple pentru mobil și
web, platforma Climate FieldView le oferă fermierilor o înțelegere mai profundă a
terenurilor pentru ca aceștia să poată lua decizii mai informate pentru a-și spori
randamentul, maximizând eficiența și reducând riscurile. Pentru mai multe informații, vizitați www.climatefieldview.ro și urmăriți contul companiei de Twitter, @
climatecorp.

Dincolo de agricultura digitală în România.
Cofarmingul – un mijloc pentru a anticipa
noile provocări!
Sébastien Record

Context
Agricultura digitală este rezultatul unui lung proces de ameliorare care vizează
identificarea de soluții tehnice pentru a crește productivitatea și pentru a asigura
securitatea alimentara.
La începutul secolului XX apare mecanizarea și apoi chimia. Deja, la sfârșitul
secolului, asistăm la începutul agriculturii de precizie, care va deveni agricultura digitală, în special prin integrarea sateliților ca instrumente de teledetecție (Geosys1
a fost creat în 1987 !).
Astăzi asistăm la un paradox: pe de o parte, se pare că securitatea alimentară
este rezolvată2 pe de altă parte, continuăm să avem probleme importante de nutriție la nivel mondial.
Producția agricolă mondială ar trebui să acopere nevoile alimentare ale întregii
populații, în timp ce risipa alimentară este estimată la 30% din producția agricolă
de către FAO3. Și totuși „mai mult de 820 de milioane de oameni din lume suferă
de subnutriție iar, 2,4 miliarde sunt în situație de supra-consum, fapt care cauzează diabet, hipertensiune și tulburări cardiovasculare. Și mai mult de 2 miliarde de
oameni au deficit de micronutrienți”4.În același timp, ne confruntăm cu probleme
de mediu și climatice.
Mize noi, abordări noi
Dacă legătura dintre agricultură și alimentație este ușor de stabilit, agricultura mai
are un rol important și în rezolvarea problemelor legate de mediu, biodiversitate și
încălzirea globală. Agricultura digitală ne va ajuta să găsim răspunsurile la aceste
www.geosys.com
http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f03.htm
3
http://www.fao.org/save-food/ressources/keyfindings/fr/
4
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html
1
2
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provocări. Dar pentru a avea un impact puternic, va trebui să adoptăm o nouă formă de digital: cofarming-ul.
Soluțiile există și s-au dovedit a fi testate grandeur nature
Fermierul european trebuie să-și realizeze că nu i se mai cere să facă volum. În
plus, cetățenii-consumatori solicită o agricultură care să ia în considerare aceste noi
provocări. De la începutul secolului XXI, politica agricolă comună redirecționează
treptat ajutoarele financiare pentru a încuraja calitatea și pentru a ține seama de
impactul asupra mediului, așa cum o ilustrează și măsurile de „înverzire”.
Studiile prezintă soluții foarte concrete. Iată trei exemple:
În primul rând, putem menționa lucrarea5 publicată recent în „The Lancet”
și „EAT Forum” privind aspectele legate de sănătate și impactul asupra mediului.
Aceasta recomandă o dietă mai bună din punct de vedere nutrițional, obținută
printr-o producție agricolă cu impact redus asupra mediului: mai multe fructe, cum
ar fi fructele cu coajă lemnoasă, și legumele, precum mazărea și lintea, de preferință
proteine vegetale,

mai degrabă decât animale...
Cu privire la problemele climatice, inițiativa „4 pe 1000”6 promovează tehnici
agricole care permit stocarea carbonului atmosferic în sol. În mod concret, se pot
privilegia „covoarele vegetale”, gestiona mai bine pășunile, combina culturile sau
reduce aratul, chiar şi până la zero, atunci când condițiile o permit.
Simpla generalizare a acestor practici, adaptată la condițiile locale de sol și climă, poate avea un impact la fel de mare ca toate acțiunile reunite care vizează în
prezent reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Pe de altă parte, se dorește reducerea impactul asupra mediului și păstrarea
biodiversității, asigurând în același timp un venit atractiv și stabil pentru agricultori. Există multe forme de agricultură durabilă, cum ar fi agricultura de conservare
a solului, agroecologia, agrosilvicultura și așa mai departe. În România, asociația
AIDER promovează dezvoltarea acestei agriculturi durabile, prin schimbul de experiență între fermierii care aplică deja aceste tehnici agricole cu alți agricultori care
doresc să renunțe la abordarea convențională.
E nevoie de mai multă expertiză pentru a menține profitabilitatea
Dar schimbarea sistemului de producție, sau chiar adaptarea tehnicilor este o provocare pentru agricultori. Iar investițiile nu reprezintă adevăratul blocaj. În realitate,
lipsesc competențele agronomice și economice pentru a ne asigura că transformarea unei agriculturi „convenționale” în noul sistem nu va compromite rentabilitatea
economică a fermei. Trebuie să recunoaștem că, - și nu numai în România,- mulți
5
6

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
www.4p1000.org
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fermieri continuă să practice o agricultură convențională „din comoditate”. Pentru a rezolva problemele care pot reduce productivitatea și, prin urmare, veniturile
agricole, este suficient să se utilizeze substanțe chimice (uneori de origine naturală
și ecologică și uneori de origine artificială) și echipamente mai eficiente. Dar, de
multe ori, astfel tratăm doar simptomele.
Un prim pas: agricultura de precizie
Așadar, pentru a avea o agricultură durabilă și în același timp profitabilă este nevoie
de o bună cunoaștere a situației și a soluțiilor adaptate. Apoi, implementarea necesită competențe avansate în domenii foarte diverse, cum ar fi metabolismul plantelor, chimia solului și a apei, ciclul de viață a maladiilor (ciuperci, bacterii, virusuri) și
a dăunătorilor (insecte și larve, acarieni, rozătoare...), mecanica și reglarea tractoarelor și uneltelor, electronica sondelor și a senzorilor, știința calculatoarelor, dar și
metabolismul animalelor, bunăstarea acestora, nutriție, reproducere, fără a uita de
managementul companiei, aspectele juridice, piețele de desfacere…
Fermierul ar trebui sa fie o adevărată enciclopedie!
Din fericire , există instrumente fizice (hardware) și digitale (software) care
permit colectarea de informații, procesarea acestora și, în cele din urmă, orientarea
practică a deciziilor.
Instrumentele agriculturii de precizie reprezintă de fapt un prim pas către o
agricultură d urabilă. Acestea fac posibilă mai multă rigoare în reducerea risipei
și, prin urmare, a impactului asupra mediului, prin furnizarea unei doze potrivite
de produs potrivit, numai acolo unde este necesar, la momentul şi în condițiile în
care acest produs va fi cel mai eficient. Dar, în general, rămânem într-o abordare
convențională, având ca obiectiv productivitatea și optimizarea costurilor pe tonă
produsă. Dacă acest lucru pare a fi un mare pas înainte, rămâne totuși un demers
limitat la nivelul fiecărei ferme.
Către o agricultură de „decizie”
Fermierul trebuie să își recâștige rolul de decizie pentru întreaga sa activitate. El
este cel care trebuie să definească strategia care se potrivește cel mai bine condițiilor sale locale și mediului său și să utilizeze instrumentele digitale pentru a-și pune
în aplicare deciziile.
Abordarea agronomică trebuie să fie gândită solidar şi global
Este necesară o abordare de 360° pentru a rezolva atât problemele fermei cât și
pentru a răspunde noilor provocări. Și cum acestea depășesc contextul unei singure
exploatații, soluția trebuie să fie și mai amplă. Astăzi fermierul nu mai este singur.
Are la dispoziție mijloace colaborative care îl avantajează.
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Această abordare își are originea în Franța, unde există experiență în organizare dar și structuri adaptate pentru consolidarea vânzărilor și achizițiilor prin cooperative, organizarea pieței funciare în beneficiul agricultorilor, dezvoltarea unor
lanțuri de valoare între producție, prelucrare și comercializare, crearea de servicii
de consultanță independente (management și contabilitate, itinerarii tehnice /
tehnologii...).
Cofarmingul reunește inițiative care permit agricultorilor să lucreze
în rețea
„Aceste platforme facilitează împărțirea resurselor între ferme pentru a le ajuta
să devină mai competitive7”. Și informațiile pe care fiecare agricultor le are despre
propria fermă se adaugă la informațiile altor fermieri din rețea.
În acest sistem fiecare primește cât dă, fără a dezvălui informații confidențiale
și fără ca datele să fie utilizate pentru altceva decât scopul specific al aplicației.
Există platforme pentru a optimiza utilizarea echipamentului prin închirierea
acestuia între vecini; altele pentru a presta servicii altor fermieri; piețe pentru furaje; aplicații pentru consiliere sau instruire; sau platforme de schimb de parcele, în
special pentru cei care au producții care necesită o rotație lungă...
Pentru a îmbunătăți performanța unei ferme mai întâi trebuie sa o cunoști
bine. Și pentru a identifica punctele tari și ariile de îmbunătățire, trebuie să fim
capabili să facem comparații și să comparăm ferme similare.
Acesta este principiul CETA (Centrele de Studii Tehnice Agricole) inventat în
1944 de un grup de fermieri vecini. „Dacă ne punem resursele împreuna, vom fi
mai puternici. Vom împărtăși problemele, vom căuta soluții împreună și vom pregăti viitorul. Să nu așteptam totul de la stat (...), ci „să ne suflecam mânecile”... De
exemplu, să ne îmbunătățim organizarea și să testăm împreuna materialele pe care
dorim să le cumpărăm pentru a fi mai eficienți»8.
Acest schimb de informații este posibil între agricultorii care se cunosc. Dar
cum să mergem mai departe cu fermierii care nu se cunosc?
Date anonime pentru a construi încredere
Platforma FarmLeap se bazează pe aceste principii pentru a crea un CETA digital,
disponibil în România din 2019. Această rețea de câteva sute de fermieri este mult
mai puternică decât un grup de câțiva vecini și, mai presus de toate, garantează
anonimitatea datelor partajate. Ceilalți membri ai rețelei văd numai mediile agregate, nu și informațiile specifice ale unei anumite ferme.
Aceste date pot fi colectate automat prin intermediul unor casete fixate pe
echipamente. Analiza performanței se poate face oricând în timpul sezonului prin
7
8

http://cofarming.info/?lang=en
http://www.fdceta35.com/historique.asp
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tablouri de bord privind mecanica, cantitățile de pesticide și numărul de aplicații,
utilizarea timpului, tehnicile utilizate, irigarea... și impactul lor economic asupra
profitabilității, costul inputurilor, deprecierea echipamentelor, rangul de performanță a semințelor.
Pentru sectorul agricol din România, care nu are aproape nici un sprijin independent în ceea ce privește managementul și rentabilitatea, FarmLeap aduce o valoare adăugată semnificativă, mai ales pentru fermele care nu dispun de instrumente care să lege managementul tehnic cu managementul economic. De acum înainte,
fermierul poate cunoaște în timp real costurile de producție și, prin urmare, prețul
la care trebuie să vândă pentru a fi profitabil. De asemenea, el poate calcula marja
netă a fiecărei culturi pe fiecare parcelă. Iar poziționarea în rețea face posibilă verificarea şi ameliorarea performanțelor.
Comparând experiență sa cu cea a celorlalți fermieri din retea, este mult mai
ușor pentru un agricultor să asigure tranziția dinspre agricultura convențională către agricultura durabilă.
El va ști astfel ce rentabilitate poate spera, cum să se organizeze pentru a evita
vârfuri de activitate, în ce echipamente să investească... Va avea de asemenea un
discurs mai articulat şi mai exact în discuțiile cu partenerii săi (furnizori, clienți,
bănci / IFN, asigurători.)

Top 10 aplicații de agricultură de precizie disponibile
fermierilor români1

Colaborarea avansată între industria IT, industria pharma, agricultură și industria
alimentară va transforma zicala „ești ceea ce mănânci”, într-o formulă futuristică-„mănânci ceea ce ești2. Dezvoltarea unei noi industrii de planificare a alimentelor, în funcție de timp, personalizabilă, programabilă, bazată pe evaluarea în timp
real a sănătății va modela felul în care ne vom hrăni în viitor.
Separat și împreună, industriile de cercetare propun rezultate spectaculoase a
căror implementare se produce mai repede decât putem înțelege.
Posibil ca în doar 10 ani să nu mai recunoaștem nimic din lumea așa cum o
știm acum! Dacă ne luăm după „mințile luminate” ale lumii, a patra revoluție industrială a început deja și se întâmplă mai repede decât putem înțelege. E drept că
mințile luminate încă nu se înțeleg dacă e într-adevăr a patra sau doar continuarea
celei de-a treia, dar e destul de clar că, indiferent ce număr are, revoluția chiar se
întâmplă.
Prima revoluție industrială a fost provocată de descoperirea motorului cu aburi și a echipamentelor mecanice, începând a doua parte a secolului al 18-lea.
A doua revoluție industrială a fost provocată de descoperirea electricității și
de trecerea la producția de masă, cu diviziunea muncii, în a doua parte a secolului
al 19-lea.
A treia revoluție industrială a fost provocată de apariția electronicii, a tehnologieii informației și a producției automatizate, în a doua parte a secolului al 20-lea.
Iar etapa în care ne aflăm acum presupune trecerea la un nou nivel, care pune
la un loc comunicațiile instante, inteligența artificială, biotehnologia și alte câteva
tehnologii de vârf, cu efecte cel puțin la fel de importante ca în fiecare revoluție de
până acum.
O parte din acest material a fost publicată pe saitul Agrointel- https://agrointel.ro/67897/6-tehnologii-agricole-ale-viitorului-disponibile-chiar-acum/
2
https://jimcarroll.com/2019/01/19-trends-for-2019-8-you-are-what-you-eat-soon-youll-eatwho-you-are/
1
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Dacă la primele trei revoluții România a întârziat cu zeci de ani, de data asta nimic n-o împiedică să pornească de la egal la egal sau chiar să încerce să fure startul.
Lucru care se întâmplă și se discută zi de zi – o mulțime de inițiative tehnologice de
vârf sunt inițiate în România sau în străinătate de români.
Agricultura, dacă ne uităm în istorie, este prima care a adoptat noile tehnologii”, spune un membru al comisiei de IT din Camera Deputaților. „În SUA, producția medie de porumb la hectar depășește 10 tone, iar recordul a fost atins de un
fermier din Kentucky care a scos 31 de tone la hectar. În România media este de 3,5
tone. Diferența stă în adopția timpurie a tehnologiei”. Practic, lumea se află acum
în fața unui nou val de oportunitate, care înseamnă creștere de efciență și reduceri
de costuri. „Dacă am un QR tag pe măr și pun telefonul mobil pe el și văd în ce condiții s-a dezvoltat acel măr, asta contează mai mult decât orice autoritate și orice
certificare (…) dar doar senzorii nu sunt suficienți. Pasul următor este agricultura
de precizie, care include servomecanisme”.
În România există deja o ofertă bogată de tehnologii care vin în ajutorul fermierilor pentru a-și duce business-urile la un nivel superior de productivitate și
sustenabiltate.
Aplicația de gestiune a fermei de la Agriso
Este cea mai simplă și mai la îndemână dintre tehnologii – se poate instala
pe laptop, tabletă sau telefon. Ajută la monitorizarea culturilor, utilajelor, a inputurilor și a costurilor. Programul face cam totul de la urmărirea GPS a fiecărui
utilaj până la generarea declarațiilor pentru APIA. „Integrând solele facem cultură
diferențiată; am reușit să creștem producția cu undeva la 13%”, exemplifică Ștefan
Stănescu, co-fondator Agriso. Fondatorii au dezvoltat inițial aplicația pentru propria afacere agricolă, Agromec Vișina – 3.600 ha, după ce au constatat că nu există
nimic similar pe piața din România. Când au economisit motorină de 300.000 de
euro într-un singur an, au decis să pună aplicația și la dispoziția altora. Un reportaj
Agrointeligența despre aplicația Agriso puteți citi aici
Bursa de transport de la Kropapp
Este o aplicație pentru iPhone sau Android care asigură accesul la o bursă a
transporturilor (cam tot așa cum face în orașe serviciul Uber – care a bulversat piața
taximetriei). “[În prezent] deciziile sunt cel puțin suboptime, dacă nu păguboase.
Am întâlnit situații în care fermierul n-are transport la recoltare în timp ce la 20 de
kilometri transportatorii stau degeaba”, spune Bogdan Popescu, co-fondator Kropapp. Aplicația vine să schimbe asta iar Popescu spune că va considera afacerea un
succes în momentul în care numele aplicației va deveni verb: „Kropapp transportul
ăsta și dă-mi un preț!”
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Monitorizarea culturilor în timp real de la Agricloud
Este un sistem de monitorizare și raportare în timp real a stării culturilor. Sunt
urmărite umiditatea solului, temperatura, nivelul de fosfor etc., astfel încât să fie
optimizat consumul de apa, pesticide și nutrienți. „Informațiile sunt colectate de
senzori îngropați în pământ – bateria ține trei ani”, explică Marcel Ionescu, CEO
Agricloud, care mai precizează că folosirea tehnologiei cloud (computere virtuale
aflate online) permite coroborarea datelor.
Controlul temperaturii în siloz de la Silometer
Este un sistem de senzori de temperatură care declanșează automat ventilatoare atunci când este cazul, pentru a grăbi revenirea la nivelul optim. „Dacă apare
condens și este atins punctul de rouă se poate declanșa o mică ploaie în interiorul
silozului. Asta înseamnă 30-40 cm pierdere la un siloz. Poate părea puțin, dar dacă
acolo este toată cifra de afaceri și 1% este enorm, explică Cezar Nourescu, co-fondator Silometer. Serviciul este acum în etapa de pre-lansare.
Detectarea bolilor cu ajutorul dronelor, de la Serafim Drones
Agricultura este deja cea mai importantă aplicație concretă a dronelor la nivel mondial, chiar dacă ele ajung la știri mai degrabă când bâzâie inutil deasupra
orașelor. Cuplate cu camere de înaltă rezoluție, ele se dovedesc un instrument de
neegalat în supravegherea culturilor. „Se poate ajunge la o rezoluție de până la 1cm,
se pot detecta bolile în timp real”, explică Robert Mistovschi, Business Manager
Serafim Drones, companie care oferă un astfel de serviciu fermierilor din România.
Și în acest caz, datele colectate sunt păstrate în cloud.
Supraveghere a culturilor prin satelit, de la Geosys
Pentru suprafețele mari și foarte mari, urmărirea din satelit este un avantaj
competitiv greu de neglijat. „Imaginea din satelit, în infraroșu, este mai obiectivă
decât cea vizibilă cu ochiul liber, care poate fi influențată de lumina zilei”, spune
Sebastien Record, business manager Geosys. Compania franceză este unul dintre
principalii furnizori mondiali de servicii de profil însă are o prezență puternică în
România. Următoarea mare provocare, spune Record, este „big data” – analiza cantității uriașe de informație care este deja colectată: De fapt, aceasta nu este o discuție despre tehnologie. Serviciul nu este un scop ci doar un mijloc”.
Bento Granar – date în timp real, cu privire la calitatea, cantitatea şi
provenienţa cerealelor depozitate.
În prezent, capacitatea de depozitare a cerealelor din România a cunoscut o
creștere de 34% în ultimii 5 ani atingând, pragul de 23,3 milioane tone anual. De
asemenea, s-a putut observa și o creștere a investițiilor în spațiile de depozitare,
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aceasta fiind generata de nevoile existente în piață, venite atât din partea producătorilor de cereale cât și din partea traderilor. Necesitatea aplicațiilor software de
gestiune a spațiilor de depozitare, a apărut ca o consecință firească a volumului
mare de cereale tranzacționate în cadrul silozurilor pe parcursul campaniilor agricole, dar și datorită legislației în vigoare.
Bento Granar este o soluție software completă, modernă, ușor de implementat
care urmărește și înregistrează toate procesele specifice depozitarii cerealelor în
silozuri (recepție, laborator, gradare, tarare, uscare, gazare, aerare, depozitare și
livrare). Integrarea acestei soluții cu granomate şi granolyzere, permite automatizarea întregului proces de gradare a cerealelor în funcție de proprietățile acestora,
soluția venind preconfigurată cu o listă de articole (Grâu, Porumb, Orz Furajer, Orz
malț, Triticale, Sorg, Soia, Rapiță, Mazăre galbenă, Floarea soarelui, Grâu durum)
care facilitează acest lucru.
Prin intermediul acestei aplicații, deținătorii de silozuri pot urmări cu ușurință, toate documentele legale necesare, de la crearea Actului Justificativ de Gestiune
și până la facturarea automată a operațiunilor specifice de depozitare. În același
timp, traderii pot vizualiza în timp real o situație a stocurilor depozitate: calitatea
cerealelor, gradul de umiditate, cantitățile intrate dar și cele ieșite3.
Inovagria: agro-meteo prognoze direct pe telefon
Inovagria Meteo – aplicația cu care fermierii români au la îndemână nu doar
prognoza meteo, dar și date în timp real despre temperatura aerului sau umiditatea
din sol, precum și toate alertele de vreme rea. Este un instrument extrem de util
pus la dispoziția fermierilor și a tuturor românilor de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Siveco România, dezvoltatorul softului inteligent
pentru prognoza meteo.
Aplicația Inovagria Meteo este rodul inovației Siveco și al tehnologiei ANM.
Aceasta oferă utilizatorilor posibilitatea de a cunoaște în orice moment starea vremii, presiunea atmosferică, umiditatea aerului și a solului, viteza vântului sau rezerva de apă din sol la nivel de localitate.
Inovagria Meteo este o aplicație sigură și ușor de folosit pentru toate categoriile de utilizatori interesați de date precise despre vreme pentru orice loc din
România.
AFS Academy – platforma e-learning cu soluții de Precision Farming
Fermierii care vor să facă agricultură de perfomanță vor avea acces la o serie
de secrete, tutoriale și instrucțiuni utile, disponibile prin aplicația AFS Academy de
la Case IH.
3
https://www.gazetadeagricultura.info/constructii-instalatii-echipamente/626-depozitare/21176-bento-granar-solutia-ideala-pentru-succesul-campaniei-agricole-de-toamna.html
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Case IH își va diversifica în scurt timp gama de servicii destinate în principal
clienților care au achiziționat una sau mai multe soluții de agricultura de precizie
aferente sistemului AFS cu o ofertă inovatoare de tip e-learning.
Noua aplicație mobilă AFS Academy dezvoltată de specialiștii Case IH este ușor
de utilizat și poate fi accesată rapid. Ea constă în special din scurte videoclipuri
online ce conțin instrucțiuni, modul de funcționare al aplicațiilor precum și toate
subiectele relevante având legatură cu soluțiile sistemului AFS. „Experiența ne-a
învățat că tutorialele video scurte reprezintă mediul optim pentru comunicarea
tuturor informațiilor necesare referitoare la Soluțiile Precision Farming. Această
aplicație vă permite să accesați toate informațiile de care aveți nevoie referitoare la
soluțiile agriculturii de precizie, chiar și atunci când călătoriți sau vă aflați în cabina
tractorului”, a explicat Maximilian Birle, Head of AFS Customer Training pentru
Regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).
eLMID Mobil – cea mai bună precizie pentru măsurarea terenului
eLMID Mobil, noua aplicaţie ISAGRI, aduce plusvaloare în fermele din România, fiind o aplicaţie de măsurare a terenului uşor de utilizat şi cu o precizie maximă
datorită conexiunii la staţiile RTK – Rompos (sistem folosit de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară). eLMID Mobil oferă precizie maximă
datorită unui kit de măsurătoare care se conectează la reţeaua RTK- Rompos. Produsul oferă compatibilitate APIA printr-un export de tip SHP (Stereo 70). Se pot
măsura parcele, linii şi puncte, în mod automat sau manual. În plus, parcelele se pot
vizualiza 2D şi 3D având integrate şi ortofotoplanurile. Toate măsurătorile pe care
le efectuaţi sunt stocate automat pe cloud.
Statele din Europa Centrală şi de Est acord pentru creşterea finanţării
pentru inovaţia în agricultură
Un număr de zece state din Europa Centrală şi de Est (ECE), printre care şi
România, au semnat miercuri la Babolna, nord-vestul Ungariei, un acord pentru
creşterea ponderii ocupate de regiunea CEE în finanţarea europeană pentru inovaţie şi cercetare în agricultură, informează MTI.
Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii din Ungaria, Zsolt Feldman, a precizat că ţările din grupul Visegrad, alături de Bulgaria, Croaţia, România, Slovenia
şi ţările baltice, vor să dezvolte o strategie comună pentru a participa la programul
european BIOEAST. În cadrul financiar 2021-2027, acest program va aloca 10 miliarde euro pentru proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovaţie în sectorul agri-food.
Zsolt Feldman a subliniat că în ultimii zece ani ponderea statelor din ECE în programele de inovaţie din sectorul agriculturii a fost de doar 10%.

582 / Caiet documentar 4 Agricultura

De asemenea, cele zece state din Europa Centrală şi de Est au convenit miercuri să pună la punct o strategie macroregională prin care să stabilească şi să atingă
obiective comune. Dezvoltarea zonelor rurale prin utilizarea unui model inovativ şi
integrativ este foarte importantă au apreciat semnatarii, adăugând că diversitatea
regională ar trebui de asemenea promovată4.
Strategie națională pentru digitalizarea agriculturii în Grecia
Guvernul grec este pregătit să prezinte o strategie națională pentru digitalizarea agriculturii care a câștigat deja sprijinul fermierilor și al Comisiei Europene.
„Transformarea digitală a agriculturii din Grecia“ este primul proiect național de
infrastructură digitală din Europa și este dezvoltat de Ministerul pentru Politică
Digitală, Telecomunicații și Media de la Atena, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, și se bazează pe tehnici de agricultură de precizie. „Transformarea digitală a
sectorului agricol este o stradă cu sens unic pe care trebuie să mergem împreună:
statul, comunitatea academică, afacerile din sectorul rural, cooperativele, consultanții în domeniul agricol și, întâi de toate, fermierii, atât cei bătrâni, cât și tinerii,
pentru a construi perspectivele de creștere ale sectorului agricol și în PAC post2020“, a spus Stelios Rallis, secretar general pentru politici digitale la Ministerul
Politicii Digitale din Grecia. Strategia propusă de Guvernul de la Atena se bazează
pe Internetul lucrurilor (Internet of Things – IoT) și tehnologii din domeniul Big
Data, iar toate datele vor aparține statului. Rallis a explicat că acestea vor fi culese
pe o platformă care va aparține statului grec și vor fi accesibile pentru toate părțile
interesate. Proiectul urmărește să acopere, într-o primă fază, jumătate din terenurile arabile din Grecia și 20 dintre principalele culturi de export ale țării, cum ar fi
bumbacul, cerealele, măslinele, vița-de-vie și citricele, și va utiliza sistemul de localizare Copernicus. Platforma va strânge și date meteorologice de la acest sistem,
sateliții meteo și de la 6.500 de noi stații ce vor fi instalate în cele 13 regiuni ale
țării, respectiv informații referitoare la temperatură, umiditate, calitatea aerului și
a solului. Valoarea totală a proiectului de transformare digitală a sectorului agricol
din Grecia este de 33,5 milioane de euro5.

Statele din Europa Centrală şi de Est au semnat un acord pentru creşterea finanţării pentru
inovaţia în agricultură https://www.agerpres.ro/economic-extern/2018/06/13/statele-din-europa-centrala-si-de-est-au-semnat-un-acord-pentru-cresterea-finantarii-pentru-inovatia-in-agricultura--126353
5
Tehnologiile digitale, esențiale pentru dezvoltarea unei agriculturi modern- Bogdan Panțuru, https://www.agro-business.ro/tehnologiile-digitale-esentiale-pentru-dezvoltarea-unei-agriculturi-modern/2018/12/20/
4
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SPAȚIUL RURAL
Gospodăria țărănească în ecuația progresului
din economie
Gabriel Popescu

Este un adevăr unanim recunoscut că economia românească, din punct de vedere al
performanţelor, se află pe una din ultimele poziții, față de marea majoritate a țărilor
membre ale Uniunii Europene (UE). Evident, performanțele sunt înțelese prin prisma poziției și rolului pe care îl are în economie sectorul industrial, singurul capabil
să producă factori de progres. Judecățile în cauză nu pierd din vedere nici agricultura, pe care o consideră indispensabilă, altfel spus „de bază” în producerea și livrarea
resurselor necesare dezvoltării, și nicidecum pentru generarea energiilor novatoare.
Din această cauză, proporția încă mare în PIB-ul României a agriculturii, de
aproape 5%, proporție care în economiile țărilor dezvoltate este cu puțin peste
1,5%, nu se datorează performanțelor ridicate ale sectorului agricol, ci, în primul
rând, nivelului încă scăzut al gradului de industrializare al economiei autohtone.
Are agricultura capacitatea să se alinieze ritmului creşterii economice
impus de un sector industrial performant?
Problema modernizării prin industrii a economiei a fost înțeleasă cu mult timp în
urmă. Astfel, încă din momentul apariției sale ca stat recunoscut pe harta lumii și
până în prezent, România, în mod cert și-a dorit – și își va dori – să atingă un nivel
de civilizație similar cu cel al Europei de Vest. Pentru dobândirea acestui obiectiv
suprem, cel puţin două întrebări persistă în preocupările celor interesați de liniile
strategice privind dezvoltarea noastră națională, și anume:
a) Se poate configura un sector industrial capabil să genereze progres, care să
inducă un ritm de dezvoltare pe ansamblu, care să ne apropie de nivelul de civilizație al statelor Vest-Europene, luate ca model?
b) Agricultura are capacitatea, prin resursele furnizate, să se alinieze ritmului
creșterii economice impus de un sector industrial performat?
În perioadele premergătoare anilor ’40, din secolul trecut, pentru a răspunde la
aceste întrebări s-a consumat multă cerneală. Opiniile erau divergente! Două însă
rețin atenția prin faptul că, nuanțat sau mai puțin nuanțat, sunt încă prezente.
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Înainte de toate a fost opinia conservatorilor, dominantă în a doua jumătate a
secolului 19 și în anii de început al celui următor, opinie împărtăşită ceva mai târziu
de agrarieni și, după Primul Război Mondial de țărăniști, care pledau pentru întâietatea agriculturii, dat fiind, argumentau ei, bogăția resurselor funciare, acumulările
culturale și tradiționale din sate, proporția mare a populaţiei rurale etc.
A doua opinie susținută, cu vehemență, de liberali și confrații lor neoliberali
dădea câștig de cauză industrialismului, în care marea fabrică trebuia să domine
arhitectura urbană. La sate se recunoștea primordialitatea proprietății private, centrată pe mica exploatație de tip familial.
Prezența liberarilor la cârma țării pe o perioadă mai lungă de timp, comparativ
cu țărăniștii – adversarii lor politici din perioada interbelică –, a favorizat dezvoltarea industriilor, adică a curentului modernist. Așa se face că în preajma declanșării
celui de al Doilea Război Mondial, profilul economiei românești, devine din eminamente agrar, în agrar-industrial.
Important este faptul că dezvoltarea pe linia industrialismului a fost menținută și de către comuniști, aproape o jumătate de secol, în intervalul 1945-1990.
Comuniștii însă, au impus câteva mutații esențiale, cum ar fi:
– au dat câștig de cauză proprietății comune, în timp ce proprietatea privată
aproape că a fost desființată şi, drept consecinţă, proporţia resurselor funciare şi
nefunciare deţinute de sectorul privat din agricultură era nesemnificativă;
– au înțeles prezența industriilor în toate sectoarele necesare economiei și întâietatea produselor autohtone în fața celor străine, ceea ce a accentuat caracterul
autarhic al economiei la scară naţională;
– în agricultură au configurat o arhitectură în care dominantă a fost rețeaua
unităților mari, de stat și cooperatiste, în timp ce exploatațiile de tip familiar, au
fost agresiv minimalizate.
Ca rezultat al susținerii cu prioritate al sectoroarelor non-agricole, de la mijlocul deceniului șapte din secolul trecut profitul economiei naționale înregistrează al
doilea salt calitativ semnificativ. Din agrar-industial devine industrial-agrar, ceea
ce dădea întâietate industriilor în ierarhia ramurilor economice.
Prin prăbușirea economiei de comandă și revenirea la capitalism, fapt petrecut
în urmă cu aproape trei decenii, restructurarea și reformarea au devenit acțiunile
cele mai importante din economia românească. Dar ambele aceste acțiuni nu au
fost în măsură să genereze prosperitatea sau bunăstarea mult așteptate. Din contră, a apărut şi s-a generalizat o criză profundă, care a cuprins întreaga societate,
pentru o perioadă lungă de timp, și cu efecte până în prezent.
Ca rezultat, atât industria cât și agricultura s-au așezat în tiparele impuse de
noile realități, dar fără a reuși să schimbe profilul industrial-agrar dobândit în urmă
cu aproape jumătate de secol. În acest context, s-au produs însă câteva modificări
semnificative, astfel:

VII. CONCEPTE / 587

– entitățile productive mari, de tip fabrică, prin care se personalizau industriile vechi, s-au dematerializat într-un timp extrem de scurt;
– sectorul industrial, a continuat totuși să viețuiească, dar în structuri metamorfozate, prin capacități productive de dimensiuni mai mici, superioare randamental, poziționate în afara, dar foarte aproape de spațiile urbane;
3,4 milioane de gospodării țărănești dețin 55% din suprafața agricolă
– în agricultură se impun două principale entități structurale, aflate în raporturi diferite față de progres și piață. În prima categorie sunt incluse gospodăririle
țărănești, care formează sectorul reprezentativ, atât prin număr (peste 3,4 mil.),
cât și prin suprafața deținută (cca 55%). În cea de a doua se regăsesc exploatațiile
mari de tip comercial, în număr incomparabil mai mic față de primele, respectiv de
aproximativ 33 mii și care au în proprietate și exploatare aproape 45% din suprafața agricolă.
Evident, pentru politicile agrare cu sensibilitate și atenție sporită sunt entităţile din prima categorie, dat fiind dimensiunea resurselor funciare deținute, preponderența sistemelor de producție de tip tradițional și slab randamental, autonomia
încă ridicată față de piață, dar mai ales complexitatea problemelor sociale generate
de prezența familiei de țărani din componenţa lor.
Față de cele expuse anterior considerăm că cheia progresului la nivelul
agriculturii, și fără să exagerăm, a întregii economii românești, rezultă
din modul în care se va reuși înscrierea gospodăriei țărănești pe vectorii
modernizării și ai performanțelor.
Prezenţa acestui sector atât de important în plan economic, social, cultural,
cât şi politic, dar care din punct de vedere al gradului de dezvoltare este cu mult în
urma prezentului au reprezentat motivaţii solide pentru recunoaşterea lor de către
Politica Agricolă Comună (PAC) ca priorităţii în procesul de susţinere al agriculturii
şi, evident, al spaţiului rural.
Ca efecte ale procesului de susţinere a sectorului tradiţional, reprezentat de
gospodăriile ţărăneşti, subliniem, cu titlul special, următoarele aspecte, care au urmărit să faciliteze promovarea progresului în urma implementării celor două runde
ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), edițiile 2007-2013 și 2014
– 2020.
Facem precizarea că pentru formularea concluziilor s-a făcut o selecție a principalelor măsuri de dezvoltare, câte una pentru fiecare PNDR (Anexa 1 și Anexa 2)
pe baza datelor furnizate de Agenția de Plați și Intervenție în Agricultură (APIA).
Prima impresie este aceea că măsurile în cauză compun un tablou extrem de
generos și eterogen, ceea ce demonstrează complexitatea problemelor ce intra în
sfera de interes a politicilor agricole.
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Entitățile de tip familial, indiferent de titulatura sub care se regăsesc – ferme
de subzistență sau semisubzistență, gospodării ale populației, PFA, SC și altele –
constituie, în mod direct, dar și indirect, obiectul majorității acțiunilor promovate.
Prin cele două programe de dezvoltare rurală s-au pus la dispoziția agriculturii
și a spațiului rural peste 20 miliarde euro, cu mențiunea că fondurile pentru actuala
perioadă de programare au fost cu peste 10% mai mari față de precedenta.
În valorificarea fondurilor FEADR, cu rol deosebit a fost și experiența acumulată de-a lungul timpului, începând cu perioada de preaderare și până în prezent.
Măsurile de mediu, conform Raportului de evaluare ex-post a primei ediții
PNDR, au fost apreciate ca fiind cu impact „peste așteptări”. Totuși, dat fiind gradul minim de dezvoltare al agriculturii familiale, această concluzie conduce la ideea
că țintele de mediu, tratate cu prioritate, pot îndepărta interesul de la măsurile ce
privesc intensificarea și diversificarea în producție.
Gradul de absorbție a acestor fonduri, care la nicio măsură nu a atins nivelul de
100%, lasă de înțeles că în mecanismul practicat necesita încă îmbunătățiri.
La peste un deceniu de la Aderarea la UE, și implicit, de utilizare a fondurilor
pentru modernizarea agriculturii și a spațiului rural, efectele dorite, la nivel general
sunt încă în întârziere, deși o bună parte din proiectele dezvoltate au fost un succes.
Important ar fi fost ca: în structura de ramură a agriculturii zootehnice să fie cel
puțin în echilibru cu sectorul vegetal; procesul de modernizarea al agriculturii să se
resimtă și în zonele de deal și munte; gradul de racordare la piață al entităților de
tip familial să contracareze caracterul autarhic al acestora; în cadrul piețelor agroalimentare, atât în sfera input-urilor cât și în cea a output-urilor, reprezentative
din partea producătorilor agricoli, indiferent de mărimea, profilul și statutul juridic
al acestora, să fie structurile asociative și cooperative, care în prezent au un aport
nesemnificativ.
***
În situația în care România va încorpora și mai mult modelul economic
Vest-European, model care în prezent dezvoltă cunoașterea, ca principală sursă a
creșterii economice, în mod natural, agricultura va trebui să se articuleze prin toate
componentele ei noilor realități.
Într-o asemenea ipoteză, sistemele agricole competitive în piață (nu le avem
în vedere doar pe cele de tip industrial) vor trebui să devină dominante. Acum,
principala provocare a decidenților de politică agrară o va reprezenta gospodăria
țărănească – nu atât prin dimensiunea resurselor, ci mai ales prin complexitatea ei
socială. În fapt, socialul a fost și va rămâne punctul nevralgic în funcție de care s-a
acționat pentru modernizarea ruralului. În acest sens, exemplul celor cinci reforme
agrare petrecute în intervalul 1864 și până în prezent, când beneficiare ale proce-
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sului de împroprietărire au fost entitățile mici, slab productive și nicidecum cele cu
potențial economic ridicat, este elocvent. Dar, calea reformelor pe modelul trecut
nu mai este de actualitate. Iată de ce prezentul, dar mai ales viitorul, va trebui să găsească soluții bazate pe cunoaștere, cu un pronunțat caracter novator, care să țină
cont de legitățile economice obiective și în acord cu țintele economiilor dezvoltate
ale lumii moderne.
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ANEXA 1
Selecție din Măsurile de investiții inițiate prin PNDR 2007-2013

Număr contracte
Detalii
Măsura 121.
Modernizarea exploatațiilor agricole din sectoarele animal și vegetal

2.863 proiecte
din care: 478 sector animal, 2.255 sector vegetal
și 130 exploatații mixte

952 proiecte
Măsura 123.
Creşterea valorii adăuga- 21 mii locuri de muncă
te a produselor agricole şi create
forestiere are

Valoare
publică contractată, mil.
euro

Plăţi
efectuate,
mil.euro

Grad de
absorbție
%

790,25

648,77

82.1

632,21

495,43

78.4

Măsura 141.
Sprijin pentru ferme de
semisubzistență

53.922 proiecte

378,32

325,23

86.0

Măsura 125.
Îmbunătăţirea
şi dezvoltarea
infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii

607 proiecte
Din care:
-Drumuri agricole –
1.947 km
-Drumuri forestiere –
1.600 km
-Suprafață modernizată
pentru irigații – 315.979
ha
-Suprafață protejată
împotriva inundațiilor –
44.794 ha

608,63

466,41

76.6

Măsura 322
Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare
a moştenirii rurale

1.778,18
879 proiecte
Din care:
-Drumuri comunale –
3.844 km
-Înfiinţare/ extindere/
modernizare reţea de
alimentare cu apă –
2.892 km;
-Înfiinţare/ extindere/
modernizare reţea de
canalizare – 4.337 km;
-Infrastructură de broadband – infrastructură de
acces la internet pentru
12.849 gospodării.

1.471,97

82.8
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Număr contracte
Detalii

Valoare
publică contractată, mil.
euro

Plăţi
efectuate,
mil.euro

Grad de
absorbție
%

322,51

301,18

93.4

Măsura 112.
Instalare tineri fermieri

12.807
12.807 locuri de muncă
create,
din care: 5.378 pentru
femei

Măsuri de sprijin pentru
angajamente referitoare
la zone defavorizate,
agromediu și bunăstarea
animalelor

3,16 mild.euro
Măsura 211 „Sprijin
pentru zona montană
defavorizată” - 774,74
mil. euro.
Măsura 212 „Sprijin
pentru zone defavorizate
– altele decât zona
montană”- 432,37 mil.
euro.
Măsura 214 „Plăţi de
agro-mediu”- 1,4 mld.
euro.
Măsura 215 „Bunăstare animală” 381,90 mil. euro.

3,02 mild.
euro

95.6

Măsura 312.
Sprijin pentru crearea şi
dezvoltarea de micro-întreprinderi

2.752 proiecte

344,49

294,82

85.6

Măsura 313.
Încurajarea activităţilor
turistice

186,16
1.331 proiecte
Peste 13 mii locuri de
muncă create și menținute,
proiecte finalizate prin
M.313. Investiții în turism
rural și
M.312.
Activități non- agricole

121,51

65.3

LEADER - strategiile de
dezvoltare locală

163 GAL –uri înființate

-M41.112, M41.121,
-M41.141

3.287 fermieri implicați
în proiecte

102,17

79,29

77.6

-M41.312

758 IMM-uri non-agricole

46,18

35,86

77.6

-M41.322

2.498 proiecte de
infrastructură rurală, de
renovare și dezvoltare a
satelor

173,40

111,42

64.3
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Număr contracte
Detalii

Valoare
publică contractată, mil.
euro

Plăţi
efectuate,
mil.euro

Grad de
absorbție
%

-M41.121

611 exploatații agricole
comerciale

33,12

30,65

92.5

-M41.123

47 unități de procesare

4,07

2,49

61.1

-M41.112

1.877 tineri fermieri

63,06

45,69

72.5

-M4.1.125

103 proiecte de infrastructură agricolă

8,36

5,20

62.2

-M41.313

298 activități turistice

22,94

11,74

51.2

RNDR 2007-2013

Activitățile RNDR 20072013 au fost integral
externalizate prin
semnarea, în anul 2010,
a unui „Acord cadru de
servicii”.
Rezultate:
-Peste 30.000 membrii
înscriși;
-A fost realizat și dezvoltat site-ul <rndr.ro>;
-Peste 300 de evenimente organizate;
-Peste 6.000 de ore de
instruire acordate celor
163 de GAL-uri;
- Peste 1.300.000 exemplare de publicaţii RNDR
distribuite

43,98

41,31

93.9

Sursa: „Studiu de Evaluare Ex-Post a Programului Natţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013”, Versiune finală aprilie 2017, elaborator SC ACZ Consulting SRL
și T33 SRL, http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/studii/Studiu-evaluare-ex-post-PNDR-2007-2013.pdf
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ANEXA 2
Selecție din Măsurile de investiții inițiate prin PNDR 2014-2020
Număr contracte
Detalii

M.4.2. Investiții în
procesarea / marketingul produseloagricole
Sprijinirea tinerilor

Valoare
publică
contractată,
mil.euro

Plăţi
efectuate,
mil.
euro

Grad
de absorbție
%

146,00

55,00

37.7

328,30

79.1

122,60

76.6

3,20

65.3

12.783 tineri
Din care: 10.134 în zona non-montană
2.649 în zona montană
415,30
Din care: sM6.1. tineri instalați ca șefi
de exploatații – 9.969 tineri;
sM.6.3.tineri ce au dezvoltat ferme mici 160,09
– 1.959 tineri;
4,90
sM.4.1.+4.1.a. tineri ce au dezvoltat
exploit.agric. și pomicole – 662 tineri;
sM.19.2. tineri ce au dezvoltat invest.
în rural – 193 tineri;

Sub-măsura 6.2.
Înființare activități
non-agricole

547 tineri au înființat activități neagricole

109,00

78,30

71.8

Sub-măsura 6.4.
Dezvoltare activități
non-agricole

158 tineri au dezvoltat activități neagricole

161,30

52,00

32.3

Sector neagricol

2774 proiecte
Din care: 855-agropensiuni în curs de
înființare sau modernizare;
1.443-activități de servicii prestate în
rural;
19-investiții pentru prod.de biocombustibil;
140-mașteșugari finanțați;
317-activități de prod.sprijinite.

3.655locuri de
muncă
nou
create

Clădiri se utilitate publică rehabilitate prin
PNDR 2014-2020

936 de proiecte
Din care: 22 școli profesionale;
54 de monumente;
257 de grădinițe;
41 de after-school-uri;
562 de cămine culturale.

204,70

78,10

38.2

2788 km

1440
km

51.6

Infrastructură rutieră 2.788 km
Din care: drumuri agricole – 722 km;
din rural în curs de
construcție sau moder- Drumuri forestiere - 718 km;
nizare

594 / Caiet documentar 4 Agricultura
Număr contracte
Detalii

Valoare
publică
contractată,
mil.euro

Plăţi
efectuate,
mil.
euro

Grad
de absorbție
%

Investiții de utilitate
publică

Rețea de alimentare cu apă și
canalizare în curs de construcție sau
modernizare – 4.604 km;
Suprafețe în curs de modernizare sau
reabilitare pt.irigații – 387.416 ha;

1100

517,60

47.1

Investiții în întreținerea patrimoniului
cultural din spatiul
rural

409 proiecte pentru monumentele din
patrimoniul cultural imobil de interes
local și a așezămintelor monahale de
clasa/grupa B*

136,00

47,50

34.9

RNDR

Obiectivele: comunicare (33%), cooperare interconectare (53%) și suport
tehnic (14%)

15.00

15.00

100

* Exemple: (i) Restaurarea, conservarea şi dotarea bisericii de lemn Sfânta Treime din comuna
Cucuteni, județul Iași, în valoare de aprox. 255.000 de euro. (ii) Renovarea pavilionului principal al
castelului Mariaffi din parcul Mariaffi Lajos, amplasat în comuna Sangeorgiu de Mureș, în valoare
de peste 400.000 de euro. (iii) Restaurarea şi dotarea scolii din ansamblul rural pentru promovarea
traditiilor locale din comuna Vaideeni, judetul Valcea, în valoare de peste 380.000 de euro. (iv) Modernizarea şi dotarea asezamintelor culturale din comuna Sapata, judetul Arges, în valoare de peste
381.000 de euro. (v) Proiectul privind restaurarea şi valorificarea bisericii de lemn Sfantul Gheorghe
din satul Boz, comuna Branisca, judetul Hunedoara, în valoare de aprox. 208.000 de euro, etc. Sursa:
AFIR, https://www.gazetadeagricultura.info/dezvoltare-rurala/20758-pndr-2020-peste-47-mil-euro-alocate-pentru-proiectele-de-investiţii-in-patrimoniul-cultural.html, 22 Martie 2018
Sursa: AFIR, INDAGRA, 2018

Competitivitatea regiunilor rurale din România
Monica Mihaela Tudor

În ultima perioadă acțiunile și politicile publice sunt din ce în ce mai mult orientate
spre îmbunătățirea competitivității economice pe seama numeroaselor studii care
semnalează problemele generate de pierderea performanțelor din această perspectivă. Atât în literatura de specialitate cât și în abordările praxiologice, există două
paliere de raportare la care se discută despre competitivitate, și anume:
i) la nivelul agenților economici – competitivitatea firmelor;
ii) la nivelul zonelor geografice. Sub aspect teritorial, se face distincția între alte
două sub-segmente: competitivitatea țărilor; competitivitatea regională.
Competitivitatea firmelor diferă de cea a zonelor geografice. Astfel, la nivelul
agenților economici, competitivitatea este înțeleasă drept capacitatea de a produce
bunuri și servicii de calitate, la prețul corect și la momentul oportun. Cu alte cuvinte, competitivitatea unei firme înseamnă abilitatea acesteia de a răspunde mai
eficient și mai rapid nevoilor clienților decât alți agenți economici competitori pe
aceeași piață (Thompson & Ward, 2005). La nivelul zonelor geografice (țări sau regiuni) competitivitatea este definită ca măsura în care, în condiții libere și corecte de
piață, o zonă geografică poate produce bunuri și servicii care sunt tranzacționate cu
succes pe piețele internaționale, în același timp contribuind la creșterea veniturilor
reale ale populației, pe termen lung (OECD, 1996). În timp ce firmele concurează
pentru cote de piață, regiunile și țările concurează pe piețele factorilor de producție
pentru factori de producție mobili (forța de muncă, capitaluri) cu ajutorul cărora
pot să-și îmbunătățească capacitatea competitivă.
În sensul prezentului demers analitic, ținând seama de asumpțiile teoretice
enunțate anterior, competitivitatea regională este înțeleasă drept abilitatea regiunilor
de a promova, atrage și susține activitatea economică astfel încât populația acestora să
atingă și să își păstreze un nivel de trai ridicat. În acord cu această definiție, o regiune
este competitivă atunci când la nivelul său mediul de afaceri are o accesibilitate
ridicată, care produce și/sau este atractiv pentru factorii mobili de producție (for-
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ță de muncă înalt calificată, antreprenoriat inovativ etc.), generând astfel creștere
economică. Succesul în atragerea acestor factori creează externalizări pozitive, cum
ar fi beneficiile generate de concentrare și localizare, ceea ce conduce la creșterea
bunăstării economice a unei regiuni.
Obiectivul prezentului studiu este acela de a evalua competitivitatea rurală regională, mai precis analiza comparativă între competitivitatea regiunilor NUTS III (județe)
predominant rurale, pe de o parte și intermediare, pe de altă parte în scopul de a identifica parametrii care facilitează / frânează creșterea competitivității la nivelul fiecăreia
dintre aceste categorii de regiuni în România.
Utilizând un model de evaluare a competitivității regionale dezvoltat în Croația
în 2012, studiul de mai jos urmărește determinarea nivelului de competitivitate
rurală la nivelul ansamblului teritoriului României și a județelor componente ale
acestea. Studiul a avut în vedere determinarea disparităților teritoriale în privința competitivității rurale între regiunile NUTS III (județe) „Predominant rurale” și
cele considerate „Intermediare” (conform definiției OECD).
Acest studiu își propune să identifice principalii factori care vulnerabilizează
economiile regionale în fața competitorilor, cu deosebire pentru regiunile cu caracteristici de ruralitate accentuate și medii (adică, județele Predominant rurale și cele
Intermediare).
Au fost formulate două ipoteze de lucru care au fost testate pe parcursul analizei, după cum urmează:
1. regiunile predominant rurale sunt mai puțin competitive decât media națională;
2. slaba dezvoltare a sectoarelor CDI la nivel regional influențează semnificativ
nivelul competitivității.
Până în prezent, există o literatură relativ bogată cu referire la competitivitatea
economică a sectoarelor economiei naționale românești, economiei României în
ansamblu sau în profil teritorial (regiuni de dezvoltare). În România regiunile predominant rurale (PR) și cele intermediare (INT) au o importanță socio-economică
semnificativă comparativ cu restul țărilor Uniunii Europene (UE). Astfel, regiunilor
rurale din România care reprezintă 60% din teritoriul național, în care locuiește
45,6% din populația țării, contribuie cu 32,7% la formarea valorii adăugate brute
(VAB) și cu 14,8% la ocuparea forței de muncă, li se adaugă regiunile intermediare
regiunile care, la rândul lor, au contribuții semnificative la parametrii descriptivi ai
țării noastre, ceea ce face din România cel mai rural stat membru al UE. Cu toate
acestea, cercetările vizând evaluarea competitivității rurale în România și a factorilor care o determină sunt relativ modeste, referindu-se, cu deosebire, la competitivitatea principalului sector al economiei rurale – agricultura – (Sarris et al, 1999;
Bojnec & Fertő, 1999; Fogarasi, 2008)
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Pentru evaluarea indicelui competitivității rurale la nivelul regional a fost preluat
și adaptat un model statistic elaborat de O. Mikuš, R. Franić și I. Grgić (2012) în
scopul măsurării disparităților teritoriale în competitivitatea regională la nivelul
Croației. Modelul croat a fost adaptat în funcție de datele statistice disponibile în
România la nivel NUTS III.
Pentru modelul adaptat nivelului județean în România, datele au fost extrase
din sursele secundare de date statistice – furnizate de Institutul Național de Statistică.
Tabelul 1. Model adaptat de evaluare a competitivității la nivel județean
Grupă / Indicatori
Grupa - Resurse umane
Populația ocupată (mii pers.)

Populația tânără 0-20 ani (pers.)

Populația cu studii superioare (pers.)

Densitatea populației (pers./km2)

Grupa – Situația economiei sectorului non-agricol
Cifra de afaceri (mii euro)

Densitatea unităților locale active
(nr. unități locale active /1000 loc.)

Valoarea exporturilor (mii euro)

Salariul mediu net (euro)

Grupa- Situația economiei sectorului primar
Mărimea medie a exploatației agricole
(ha SAU /exploatație)

Densitatea unităților locale active
(nr. unități locale active /1000 loc.)

Cifra de afaceri (mii euro)

Salariul mediu net (euro)

Valoarea exporturilor (mii euro)
Grupa – Specializare și inovare
Ponderea populației ocupate în sectoarele
non-agricole

Ponderea valorii producției vegetale în valoarea
Salariați în CDI la 10000 pers. ocupate civile
totală producției ramurii agricole
Sursa: adaptare după modelul elaborat de O. Mikuš, R. Franić și I. Grgić, 2012

Formula de calcul a indicatorilor competitivității (componente ale indicelui de
competitivitate rurală) a fost următoarea:
Xi = 100(xi/X)/(pi/P)
unde:
• litere mici reprezintă valorile la nivel județean/al categoriei de regiune NUTS
III, iar cele mari valorile la nivel regional;
• xi reprezintă variabila aleasă pentru județ/categorie de regiune NUTS III și
X pentru regiune;
• pi reprezintă populația la nivel județean/categoriilor de regiuni NUTS III, iar
P la nivel regional.
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Fiecărui indicator i-a fost alocată o greutate specifică egală cu cea a celorlalți
indicatori din cadrul grupei, iar pentru fiecare grupă s-a calculat o valoare intermediară a indicelui (prescurtat SI), utilizând media aritmetică; valorile astfel rezultate
pentru fiecare grupă de indicatori (SI) au fost utilizate la calculul valorii Indicelui
competitivității rurale (ICR) la nivel județean și al categoriilor de regiuni NUTS III (regiuni predominat rurale sau regiuni intermediare, conform clasificării OECD), rezultată
din calculul mediei aritmetice a valorilor SI – s-a considerat că toate componentele
sunt la fel de importante pentru exprimarea competitivității.
Rezultate şi discuţii
Literatura de specialitate semnalează existența unor disparități semnificative în
teritoriu și lipsa de omogenitate a blocurilor economice naționale și/sau regionale
din perspectiva nivelului de competitivitate. Dată fiind această asumpție, prezentul
studiu propune analiza nivelului de competitivitate a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale regiunilor de dezvoltare – județele considerând faptul că, pe măsură ce analizele în profil teritorial au un grad mai înalt de dezagregare spațială, cu
atât sporește acuratețea concluziilor formulate. Cea mai mare parte a județelor din
țara noastră sunt considerate, conform metodologiei OECD, ca aparținând categoriilor de regiuni în care predomină caracteristicile rurale. Astfel, dintre cele 42 unități
administrativ-teritoriale de rang NUTS III din România, 25 aparțin categoriei „Predominant rurale” iar alte 15 județe aparțin categoriei regiuni „Intermediare”.

Figura 1. Clasificarea județelor din România după gradul de ruralitate
conform metodologiei OECD
Sursa: după European Commission (2013) - Rural Development in the European Union - Statistical and
economic information – 2013, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/
full-text_en.pdf
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În cele ce urmează analiza nivelului competitivității rurale va urmări reliefarea
diferențelor dintre aceste două categorii de regiuni în scopul de a determina dacă
gradul de ruralitate este asociat cu un nivel mai scăzut al competitivității.
Caracteristici generale ale județelor cu trăsături rurale ale României
În preambulul analizei cu privire la competitivitatea rurală la nivelul celor două categorii de județe având caracteristici rurale, considerăm relevantă o scurtă trecere
în revistă a principalilor parametri care descriu cele două categorii de județe din
prisma parametrilor incluși în modelul de determinare a indicelui de competitivitate rurală.
Resurse umane
Populația regiunilor cu caracteristici rurale reprezintă, cumulativ 88,5% din totalul populației României, 90,6% din populația tânără (grupa de vârstă 0-20 ani) și
75,5% din populația cu studii superioare înregistrate la nivel național. Economia
județelor predominant rurale și intermediare oferă locuri de muncă pentru 85,1%
din totalul populației ocupate la nivel național.

Figura 2. Distribuția resurselor umane ale județelor Intermediare & Predominant rurale
Sursa: INS, tempo on-line, www.insse.ro

Analiza distribuției resurselor umane între cele două categorii de regiuni NUTS
III (Predominat rurale și Intermediare) arată faptul că există un relativ echilibru
în partajarea populației totale și a celei ocupate între cele două categorii de județe,
fiecăreia revenindu-i între 42% și 45% dintre totalul național al fiecăreia dintre
categoriile de populație. Dacă județele predominat rurale au un avantaj comparativ
în ceea ce privește volumul populației tinere, acestea înregistrează un deficit semnificativ în ceea ce privește populația cu studii superioare, lor revenindu-le numai
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30,8% dintre absolvenții de studii superioare în timp ce în județele intermediare
locuiește 44,8% din populația cu nivel terțiar de educație înregistrată la nivel național. Prin urmare, este de așteptat ca la nivelul regiunilor NUTS III intermediare
performanța economiilor județene să fie mai ridicată pe seama capacității sporite
de a atrage resurse de muncă cu un nivel de calificare mai ridicată.
Situația economiei sectorului non-agricol
La nivelul județelor cu caracteristici de ruralitate operează 74,7% dintre unitățile locale active în segmentele secundar și terțiar ale economiei naționale. Contribuția cumulată a agenților economici din aceste județe la cifra de afaceri creată la nivel
național de întreprinderile din industrie, construcții și servicii este de 53,5%. Similar, din totalul valorii exporturilor realizate la nivel național de sectorul non-agricol, 81,4% este partea care a fost exportată de economiile celor 40 de județe cu
diferite grade de ruralitate. Deoarece contribuția județelor rurale la formarea cifrei
de afaceri este mai mică decât cota sa proporțională în numărul de agenți economici activi la nivel național, putem afirma faptul că întreprinderile non-agricole din
cele 40 de județe sunt mai mici dimensional decât media națională și au o cotă de
piață mai mică decât concurenții lor din regiunile NUTS IIII urbane. Această dovadă
a centralizării capitalului în jurul capitalei României, Bucureștiul, este consecința
concentrării teritoriale a creșterii economice în sectoarele non-agricole într-un pol
de putere.

Figura 3. Distribuția parametrilor sectorului non-agricol al economiei regiunilor
Intermediare & Predominant rurale
Sursa: INS, tempo on-line, www.insse.ro
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Dezagregarea analizei parametrilor economiei non-agricole pentru cele două categorii de județe clasificate după gradul de ruralitate arată că în cele 15 județe considerate „intermediare” operează 43,6 % dintre unitățile locale active la nivel național în industrie, construcții și servicii, care realizează 34,9% din cifra de afaceri a
economiei non-agricole naționale regionale. Agenții economici activi în industrie,
construcții și servicii din aceste 15 județe exportă bunuri și servicii a căror valoare
ajunge la 53,3% din valoarea totală a exporturilor non-agricole ale țării. Analiza
datelor statistice arată că nivelul de dezvoltare a sectoarelor secundar și terțiar în
județele Intermediare este mai mare comparativ cu cele Predominat rurale iar competitivitatea primei categorii de județe, cu deosebire la export, este relativ ridicată.
Situația economiei sectorului agricol
În sectorul agricol al economiei regiunilor rurale operează 94,4% din unitățile
locale active cu acest profil de activitate la nivel național, iar contribuția lor la cifra
de afaceri din agricultura României se ridică la 85,7%. Cu toate acestea, agricultura
județelor intermediare și predominat rurale contribuie, cumulativ, cu numai 50,2%
la exporturile de produse agricole ceea ce denotă riscul unei mai slabe competitivități la export a sectorului primar din județele rurale.

Figura 4. Distribuția parametrilor sectorului agricol în regiunile
Intermediare & Predominant rurale
Sursa: INS, tempo on-line, www.insse.ro

Analiza comparativă a performanțelor sectorului primar între județele predominat rurale și cele intermediare scoate în evidență faptul că există un relativ avantaj
competitiv la export în cazul unitățile locale active în sectorul primar din județele
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clasate în categoria „intermediare”, acestea contribuind cu 31,2% la valoarea totală
a exporturilor naționale de bunuri agricole.
Disponibilul pentru export este mai ridicat în cazul unităților locale active din
sectorul primar al județelor Intermediare pe seama cifrei de afaceri mai mari obținută de acești agenți economici (48,3% din totalul cifrei de afaceri a unităților active în sectorul primar al economiei naționale), față de numai 37,4% cât reprezintă
cifra de afaceri a agenților economici din agricultura județelor predominant rurale.
Diferența de performanțe economică între cele două categorii de județe poate fi
explicată parțial prin dimensiunea mai mare a suprafeței de teren agricol aflată în
exploatarea unei unități agricole; 3,76 ha SAU1/exploatație este dimensiunea medie a unei ferme în cele 15 județe intermediare, în timp ce în județele predominant
rurale dimensiunea medie a exploatației agricole atinge numai 3,60 ha SAU.
Specializare și inovare
Creșterea importanței sectoarelor secundar și terțiar în structura forței de muncă a unei economii este un proxy relevant al creșteri gradului de complexitate al
acesteia. Din această perspectivă, economia regiunilor rurale din România are un
grad mai scăzut de complexitate decât media națională deoarece numai 68% din
forța de muncă lucrează în sectoarele non-agricole, comparativ cu 73% la nivel național. Pe măsură ce crește gradul de complexitate economică, integrarea pe verticală
și orizontală între ramurile și subramurile economiei se amplifică și diversifică.

Figura 5. Distribuția parametrilor specializării și inovației pe categorii de regiuni
(Intermediare & Predominant rurale)
Sursa: INS, tempo on-line, www.insse.ro
1

SAU – Sprafața Agriolă Utilizată
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Drept consecință, apare specializarea în producție și servicii pe nișe din ce în
ce mai înguste și care incorporează tehnologii din ce în ce mai avansate. Pentru
punerea în mișcare și dezvoltarea economiilor complexe este nevoie, pe lângă forța
de muncă înalt calificată și de cercetarea aplicativă care să identifice căi inovative
de creștere a performanțelor economice a producătorilor de bunuri și servicii, într-un cuvânt, este nevoie de un sector de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) cât
mai extins și integrat în relațiile cu utilizatorii finali ai inovațiilor. Cu numai 31,7
salariați CDI la 10000 persoane ocupate civile, regiunile rurale se află mult în urma
mediei naționale unde revin 51 salariați CDI / 10000 persoane ocupate. Prin urmare, capacitatea inovativă, suport pentru creșterea competitivității, este deficitară în cazul
regiunilor cu caracteristici rurale.
Specializarea în producția agricolă vegetală la nivelul celor două categorii de
județe, redată prin ponderea valorii producției vegetale în totalul valorii producției agricole, este similară, fiind relativ egală cu media națională, de 65%. Această
tendință de specializare poate genera disponibilități pentru export însă, în același
timp, are drept consecință o valoare adăugată scăzută în agricultură și un deficit în
capacitatea de autoaprovizionare cu produse agricole de origine zootehnică.
Comparația între indicatorii specializării și inovației între județele predominant
rurale, pe de o parte, și cele intermediare, pe de altă parte, scoate în evidență faptul
că un grad mai mare de ruralitate se asociază un nivel mai redus de dezvoltare a sectoarelor non-agricole, ponderea populației ocupate în sectoarele non-agricole fiind
de 62,5% în cele 25 de județe „predominant rurale” și, respectiv, 74,2% în județele
„intermediare”. Potențialul inovativ al regiunilor NUTS III predominat rurale este
și el scăzut; cu numai 11,1 salariați CDI la 10000 persoane ocupate, capacitatea de a
concentra personal specializat în cercetare este de aproape cinci ori mai mică decât
în regiunile intermediare.
Competitivitatea rurală în România în profil teritorial
Rezultatele evaluării competitivității rurale la nivelul categoriilor de județe (predominant rurale și intermediare) în România, la orizontul anului 2014, având drept
fundament metodologic modelul descris în capitolele precedente, vor fi prezentate
în cele ce urmează. Facem precizarea asupra faptului că aceste calculații reprezintă
un demers evaluativ ce poate fi supus schimbărilor proporțional cu disponibilitatea datelor la nivel NUTS III și progresul cercetării socio-economice în măsurarea
competitivității.
Competitivitatea rurală a fost determinată pentru cele două categorii de regiuni NUTS III, categorii definite după gradul de ruralitate, în scopul testării ipotezei formulate anterior și potrivit căreia gradul de ruralitate influențează nivelul
competitivității regionale. Nivelul competitivității rurale a județelor predominat rurale
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(PR) și intermediare (INT) a fost determinat prin raportare la media națională utilizând
Indicele competitivității rurale (ICR) dezvoltat în cadrul studiului. Rezultatele aplicării
modelului de calcul al Indicelui competitivității rurale sunt prezentate în tabelul
alăturat, atât pentru cele 25 de județe considerate „Predominant rurale” cât și pentru cele 15 județe „Intermediare” ale României.
Datele prezentate în tabelul alăturat relevă faptul că, la nivelul anului 2014,
ansamblul județelor predominat rurale este cu 22,1% mai puțin competitiv decât
sistemul socio-economic al României în totalitatea sa, timp ce județele considerate
intermediare din perspectiva gradului de ruralitate sunt cu 1,4% mai puțin competitive decât media națională. Prin urmare, prima ipoteză înaintată în cadrul studiului nostru este confirmată, fiind demonstrat faptul că un grad mai mare de ruralitate
are influență negativă asupra competitivității rurale.
Analiza celor patru componente (grupe) ale Indicelui competitivității rurale,
precum și a indicatorilor ce le compun, scoate în evidență punctele forte care susțin
competitivitatea celor două categorii de regiuni NUTS III dar și punctele slabe care
fac ca regiunile predominant rurale, în special, să aibă un nivel de competitivitate
mai redus decât media națională. Astfel:
• comparând indicii intermediari ai competitivității, pentru fiecare din cele
patru grupe de indicatori, este evidențiat faptul că, între cele două categorii de județe, regiunile NUTS III intermediare au, avantaje competitive pozitive față de județele predominant rurale;
• analiza comparativă între toți parametrii modelului evidențiază faptul că
regiunile predominat rurale înregistrează cea mai slabă performanță competitivă
la grupa indicatorilor ce descriu Economia non-agricolă pentru care capacitatea economiei județelor predominant rurale de a face față competiției este cu 36,01% mai
mică decât media națională. Pe de altă parte, în cazul județelor din categoria „intermediare”, indicatorul intermediar al competitivității pentru grupa SI2 înregistrează o valoare semnificativ apropiată de media națională (media indicatorilor grupei
Economie non-agricolă reprezentând 99,06% din media națională);
Tabelul 2. Indicele competitivității rurale în regiunile predominant rurale și intermediare
ale României

Grupă / Indicatori

Indicatorii
competitivităNațional
INT*
PR**
ții rurale
(P=19913193) (pi=8695852) (pi=8933599) (X ) pentru:
i
INT*

PR**

Grupa - Resurse umane
Populația ocupată (mii pers.)

8431,7

Populația cu studii superioare (pers.) 2591021

3596,4

3581,0

97,67

1159962

797398

102,52 68,60

94,67
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Indicatorii
competitivităNațional
INT*
PR**
ții rurale
(P=19913193) (pi=8695852) (pi=8933599) (X ) pentru:
i

Grupă / Indicatori

INT*

PR**

Populația tânără 0-20 ani (pers.)

4393393

1898096

2081475

98,93

Densitatea populației (pers./km2)

83,5

92,5

62,7

110,76 75,06

Media indicatorilor grupei 1 (SI1)

105,61

102,47 85,98

Grupa – Situația economiei sectorului non-agricol
Cifra de afaceri (mii euro)

277958975

96870091

51712058

79,81

Valoarea exporturilor (mii euro)

47877695

25508215

13464996

122,00 62,69

Densitatea unităților locale active
(nr. unități locale active /1000 loc.)

25,29

25,28

17,50

99,94

69,21

Salariul mediu net (euro)

384

363

316

94,47

82,24

99,06

63,90

Media indicatorilor grupei 2 (SI2)

41,47

Grupa- Situația economiei sectorului primar -agricultura Mărimea medie a exploatației agricole
3,66
(ha SAU /exploatație)

3,76

3,60

102,73 98,36

Cifra de afaceri (mii euro)

8078655

3018792

3903040

85,57

107,69

Valoarea exporturilor (mii euro)

3695231

1154540

701122

71,55

42,29

Densitatea unităților locale active
(nr. unități locale active /1000 loc.)

0,89

0,87

1,03

97,68

115,47

Salariul mediu net (euro)

286

288

277

100,71 96,83

Media indicatorilor grupei 3 (SI3)

91,65

92,13

Grupa – Specializare și inovare
% pop. ocupate în sectoarele non-agri72,7
cole

74,24

62,53

102,11 86,01

Nr. salariați în CDI la 10000 pers.
ocupate

51,00

52,25

11,06

102,44 21,69

% valorii producției vegetale în valoa65,83
rea totală producției ramurii agricole

65,34

66,04

99,25

Media indicatorilor grupei 4 (SI4)
Indicele competitivității rurale (ICR)

100,1

101,27 69,34
98,61

77,84

*INT – regiuni NUTS III considerate „Intermediare” după gradul de ruralitate
** PR – regiuni NUTS III considerate „Predominant rurale” după gradul de ruralitate

• disparități semnificative ale competitivității între categoriile de regiuni se
înregistrează pentru toate grupele de indicatori ai modelului însă, după Economia
non-agricolă, cele mai mari diferențe sunt cuantificate în cazul indicatorilor ce de-
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scriu Specializarea și inovarea pentru care regiunile NUTS III predominat rurale au
performanțe cu 30,66% mai mici decât media națională în timp ce, pentru ansamblul județelor intermediare, indicatorul intermediar al competitivității pentru grupa Specializare și inovare (SI4) înregistrează o valoare superioară mediei naționale
(fiind cu 1,27% mai mare decât media națională);
• singurii parametri ai modelului pentru care regiunile NUTS III predominat
rurale și cele intermediare au o performanță competitivă relativ apropiată sunt cei
aferenți Economiei sectorului primar pentru care nivelul de competitivitate reprezintă 91,65% și, respectiv 92,13% din media națională;
• factorul care determină, în cea mai mare măsură, diferențele de competitivitate intercategorială dintre componentele economice ale modelului (atât a sectorului economiei primare, cât și al economiei non-agricole) este Valoarea exporturilor.
Astfel, dacă în cazul regiunilor predominat rurale, indicatorii intermediari ai competitivității (Xi) pentru valoarea exporturilor economiei non-agricole reprezintă
numai 62,69%, în cazul județelor intermediare aceiași indici surclasează media națională, atingând 122% din media națională;
• comparând toți indicatorii cuprinși în model, cele mai mari disparități între
regiunile predominat rurale și intermediare se înregistrează între indicatorii intermediari ai competitivității rurale pentru Inovare, mai precis, în cazul numărului de
salariați în CDI / 10000 persoane ocupate civile. Astfel, dacă pentru regiunile NUTS
III predominant rurale, indicatorul intermediar al competitivității reprezintă doar
21,69% din media națională, pentru cealaltă categorie de județe, nivelul competitivității în domeniul inovării are valoarea de 102,44%. Prin urmare, capacitatea
inovativă este factorul pentru care disparitățile de competitivitate între categoriile
de regiuni sunt cele mai mari și poate fi considerată principalul avantaj comparativ
ce conduce la creșterea competitivității la nivelul regiunilor analizate și care face
diferența între regiunile predominant rurale și cele intermediare. Astfel, cea de-a
doua ipoteză lansată în acest studiu și conform căreia slaba dezvoltare a sectoarelor
CDI la nivel regional influențează semnificativ nivelul competitivității, a fost validată
afirmativ, inclusiv la nivel național.
Concluzii
Studiul având ca scop evaluarea nivelului competitivității rurale a realizat un prim
demers metodologic de propunere și validare a funcționalității unui model teoretic
de comensurare a avantajelor competitive ale economiilor regionale cu diferite grade de ruralitate. Acest demers teoretico-metodologic s-a concretizat în preluarea
și adaptarea unui model de evaluare a competitivității rurale dezvoltat în Croația
în anul 2012, model care a fost ajustat în funcție de disponibilitatea informațiilor
statistice la nivelul regiunilor NUTS III din România și de recentele dezvoltări te-
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oretice în evaluarea competitivității avansate de foruri internaționale consacrate
precum Forumul Economic Mondial și Eurostat.
Aplicarea modelului de evaluare a competitivității rurale la nivelul tuturor județelor din România, la nivelul anului 2014, arată că factorii care contribuie în cea
mare măsură la amplificarea disparităților teritoriale în privința competitivității
rurale între cele două categorii de regiuni NUTS III sunt: i) dimensiunea personalului angajat în activități CDI care asigură avantajul comparativ al accesului la
inovație și ii) valoarea exporturilor, atât în economia non-agricolă cât și din economia agrară, care certifică avantajul competitiv al economiilor regionale pe piețele
internaționale.
Pentru creșterea competitivității rurale sunt necesare măsuri care să îmbunătățească, în primul rând, parametrii performanței județelor predominant rurale, o
atenție prioritară fiind necesar a fi acordată transferului de inovații în toate sectoarele economice ceea ce va duce la creșterea productivității muncii, a calității produselor și serviciilor, a cifrei de afaceri și, implicit, a disponibilităților pentru export.
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Imaginea de ansamblu asupra exploatațiilor
și formelor asociative din România
Ancuța Marin

Preocuparea mea pentru situația exploatațiilor agricole din agricultura românească, nu este nouă. Ea a debutat în perioada de doctoratură. La începutul anilor 2000.
La acel moment eram curioasă să văd ce s-a întâmplat în primii 10 ani după momentul 1989 și cum a influențat Legea nr.18/1991 situația acestora.
Numărul exploatațiilor agricole în funcție de clasa de mărime
a suprafeței agricole utilizate
Pornind de la particularităţile agriculturii şi ale economiei de piaţă, analizând cadrul
legislativ creat după 1990, precum şi informaţiile obţinute de la Institutul Naţional
de Statistică, respectiv: rapoartele statistice completate de agenţii economici, organele centrale şi locale, instituţiile şi organizaţiile cu activitate de agricultură, datele
pentru indicatorii fizici la gospodăriile populaţiei raportate de Consiliile locale, ne
putem face o imagine asupra situaţiei exploatațiilor agricole după 1990, creîndu-se
cadrul conjunctural de desfăşurare a activităţii.

Grafic 1 - Numărul exploataților agricole în funcție de clasa de mărime
a suprafeței agricole utilizate
Sursa: prelucrare date ASA

VII. CONCEPTE / 609

Conform prevederilor Legii nr.18/1991, terenurile de orice fel, indiferent de
destinaţie, de titlul pe bază căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României. Prin apariţia Legii
nr.16/1994 - Legea arendării, se oferă posibilitatea ca proprietarul funciar să se
bucure de roadele rentei funciare, prin intermediul arendei şi apare premisa pentru
creşterea producţiei anuale, arendaşul având posibilităţi financiare şi materiale, fiind direct interesat în dezvoltarea acesteia.
Numărul mare de exploatații existente determină o fărâmițare
accentuată a suprafețelor agricole utilizate
Numărul exploataţiilor agricole din România a avut un trend descrescator pe toata
periaoda analizată, așa cum arată rezultatele Recensământului General Agricol din
2010, publicate de Institutul Naţional de Statistică și completate ulterior cu datele
INS pentru 2014-2017.
Pentru a avea o imagine cât mai concludentă, observăm din Tabelul nr.1, că la
nivelul țării numărul mare de exploatații existente, determină o fărâmițare accentuată a suprafețelor agricole utilizate. Astfel, cele peste 98% exploatații fără personalitate juridică dețin în jur de 2,20 ha în timp ce expoatațiile cu personalitate
juridică au ajuns în jur de 200 ha. Comparativ cu alte țări, acest număr enorm de
expoatații ne întoarce în timp cu cel puțin 50-60 de ani. Lucrările agricole, munca
prestată, respectiv cheltuielile pe hectar făcând din acestea unități nerentabile sau
slab rentabile.
Tabel nr. 1
SITUAȚIA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DUPĂ SUPRAFAȚA UTILIZATĂ
Indicatori

Anii

Statutul juridic al exploatatiilor agricole
Exploataţii agricole fără
personalitate juridică

Exploataţii agricole cu
personalitate juridică

Suparafața agricolă uitizată
2002
pe o exploatație agricolă

1,73

274,43

2005

2,15

263,08

2007

2,29

270,45

2010

1,87

190,78

2014

1,88

207,49

2017
2,20
199,30
Sursa: Marin A. –„Economie şi dezvoltare rurală” – Editura Cermaprint, Bucureşti, 2013;
prelucrare date INS

Revenind la zilele noastre, așa cum reiese din Tabelul nr.2, la nivelul anului
2017, în România exista un număr extrem de mare de exploatații (peste 3,72 mili-
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oane) din care 99,18% nu aveau personalitate juridică. Și pe regiuni de dezvoltare
situația este identică, niciuna dintre macroregiuni nefăcând excepție de la media
pe țară.
Tabel nr. 2
SITUAȚIA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE PE MACROREGIUNI, ÎN 2017
Regiune

Total exploatații

Fără personalitate
juridică

Cu personalitate
juridică

Regiunea NORD-VEST

520.623

515.381

5.242

Regiunea CENTRU

374.979

370.681

4.298

Regiunea NORD-EST

775.220

770.777

4.443

Regiunea SUD-EST

444.412

440.541

3.871

Regiunea SUD-MUNTENIA

760.944

755.491

5.453

29.395

29.182

213

554.616

551.996

2.620

264.143

260.055

4.088

3.724.332
3.694.104
Sursa: prelucrare date INS

30.228

Regiunea BUCURESTI
- ILFOV
Regiunea SUD-VEST
OLTENIA
Regiunea VEST
TOTAL

Fărâmiţarea teritorială se caracterizează printr-un randament scăzut, suprafeţele cultivate neputând fi lucrate mecanizat, neputând folosi eficient îngrăşăminte,
forţă de muncă şi seminţe selecţionate. Se impune, deci asocierea proprietarilor de
terenuri agricole în exploataţii cu personalitate juridică, care să apere interesele
acestora printr-un management corespunzător, prin folosirea mai eficientă a mijloacelor de producţie: pământ, resurse financiare, forţă de muncă.
După modul de folosință, se constată diminuarea tuturor categoriilor cu excepția celor destinate pășunilor (Tabel 3).
Tabel nr. 3
SUPRAFAȚA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ
1938
1950
1960
1967
1990
2007
Specificare
U.M: mii ha
Suprafața agricolă din care: 15.006 14.324 14.547 14.839 14.769 14.709
arabil
10.093 9.378
9.821
9.800
9.450
9.423
pășuni
2.703
2.852
2.814
2.949
3.263
3.330
fânețe
1.714
1.682
1.387
1.363
1.465
1.531
vii și pepiniere viticole
249
227
214
334
277
218
livezi și pepiniere pomicole
247
184
214
393
313
207
Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1968, date de bază INS

2014
14.630
9.395
3.272
1.556
209
197
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În structura pe macroregiuni se constată o ușoară îmbunătățire a situației în
2017 față de 2014, la nivel de țară, respectiv la nivelul exploatațiilor fără personalitate juridică. Nu același lucru putem spune și despre exploatațiile cu personalitate juridică unde situația suprafețelor cultivate s-a prezentat din ce în ce mai
prost, pe fiecare regiune de dezvoltare. Excepția care confirmă regula este Regiunea
Sud-Muntenia unde s-a înregistrat o creștere de 38,75%.
Tabel nr.4
SUPRAFAFEȚE CULTIVATE PE MACROREGIUNI DE DEZVOLTARE
Fără personalitate
Cu personalitate
TOTAL
Macroregiuni
juridică
juridică
de dezvoltare
Anul 2014 Anul 2017 Anul 2014 Anul 2017 Anul 2014 Anul 2017
Regiunea NORD-VEST 749.582
795.602
742.256
791.466
7.326
4.136
Regiunea CENTRU
574.246
574.039
567.948
567.837
6.298
6.202
Regiunea NORD-EST
1.190.984 1.175.107 1.183.586 1.168.069 7.398
7.038
Regiunea SUD-EST
1.831.604 1.746.723 1.815.010 1.735.474 16.594
11.249
Regiunea SUD-MUNTE1.853.987 1.864.136 1.840.892 1.845.966 13.095
18.170
NIA
Regiunea BUCURESTI
64.781
66.530
63.136
65.561
1.645
969
- ILFOV
Regiunea SUD-VEST
1.061.470 1.133.523 1.052.342 1.128.785 9.128
4.738
OLTENIA
Regiunea VEST
907.783
951.684
901.065
945.201
6.718
6.483
TOTAL
8.234.437 8.307.344 8.166.235 8.248.359 68.202
58.985
Sursa: prelucrare date INS

În ceea ce privește sectorul legumicol, așa cum reiese din tabelul următor, se
constată o diminuare a suprafețelor cultivate cu legume cu 6,23% la nivelul țării.

Macroregiuni de dezvoltare

Regiunea NORD-VEST
Regiunea CENTRU
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-EST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Regiunea VEST
TOTAL

Tabel nr.5
SUPRAFATA CULTIVATA CU LEGUME, PE FORME DE PROPRIETATE ŞI MACROREGIUNI
LEGUME - total
din care expl indiTOTAL
Sector privat
viduale
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2014
2017
2014
2017
2014
2017
23.293
22.736 23.265
22.687
23.002
22.486
17.566
18.502 17.529
18.482
17.336
18.209
43.122
40.212 43.103
40.188
42.449
39.482
36.267
32.474 36.197
32.452
32.464
29.081
45.569
41.157 45.555
41.145
43.142
39.731
5.495
5.491
5.483
5.478
5.330
5.212
37.786
35.506 37.751
35.493
37.301
34.472
30.376
28.493 30.359
28.487
30.119
28.358
239.474 224.571 239.242 224.412 231.143 217.031
Sursa: prelucrare date INS
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Suprafețele cultivate cu legume în sere și solarii au scăzut doar cu 0,81%, ceea
ce demonstrează că activitatea în spații protejate este relativ constantă, influența
factorilor de mediu asupra dezvotării plantelor neinfluențându-le prea mult.
Tabel nr.6
Macroregiuni de dezvoltare

Regiunea NORD-VEST
Regiunea CENTRU
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-EST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Regiunea VEST
TOTAL
Macroregiuni de dezvoltare
Regiunea NORD-VEST
Regiunea CENTRU
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-EST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Regiunea VEST
TOTAL

SUPRAFAŢĂ CULTIVATĂ CU LEGUME ÎN SERE ŞI SOLARII
din care expl indiTOTAL
Sector privat
viduale
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2014
2017
2014
2017
2014
2017
194
161
192
161
187
157
19
17
19
17
9
11
118
104
118
104
99
92
1.673
1.769
1.673
1.769
1.626
1.726
869
898
869
898
850
887
374
275
368
271
246
254
545
555
545
555
529
541
205
186
205
186
169
159
3.997
3.965
3.989
3.961
3.715
3.827
SUPRAFATA CULTIVATĂ CU LEGUME
ÎN GRĂDINILE FAMILIALE
10.998 10.894 10.998 10.894
10.998
10.894
8.297
8.002
8.297
8.002
8.297
8.002
17.126 16.346 17.126 16.346
17126
16.346
11.455 11.199 11.455 11.199
11.455
11.199
16.206 14.651 16.206 14.651
16.206
14.651
2.030
2.018
2.030
2.018
2.030
2.018
11.289 10.831 11.289 10.831
11.289
10.831
12.616 11.613 12.616 11.613
12.616
11.613
90.017 85.554 90.017 85.554 90.017 85.554
Sursa: prelucrare date INS

Mult mai mult au avut de suferit legumele cultivate în grădinile familiale, suprafețele cultivate scăzând cu 4,96%.
În cadrul proiectului sectorial ADER 16.1.2. „Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere” am realizat analiza formelor de asociere a producătorilor mici şi
mijlocii din sectorul legume-fructe pentru a avea o imagine asupra grupului țintă
căruia i se adresează proiectul.
La nivelul României, în anul 2014, numărul cooperativelor agricole era de 690,
cele mai multe regăsindu-se în Regiunea Nord-Est (167) şi în Regiunea Sud-Muntenia (127). Cele mai puţine cooperative de acest fel se întâlnesc în Regiunea Bucureşti-Ilfov (doar 25) (Tabel nr. 7).
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Tabel nr. 7
SITUAŢIA COOPERATIVELOR AGRICOLE ÎN ANUL 2014

Regiune

Număr total
de cooperative

Cooperative cu profil
vegetal

Cooperative din sectorul
legume-fructe

Număr

Număr

%

%

Regiunea NORDVEST

104

32

30,77%

7

6,73%

Regiunea CENTRU

75

19

25,33%

8

10,67%

Regiunea NORD-EST 167

65

38,92%

5

2,99%

Regiunea SUD-EST

88

49

55,68%

9

10,23%

Regiunea
SUD-MUNTENIA

127

56

44,09%

13

10,24%

Regiunea BUCUREŞTI-ILFOV

25

10

40,00%

1

4,00%

Regiunea SUD-VEST
OLTENIA

55

29

52,73%

13

23,64%

Regiunea VEST

49

16

32,65%

1

2,04%

TOTAL

690

276

40,00%

57

8,26%

Sursă: Cercetări privind asocierea producătorilor agricoli în contextul unei pomiculturi durabile,
Micu Marius Mihai, Bucureşti 2015

În 2017, numărul cooperativelor agricole a scăzut cu 64% față de 2014
Numărul cooperativelor exclusiv vegetale în anul 2014 a fost de 276, reprezentând 40% din totalul cooperativelor agricole din România, iar regiunile cu cele mai
multe astfel de cooperative coincid cu regiunile în care se regăsesc şi cele mai multe
cooperative agricole şi anume Regiunea Nord-Est şi Regiunea Sud-Muntenia.
Dintr-un total de 276 de cooperative din sectorul vegetal, numărul celor care
se regăsesc sectorul legume-fructe este de 57, reprezentând puţin peste 20% din
numărul acestora şi 8,26% din totalul cooperativelor agricole. Regiunile care au
cele mai multe astfel de cooperative ce activează în sectorul legume-fructe sunt
regiunile Sud-Muntenia, respectiv Sud-Vest Oltenia, amândouă având câte 13 cooperative. Totodată, regiunea cu cele mai puţine cooperative din acest sector este
Regiunea Vest, cu doar o singură cooperativă (Tabel nr. 7).
În 2017, Situația cooperativelor din România a scăzut dramatic de la 690 cooperative câte se înregistrau în anul 2014 la doar 248 în anul 2017. În cifre relative
înseamnă o diminuare cu 64,06% (Tabel 8). Situația este cel mai sugestiv redată în
Graficul nr.2
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Regiune

Tabel nr. 8
SITUAŢIA COOPERATIVELOR AGRICOLE ÎN ANUL 2017
Număr total
Cooperative cu profil
Cooperative din sectorul legude cooperavegetal
me-fructe
tive
Număr
%
Număr
%

Regiunea NORD46
18
39,13%
2
4,35%
VEST
Regiunea CENTRU 42
5
11,90%
9
21,43%
Regiunea NORD28
9
32,14%
5
17,86%
EST
Regiunea SUD-EST 47
10
21,28%
27
57,45%
Regiunea
39
13
33,33%
18
46,15%
SUD-MUNTENIA
Regiunea
11
5
45,45%
4
36,36%
BUCUREŞTI-ILFOV
Regiunea SUD14
2
14,29%
11
78,57%
VEST OLTENIA
Regiunea VEST
21
9
42,86%
10
47,62%
TOTAL
248
71
28,63%
86
34,68%
Sursă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, decembrie 2018

Graficul nr.2 – Structura cooperativelor cu profil vegetal
și a celor cu profil legume –fructe, pe macroregiuni de dezvoltare
Sursă: prelucrare date INS

Deşi regiunea care deţine cele mai numeroase cooperative din sectorul vegetal
este regiunea Nord-Est, aceasta nu înregistrează şi cea mai mare cifră de afaceri din
anul 2014, fiind devansată de regiunea Sud-Est, care înregistrează aproximativ 97
de milioane de lei, regiune care stă cel mai bine şi la capitolul profit brut, cuantificând o valoare de peste 1,1 milioane lei (Tabelul 9).
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Tabel nr. 9
SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎNREGISTRATĂ LA NIVELUL
COOPERATIVELOR CU PROFIL VEGETAL
Regiune
Regiunea NORD-VEST

Total cifră de
afaceri

Profit brut

Pierdere
brută

Număr membri
pers
fizice

pers
juridice

13.666.514

223.904

89.049

390

93

Regiunea CENTRU

5.119.920

16.169

40.459

311

46

Regiunea NORD-EST

6.438.167

459.032

189.431

536

65

Regiunea SUD-EST

96.943.290

1.152.903

118.985

347

195

Regiunea SUD-MUNTENIA

39.609.994

788.486

504.456

460

83

Regiunea BUCURESTI ILFOV

159.672

21.486

55.690

100

59

1.367.010

72.486

174.470

273

10

180.409

7.296

68.899

363

66

Regiunea SUD-VEST
OLTENIA
Regiunea VEST

TOTAL
163.484.976
2.741.762
1.241.439
2780
617
Sursă: Cercetări privind asocierea producătorilor agricoli în contextul unei pomiculturi durabile,
Micu Marius Mihai, Bucureşti 2015

Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de regiunea Sud-Muntenia, care, deşi
ocupă locul al doilea în rândul regiunilor cu cele mai multe cooperative din sectorul
vegetal (56 la număr), înregistrează o pierdere de peste 500 de mii lei. Cooperativele care deţin cei mai mulţi membri sunt cele din Regiunea Nord-Est, cu un număr de
536, constituite din persoane fizice, şi respectiv 65 din persoane juridice.
Cele mai performante cooperative din sectorul legume-fructe din punct de vedere economic-financiar sunt cele regăsite în Regiunea Sud-Muntenia, unde cele 13
cooperative totalizează o cifră de afaceri de peste 16 milioane lei, cu un profit brut
de 300 de mii lei, reprezentând, totodată, jumătate din profitul brut înregistrat de
toate cooperativele din sectorul legume-fructe (Tabel nr. 10).
Tabel nr. 10
SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎNREGISTRATĂ LA NIVELUL
COOPERATIVELOR DIN SECTORUL LEGUME-FRUCTE
Total cifră de
Pierdere
Număr membri
Regiune
Profit brut
pers fizice pers juridice
afaceri
bruta
Nord-Vest
135,678
4,683
3,673
54
32
Centru
400,904
13,292
426
174
28
Nord-Est
2.839.823
173,752
73,414
146
5
Sud-Est
15.165.755
104,097
4,389
96
15
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SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎNREGISTRATĂ LA NIVELUL
COOPERATIVELOR DIN SECTORUL LEGUME-FRUCTE
Total cifră de
Pierdere
Număr membri
Regiune
Profit brut
pers fizice pers juridice
afaceri
bruta
Sud-Muntenia
16.366.213
304,859
529,73
53
39
Bucureşti-Ilfov
55,69
11
1
Sud-Vest Oltenia
120,724
135
5
Vest
8
TOTAL

34.372.328

600,683

788,046

677

125

Sursă: Cercetări privind asocierea producătorilor agricoli în contextul unei pomiculturi durabile,
Micu Marius Mihai, Bucureşti 2015

Avantajele asocierii
În concluzie, cele mai multe cooperative din sectorul legume - fructe se concentrează spre comercializarea legumelor şi a fructelor (peste 80%), restul desfăşurându-şi
activitatea în vederea cultivării (peste 8%), depozitării (peste 8%) şi al procesării
(peste 1%).
Ca în oricare sector al agriculturii, şi cel legumicol are ca singură şansă de a
reuşi să se salveze de importurile tot mai mari din afara ţării, de a se constitui în
grupuri de producători, putând, astfel, să supravieţuiască şi chiar să devină o afacere profitabilă pentru fermierul român.
Problema legată de înfiinţarea de asociaţii/cooperative stă cel mai mult în necunoaşterea acestor termeni. Această noţiune este complet exclusă în viziunea fermierilor în vârstă care confundă aceste forme de asociere cu CAP-urile, prin care
proprietăţile le erau confiscate. Conştientizarea actuală a tinerilor fermieri cu privire la avantajele pe care le aduce asocierea rămâne, cel mai probabil, cea mai sustenabilă soluţie în acest sens. Producătorii mici şi mijlocii au o profitabilitate scăzută
prin comparaţie cu producătorii mari, ale căror producţii ridicate le asigură posibilitatea comercializării produselor în marile lanţuri alimentare (hipermarketuri).
Acesta este şi unul dintre motivele pentru care producătorilor mici şi mijlocii nu li
se permite vânzarea produselor obţinute în cadrul acestor magazine, datorită incapacităţii de a oferi o cantitate mare tot timpul anului.
Producătorii mici şi mijlocii trebuie să conştientizeze avantajele asocierii, printre care putem menţiona: facilitarea accesului la resurse private şi publice; promovarea unor practici şi tehnologii care să asigure protecţia mediului, asigurarea de
consultanţă pentru asociere, management şi marketing; apărarea intereselor membrilor în relaţiile acestora cu organismele guvernamentale şi administraţia de stat;
promovarea produselor pe piaţa naţională şi internaţională, asigurarea de drepturi
egale pentru toţi membrii; îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi
oferta, dezvoltarea pieţelor agroalimentare; corelarea nivelului producţiei şi calităţii
produselor, în conformitate cu cerinţele pieţei; valorificarea unui cantităţi mai mari
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de produse; diminuarea evaziunii fiscale din sectorul producţiei agricole, prin faptul
că, producţia comercializată prin intermediul asociaţiei se vinde numai cu factură.
Avantajele multiple pe care la aduce aderarea la o formă asociativă pentru fermierii români, inclusiv cei din legumicultură și pomicultură ar trebuie să contribuie
la dezvoltarea armonioasă a agriculturii româneşti.
Bibliografie:
1. Bercu F., 2012 „Cercetari privind Perfectionarea Activitatii Cooperativelor Agricole din România,
Teză de doctorat, U.S.A.M.V. Bucuresti;
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7. *** - Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1968
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Crearea și dezvoltarea cooperativelor agricole – evaluarea
modelului testat în programul „dezvoltare rurală
prin antreprenoriat și asociere”
Oana Ganea, Alexandra Toderiță

I. Sumar executiv
Conform datelor culese de CRPE, în decembrie 2017 în România erau înființate
1083 de cooperative agricole, din care doar jumătate depuseseră bilanț cu un an în
urmă.
Din analizele noastre, în România sunt puține cooperative agricole sustenabile
economic în comparație cu numărul lor „pe hârtie”. De cele mai multe ori, acestea
întâmpină foarte multe greutăți încă de la înființare, iar dacă trec de această etapă,
nu reușesc să devină relevante din punct de vedere economic.
De aceea, începând cu 2012, Romanian – American Foundation (RAF) a venit în sprijinul cooperativelor agricole punând efectiv umărul în constituirea a trei
astfel de entități. Astfel, prin programul „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și
asociere” s-a pilotat un model de sprijin individualizat furnizat fermierilor pe durata a aproximativ trei ani de către organizații cu expertiză în facilitare comunitară și
dezvoltare economică rurală. În continuare îl vom numi „modelul RAF”.
În această cercetare, am dorit să aflăm care din „ingredientele” modelului RAF
de înființare de cooperative sunt cele mai importante şi duc la dezvoltarea unei
cooperative de succes, ce alte tipologii de cooperative se pot întâlni în afara acestui
model și cum funcționează acestea, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă
despre ceea ce ar trebui să fie următorii pași către o politică publică pentru acest
sector.
Pentru aceasta am formulat o Teorie a Schimbării (ToC) care pleacă de la modelul de înființare și dezvoltare de cooperative agricole pilotat de către organizațiile
din consorțiul RAF și de la explicitarea caracteristicilor care ar defini o cooperativă
de succes. Teoria reconstruiește modul în care intervenția a urmărit atingerea impactului dorit prin intermediul rezultatelor pe termen lung obținute și este împărțită în activități, rezultate pe termen scurt, rezultate pe termen mediu și rezultatul
pe termen lung – o cooperativă de succes.
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Pe baza ToC am creat un ghid de interviu care a fost aplicat celor trei cooperative înființate prin programul pilot, precum și altor șase cooperative agricole „de
control” – cooperative care, prin caracteristicile lor, pot fi comparate cu cele înființate prin programul RAF. Au fost realizate 19 interviuri în profunzime cu persoane
de conducere și membri ai celor nouă cooperative agricole din România, cu scopul
de a evalua fiecare cooperativă în raport cu fiecare rezultat pe termen scurt, rezultat
pe termen mediu şi rezultat pe termen lung. Pentru fiecare cooperativă, a fost notat de către echipa de cercetători gradul în care fiecare dintre aceste condiții - care
duc la succes - au fost prezente. Pentru fiecare rezultat imediat, rezultat pe termen
mediu, precum și pentru rezultatul pe termen lung, au fost stabilite reguli care au
permis echipei de evaluare să examineze fiecare dintre aceste aspecte pentru fiecare
cooperativă și bazându-se, în evaluare, pe aceleași criterii.
Astfel, ToC a fost testată empiric cu ajutorul analizei calitativ – comparative1
(QCA), care este o metodă teoretică de analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor
unui set de input-uri. Analiza QCA a generat trei căi care au dus la succesul unei
cooperative:
1) Una a modelului RAF, care arată că o cooperativă ajunge la succes dacă în
înființarea și dezvoltarea ei sunt incluse, în același timp, activități de creștere a coeziunii grupului, activități de marketing și contractarea unui manager de vânzări.
Singura abordare posibilă în care toate aceste „ingrediente” se pot regăsi împreună
este asistența individualizată pentru fiecare organizație în parte.
2) Alte două căi descriu alternativele pe care le-au găsit celelalte cooperative,
care nu au trecut prin etapele modelului RAF de înființare, și care au fost nevoite sa
recurgă la artificii pentru a ajunge la succes economic. Aceste cooperative au găsit
soluții proprii pentru a compensa condițiile de mai sus, care țin de cele mai multe
ori de prezența unui om-motor în organizație de care depinde totul. Considerăm că
aceste căi nu pot fi replicate la nivel larg și nu pot fi integrate într-o politică publică,
ci arată mai degrabă cât de greu este pentru o cooperativă agricolă să supraviețuiască
fără un sprijin previzibil și constant de la formare la maturizare și sustenabilitate.
Concluzionând, analiza QCA a demonstrat că modelul RAF este unul care conduce la crearea unor cooperative de succes, atunci când etapele lui importante sunt
îndeplinite. De asemenea, ne-a arătat și cât de greu este pentru o cooperativă agricolă din România să se înființeze, dezvolte și mai ales să ajungă la succes, dacă nu
are niciun fel de consiliere sau ajutor din exterior.
Considerăm că în următorul Plan Strategic Național privind Politica Agricolă
Comună post-2020 sprijinul pentru dezvoltarea cantitativă și calitativă a sectorului
1
http://eba.se/en/pathways-to-change-evaluating-development-interventions-with-qualitative-comparative-analysis-qca/#sthash.j10ctdsn.CETDMbAR.dpbs
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cooperativelor agricole trebuie să fie menținut și aprofundat prin configurarea unei
măsuri de sprijin pentru crearea de astfel de entități prin asistență individualizată
care să cuprindă, după cum am demonstrat, minim cele 3 elemente de bază descrise în prima cale de succes rezultată în urma QCA: 1) stimularea capitalului social
în rândul membrilor cooperativei, 2) activități de marketing și 3) sprijin pentru
cooperative în desfacerea producției, 4) contractarea unui manager de vânzări. Mai
mult, interviurile cu cele nouă cooperative cuprinse în studiu au relevat și nevoia
lor de a-și atrage expertiză din exterior în mod punctual – în chestiuni de natură
juridică, fiscală, marketing, resurse umane etc – ceea ce și-ar putea găsi răspunsul
într-o sub-măsură a celei de mai sus.
Nu în ultimul rând, capitalizarea cooperativelor este un subiect care nu poate să lipsească din „meniul” viitoarelor fonduri pentru dezvoltare rurală, atât din
perspectiva accesului la investiții – propunem configurarea unei măsuri la care să
poată aplica exclusiv cooperativele agricole, cât și din cea a accesului la credite.
De asemenea, subliniem necesitatea profesionalizării instituțiilor descentralizate cu care cooperativele relaționează în mod uzual (ex. Registrul Oficiului Comerțului, Direcțiile Locale a Finanțelor Publice) în ceea ce privește particularitățile
acestei forme juridice de organizare a fermierilor, precum și constituirea unui registru electronic al cooperativelor agricole, care să reunească datele relevante privind acest sector.
II. Context
Una dintre marile provocări cu care se confruntă sectorul agricol la nivel european
o reprezintă creșterea numărului și varietății de întreprinderi agricole viabile și durabile din punct de vedere economic. În acest sens, cooperativele agricole pot fi considerate vehicule predilecte prin care agricultorii își unesc forțele, creează structuri
organizatorice care preiau funcțiile conexe producției, atât în amonte (finanțare,
creditare, achiziții input-uri etc), cât și în aval – în special prin comercializarea producției, ceea ce le asigură un viitor mai bun.
Un raport COPA COGECA2 din 2014 arăta că în Uniunea Europeană existau
peste 22 000 cooperative, cu o cifră de afaceri însumată de peste 347 miliarde de
euro.
În contrast, conform datelor culese de CRPE, în decembrie 2017 în România
erau înființate 1083 de cooperative agricole, din care doar jumătate depuseseră bilanț cu un an în urmă și care generează venituri de maxim 1-2% din valoarea producției agricole a respectivelor sectoare.
2
Raportul „Development of Agricultural Cooperatives in the EU 2014 report”, disponibil pe
site-ul www.copa-cogeca.eu
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Fig.1 Distribuția cooperativelor agricole
din România pe regiuni de dezvoltare –
anul 2016

Fig 2. Situația cooperativelor în ceea ce privește depunerea bilanțului – anul 2016

Din analizele noastre, în România sunt puține cooperative agricole sustenabile
economic în comparație cu numărul lor „pe hârtie”. De cele mai multe ori, acestea
întâmpină foarte multe greutăți încă de la înființare, iar dacă trec de această etapă,
nu reușesc să devină relevante din punct de vedere economic.
De aceea, începând cu 2012, Fundația Română-Americană (RAF) a venit în
sprijinul cooperativelor agricole punând efectiv umărul în constituirea a trei astfel
de entități. RAF a considerat că este nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare
în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când aceasta devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic. Sprijinul putea fi acordat
numai de organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică
rurală.
Astfel, s-a pilotat un model de sprijin individualizat furnizat pe durata a aproximativ trei ani fermierilor de către organizații cu expertiză în facilitare comunitară
și dezvoltare economică rurală. În continuare îl vom numi „modelul RAF”.
Acestea au fost premisele de la care a pornit, în 2012, programul „Dezvoltare
rurală prin antreprenoriat și asociere”, finanțat de RAF și implementat de Fundația
Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC București), Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
(CMSC Iași), Centrul Român de Politici Europene (CRPE) și Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED România).
Cooperativele care au beneficiat de asistență încă de la înființare au fost: 1)
Cooperativa Lunca Someșului Mic, 2) Cooperativa Legume de Vidra, 3) Cooperativa
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Miere de Câmpie și 4) Asociația de legume-fructe Prisăcani, care a primit sprijin
individualizat timp de 2 ani, însă nu s-a transformat într-o cooperativă activă economic și a ieșit din program.
III. Obiectivele studiului
În acest studiu, am dorit să aflăm care din „ingredientele” modelului RAF de înființare de cooperative sunt cele mai importante şi duc la dezvoltarea unei cooperative
de succes, ce alte tipologii de cooperative se pot întâlni în afara acestui model și
cum funcționează acestea, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă despre
ceea ce ar trebui să fie următorii pași către o politică publică pentru acest sector.
Pentru aceasta am formulat o Teorie a Schimbării (ToC), care a fost testată
empiric cu ajutorul analizei calitativ – comparative (QCA). Aceasta este o metodă
teoretică de analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile
necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor unui set de input-uri.
În România nu există până în acest moment niciun studiu de evaluare a programelor de formare de cooperative agricole. Sectorul acesta este în perioada incipientă, comparativ cu alte țări europene, iar studiile de până acum au avut o abordare pur descriptivă.
1. Prezentarea modelului RAF
Modelul prezentat în acest studiu se bazează pe experiența și rezultatele programului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” și explică etapele parcurse în
cadrul acestui proiect-pilot.
Concret, modelul urmează 2 faze, care la rândul lor au mai multe etape și activități: Faza 1: Planificarea înființării cooperativei agricole: 1) Analiza comunităților
și crearea unui profil al comunităților 2) Activități care sa duca la coagularea grupului, 3) Dezvoltarea unui plan de afaceri, 4) Înființarea cooperativei și Faza 2: Dezvoltarea grupului și a capitatului social din comunitate: 1) Acordarea de asistenta în
management şi marketing, creșterea capitalului social; 2) Asistență în stabilizarea
proceselor de management şi marketing.
Le vom detalia pe rând.
Prima etapă a modelului este analiza comunităților și crearea unui profil al comunității. În această etapă sunt analizate resursele locale din diferite zone ale țării
și sunt selectate câteva comunități după anumite criterii - contextul propice, capacitatea de producție, infrastructura, antecedente în ceea ce privește asocierea etc.
Informațiile sunt colectate pe baza rapoartelor existente și alte date oficiale,
dar și prin interviuri în profunzime în comunități și chestionare aplicate la nivel
local. Astfel, acest prim punct are ca rezultat: 1) o fișă cu date socio – economice
relevante despre zonă (informații asupra factorilor care favorizează asocierea) 2) o

VII. CONCEPTE / 623

listă de comunități locale în care există grupuri sau organizații ale fermierilor care
sunt interesate în a se angaja într-un demers de asociere în agricultură, 3) o listă de
persoane-resursă care vor fi implicate în faza ulterioară, de lucru în comunitate 4)
un plan de afaceri care va fi implementat în următorii 2-3 ani, 5) un plan de lucru
pentru următoarea fază.
Cea de-a doua etapă a primei faze este formarea grupului de inițiativă și facilitarea comunitară. Se selectează comunitățile în care se vor înființa cooperativele
agricole, se contactează instituțiile/ actorii locali și județeni relevanți pentru asociere și se organizează întâlniri cu reprezentanți ai autorității locale și actori locali
relevanți, cu producători agricoli. Se urmărește ca aceste comunități selectate să fie
informate despre oportunitatea de a se asocia și să aibă o șansă reală pentru asociere, comunitățile să fie pregătite pentru începerea demersului de asociere și să existe
un grup de inițiativă care are intenția de asociere și își asumă acest rol.
În următoarea etapă, ONG-urile facilitatoare organizează activități care să ducă
la coagularea grupului de inițiativă, iar rezultatul așteptat este ca acest grup să își
internalizeze cunoștințele despre ce presupune asocierea, să aibă o primă versiune
a unui plan de lucru și o strategie a structurii asociative. De asemenea, ONG-urile
lucrează cu grupurile de inițiativă la creionarea unui plan de afaceri pentru viitoarea cooperativă, care urmează a fi implementat în Faza 2 de asistență personalizată.
După această etapă, grupul de producători ar trebui să fie gata să semneze o
cerere de adeziune, iar structura asociativă să fie gata să capete un statut legal.
Următoarea etapă din faza 1 a modelului RAF este înființarea efectivă a cooperativei. ONG-urile sprijină viitoarea cooperativă la elaborarea tuturor documentelor necesare pentru depunerea actelor, oferă asistență în elaborarea planului de
afaceri, depunerea actelor și în elaborarea documentelor interne de funcționare,
inclusiv financiare. După această etapă, cooperativa agricolă înființată are o serie
de documente interne cu care poate lucra mai departe: plan de afaceri, fișa postului,
organigramă, regulament de ordine interioară, program de gestiune internă, listă
servicii etc.
Următoarea fază importantă a acestui model este dezvoltarea cooperativei și
a capitatului social, prin activități de marketing și asistență în management. Cu
ajutorul ONG-urilor, sunt rafinate documentele de lucru, se oferă asistență în implementarea planului de afaceri și asistență în dezvoltarea și implementarea proceselor de lucru și guvernanță internă.
Sunt organizate acțiuni care duc creșterea coeziunii grupului: întâlniri regulate, evenimente, team-building anual. După această etapă, membrii cooperativei
cunosc rolurile și responsabilitățile din cadrul cooperativei și vor fi dobândit cunoștințe în management și marketing, iar cooperativa are o echipă coezivă, care
comunică onest.
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O ultimă etapă implică activități de monitorizare și evaluare din partea ONGului facilitator și transferarea totală a funcțiilor pe care le-a avut facilitatorul către manager și conducerea cooperativei. ONG-ul asistă cooperativa la întâlnirile
cu agenții economici, iar cooperativa are cel puțin un contract comercial și poate
funcționa fără contribuția facilitatorului (ONG-ului). Cu alte cuvinte, cooperativa
este funcțională și sustenabilă.
Pornind de la acest model, am construit o schemă logică (în continuare denumită teoria schimbării), în care am descris procesul logic prin care se ajunge de la
activitățile din model - intervențiile organizațiilor facilitatoare - la rezultate așteptate – o cooperativă de succes. Această teorie a schimbării este reprezentată grafic
la pagina 9 – Figura 3.
2. Prezentarea Teoriei Schimbării
Pentru a consolida informațiile deținute și pentru a sistematiza rezultatele cercetării, am dezvoltat o teorie a schimbării care pleacă de la modelul de înființare și
dezvoltare de cooperative agricole pilotat de către organizațiile din consorțiul RAF.
Experiența de peste șase ani a experților CRPE în cercetări atât cantitative,
cât și calitative, privind specificitățile acestei forme de organizare în agricultură
a generat o înțelegere profundă a acestui sector, ceea ce ne-a permis formularea
următoarei premise:
O cooperativă agricolă de succes are (cumulativ) următoarele caracteristici:
A. generează valoare adăugată din punct de vedere economic pentru membrii
ei;
B. are o activitate economică relevantă (din punctual de vedere al vânzărilor,
profitului);
C. rezistă în timp (funcționează de ani);
D. are perspective de dezvoltare.
Din perspectiva noastră, pentru ca o cooperativă să fie de succes (denumit „rezultat pe termen lung” în QCA), trebuie îndeplinite câteva condiții (denumite
„rezultate pe termen mediu”):
1) Cooperativa să își desfășoare activitatea de zi cu zi fără probleme majore,
2) Membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei și să facă
învestiții în organizație,
3) Cooperativa să își vândă produsele prin contracte stabile și echitabile.
În continuare, disecăm cauzalitățile (denumite „rezultate pe termen scurt”)
pentru fiecare din aceste condiții. Astfel, pentru ca 1) activitatea de zi cu zi să se
desfășoare fără probleme, am considerat că trebuie îndeplinite la rândul lor următoarele premise:
1.1) grupul să fie coeziv,
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Fig. 3 Reprezentarea grafică a Teoriei Schimbării

1.2) managementul conflictelor să fie funcțional,
1.3) procedurile legale de constituire și dezvoltare să se desfășoare fără dificultăți și
1.4) standardele de calitate ale produselor să fie definite și respectate.
Pentru ca 2) membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei și
să facă investiții am considerat că este important ca
2.1) managementul conflictelor să fie funcțional,
2.2) grupul să fie coeziv și
2.3.) cooperativa să aibă o viziune și strategie.
De asemenea, pentru ca 3) organizația să vândă prin intermediul unor contracte stabile și echitabile, trebuie să existe
3.1) un manager de vânzări și cooperativa să fi avut o serie de
3.2) activități de marketing.
În viziunea noastră, crearea unei strategii a cooperativei survine din: training-urile și workshop-urile derulate de organizația facilitatoare cu membrii cooperatori, din activitățile de consiliere pe tot parcursul procesului de înființare și
dezvoltare a cooperativei, din furnizarea de către organizația facilitatoare de documente - tip pe care cooperativa le-a putut adapta nevoilor sale specifice și din
activitățile de creștere a coeziunii grupului.
Am considerat că procedurile legale de constituire și dezvoltare se desfășoară
fără dificultăți datorită activităților de consiliere furnizate de către organizația facilitatoare și furnizării de către aceasta a documentelor - tip pentru funcționare.
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De asemenea, credem că grupul ajunge să fie coeziv dacă există activități specifice de creștere a acestei coeziuni, precum și training-uri și workshop-uri pe teme
care au legătură cu creșterea capitalului social al grupului.
Am plecat de la premisa că managementul conflictelor este funcțional ca urmare a training-urilor și workshop-urilor derulate de organizația facilitatoare, precum
și a activităților de consiliere și creștere a coeziunii grupului.
Standardele de calitate ale produselor sunt definite și respectate ca urmare a
contractării unui manager de vânzări, dar și ca urmare a training-urilor și workshop-urilor.
IV. Metodologie
1. Selecția cazurilor și realizarea interviurilor
În studiu au fost cuprinse cele trei cooperative înființate prin programul RAF - Cooperativa Lunca Someșului Mic, Cooperativa Legume de Vidra, Cooperativa Miere
de Câmpie - și alte șase cooperative agricole „de control” – cooperative care, prin
caracteristicile lor, pot fi comparate cu cele înființate prin programul RAF: două
dintre acestea în domeniul apiculturii, patru în sectorul legume-fructe și toate înscriindu-se în categoria cooperativelor agricole de marketing a producției.
Cooperativele de control au fost selectate din baza de date a cooperativelor
agricole din România, actualizată de CRPE în septembrie 2017, conform criteriilor
de mai jos:
• Distanța față de oraș – distanța față de primul oraș cu activitate economică
relevantă să fie sub 40 km
• Numărul de membri - cooperativele să aibă maximum 16 membri
• Domeniul de activitate - cooperativele să fie din sectoarele legume-fructe și
apicultură
• Anii de vechime – cooperativele să fie înființate de minim 2 ani
Aceste criterii au fost stabilite din motive de comparabilitate cu cooperativele
din modelul RAF. Am dorit să aflăm parcursul unor cooperative cu caracteristici de
bază cât mai asemănătoare cu cele înființate prin modelul RAF, și pentru a putea
aplica analiza QCA, explicată la punctul 3 al acestei metodologii.
Într-o primă etapă, am contactat telefonic aproximativ 50 de cooperative agricole, care se potriveau criteriilor de analiză.
Dintre cele care ne-au răspuns la telefon, aproximativ 80% au spus că nu mai
funcționau sau existau doar pe hârtie, neavând activitate economică. Cele mai
multe motive menționate de reprezentanții cooperativelor au fost legate de lipsa încrederii între membrii cooperatori, probleme legate de lipsa contractelor de
vânzare pe cooperative și a implicării membrilor în activitatea de zi cu zi a cooperativei.
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Ulterior, cu ajutorul Asociației Naționale a Cooperativelor Agricole din România (COOP RO) am mai contactat aproximativ 40 de cooperative. Dintre acestea, o
parte nu se potriveau criteriilor și o parte au răspuns invitației noastre de a participa la studiu.
În total, în studiul de față au fost analizate 9 cooperative agricole, dintre care 6
au fost considerate de către cercetătorii CRPE ca fiind de succes, deoarece au îndeplinit cumulativ condițiile enumerate în prezentarea Teoriei Schimbării.
Au fost realizate interviuri în profunzime cu persoane de conducere și membri
ai celor nouă cooperative agricole din România. În total, au fost realizate 19 interviuri. Durata unui interviu a variat între o oră și o oră și jumătate. Ghidul de interviu
se poate consulta în ANEXA 1.
În analiza datelor am utilizat analiza calitativ – comparativă (QCA), care este
o metodă teoretică de analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care identifică
condițiile necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor unui set de input-uri.3
În cazul nostru, analiza QCA a testat empiric teoria schimbării.
2. Analiza QCA – Analiza calitativ-comparativă
Analiza calitativă-comparativă (QCA) este o metodă teoretică de analiză a datelor,
bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile necesare și suficiente pentru
atingerea rezultatelor unui programu (Schneider/Wagemann 2012). La baza analizei stau studiile de caz detaliate, care constau în evaluări ale fiecărei condiții de
succes și al fiecărui rezultat. Un proces de minimizare logică identifică combinațiile
de condiții dintre toate condițiile predefinite care sunt prezente în același timp ci
cu rezultatele. Aceste combinații sunt numite „căi către rezultat” (Schneider/Wagemann 2012, 330).
Termeni de specialitate QCA
condiții necesare
Acest lucru înseamnă că de fiecare dată când rezultatul respectiv este prezent, condiția necesară trebuie să fie și ea prezentă. În același timp, numai
prezența condiției necesare nu este, cel puțin în unele cazuri, suficientă
pentru ca rezultatul studiat să apară. Acest lucru înseamnă că pe lângă o
condiție necesară trebuie luate în considerare și alte condiții de succes, pentru a putea oferi o explicație comprehensivă pentru prezența unui rezultat.
De exemplu, ca o cooperativă să fie de succes, trebuie să existe coeziune în
grupul membrilor cooperatori. Dacă nu există coeziune, nu este de succes.
O „condiție necesară” trebuie să fie prezentă pentru ca un rezultat să fie
obținut
3

Schneider/Wagemann 2012, 330
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Condiții suficiente
„Condițiile suficiente” sunt suficiente de sine stătător pentru ca un rezultat să se producă. Aceasta înseamnă că întotdeauna când o condiție suficientă este prezentă, și rezultatul este prezent. Cu toate acestea, rezultatul poate fi prezent și când condiția suficientă nu este prezentă. În aceste
cazuri, alte condiții sau combinații de condiții sunt suficiente pentru ca
rezultatul respectiv să se producă.
De obicei, minimizarea logică conduce la un număr căi către rezultat. Aceste combinații de condiții reprezintă explicații alternative pentru ca rezultatul studiat să fie atins. Un caz anume poate ajunge la rezultat pe mai
multe dintre aceste căi.
căi paralele către rezultat
În mod tipic, QCA conduce la identificarea mai multor combinații de
condiții care sunt suficiente pentru ca rezultatul studiat să fie atins.
Așadar, prezența rezultatului într-un caz dat poate fi explicată adesea prin
câteva combinații de condiții. Aceste explicații paralele pentru un rezultat
dorit – o combinație de condiții suficiente pentru prezența rezultatului –
se vor numi „căi către rezultat”.
Pentru a putea identifica condițiile care conduc la o cooperativă de succes, a
fost elaborată o teorie a schimbării, reprezentată grafic în Figura 8. Teoria reconstruiește modul în care intervenția a urmărit atingerea impactului dorit prin intermediul rezultatelor pe termen lung obținute. Această teorie a schimbării este
detaliată la pagina 9 și este împărțită în:
– șase activități (training-uri și workshop-uri, activități de consiliere, documente tip pentru funcționare, activități de creștere a coeziunii grupului, manager
de vânzări contractat)
– cinci rezultate pe termen scurt (cooperativa are viziune și strategie, procedurile legale de constituire și dezvoltare se desfășoară fără dificultăți, grupul este
coeziv, comunicarea și managementul conflictelor sunt funcționale)
– trei rezultate pe termen mediu (activitatea de zi cu zi se desfășoară fără probleme, membrii cooperatori sunt implicați activ în viața cooperativei și fac investiții în cooperativă, cooperativa vinde prin contracte stabile și echitabile)
– un rezultat pe termen lung compus din patru sub-condiții (cooperativa generează valoarea adăugată din punct de vedere economic pentru membrii ei, cooperativa este profitabilă, cooperativa are perspective de dezvoltare, organizația este
sustenabilă)
Pentru a evalua fiecare cooperativă în raport cu fiecare rezultat pe termen scurt,
rezultat pe termen mediu şi rezultat pe termen lung, echipa a efectuat interviuri
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cu reprezentanții cooperativelor. Pentru fiecare cooperativă, a fost notat de către
echipa de cercetători gradul în care fiecare dintre aceste condiții au fost prezente.
În ce măsură au fost influențați membrii cooperativei de activitățile de creștere a
coeziunii grupului? În fiecare caz, echipa a ales una dintre cele patru punctaje pentru a evalua o anumită cooperativă: 0.00 (condiția nu este prezentă), 0.33 (condiția
este relativ prezentă), 0.66 (condiția este mai degrabă prezentă) sau 1.00 (condiția
este prezentă). Definițiile detaliate pentru fiecare dintre aceste punctaje și pentru
fiecare condiție se găsesc în Anexa 2.
Pentru fiecare rezultat imediat, rezultat pe termen mediu, precum și pentru
rezultatul pe termen lung, au fost stabilite reguli care au permis echipei de evaluare
să examineze fiecare dintre aceste aspecte pentru fiecare cooperativă bazându-se
pe aceleași criterii. Cu alte cuvinte, cu ajutorul QCA, teoria schimbării a fost testată
empiric. Prin această documentare transparentă a evaluărilor pentru fiecare caz
în parte, QCA oferă posibilitatea de a analiza rezultatele cu practicienii și ajută ca
cercetarea să fie replicabilă.
V. Prezentarea cazurilor
1. Cooperativele din cadrul modelului RAF
1.1. Cooperativa Agricolă „Lunca Someșului Mic”
Cooperativa Agricolă „Lunca Someșului Mic” a fost înființată în anul 2013 la inițiativa a 16 producători agricoli din bazinul legumicol Someșul Mic (comunele Apahida și Jucu) cu ajutorul Fundației Civitas pentru Societate Civilă – Filiala Cluj,
ca parte a programului – pilot „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”.
Proiectul a parcurs toate etapele modelului RAF descris mai sus – de la întâlnirile cu
grupul preliminar, vizite de studiu, teambuilding-uri și activități de creștere a coeziunii grupului, până la asistența în încheierea contractelor cu retailerii, dezvoltarea
pachetului de marketing, organizarea și extinderea logisticii, sprijin în depășirea
situațiilor conflictuale din cadrul grupului, până la retragerea din cooperativă după
3 ani a organizației facilitatoare. În acest moment cooperativa are 12 membri și 23
de membri afiliați și sprijină agricultorii în a-și vinde producția (legume din categoria vărzoase) unor lanţuri de hipermarket-uri. De la înființare, cooperativa a cunoscut o dezvoltare abruptă - în primii trei ani
și-a dublat cifra de afaceri de la un an la altul,
membrii au început să vândă o proporție din ce
în ce mai mare prin cooperativă (peste 70%), șiau triplat numărul de contracte cu retaileri, au
achiziționat propriul camion de transport marfă, au obținut o importantă certificare care va
permite cooperativei intrarea pe piețe externe
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etc. Printre planurile de viitor a cooperativei se numără deschiderea unui magazin
de desfacere propriu, construcția unui sediu, creșterea numărului de membri, creșterea suprafețelor de teren deținute, atragerea de finanțări UE pentru investiții în
depozitare și procesare.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
1.2. Cooperativa Agricolă „Legume de Vidra”
Cooperativa agricolă „Legume de Vidra” a fost
înființată tot în 2013 în comuna Vidra, județul
Ilfov, la inițiativa a 11 legumicultori în cadrul programului pilot al RAF și cu facilitarea Fundației
pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). În
acest caz, FDSC care însă nu a devenit ea însăși
membră a cooperativei. În cei 5 ani de existență, cooperativa a înregistrat o creștere
constantă, în ceea ce privește atât numărul de membri înregistrați (de la 11 la 15
membri), precum și vânzările și veniturile obținute (cifra de afaceri s-a triplat între
2014 și 2017). Cooperativa a încheiat rapid după înființare un contract de furnizare
legume proaspete cu un singur retailer mare (în vigoare), care preia aproximativ
90% din producția sa și care se implică și în procesul de cultivare – membrii folosesc doar semințe și tratamente furnizate de retailer, care urmărește toate etapele
producției. Un element de mare ajutor pentru membri a fost și stabilirea, inițial
prin proiectul RAF, a unui fond de rulment din care aceștia au posibilitatea de a lua
o sumă cu împrumut fără dobândă, pe rând, cu condiția să folosească suma exclusiv pentru dezvoltare, respectiv extinderea solariilor și să o înapoieze în 2 ani în 4
tranșe egale. Planurile de viitor ale cooperativei includ atragerea de noi membri,
asigurarea cerinței membrilor privind aprovizionarea cu input-uri, facilitarea dezvoltării lor profesionale, dar și deschiderea de magazine proprii în București.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
1.3. Cooperativa Agricolă „Miere de Câmpie”
Cooperativa Agricolă „Miere de Câmpie” a fost
înființată în 2014 după modelul RAF, în comuna Sic (județul Cluj). Cooperativa reunește 10
membri, dintre care 9 sunt apicultori din localități din Bazinul Fizeșului, cărora li s-a alăturat Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
– Filiala Cluj-Napoca, în calitate de consultant.
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Stupinele sunt amplasate în Bazinul Fizeșului, zonă protejată inclusă în rețeaua
Natura 2000. Cu ajutorul organizației facilitatoare, cooperativa a accesat fonduri
europene care i-au permis constituirea unei unități de ambalare. Cooperativa a
vândut deocamdată doar în târguri și magazine mici locale și vizează dezvoltarea
brandului propriu, contractarea cu retaileri și dezvoltarea canalelor de desfacere,
iar la momentul scrierii acestui raport era angrenată într-un proiect de dezvoltare
de lanțuri scurte, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 20142020.
2. Cooperativele de control
2.1. Cooperativa Agricolă A
Cooperativa agricolă A a fost înființată în 2016 și se ocupă cu cultivarea pepenilor. În acest moment se numără printre cei mai importanți producători din acest
sector din România. Cooperativa are opt membri cu vârste cuprinse între 29 și 35
ani - membri ai unei familii extinse, 12 angajați permanenți și în plus, în funcție de
nevoi, contractează și zilieri. Există departamente distincte de vânzări și juridic, iar
președintele, care este și inginer agronom, are un rol semnificativ în definirea standardelor de calitate și în activitățile de inovare ale cooperativei. Anterior, membrii
cultivau separat, însă le era dificil să păstreze relația comercială cu marii retaileri,
motiv pentru care au decis să se asocieze sub forma cooperativei. La momentul
actual, cooperativa cultivă 150 ha cu pepeni și 20 ha cu dovleac.
Relația dintre membri este foarte bună, dat fiind că aceasta este o afacere de
familie. De asemenea, faptul că toți membri aveau de la început disponibilități financiare comparabile și relativ însemnate a reprezentat un avantaj. Membrii cooperatori primesc un procent din vânzări, în funcție de aportul adus. Cooperativa
organizează periodic ședințe în scopul consultării și luării deciziilor. Până în prezent, cooperativa a întâmpinat dificultăți în privința accesării împrumuturilor. Cea
mai frecventă problemă pe care o evocă președintele este faptul că băncile nu au
dezvoltat produse de creditare potrivite specificului cooperativelor agricole și deci
sunt reticente în acordarea împrumuturilor.
Cooperativa Pogoanele are contracte cu marile rețele de supermarket-uri din
România, dar și cu două companii din Polonia pentru a vinde pepenii. Printre obiectivele de viitor ale cooperativei se numără creșterea capacității de producție, specializarea pe culturi bio, lansarea de produse inovative pe piață (au început să producă
pepeni în formă pătrată) și instituirea unui sistem mecanizat de recoltare a pepenilor (în prezent procesul este manual).
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
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2.2. Cooperativa Agricolă B
Cooperativa agricolă B este o cooperativă de apicultori și a fost înființată în urmă cu
trei ani și nu are încă o activitate economică fluidă – vânzările celor 9 membri prin
intermediul cooperativei fiind foarte scăzute în momentul de față.
Entitatea întâmpină în acest moment o serie de greutăți: lipsa de viziune pe
termen lung a membrilor, lipsa vânzărilor în comun, nevoia de investiții (ex. sistemele de ambalare). O altă problemă identificată de președintele cooperativei este
numărul crescut de apicultori amatori/neprofesioniști care practică apicultura ca
hobby, ceea ce limitează motivația și angajamentul acestora în materie de dezvoltare. Colaborarea cu marile rețele de magazine din România nu face parte oricum
din planurile de viitor ale cooperativei, pe fondul neîncrederii consumatorului că
mierea ar putea fi falsificată odată ajunsă pe rafturi. Au fost mediatizate numeroase
astfel de cazuri. Mai degrabă, membrii cooperatori doresc să se axeze pe vânzarea
mierii ca produs tradițional, în zonă. În prezent, mierea din cooperativă este ambalată în caserole pentru a fi vândută. Pe viitor, cooperativa intenționează să primească noi membri pentru a putea accesa fonduri din Programul Național Apicol
sau alte fonduri nerambursabile. Printre nevoile cele mai stringente se numără o
linie de îmbuteliere și o alta pentru procesarea cerii.
2.3. Cooperativa Agricolă C
Cooperativa Agricolă C a fost înființată în anul 1996. Dacă la început avea 15-20
membri, care au constituit fondul de dezvoltare și dotare inițial, numărul lor a crescut acum la 84. La momentul înființării, această formă de asociere nu era cunoscută în România, context în care cooperativa a beneficiat de sprijin inițial de la
statul japonez: informații de specialitate, organizare de întâlniri locale și regionale,
cooperare pe plan extern (cu Spania), schimb de bune practici. După încheierea
acestui proiect cooperativei i-a fost mai greu să evolueze. Aceasta funcționează pe
principiul „un om, un vot” și are un consiliu administrativ care coordonează activitatea. Momentan, pe fondul problemelor financiare, cooperativa nu are angajați.
Cooperativa are parteneriate cu trei firme care operează în calitate de intermediari,
iar cooperarea cu marii retaileri nu reprezintă o prioritate, fiind dificilă asigurarea
unei cantități constante de miere pentru aceștia.
Cele mai des întâlnite dificultăți la cooperativă sunt analizele costisitoare pentru stabilirea calității mierii, plata la timp către apicultori, asigurarea sortimentelor
variate de miere conforme cu cerințele pieței. Cu toate că apicultura beneficiază de
un plan de finanțare separat de restul ramurilor agriculturii, acest ajutor este parțial și uneori afectează cash-flow-ul apicultorului. O soluție identificată de președinte
ar fi constituirea unui fond de creditare pentru cooperative, cu o dobândă mai mică
decât cea a pieței.
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2.4. Cooperativa Agricolă D
Cooperativa Agricolă D este o afacere de familie, înființată în anul 2016. Pornind
de la ideea de a înființa o livadă, cei cinci membri au pus laolaltă 40 ha de pământ.
În prezent, cooperativa produce fructe și legume pe care le vinde în magazinul
propriu din sat și este în proces de a finaliza amenajarea unui iaz pentru pescuit
sportiv. Motorul funcționării și evoluției cooperativei este reprezentat de relația
bună dintre frați. Președintele este promotorul cooperativei și când vine vorba de
luarea deciziilor importante, acesta are ultimul cuvânt de spus. Fiecare membru al
cooperativei are un salariu stabil, iar la sfârșitul anului primește o bonificație, în
timp ce profitul se reinvestește. La momentul înființării, președintele a încercat
să coopereze (într-o primă fază prin preluarea producției) cu oamenii din regiune,
însă fără succes, motivul principal fiind nerespectarea contractului. Cooperativa are
patru angajați permanenți, responsabili, în principal, de culesul manual al fructelor. Atragerea noilor membri nu reprezintă o prioritate, dat fiind că cei mai mulți
dintre doritorii de până acum au fost atrași, conform spuselor președintelui, mai
mult de obținerea beneficiilor financiare decât de pasiunea pentru agricultură. O
altă dificultate cu care se confruntă cooperativa este accesarea fondurilor nerambursabile. Membrii au încercat o singură dată această variantă de finanțare, însă
au avut probleme cu consultantul care s-a ocupat de proiect și din acel moment au
decis că nu e o variantă benefică. În viitor, cooperativa urmărește să dezvolte un
brand propriu de produse din pește, să achiziționeze o linie de procesare (producția
de prune deshidratate, zmeură, căpșuni și cireșe congelate), precum și o linie de
sucuri naturale, compoturi și marmelade.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
2.5. Cooperativa Agricolă E
Cooperativa Agricolă E a fost înființată în anul 2015 și se ocupă, în principal, cu
producerea pepenilor și dovlecilor. Cooperativa are cinci membri de vârste diferite
(doi tineri de 30 ani, trei peste 50 ani) și a fost inițiată de un fost membru al unei
alte cooperative puternice din zonă, care s-a desprins din aceasta. Relația dintre
aceștia este bună – cei tineri aduc suflu nou și o viziune proaspătă, iar seniorii contrabalansează prin experiență și cunoștințe tehnice. Cooperativa a cumpărat o veche moară care urmează să fie amenajată pentru a servi drept depozit. În prezent,
cooperativa colaborează cu patru dintre marile lanțuri de supermarket-uri. Cooperativa se confruntă cu diverse probleme care îi îngreunează dezvoltarea, dintre
care cea mai pregnantă este lipsa forței de muncă - are doar un angajat - manager
financiar, gestionează greu birocrația legată de contractarea zilierilor.
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Pe viitor, cooperativa urmărește încheierea unui parteneriat cu un al cincilea
lanț de supermarket-uri, diversificarea producției prin cultivarea de gogoșari și
căpșuni, achiziționarea unor solarii pentru creșterea răsadului altoit pentru pepeni
și căpșuni, eventual pentru salată și ardei. În plus, cooperativa vizează arendarea
unor noi suprafețe și contractarea unui management exterior stabil.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
2.6. Cooperativa Agricolă F
Cooperativa Agricolă F a fost înființată în anul 2016 și produce cătină ecologică.
Cooperativa a devenit ea mai mare exploatație de cătină din Europa, iar mare parte
din succes se datorează certificării bio. Cooperativa are 15 membri, dintre care cinci
sunt membri fondatori. Ideea înființării cooperativei a apărut cu mult timp înainte
și a fost susținută în totalitate de președinte. Acesta a dat dovadă de tenacitate,
chiar dacă s-a confruntat la început cu o serie de impedimente, un exemplu fiind că
a mers de 16 ori la Registrul Comerțului pentru a înregistra cooperativa.
Președintele, împreună cu alți doi membri se ocupă de activitățile de vânzare și
de marketing, nefiind deocamdată remunerați pentru această muncă. Președintele
previzionează ca în 2019, dacă lucrurile continuă să meargă bine, să poată plăti
salarii din profitul cooperativei. Fiecare membru își cultivă terenul, iar cooperativa
are rolul de marketing și desfacere a producției. Investiția inițială a membrilor provine din alte surse de venit decât agricultura.
O condiție esențială pentru a intra în cooperativă este certificarea ecologică.
Membrii au beneficiat de subvenții pentru terenul și pentru plantațiile certificate ecologic. Cooperativa exportă camioane de cătină către fabrici de sucuri sau
de ulei din diverse țări europene care procesează cătina congelată și/sau uscată.
Cooperativa lucrează la promovare (etichete personalizate, website și pagină de
Facebook) și la crearea unei linii proprii de produse de tipul pudrei sau ceaiului
de cătină.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
VI. Rezultate. Condiții pentru succesul cooperativelor
Am plecat de la premisa că o cooperativă este una de succes - adică generează valoare adăugată din punct de vedere economic pentru membrii ei, este profitabilă, sustenabilă și are perspective de dezvoltare - dacă îndeplinește mai multe condiții, și
anume: 1) activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme majore, 2) membrii
cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei și să facă investiții în cooperativă și 3) cooperativa să vândă prin contracte stabile și echitabile.
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Fig. 4 Prezența rezultatelor pe termen mediu în cooperativele studiate

În două treimi din cooperativele studiate (Figura 4), condiția ca activitatea de
zi cu zi să se desfășoare fără probleme majore este prezentă. Aceste cooperative au
reușit să depășească dificultățile apărute, unele dintre ele cu ajutorul ONG-urilor
facilitatoare, altele datorită eforturilor unuia dintre membri. Totuși, există cooperative care întâmpină unele probleme, membrii cooperatori nu reușesc să lucreze
împreună pentru bunul mers al organizației. Acest lucru se întâmplă în o treime din
cooperativele aflate în prezenta cercetare.
Din analizele noastre, această condiție - activitatea de zi cu zi să se desfășoare
fără probleme majore - este necesară și suficientă ca o cooperativă să aibă succes.
Totuși, această condiție nu apare fără ca măcar una din celelalte două să fie prezentă: cooperativa să aibă contracte stabile cu mari retaileri sau membrii ei să se
implice activ și să facă investiții atunci când este nevoie.
„În cooperativa sunt mai multe probleme, una fiind lipsa de încredere a oamenilor în ce poate să le ofere această cooperativă. Nu vor să lucreze pentru ea
pentru că nu au avantaje deocamdată, nu vor să iasă din cooperativă pentru că
nu vor să renunțe a bunurile acumulate de cooperativă, prin proiectele europene. Nu pot fi excluși pentru că vin a treia oară la ședințe și își plătesc cotizația.
Sunt mulți membri balast.”
(Președinte asociație)
Jumătate din cooperativele cercetate au reușit să vândă prin contracte cu marii retaileri. Cele mai multe dintre acestea au manager de vânzări contractat care
se ocupă de relația cu comercianții. Totuși, sunt cooperative care, deși nu au un
manager de vânzări contractat, reușesc să aibă contracte mari. De exemplu, există
o cooperativă al cărei președinte este specializat în marketing și vânzări și care a
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obținut contracte în afara țării, fără să aibă funcție de manager de vânzări. La fel,
sunt cooperative care nu au reușit să contracteze mari retaileri, pe de o parte pentru că nu au reușit să negocieze un preț convenabil, pe de altă parte pentru că nu
pot îndeplini o constanță în producție și un standard de calitate al acestora.
„E imposibil acum să punem miere la borcane pentru supermarketuri la
cerințele actuale ale pieței. Cu prețul ăla nu putem să vindem miere simplă, fără
altele adăugate. Și noi preferăm să producem miere cum vrem. Aici în asociație
avem deja clienți care știu că vindem miere de calitate, am dat-o cadou inițial,
apoi au mai venit să cumpere.”
(Membru cooperativă)
O altă condiție pe care am considerat-o importantă în succesul unei cooperative este ca membrii ei să se implice activ în viața cooperativei și să facă investiții în
cooperativă atunci când este nevoie.
Toate cooperativele de succes au această condiție îndeplinită, ea nefiind totuși
o condiție suficientă pentru succes. Există o cooperativă care, deși membrii ei sunt
implicați, nu a reușit să devină sustenabili economic.
„Suntem oameni care am avut aceeași agendă. Vrem să creăm, vrem să
facem și am avut încredere. Dacă mă întrebi ce e mai important într-o cooperativă, ca în orice asociere, eu îți răspund că factorul uman. Și dacă omul cu care
lucrezi sunt oameni de calitate, care au aceeași agenda. Vorbim de la început.
Ce vrem să facem? Vrem să vindem. Şi înțelegem de la început ca asocierea este
cheia.”
(Președinte asociație)
„Aveam culturi separate, vindeam pe piața liberă și anual scădea cererea.
Și e greu de la an la an să lucrezi singur cu supermarket-urile. Nu te bagă în
seamă, ei vor un flux continuu. Apoi ne-am hotărât să ne unim, deși nu eram
prea hotărâți la început.”
(Președinte asociație)
Am plecat de la premisa că o cooperativă are o activitate de zi cu zi fluidă,
dacă îndeplinește mai multe condiții (Figura 5), și anume: 1) procedurile legale de
constituire și dezvoltare să se desfășoare fără dificultăți, 2) standardele de calitate să fie definite și respectate, 3) comunicarea și managementul conflictelor să fie
funcționale, și 4) grupul să fie coeziv. La fel, am considerat că membrii sunt implicați în activitatea de zi cu zi a cooperativei dacă 1) comunicarea și managementul
conflictelor sunt funcționale, 2) grupul este coeziv și 3) cooperativa are viziune și
strategie.
A treia condiție, cooperativa să aibă contracte stabile și echitabile, am definit-o
ca derivând direct din o serie de activități, pe care le vom detalia mai târziu: 1) activități de marketing, 2) activități care să ducă la coeziune grupului și 3) prezența
unui manager de vânzări contractat.
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Fig.5 Prezența rezultatelor pe termen scurt în cooperativele studiate.

Majoritatea cooperativelor au o viziune și o strategie scrise, care sunt cunoscute în organizație și se ține cont de linia acestora. În aproape toate cazurile, procedurile de constituire și dezvoltare s-au desfășurat fără dificultăți, dar au existat
situații în care membrii au fost puși la încercare de lipsa de cunoștințe în domeniu a
celor de care depindea înființarea cooperativei. La fel, cooperativelor le-a fost greu
să acceseze linii de finanțare deoarece creditorii nu aveau informații despre ceea ce
presupune o cooperativă agricolă.
”[La înființare] Am căutat notar. Nici notar nu am găsit, pentru că așa
ceva e ceva nou, nu avea nimeni chef să învețe ceva nou (...) m-am dus de 16 ori
la Registrul Comerțului până am reușit să o înființez, după care și statutul, și
actul constitutiv le-am făcut după lege, cum ne-am priceput noi și am reușit să
înființăm cooperativa.”
(Președinte asociație)
„Noi speram să ajungem cât mai sus, dacă se poate numărul 1. Mai e de
lucrat foarte mult. Vreau sa mă dezvolt în cooperativa, mai ales după ce am
investit acum. Mai e mult până recuperam investiția. Am încercat sa facem împrumut la banca la începutul anului, am fost la ING, dar nu au vrut ca nu au un
istoric cu CA, nici măcar nu au auzit de CA.”
(Președinte asociație)
Cele mai multe cooperative au standardele de calitate definite și respectate.
Rar se întâmplă să le fie refuzate produse de către retaileri, iar cooperatorii spun că,
de cele mai multe ori, motivele nu țin de calitatea produselor, ci de diverse strategii
ale retailerilor de a-și micșora pierderile.
„Acum, dacă este o varză stricată, tot merge înapoi, asta pe produsele
noastre. Dar dacă vine camionul din Polonia și jumate din produse sunt strica-
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te, acestea oricum rămân și se vând (…). Dar dacă la noi e ceva cu cartofii, ni-i
întorc imediat înapoi.”
(Manager de vânzări cooperativă)
O singură cooperativă a avut probleme legate de standardele de calitate, iar
acest lucru a fost cauzat de acceptarea produselor de la producători care nu sunt
membri în cooperativă.
„Am fost păcăliți la un moment dat de cineva, ne-a dat miere în care a
folosit antibiotice, apoi Spania ne-a refuzat o parte din lot, a trebuit să refacem analizele în Germania pe lot și sunt foarte costisitoare. Acest lucru ne-a
cam scos din circuit, e vorba despre încrederea partenerului. Mierea aceea a fost
de la cineva din exteriorul cooperativei. Noi ne angajăm, inclusiv în statut, că
respectăm standardele, se poate ajunge inclusiv la excluderea din cooperativă.”
(Membru cooperativă)
Condiția ca organizațiile să aibă o comunicare bună, iar managementul conflictelor să fie funcțional este îndeplinită în o treime dintre cazurile studiate. În
general, cooperativele reușesc să își rezolve conflictele interne, inerente în orice
organizație. Există și cooperative în care acest lucru nu a putut fi îndeplinit. De
exemplu, o cooperativă în care membrii nu reușesc să se pună de acord atunci când
au de făcut diverse activități în interiorul organizației, fiecare rămânând cu impresia că muncește mai mult decât colegii săi. Din acest motiv, multe dintre activitățile
importante pentru bunul mers al cooperativei rămân neîndeplinite.
Totuși, condiția ca grupul să fie coeziv este îndeplinită în mai mult de o treime
din cooperative. Cele în care această condiție nu este îndeplinită sau este îndeplinită parțial sunt cooperativele care nu au reușit să ajungă la succes.

Fig.6 Prezența activităților în cooperativele studiate.
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Modelul RAF a presupus o serie de activități care să ajute la înființarea dezvoltarea cooperativelor agricole. Cele mai importante dintre ele se referă la training-uri și workshop-uri pentru membrii cooperativei, la activități de consiliere, la
livrarea de documente care să ajute membrii cooperativelor să treacă mai ușor peste
chestiunile birocratice, activități de marketing, prezența unui manager de vânzări
contractat și implicat în cooperativă și activități de creștere a coeziunii grupului.
Din analizele noastre, o activitate importantă ține de prezența unui manager
de vânzări plătit și implicat. Această condiție este prezentă în trei din nouă cooperative studiate (33%), și toate trei sunt de succes.
În toate cele trei organizații, managerul de vânzări este implicat în negocierile cu retailerii/ clienții, urmărește planul de afaceri al cooperativei, coordonează
fluxul de produse care urmează a fi livrate, moderează eventualele discuții apărute
între membri etc. Există două modele de a avea un manager de vânzări. Unul este
ca managerul să fie din exteriorul cooperativei, simplu angajat, fără a fi implicat în
alt mod în viața cooperativei, iar al doilea model este ca managerul de vânzări să fie
și producător, membru cu drepturi egale. Din analizele noastre, ambele modele au
dus la rezultate bune.
”– Dumneavoastră afirmați că fermierii obișnuiți nu au nicio șansă sa facă
o cooperativă fără un manager de vânzări?
– Nicio șansă. O spun asumat și o recunosc public. Vine clientul și tu vrei
să vinzi cu tirul. Am primit un contract la un moment dat (...) voia inclusiv
controlul subcontractorilor mei. Dacă semnam contractul ăla nu puteam să îmi
schimb subcontractorii fără avizul lui. Cea mai mică greșeală se plătește. (...)
Vorbim de două lucruri diferite. Business [cu manager de vânzări] sau supraviețuire [fără manager de vânzări].”
(Președinte cooperativă)
O altă activitate importantă este cea de marketing. Multe dintre cooperativele
care au avut succes cele care au investit în activități de marketing, cum ar fi website,
prezența în social media, filmări cu drona, pliante, filme de prezentare a cooperativei, prezența la întâlniri cu retaileri etc.
De asemenea, coeziunea grupului este foarte importantă atunci când oamenii
trebuie să lucreze împreună pentru un bine comun. În modelul RAF, membrii cooperativelor au organizat team-building-uri anual, dar au existat acțiuni de creștere
a coeziunii grupului și la cooperativele din programului RAF de înființare de cooperative – în unele dintre ele, membrii sunt rude și își petrec vacanțele împreună.
Alte activități din modelul RAF sunt training-urile și workshop-urile, prezența
documentelor tip pentru funcționare și alte activități de consiliere. Acestea au fost
prezente mai degrabă în cazul cooperativelor înființate prin programul RAF și mai
puțin în cazul cooperativelor de control. Din analizele noastre, prezența acestor ac-
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tivități nu au fost esențială pentru producerea rezultatului așteptat – o cooperativă
de succes.
Căi către succesul cooperativelor
În acest studiu, am dorit să aflăm dacă modelul RAF de înființare de cooperative
este unul bun, care merită replicat și ce alte modele de succes se pot întâlni în afara
modelului RAF, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă despre ceea ce ar
trebui să fie următorii pași către o politică publică pentru acest sector.
Analiza QCA a demonstrat că modelul RAF este unul care conduce la crearea
unor cooperative de succes, atunci când etapele lui importante sunt îndeplinite.
De asemenea, datele ne arată și cât de greu este pentru o cooperativă agricolă din
România să se înființeze, dezvolte și mai ales să ajungă la succes, dacă nu are niciun
fel de consiliere sau ajutor din exterior.
Am plecat de la premisa că o cooperativă este de succes atunci când sunt îndeplinite câteva condiții, și anume: 1) activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără
probleme majore, 2) membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei
și să facă investiții în cooperativă și 3) cooperativa să vândă prin contracte stabile
și echitabile.
O condiție suficientă ca o cooperativă să ajungă la succes (definit ca valoare
adăugată din punct de vedere economic pentru membrii ei, profitabilitate, sustenabilitate și cu perspective de dezvoltare) este ca aceasta să aibă contracte stabile și
echitabile. Dar această condiție nu este neapărat necesară, întrucât din datele noastre reiese că „în natură” o cooperativă poate ajunge la succes și altfel. De exemplu,
în unul din cazurile de control cuprinse în cercetare, cooperativa își vinde produsele
în propriul magazin de desfacere. În viziunea noastră, aceasta vine și cu avantajul
de a nu depinde de retaileri mari, dar și cu dezavantajul că, nefiind obligați, nu își
dezvoltă competențele necesare pentru a încheia și onora contracte cu marile lanțuri de retail, care profesionalizează cooperativele.
Implicarea activă a membrilor în viața de zi cu zi a cooperativei este o condiție
fără de care nu se poate ajunge la succes. Iar ultima condiție, ca activitatea de zi cu
zi să se desfășoare fără probleme majore este o condiție necesară și suficientă ca o
cooperativă să fie de succes. De altfel, această condiție nu se poate îndeplini fără ca
grupul să fie coeziv și fără să existe comunicare și un management al conflictelor
funcțional. Cu alte cuvinte, trebuie ca membrii să fie și ei implicați în viața de zi cu
zi a cooperativei.
Teoria schimbării arată că, pentru a ajunge a avea contracte stabile și echitabile, cooperativa trebuie să aibă activități de marketing, grupul să fie coeziv (pentru
a putea lucra împreună) și să existe un manager de vânzări contractat. Rezultatele
QCA confirmă că este nevoie de aceste elemente pentru ca o cooperativă să aibă
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contracte. Totuși, două cooperative au reușit să aibă contracte și fără manager de
vânzări plătit. Acestea au găsit alte soluții echivalente, dar nereplicabile la nivel
național, care au suplinit această condiție – două cooperative din grupul de control
fiind în situația de a avea în rândul membrilor cooperatori oameni de marketing
și vânzări care au îndeplinit funcția unui manager, dar fără să și-o asume oficial.
Succesul acestor cooperative a depins de un singur membru care a funcționat ca o
locomotivă a organizației.
Datele QCA mai arată și că toate cele 6 cooperative considerate de succes au îndeplinit condiția ca membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei
și să facă investiții în cooperativă.
Totuși, există o cooperativă care chiar dacă a îndeplinit această condiție și în
plus a primit sprijin din exterior prin intermediul programului JICA4, cu toate acestea nu a ajuns la succes economic. De aceea, spunem că această condiție este necesară, dar nu și suficientă pentru succes.
Pentru ca o cooperativă să aibă viziune și strategie, condițiile cele mai importante de îndeplinit sunt ca membrii cooperatori să fie coezivi, dar și să fi trecut prin
activități de consiliere, training-uri și workshop-uri, sau alternativ, pentru cei care
nu au fost înființați pe modelul RAF, să fi avut activități de marketing.
Procedurile legale de constituire și dezvoltare s-au desfășurat fără dificultăți
în toate cooperativele agricole studiate. Totuși, pentru cooperativele care nu au
primit sprijin extern, a fost mult mai greu să treacă de această etapă.
De asemenea, cele mai multe cooperative au devenit coezive cu ajutorul organizațiilor facilitatoare, prin training-uri și workshop-uri, dar și prin activități care
dus la creșterea coeziunii grupului, de exemplu team-building-uri.
La o parte dintre ele, coeziunea derivă direct din faptul că membrii cooperativei agricole sunt familie. O singură excepție am găsit în acest pattern, o cooperativă
ai căror membri nu au trecut prin training-uri sau team-building-uri, dar această
cooperativă este formată din oameni cu experiență în business care vin la pachet cu
înțelegerea funcționării unei organizații, sunt mult mai dispuși să negocieze și să
comunice pentru un scop comun – vânzarea produselor. Tot această cooperativă a
reușit un management al conflictelor funcțional, pe aceleași considerente.
Aproape toate cooperativele cuprinse în studiu au reușit să își definească și să
respecte standarde de calitate ale produselor și în afara modelului RAF, în interiorul acestora fiind oameni care au experiență de marketing și de vânzări, știind că
fără standarde de calitate, cooperativa nu își poate desfășura activitatea de zi cu zi.
4
În 2002, Agenția Națională de Consultanță Agricolă (ANCA) a început un program de instruire a producătorilor agricoli, cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internaționala (JICA),
pentru a stimula crearea de cooperative în opt județe ale țării. Până în 2008 prin acest program s-a
sprijinit înființarea a 127 cooperative agricole. Nu există date referitoare la câte din aceste cooperative
au supraviețuit până azi.
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De asemenea, analiza QCA a revelat că pentru cooperativele care au fost înființate prin modelul RAF, a fost decisivă prezența unui manager de vânzări implicat.
Celelalte cooperative, care nu au avut sprijin din partea unei organizații facilitatoare, au fost nevoite să găsească soluții alternative ca să poată ajunge la succes: fie
au avut un om de marketing sau de vânzări în interiorul cooperativei care a putut
să suplinească absența unui manager de vânzări plătit, fie au pornit ca afacere de
familie, toți membrii ei fiind frați sau rude foarte apropiate, rezolvând în acest fel o
altă condiție necesară în succesul unei cooperative – grupul să fie coeziv.
În concluzie, analiza QCA ne arată mai multe căi care au dus la succesul unei
cooperative:
1) Prima cale este cea a modelului RAF și arată care sunt elementele cele mai
importante din model, cele care duc la succesul unei cooperative. Acestea sunt activitățile de creștere a coeziunii grupului, cele de marketing și contractarea unui
manager de vânzări. Cele trei elemente trebuie să fie prezente în același timp în
procesul de dezvoltare a cooperativei pentru ca aceasta să ajungă la succes, iar singura abordare posibilă în care toate aceste „ingrediente” se pot regăsi împreună
este asistența individualizată pentru fiecare organizație în parte.
2) A doua şi 3) a treia cale sunt alternativele pe care le-au găsit celelalte cooperative, care nu au trecut prin etapele modelului RAF de înființare, și care au fost
nevoite sa recurgă la artificii pentru a ajunge la un succes pe care echipa de proiect
îl consideră nereplicabil la scară largă, națională. Aceste cooperative au găsit soluții
proprii pentru a compensa condițiile de mai sus, care țin de cele mai multe ori fie
de prezența unui om-motor în organizație, de care depinde totul, fie de un context
socio-familial favorabil, dar care nu poate fi replicat prin acțiuni obiective.
Practic, a doua și a treia cale au fost generate prin găsirea unor echivalente
funcționale ad-hoc la elementele primei căi. Consideram că acestea nu pot fi replicate la nivel larg și nu pot fi integrate într-o politică publică, ci arată mai degrabă
cât de dependentă poate fi formarea și dezvoltarea unei cooperative agricole de
contexte favorabile, care nu țin de procese premeditate și controlabile pe care le-ar
descrie implementarea unei politici publice coerente.
O cooperativă agricolă poate urma mai multe căi de succes. De exemplu, dacă
într-o cooperativă care nu a primit consiliere sunt prezente și activități de coeziune
a grupului, și activități de marketing, atunci ea a găsit două căi de succes – Calea 2
și Calea 3.
Prima cale, cea care este apropiată de modelul RAF, a fost urmată de 3 cooperative: 2 cooperative înființate prin programul RAF și o alta care nu a primit sprijin
individualizat din partea unei organizații, dar a îndeplinit simultan toate cele trei
condiții care duc la succes: au avut activități de coeziune a grupului (membrii aceste
cooperative sunt rude și își petrec vacanțele împreună), au un manager de vânzări
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Cum se citește Diagrama
Diagrama oferă toate căile care duc la rezultatul studiat. Aceste căi reprezintă modalități
paralele prin care cooperativele agricole din eșantionul nostru au atins rezultatul – acela de
a fi de succes. Acestea sunt numerotate și fiecare este descrisă într-un rând separat.
Cele trei coloane din partea dreaptă a diagramei cu fundal verde informează despre rezultatul studiului, replicabilitatea sa pe plan național și despre numărul de cooperative care
au ajuns la rezultatul respectiv pe calea respectivă. Semnul plus din prima dintre cele două
coloane verzi indică faptul că a fost analizată prezența rezultatului - succesul.
Coloanele cu fundal portocaliu de la mijlocul diagramei reprezintă condițiile care au fost
utilizate în analiză. Un plus în coloana unei condiții înseamnă că respectiva condiție trebuie să fie prezentă astfel încât calea să conducă la rezultat. Un minus înseamnă că acea cale
duce la rezultat chiar și atunci când condiția nu este prezentă. Dacă unul dintre rânduri nu
conține nici plus, nici minus în coloana care aparține unei condiții, înseamnă că respectiva
condiție nu este relevantă pentru calea respectivă către rezultat.
De exemplu, primul rând din diagramă indică faptul că 3 din 6 cooperative de succes au
obținut rezultatul pentru că în procesul lor de înființare și dezvoltare au fost prezente activități de marketing, de creștere a coeziunii grupului și un manager de vânzări contractat.

plătit și membru al cooperativei în același timp – pe modelul cooperativei Legume
de Vidra – și au investit în activități de marketing (de exemplu, filmări cu drona,
social media, propuneri de produse noi în supermarketuri etc)
A doua cale alternativă s-a potrivit în trei cazuri de cooperative care nu au avut
sprijin din partea unei organizații facilitatoare, ci au reușit să ajungă la succes fiind
uniți. De exemplu, aceștia au reușit să aibă contracte stabile mergând împreună la
negocierile cu retailerii, suplinind astfel prezenta unui manager de vânzări.
A treia cale alternativă arată că, chiar dacă nu investești neapărat în coeziunea
grupului, dar marketingul cooperativei este foarte bun, aceasta duce la o cooperati-
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vă de succes. De exemplu, o cooperativă formată din oameni de afaceri cu un scop
comun, care nu desfășoară activități de creștere a coeziunii grupului, dar care se
preocupă foarte mult de marketing, ceea ce duce la vânzări.
VII. Concluzii și recomandări
În concluzie, această evaluare calitativ – comparativă a validat modelul de înființare
și dezvoltare a cooperativelor agricole testat în cadrul programului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” și a identificat cele trei elemente esențiale ale
intervenției, a căror prezență concomitentă conduce la crearea unor cooperative de
succes: activitățile de creștere a coeziunii grupului, cele de marketing și contractarea unui manager de vânzări.
De asemenea, prin intervievarea altor șase cooperative cu caracteristici similare, dar din afara modelului, studiul a identificat și alte echivalente funcționale ale
acestor elemente (relațiile de rudenie, competențe deja existente și leadership-ul
unor membri),care conduc la cooperative funcționale, însă care țin prea mult de
context pentru a putea fi considerate ca fiind replicabile la scară largă.
Agricultura și fermierii mici și mijlocii din România au în continuare nevoie
de asociere, dar nu doar pe hârtie și nu doar în contexte subiective, familiale ci în
cooperative agricole construite pe principii obiective, care să internalizeze mecanismele de guvernanță specifice acestor forme de organizare care susțin de secole fermierii din țările vestice – asociere voluntară și deschisă, control democratic,
transparență, preocupare pentru comunitate etc.
Acest tip de cooperative pot fi constituite doar prin inițiative și politici publice
care să informeze, consilieze și susțină marea masă de agricultori mici și mijlocii
din România să se asocieze, prin procese de tipul celor experimentate prin modelul
RAF și nu bazându-ne pe conjuncturi particulare în comunități – existența unor
baze de comunicare și încredere în cadrul familiilor – sau pe fermieri - lideri care să
însumeze o serie de calități și competențe și care au capacitatea să coaguleze cooperativa în jurul lor, pe ideea „omul sfințește locul”.
Astfel, considerăm că cele două căi alternative spre succes care au reieșit din
analiza QCA sunt nereplicable la nivel de politică publică, în actualul context de
sub-dezvoltare cantitativă și calitativă a sectorului cooperativelor agricole din România. Acestea sunt puține (chiar dacă numeric s-au înregistrat câteva sute în ultimii ani, pe fondul prioritizării la finanțare în PNDR 2014-2020), covârșitoarea lor
majoritate nu funcționează în realitate și au nevoie de sprijin pe multiple paliere.
Din cele nouă interviuri realizate, în afară de elementele necesare analizei QCA,
au reieșit și alte concluzii și recomandări de politici publice, care pot fi încadrate pe
două paliere: de finanțat prin fonduri europene sau măsuri care țin de MADR și de
organizațiile reprezentative ale sectorului.

VII. CONCEPTE / 645

1. Astfel, în viitorul Plan Strategic Național privind Politica Agricolă Comună
post-2020 sprijinul pentru dezvoltarea cantitativă și calitativă a sectorului cooperativelor agricole trebuie să fie menținut și aprofundat astfel:
• Este nevoie în continuare de investiții în proiecte de creare de cooperative
agricole prin asistență individualizată care să cuprindă, după cum am demonstrat,
minim cele 3 elemente care au reieșit din analiza QCA ca fiind esențiale pentru
dezvoltarea unei cooperative de succes: stimularea capitalului social în rândul
membrilor cooperativei prin activități de creștere a coeziunii grupului, activități de
marketing și sprijin pentru cooperative în desfacerea producției, contractarea unui
manager de vânzări;
• Cooperativele au nevoie de capitalizare – au nevoie să acceseze o sub-măsură
de investiții dedicată și calibrată pe specificul lor; șapte din cele nouă cooperative
descrise la capitolul V au menționat obiective de achiziții și investiții în active fizice
în viitorul apropiat și mediu.
• Cooperativele deja înființate sau asociațiile agricole care vor să se transforme în cooperative, care nu reușesc să intre pe piață cu produse / să încheie contracte satisfăcătoare cu marile lanțuri de retail / să depășească anumite conflicte sau
blocaje interne etc. ar trebui să poată accesa o sub-măsură de consiliere dedicată
strict cooperativelor, prin care să-și procure din piață expertiza de care au nevoie.
Aceasta a fost o idee evocată în capitul V în poveștile cooperativelor privind încercările lor de accesare de fonduri europene, blocaje ce țin de fiscalitate, relația cu
marile lanțuri de retail etc
• Cooperativele au nevoie de un fond de creditare dedicat – conform interviurilor derulate în scopul acestui studiu, cooperativele au probleme în a accesa împrumuturi (de obicei credite-punte pentru acoperirea nevoii de cash-flow a membrilor)
întrucât băncile sunt reticente în acordarea împrumuturilor acestei forme de organizare hibride şi noi în peisajul capitalismului românesc. Acestea nu înțeleg încă ce
este și cum funcționează o cooperativă agricolă și nu au dezvoltat încă produse de
creditare care să se plieze pe specificul cooperativelor agricole. Fondurile europene
pentru agricultură și dezvoltare rurală pot constitui un stimulent în apropierea reciprocă a celor două sectoare;
2. De asemenea, am identificat și alte măsuri importante (care țin de MADR
și organizațiile reprezentative ale sectorului) pentru dezvoltarea sectorului cooperativelor agricole și din afara ariei de cuprindere a fondurilor europene:
• Instituțiile publice relevante pentru activitatea cooperativelor agricole, cu
care acestea interacționează (ex. Registrul Oficiului Comerțului, Direcțiile Locale
a Finanțelor Publice) trebuie să primească informațiile relevante cu privire la legislația care descrie funcționarea acestui tip de entitate economică, să poată să le
ofere serviciile publice la calitatea corespunzătoare. Cooperativele intervievate au
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identificat această nevoie, ca urmare a interacțiunii cu funcționari publici care nu
știau „cu ce se mănâncă” forma juridică și au îngreunat procesul de constituire,
recuperare a unor taxe de către cooperativă etc. Astfel, considerăm că este necesară
implementarea de către MADR și/sau alți factori interesați a unei campanii de informare cu privire la cooperative agricole în rândul instituțiilor relevante;
• De asemenea, susținem propunerea COOP RO de constituire a unui Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România (electronic), administrat de
MADR în baza datelor și informațiilor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru facilitarea accesului la date relevante despre acest sector
atât de către instituțiile publice relevante, cât și de către societatea civilă.

Analiză comparativă privind eficiența valorificării
terenurilor: arendare sau asociere?
Ionuț Laurențiu Petre

În economiile moderne, agricultura, în pofida evoluției tehnologiilor și a societății, continuă să joace roluri-cheie și să devină un instrument major în proiectarea
creșterii economice și asigurarea bunăstării sociale. În ciuda tendințelor recente ale
evoluției și transformărilor sectoriale ale structurilor economice, agricultura mobilizează resurse umane, financiare și materiale importante atât la nivel național,
cât și rural. În acest context, principala resursă agricolă, respectiv resursa funciară,
a atras numeroase interese atât din partea investitorilor, naționali, cât și internaționali, iar populația rurală este profund dependentă de această resursă. Terenul
devine cel mai determinant factor agricol atât în economiile în tranziție, cât și în
cele bine dezvoltate și rămâne un factor diferenția l în elaborarea productivității
interne.1
În România, reforma funciară postsocialistă a marcat începutul unei serii de
transformări în structura proprietății. Până în 2005, aproape 95% din terenuri au
fost folosite în ferme individuale, comparativ cu numai 9% în 1990, la începutul
tranziției.2
Pentru România, problema proprietății terenurilor este considerată vulnerabilitate agricolă din cel puțin două perspective. Prima se referă la fragmentarea
terenurilor, cu consecințe devastatoare asupra productivității agricole, declanșând
impacturi sociale, politice și economice dăunătoare. Cea de-a doua perspectivă, care
a fost mai vizibilă începând cu 2014, se referă la înstrăinarea terenurilor.3
Potrivit articolului 1836 din Codul Civil, proprietățile, respectiv bunurile agricole ce se pot da în arendă sunt următoarele:
Ciutacu Constantin, Chivu Luminița, Andrei Jean Vasile, (2017), Land grabbing: A review of extent and possible consequences in Romania, Land Use Policy, Vol. 62, pp.143-150
2
Georgeta Vidican, (2009), Assessing land reallocation decisions during transition in Romania, Land
Use Policy, Vol. 26 (4), pp.1080-1089
3
Petrescu-Mag, R.M., Petrescu, D.C., Petrescu-Mag, I.V, (2017), Where to land fragmentation–
land grabbing in Romania? The place of negotiation in reaching win–win community-based solutions, Land
Use Policy, Vol. 64
1

648 / Caiet documentar 4 Agricultura

– „terenurile cu destinație agricolă, și anume terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei și
duzi, pășunile împădurite, terenurile ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice,
amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice, platformele și
spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive
care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă”;
– „animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte asemenea bunuri
destinate exploatării agricole”.4
În vederea arendării bunurilor agricole, procesul se realizează printr-un contract, încheiat între cele două parți (pe de-o parte „arendatorul”, cel ce transmite
bunurile – terenul sau animalele, iar pe cealaltă parte „arendașul” ce exploatează
aceste bunuri pe o perioadă prestabilită prin acest act, în schimbul arendei).
În ceea ce privește motivele pentru care proprietarii acestor bunuri (terenuri)
optează pentru a le da în arendă pot fi: starea de sănătate a acestora (una precară)
coroborată cu vârsta înaintată, lipsa tehnicilor și tehnologiilor moderne privind
prelucrarea terenului, nivelul destul de redus de informare, dar și dificultăți în obținerea unei producții eficiente din punct de vedere economic.
Ținând cont de varietatea legăturilor ce ar putea să se stabilească în mediul
intern din agricultură, și nu numai, se pot evidenția mai multe relații de asociere. Potrivit legislației în vigoare se pot distinge următoarele feluri de forme asociative: asociații (L246/2005); societăți agricole și alte forme de asociere în agricultură
(L36/1991); cooperative agricole (L566/2004).5
Conform articolului 4 al legii 246 din iulie 2005 ce face referire la asociații și
fundații, se precizează următoarele:
„Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe
baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială,
cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.”6
Astfel, prezentând cele două modalități de exploatare a terenurilor se va evalua
din punct de vedere economic, eficiența și rentabilitatea fiecărei metode, dar se
va analiza și comparativ evidențiindu-se punctele forte și slabe ale fiecăreia dintre
aceste două posibilități.
4
Legea 287/2009 – Codul Civil, art. 1836 - https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-1836-bunuri-ce-pot-fi-arendate-reguli-particulare-in-materia-arendarii-contractul-de-locatiune
5  
Agrointeligenta, (2015), Forme de asociere în agricultură - https://agrointel.ro/30457/forme-de-asociere-in-agricultura-grupul-de-producatori-societatea-agricola-asociatia-si-cooperativa/
6
Legea 246/2005 - https://lege5.ro/Gratuit/gy4tenby/legea-nr-246-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii
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Metodologie
Analiza comparativă privind eficiența modului de exploatare a unei suprafețe
de teren agricol presupune stabilirea dimensiunii medie a unei ferme din România,
pentru care se vor efectua calculele aferente rentabilității și fezabilității metodelor de prelucrare a terenului. Astfel, pentru determinarea dimensiunii medii a unei
exploatații se va analiza atât numărul de ferme existente la nivel național, cât și
suprafața agricolă a României.
În urma determinării bazei de calcul (suprafața medie a unei exploatații) se vor
determina indicatorii de efort și efect pe care îi va înregistra fiecare modalitate de
exploatare a terenului (arendare și asociere), determinându-se atât costurile, cât și
veniturile, pentru ca, ulterior să se poate determina nivelul de profitabilitate.
În finalul analizei se vor evalua în antiteză avantajele și dezavantajele fiecărei
modalitate de exploatare a terenului pentru a putea determina cu exactitate care
dintre aceasta ar fi cea mai potrivită pentru sectorul agricol românesc.
Rezultate
În România, potrivit Anchetei Structurale din Agricultură (ASA 2016)7, realizată de către Institutul Național de Statistică, circa 1,8 milioane de exploatații agricole
dețin între 0,1 și 1 hectar de teren agricol, iar 95% dintre acestea sunt exploatații de
subzistență, peste 50% din producția obținută de acestea fiind pentru autoconsum.
În vederea stabilirii bazei generale de calcul pentru ambele feluri de valorificare
a terenului agricol se va determina dimensiunea medie a fermei la nivel național
prin raportarea suprafeței agricole, înregistrată în sursa de mai sus menționată, la
numărul total de exploatații înregistrate în această ultimă anchetă din agricultură.
Astfel, conform ASA 2016, suprafața agricolă utilizată (SAU) măsura, la nivel
național, circa 13,879 milioane de hectare. Pe teritoriul României, se înregistrau în
aceeași perioadă circa 3,422 milioane de exploatații (gospodării) agricole. Realizând
un simplu raport între acești doi indicatori se poate determina dimensiunea medie
a unei ferme din România, ce măsoară circa 4 hectare de teren (4,055 hectare).
Pentru a putea avea termen de comparație se va realiza o analiză a dimensiunii
medii naționale a fermei din țările membre al Uniunii Europene, pentru a putea
observa cu exactitate poziția României, dar și nivelul la care ar putea sau ar trebui
să ajungă.
Analizând datele oficiale privind Uniunea Europeană, respectiv baza de date
Eurostat8, în mod similar cu calculația prezentată anterior, prin raportarea suprafeței agricole utilizată a fiecărei țări, la numărul de exploatații deținute s-a determiAncheta Structurală din Agricultură -2016- http://www.insse.ro/cms/ro/content/ancheta-structurală-în-agricultură-2016-rezultate-finale
8
Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
7
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nat mărimea medie a exploatației în fiecare stat al Uniunii Europene, cu mențiunea
că, cele mai recente date pentru toate statele membre au fost din anul 2013.
-hectare/exploatație-

Figura 1 Mărimea medie a unei exploatații în Uniunea Europeană
1-Republica Cehă, 2-Regatul Unit, 3-Slovacia, 4-Danemarca, 5-Luxemburg, 6-Franta, 7-Germania, 8-Estonia, 9-Suedia, 10-Finlanda, 11-Irlanda, 12-Belgia, 13-Olanda, 14-Spania, 15-Letonia,
16-Austria, 17-Bulgaria, 18-Lituania, 19-MEDIA UE 28, 20-Portugalia, 21-Italia, 22-Polonia, 23-Croația, 24-Ungaria, 25-Grecia, 26-Slovenia, 27-ROMÂNIA, 28-Cipru, 29-Malta
Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor disponibile pe Eurostat

Potrivit datelor prezentate în figura anterioară, se poate observa că cea mai
mare dimensiune medie a unei ferme este înregistrată în Cehia, fiind de 134 de
hectare, urmată de Regatul Unit ce înregistrează o dimensiune medie pe exploatație de aproape 94 de hectare, iar pe locul al treilea se poziționează Slovacia, cea care
deține exploatații cu terenuri cu mărimea de 67 de hectare, în medie.
Afirmațiile conform cărora, agricultura din România este caracterizată prin
nivelul ridicat de fragmentare se adeveresc și prin prisma figurii de mai sus, ce poziționează România pe antepenultimul loc în ceea ce privește dimensiunea medie a
exploatației, ce măsoară 3,6 hectare. Pe ultimele două locuri poziționându-se Cipru
și Malta.
Analizând comparativ și cu vecinii europeni (membrii UE) ai României, Bulgaria se poziționează cel mai bine, fiind pe locul al 17-lea, având exploatații de circa
18 hectare, iar Ungaria se poziționează pe locul al 23-lea cu o dimensiune medie a
unei ferme de 9,5 hectare.
Conform acelorași date Eurostat, media la nivelul Uniunii Europene, privind
dimensiunea exploatațiilor (col.19) înregistrează o mărime de 16,1 hectare, astfel,
România este sub această medie de aproximativ 4,5 ori, sau astfel spus, dimensiu-
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nea exploatațiilor din România reprezintă 22,36% din dimensiunea medie a exploatațiilor din Uniunea Europeană.
Cu toate acestea, datele prezentate anterior sunt înregistrate statistic pentru
anul 2013, așa cum s-a calculat la începutul acestui subcapitol, pe baza datelor ASA
2016, dimensiunea actuală a unei ferme în România a depășit 4 hectare, astfel se
poate observa, în cei trei ani, o creștere (intensivă) a acestui sector, diferența fiind
de +12,64%, iar direcția fiind în drumul corect, de apropiere față de media Uniunii
Europene.
Efortul și efectul arendării proprietății
Așa cum a fost menționat anterior, arendarea terenului constă în cedarea dreptului
de folosință a terenului, astfel, între arendator (proprietar) și arendaș (cel ce exploatează terenul) se încheie un contract în conformitate cu legislația în vigoare,
stabilindu-se perioada de timp a acestuia, cât și valoare plății (a arendei) pe care o
va primi proprietarul. În general, plata pe care arendașul o realizează către arendator se situează la pragul de 30-35% din producția obținută în urma exploatării
terenului.
În vederea exploatării terenului prin arendare se va realiza o analiză a eforturilor și efectelor pe care proprietarul bunului agricol le va înregistrat pentru dimensiunea lui medie a exploatației, de 4 hectare.
Tabelul 1 Efortul și efectul arendării proprietății
Arendarea Terenului 4 ha
Impozit Tereni
(46 lei/ha*1.1*4 ha)

lei

202.4

Cheltuieli TOTALE

lei

202.4

Venit producție (arendă)
30% * 3934 kg/haii * 4 ha

kg

4720.8

Valoarea producției
4720.8 kg * 0.65 lei/kgiii

lei

3068.5

Valoare subvenții

lei

-

Impozit pe venit (10%)

lei

306.9

Venit

lei

2761.7

Profit net (Venit-Ch.)
lei
2559.3
i. Codul Fiscal 2018 – Art. 465 - https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-9/capitol-3/articol-465.html; ii.
Institutul Național de Statistică - https://statistici.insse.ro/shop/; iii. Idem
Sursă: calculații proprii

În urma dării în arendă a bunurilor agricole pe care proprietarul le deține, s-a
realizat, în tabelul de mai sus, un scenariu privind cheltuielile percepute de acesta,
dar și beneficiile (veniturile) înregistrate.
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Așa cum se poate observa, singura cheltuială majoră, în acest caz, este cea referitoare la plata contribuțiilor față de stat, respectiv impozitul pe teren. Acesta
a fost calculat având în vedere reglementările actuale privind această taxă, astfel,
valoarea impozitului pentru un hectar de teren arabil (46 de lei), a fost înmulțită
cu coeficientul de corecție de 1,1 (ce reprezintă zona în care se află terenul, a fost
ales rangul IV – sate reședință de comună) și apoi s-a calculat pentru întreaga exploatație, de 4 hectare. Prin urmare, această cheltuială, și singura care a fost luată
în analiză, aceasta a impozitului, este în valoarea de 202,4 lei pentru această exploatație medie la nivel național.
În ceea ce privește efectul pe care îl poate aduce o astfel de modalitate de exploatare a proprietății, s-a stabilit o pondere a arendei de 30% din producția obținută de arendaș, astfel, calculând nivelul mediu al producției medii de grâu din
ultimii 5 ani, acesta a fost în perioada 2013-2017 de 3934 de kilograme la hectar.
A fost stabilită această cultură de bază având în vedere că, în funcție de aceasta se
determină venitul arendatorului sau volumul bunurilor de alt fel. Astfel, arenda pe
care o primește arendatorul în acest caz, măsurată în producție fizică, pentru cele
4 hectare de teren, este de 4720,8 kilograme de grâu.
Dacă arendatorul optează pentru plata arendei în valoare monetară, s-a realizat produsul dintre volumul de grâu primit (4720,8 kg.) și media din ultimii ani
a prețului mediu de achiziție al grâului ce s-a stabilit a fi de 0,65 lei pe kilogram,
astfel, un fermier ce dă în arendă o exploatație de 4 hectare va primi în schimb circa
3069 de lei.
De menționat este faptul că, așa cum este regăsit și în legislație, subvenția oferită pe acel teren o primește cel ce exploatează respectiva suprafață, astfel, cuantumul total al subvențiilor este încasat de către arendaș, proprietarul nebeneficiind
de sprijinul financiar.
În final, în urma obținerii de venit, acesta este impozitat conform legislației în
vigoare, astfel, 10% din acesta, respectiv 306,9 lei este redirecționat către stat. Prin
urmare, proprietarul de teren, rămâne cu un venit net de 2761,7 lei pentru cele 4
hectare de teren ce le-a dat în arendă.
Realizând o diferență între acest ultim venit menționat și nivelul cheltuielilor (respectiv cel al impozitului pe proprietate) se poate determina „profitul”, respectiv beneficiul financiar cu care rămâne proprietarul, acesta fiind în valoare de
2559,3 lei.
Efortul și efectul membrului de asociație
Având în vedere gradul ridicat de fragmentare a terenului, din ce în ce mai mulți
specialiști susțin faptul că asocierea reprezintă o soluție pentru dezvoltarea spațiu-
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lui rural din România, astfel, atunci când vine vorba despre eficiență și randament
cu toții se gândesc la asocierea proprietarilor.9
Realizând o analiză asemănătoare cu cea în cazul arendării, se va realiza o simulare a exploatării celor 4 hectare de teren pe care le deține un fermier, de data
aceasta asociindu-se cu minimum alți 2 fermieri în vederea asocierii și producerii
de grâu.
Tabelul 2 Efortul și efectul membrului de asociație
Asociație de producători 4 ha
Impozit Tereni
(46 lei/ha*1.1*4 ha)

lei

202.4

Cheltuieli cu realizarea producției 2016-2017
(4129.1 lei/haii -10%)*4 ha

lei

14864.8

Cheltuieli TOTALE

lei

15067.2

Valoarea producției
6000 kg/ha * 0.7 lei/kg * 4 ha

lei

16800

Valoare subvenție
770 lei/ha * 4 ha

lei

3080

Venituri TOTALE

lei

19880

Profit Brut

lei

4812.8

Profit Net

lei

4331.5

i. Idem 9; ii. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, Proiect ADER
13.1.2 - https://sites.google.com/a/iceadr.ro/proiect-ader-13-1-2/rezultate-1
Sursă: calculații proprii

În ceea ce privește eforturile (cheltuielile) pe care fiecare membru de asociație
ar trebui să le suporte, se va începe cu impozitul pe proprietate ce este același ca în
cazul arendării terenului, respectiv de 202,4 lei la hectar.
În vederea obținerii producției de grâu se înregistrează o cheltuială, pentru
cele 4 hectare, de 14864,8 lei. Aceasta a fost determinată în felul următor: potrivit
Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, cheltuielile cu producția principală în cazul grâului (de 6 tone la hectar) sunt în valoare
de 4129,1 lei pentru un hectar; având în vedere faptul că proprietarul face parte
dintr-o asociație, ce ar trebui să negocieze pentru input-urile pe care le folosește,
se presupune că acestea vor avea un preț mai scăzut pentru membrii, astfel cheltuielile cu producția principală au fost diminuate cu 10%, prin extrapolarea la cele 4
hectare s-a ajuns la suma amintită anterior. Adăugându-se și cheltuiala cu impozi9
Alexandra Toderiță, (2013), Asocierea micilor producători – o soluție pentru dezvoltarea spațiului
rural românesc, Centrul Român de Politici Europene
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tul se presupune că efortul total pe care fermierul în realizează pentru producerea
de grâu pe cele 4 hectare este în valoare de 15067,2 lei.
Referitor la beneficiile pe care le înregistrează membrul asociației, acestea sunt
reprezentate prin două categorii, respectiv valoarea producției și valoarea subvenției. Prima dintre acestea s-a determinat prin înmulțirea producției obținute (de
6000 de kilograme la hectar), cu prețul pieței, ce a fost majorat la 0,7 lei pe kilogram, având în vedere că puterea de negociere a asociației este mai ridicată, astfel
obținându-se o valoare a producției, pentru cele 4 hectare, de 16800 de lei. Subvențiile ce au fost luate în considerare pentru producerea grâului sunt reprezentate de
plățile directe, respectiv: schemă de plată unică pe suprafață, plata redistributivă,
plata pentru înverzire și Ajutorul Național Tranzitoriu; acestea însumează circa
165 de euro pentru un hectar, respectiv 770 de lei la hectar, astfel pentru cele 4
hectare cuantumul subvențiilor pentru un membru se ridică la valoarea de 3080 lei.
Însumând cele două venituri se obține un venit total de 19880 de lei.
Realizând diferența dintre veniturile totale și cheltuielile totale rezultă profitul
brut, acesta fiind în valoare de 4812,8 lei, din care se reduce impozitul aferent aceste sume (10%) astfel, beneficiul real al membrului asociației de producători este în
valoare de 4331,5 lei.
Analiză comparativă
Pentru a putea evidenția principalele avantaje și dezavantaje ale acestor două modalități prin care un proprietar de teren își poate valorifica bunul agricol, se va
realiza o analiză în paralel privind indicatorii analizați anterior, dar și o analiză
calitativă între aceste două situații.

Figura 2 Analiză comparativă a indicatorilor economici
Sursă: prelucrare proprie
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Așa cum se poate observa în figura anterioară, atât nivelul veniturilor, cât și cel
al cheltuielilor sunt foarte diferite pentru cele două modalități de producere a grâului. Astfel, veniturile obținute în cazul asocierii sunt de 7 ori mai mari decât cele
obținute în cazul arendării, însă și cheltuielile sunt ridicate în cazul asocierii, fiind
la o distanță semnificativă față de cele înregistrate în cazul arendei (doar impozitul
pe teren). Astfel, ajungându-se la ultimul indicator, și cel mai relevant, beneficiul
real (profitul), cel înregistrat prin asocierea proprietarilor este mai mare cu 70% decât cel obținut prin arendarea terenului. Cu toate acestea deși, din această situație
pare mai favorabilă metoda asocierii, este de precizat faptul că ratele rentabilității,
atât în funcție de resursele consumate, cât și de cifra de afaceri sunt diferite, fiind
mai ridicată în cazul arendei (92%) având în vedere eforturile mici depuse de către
arendator, decât în cazul asocierii atunci când rata rentabilității este de 29%.
Concluzii
Acest studiu dorește să abordeze această problematică în mod obiectiv, nefavorizând niciuna dintre cele două modalități de explorare a terenului, prezentându-se
două situații posibile, din care fermierul are posibilitatea de a alege în funcție de
mai mulți factori interni, dar și externi.
Pentru a concluziona în mod obiectiv studiul despre aceste modalități prin care
fermierul își poate pune în valoare terenul agricol, se vor prezenta avantajele și
dezavantajele acestora.
Tabelul 3 Avantajele și dezavantajele arendării și asocierii
NR.
CRT.

AVANTAJE
ARENDARE

DEZAVANTAJE
ASOCIERE

1.

Utilizare „comodă” a
bunurilor agricole

2.

Asigurarea unor
beneficii suplimentare prin puterea mai
Nivel redus al efortului
mare de negociere
fizic și valoric
(cost redus cu
input-uri, preț mai
mare de valorificare)

3.

Rată foarte ridicată
a rentabilității (peste
90%)

4.

Nivel ridicat al profitului

ARENDARE
Nivel redus al plății
(arendei)

ASOCIERE
Risc ridicat pe seama
numărului redus de
asociații (insucces)
și a reticienței fermierilor

Impunerea categorică
(în anumite cazuri)
Investirea unor sume
a arendașilor în fața
de bani importante
arendatorilor, uneori
la limita legii

Extinderea și diversi- Neîncasarea subvenficarea producției
ției
Accesul facil la infor- Limitarea diversificămații
rii producției

Risc privind managementul asociației și
integritatea componenței sale
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NR.
CRT.
5.
6.

AVANTAJE
ARENDARE

ASOCIERE
Gradul de accesibilitate mai mare asupra
fondurilor europene
Obținerea subvențiilor pentru bunul
exploatat

DEZAVANTAJE
ARENDARE

ASOCIERE

Prezentând avantajele și dezavantajele, se poate crea o imagine de ansamblu
asupra cărei metode de exploatare a terenului se poate opri un proprietar pentru a
obține beneficii financiare de pe urma bunului agricol. Astfel, proprietarii vor fi întotdeauna subiectivi, analizând din prisma factorilor de influență și a posibilităților
acestora, alegând în funcție de: vârstă, incapabilitatea sau capabilitatea exploatării
acelui bun, resursele disponibile, pregătirea profesională, zona de reședință și alți
factori interni, dar și externi.

AGRICULTURA MONTANĂ
O situație la zi a economiei agricole montane
și oportunități de dezvoltare ale Regiunii Montane
din România
Radu Rey

„Trenul dezvoltării trece pe lângă națiuni cam odată la 100 de ani.
Dacă națiunea s-a pregătit și are curajul să prindă trenul, se va
dezvolta. Dacă nu, mai așteaptă 100 de ani..”
Jean Jacques Rousseau

Despre „starea muntelui” – realități și temeri
În ultimii 27 de ani (1990-2017), din care 10 ani după aderarea României la Uniunea Europeană – în marea zonă montană reprezentată de Carpații României au
avut loc evoluții neașteptate, pe lângă unele fenomene pozitive (infrastructuri,
turism, subvenții, ș.a.), apărând fenomene de degradare de cea mai gravă semnificație, prin intensitate, consecințe economico-sociale și de mediu cum sunt exploatarea dezechilibrată a pădurilor, dar mai ales marginalizarea economiei de bază
– creșterea animalelor rumegătoare, cu efecte riscante asupra unei mari economii
rurale și consecințe dintre cele mai îngrijorătoare. Este declanșat un fenomen general de descurajare a producătorilor agricoli, mai ales prin derentabilizarea creșterii
animalelor, cauzată în principal de prețurile derizorii practicate de „transformatorii” externi sau interni și de intermediari pentru produsele cele mai semnificative,
lapte și carne – materii prime (0,6 – 0,8 lei/l. lapte; 5-6 lei/kg carne de tineret bovin
în viu, ș.a.).
Efectele majore ale acestei descurajări generale se regăsesc în fenomenul de
depopulare accentuată a satelor de munte, dezinteresul în creștere și abandonul agricol de către generațiile tinere care ar fi trebuit să asigure continuitatea unei
activități economice tradiționale multiseculare și să mențină populația Carpaților
României în primul rând cu generații succesive de producători agricoli montani fermieri activi, cu gospodării mijlocii și mai mici, specifice pentru un mare teritoriu
național și un segment social, calificat, care are exercițiul asigurării traiului prin
pluriactivitate (creșterea animalelor, forestierit, minerit, construcții, turism, IMMuri, servicii diverse, ș.a.).
Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a deschis posibilitățile tinerilor pentru
o viață mai bună în străinătate și primii care au ales această soluție au fost cei ce
trăiau în condițiile cele mai dificile: agricultorii de munte, tineretul, o forță de muncă de calitate, sănătoasă și aptă fizico-psihic pentru schimbare, atrasă și de mirajul
occidentului.
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Zona montană defavorizată a României este foarte mare1, cca. 31% din teritoriul național, cu cca. 74.000km², în 27 județe, cu 657 localități/UAT-uri, cu cca.
3.520 sate, 815.000 exploatații agricole, cu numeroase sate și cătune montane risipite; cca. 15% din populația României (~3,3 mil. locuitori, din care cca. 2,1 mil. în
familii de agricultori, respectiv cca. 1,3 mil. fermieri activi). Dintre cele 27 de județe
cu zone montane (fără Munții Dobrogei), în 4 județe munții depășesc 70% din teritoriu (Harghita, Caraș-Severin, Hunedoara, Maramureș), iar în 3 județe suprafața
montană este mică (Timiș, Sălaj, Satu-Mare), cu cca. 3-4 localități montane.
Fondul funciar: cca. 7,3 milioane ha., din care cca. 4mil.ha. păduri și vegetație
forestieră, cca. 2,9 mil. suprafață agricolă (o reducere de cca. 300.000 ha. față de
1994 – cu înglobare în fondul forestier, prin schimbare de destinație).
Mărimea, complexitatea și mai ales specificitatea accentuată a economiei
agro-zootehnice – „motor” al economiei rurale montane, caracteristicile mediului
montan, marile diferențe geo-climatice și tradiționale din intramontan, nu fac posibilă o bună guvernanță fără o departajare logică față de marea agricultură din
zonele de câmpie și colinare – bazată pe fertilitatea înaltă a solurilor, pe culturi,
îngrășăminte chimice și pesticide, mecanizare, sisteme industriale de creștere și exploatare a animalelor, perioade de vegetație mai lungi, terenuri plane sau cu pante
reduse, ș.a..
Radical diferit, în zonele montane stratul de sol fertil este extrem de redus (~
5-15cm), baza de producție animalieră este reprezentată de iarbă și îngrășămintele
organice, mecanizarea este restricționată de pante accentuate, producțiile medii
de furaje, la hectar (iarbă și fân), sunt la nivel 1/3-1/4 față de zonele de câmpie/
colinare, perioadele de vegetație sunt mai scurte cu cca. 1,5-2,5 luni, ș.a.. Agricultorii de munte, crescători de animale cu vechi tradiții trăiesc și produc hrană și alte
bunuri, în condiții de efort fizic intens; stări accentuate de izolare; climă aspră, cu
ierni lungi și perioade de vegetație mai scurte, aspecte ce influențează negativ performanțele productive.
Producțiile agroalimentare, sunt de calitate înaltă, ecologică, datorită polimorfismului floral al pășunilor și fânețelor, bogăției în săruri minerale și vitamine, sistemelor extensive de creștere a animalelor, absenței chimizării, apelor și mediului,
curate, aspecte ce se constituie în atuuri și ca șansă de perspectivă, posibilă..
Muntele produce, din totalul pe țară:
• cca. 30% la lapte;
• cca. 20% la carne;
• cca. 25% la fructe.
Din totalul agricol, pășunile (văratul) reprezintă cca. 1.280.000ha., fânețele
(iernatul) cca. 930.000 ha., arabilul cca. 600.000 ha., livezile – cca. 55.000ha..
1

Conform delimitării oficiale
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Suprafețele medii/exploatație:
• la 600 -700m altitudine = cca. 2,5 ha;
• la peste 800m altitudine = cca. 3,5-4,5 ha.
Fenomene curente în anul 2017
1. Indicatori principali2:
• Efectivele de bovine – în scădere de 40-60%;
• Efectivele de ovine (în fermele mici și mijlocii) – scădere de 80-90% față de
1994, cu accelerare după 2007 când MADR prin PNDR a stabilit subvenții pentru
ovine doar de la 50 capete în sus, eliminând susținerea fermelor mici care tradițional dețineau 10-20 oi și asigurau cca. 40-50% din necesarul de îngrășăminte organice, nesubstituibile la munte, cu rol fundamental în menținerea structurii calitative
a florei naturale a pajiștilor montane;
2. Populația actuală (fermieri activi)
• Este în majoritate îmbătrânită, cu slăbirea capacității de muncă, într-un
mediul ostil, unde efortul fizic consituie o condiție de supraviețuire. Statisticile
pentru măsurarea unor indicatori economico-sociali în zona montană pe bază de
„sondaje” – nu mai sunt suficient de relevante sau chiar lipsesc. Anual dispar gospodării, cătune și chiar sate întregi, prin lipsa unei generații de înlocuire, cu consecințe economice ce se manifestă insiduos.
3. Mediul și biodiversitatea
• Îngrășămintele organice, fără de care nu poate exista agricultură eficientă
și durabilă montană, sunt tot mai puține, lipsesc platformele de bălegar și o mare
resursă de azot organic, urina, nu se colectează, fânurile sunt expuse mucegăirii, cu
riscul apariției uneori și a aflatoxinelor în lapte;
• Absența/reducerea graduală a îngrășămintelor organice generează un fenomen specific muntelui, de cea mai mare gravitate: resălbăticirea valorii nr.
1 a pajiștilor montane – poliflora naturală, cu compoziție furajeră valoroasă
(biodiversitate de înaltă valoare socială) – creație multiseculară a omului de
munte, în cooperare cu natura – grație îngrășămintelor organice de la animalele
rumegătoare (ovine, caprine, bovine), cu eforturi considerabile, în peste 1.000 de
ani de păstorit – fără întreruperi anuale;
• Este demonstrat științific faptul că în decurs de numai 7-8 ani de lipsă de
continuitate în administrarea îngrășămintelor organice – dispar, natural,
plantele valoroase (ex.: trifoiul alb și roșu, ghizdeiul, ș,a,) și pajiștile sunt inva2
Ex.: în bazinul Dornelor (12 UAT-uri), celebru pentru producția de lapte și brânzeturi superioare (emmenthal), în 1994 mai existau cca. 31.000 bovine și cca. 30.000 ovine. În 2011, mai existau cca.
15.000 bovine și doar 6.700 ovine, iar procesul de scădere a efectivelor continuă. În 2016 producția
de brânză superioară emmenthal (șvaițer) este desființată, prin influența nefastă a unei industrii
alimentare nou apărută, cu caracter multinațional.
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date, de specii fără valoare economică, sau de foarte slabă calitate (mușchi de
pădure, nardete, spini, buruieni).
• Este un fenomen riscant, care se produce în creșterea anuală, insidios,
ce a fost ignorat cu inconștiență, atât de agricultorii montani (lipsiți de școlarizarea agricolă), cât și de sfera profesională centrală și locală și de cea politică în mare
parte – din cauza lipsei de cunoaștere a specificității economiei agro-montane.
Este cel mai grav fenomen economic din ultimii 25 ani, deoarece
în condițiile sec. XXI – devine ireversibil istoric. Experiența europeană și mondială a arătat clar că tineretul montan odată ce a părăsit
agricultura montană, nu mai poate fi recuperat și nici înlocuit,
decât arareori.
Rezultă riscul major pentru România de pierdere definitivă a unei mari economii agro-alimentare, care mai hrănește,
încă, cca. 4 milioane de oameni, cu hrană proteică de calitate
– pe baza energiilor regenerabile, aceasta în condițiile tot mai
evidente ale crizei alimentare la nivel mondial (saltul de la 7,6
miliarde locuitori în 2017, la 9,5 miliarde în 2050…)
În „politica montană” sunt 4 factori fundamentali aflați în legătură directă și
dependentă:
1. Omul (agricultorul de munte, producătorul direct, ca factor esențial, de
neînlocuit);
2. Animalele rumegătoare (bovine, ovine, caprine);
3. Îngrășămintele organice (bălegar, urină) – de neînlocuit;
4. Flora naturală polimorfă – furajeră (iarba – cu biodiversitate valoroasă);
Dacă România rămâne fără oameni în munți (producătorii agricoli activi,
crescătorii de animale) – ceilalți 3 factori se prăbușesc. Consecința depopulării montane este periclitarea securității alimentare a unui mare segment de
populație, element de natură strategică, ce vizează inclusiv securitatea națională,
fiind totodată o mare pierdere pentru Uniunea Europeană și chiar pentru
umanitate. Acumulări în cercetare și cunoaștere există, dar specialiștii economiei
agricole montane sunt în număr foarte redus. Excepții pozitive există. Ferme și alte
inițiative „pilot” există.
• Un aspect de mare impact negativ se regăsește în starea generală de slabă
sau de lipsă de competență, pe problemele specifice economiei agro-zootehnice
„de tip montan”, la nivelul factoriolor decizionali. Sunt cunoscute și limitele cunoștiințelor la nivelul agricultorilor montani, care nu sunt școlarizați agricol, bazate pe
experiența tradițională care este valoroasă, dar care nu mai este suficientă pentru
cadrul competițional al secolului XXI.
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În perioada regimului comunist axat pe sistemul colectivist, sistemul de învățământ din zonele de munte nu a fost adaptat specificității și realităților vieții,
de tip montan – privat. Cauza principală a fost de ordin politic, spre a nu se
genera dezvoltarea agriculturii montane, respectiv a proprietății private.
Întregul sistem de învățământ agricol din România a fost axat pe agricultura
mare, a zonelor colectivizate, de câmpie/colinare și pe agricultura de stat, cu neglijarea sistemului gospodăresc, tradițional, în general.
Realități și inițiative
Absolvenții universităților agricole din România au fost și sunt în continuare, după
1990, pregătiți profesional pentru marea agricultură bazată pe chimizare, mecanizare, sisteme industriale de creștere și exploatare a animalelor. Absolvenții ajung
în funcții de conducere la ministerul agriculturii sau în județe, dar nu dețin cunoașterea tipului de agricultură montană, bazat pe iarbă, îngrășăminte organice,
în condiții de slabă fertilitate a solurilor și perioade scurte de vegetație, cu mari
limite de mecanizare pe pante. Alte reguli, alte randamente, alte venituri posibile
la hectar, mult inferioare zonelor de câmpie/colinare. MADR conduce un gigant
montan cu slabe sau fără competențele necesare, cu erori interminabile și
în final cu marginalizarea agriculturii montane și uzura morală a puținilor
specialiști – care se străduiesc să evite starea de marginalizare a muntelui.
• Parlamentarii sunt în aceeași situație: insuficientă sau lipsă de cunoaștere și înțelegere a nevoilor specifice zonelor montane. Aceleași fenomene se regăsesc frecvent și la nivel academic și se explică astfel, prin cumul, marile neglijențe
și erori, multe grave, fie prin decizii greșite, fie prin absenteism. Este o realitate,
o „moștenire istorică”, care se cere neapărat corectată într-o Românie membră în
Uniunea Europeană – în interes național peren.
Ieșirea României din această situație nu se poate realiza decât printr-un complex de măsuri organizatorice și cointeresative, compensatorii și prin crearea de
competențe prin dezvoltarea unor forme de învățământ și cercetare științifică,
adaptate specificității montane și eforturi continue pentru crearea în România a
unei „culturi montane” – atât la nivel instituțional cât și al societății.
La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care este principalul
responsabil și pentru agricultura montană, s-a perpetuat în ultimii 27 de ani o
concentrare a sprijinului mai ales pentru marile ferme și doar în ultimii ani
și pentru fermierii mijlocii, cu accent pentru zonele de câmpie și colinare, reprezentând cca. 80% din agricultura României.
În această situație, presiunea exercitată de agricultura din zonele de
câmpie-deal este foarte mare la nivel de minister, în defavoarea micii agriculturi montane – nici cunoscută și nici susținută după nevoi specifice.
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Riscul apare prin faptul că această proporție de 80%-20% se va menține în permanență în România, munții vor fi mereu o mare parte a țării și
inevitabil și fără măsuri energice de protecție, se va menține și starea de
marginalizare a muntelui, unde se riscă crearea unui declin economico-social de mari proporții și în plus – irecuperabil.
Exemplul viu se regăsește clar în faptul că în ultimii 27 de ani, instituțiile ce
au fost create pentru zona montană, prin legi, au fost desființate și reînființate de
cca. 14 ori (Comisia Zonei Montane din România, Direcția Generală a Zonei Montane, Agenția Națională a Zonei Montane, Institutul de Montanologie, Cristian-Sibiu, Centrul de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați, CEFIDEC-Vatra
Dornei).
• În 2013, în procesul de pregătire a noului PNDR 2014-2020, Forumul Montan din România, organizație neguvernamentală reprezentativă, sprijinită de
societatea academică, a avut inițiativa și a făcut efortul elaborării unui „Subprogram tematic pentru zona montană”, validat de societatea civilă în Aula Magna
a Academiei Române cu ocazia „Zilei internaționale a muntelui (ONU)” și transmis
conducerii MADR, la timp. Cu toate acestea, MADR a negociat noul PNDR cu Comisia Europeană fără munte! Deși exista recomandarea CE pentru acest Subprogram.
• A fost oprit din curs programul pentru înființarea a 10 școli profesionale de agricultură montană (cooperare MEN-MADR/ANZM-CEFIDEC-Comisia UNESCO-Forumul Montan din România, ministerul educației din Austria, în
2009), cu temeliile construite (prezentat public de MEN ca o importantă realizare – la 11 Decembrie 2008 cu ocazia „Zilei internaționale a muntelui”, la Biblioteca
Academiei Române (peste 300 participanți).
În 2010, CEFIDEC Vatra-Dornei (peste 4.000 absolvenți – instituție unicat în Sud-Est-ul Europei) și Agenția Națională a Zonei
Montane, au fost desființate de către conducerea MADR, acțiune
iresponsabilă ce a fost dezagreată la nivelul UE (CE+PE), generând și
o reacție oficială a asociației internaționale „Euromontana” (Congres
Lillehamer, Norvegia).
De-abia în 2014, prin Legea nr. 139, sub altă conducere a MADR și sub presiune parlamentară, s-a reînființat Agenția Zonei Montane, ca direcție generală, cu
CEFIDEC inclus ca direcție fără personalitate juridică, cu doar 26 posturi și promisiunea creării unei rețele de specialitate în toată zona montană.
Această instabilitate, cu fluctuațiile grave de personal (disipirea primilor specialiși, formatori), a demonstrat, cu prisosință, că la MADR interesele și presiunea
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marii agriculturi din zonele de câmpie/colinare sunt mult prea mari și generează un dezechilibru economico-social în zona montană cu urmări dintre cele
mai nefaste chiar și pentru stabilitatea națiunii. Această experiență, dramatică, a clarificat cauze principale și se impunea o nouă soluție instituțională
și strategică care să intervină reparatoriu și să asigure stabilitate și metode de protecție și creștere economică.
Față de cele menționate se impune realizarea unei stări de conștientizare la
nivel politic și administrativ, de la central la local, asupra unui mare risc economico-social – pentru o schimbare radicală de atitudine și începerea practicării unei „politici montane”, distincte, în România, ieșirea din starea de expectativă ce a caracterizat ultimii 25 de ani, cunoscut fiind în istorie că „somnul
rațiunii naște monștri”.
Rezoluția recentă (2015/2279-INI) a Parlamentului European (10
Mai 2016), cu privire la „Politica de coeziune în regiunile de munte”
– prin care se solicită, imperativ, Consiliului european și Comisiei europene începerea practicării unei „politici montane, distincte”, în UE
și aplicarea unei „Agende Montane”, a unor sub-programe tematice
pentru zonele montane de către guvernele țărilor cu munți din UE,
completată de Regulamentele UE nr. 1151/2012 și nr. 665/2014 – referitoare la calitate și „produsele montane”, obligatorii pe întreg teritoriul UE, vin în susținere pentru zonele de munte și din România,
chiar dacă la nivelul CE, mai sunt încă unele ezitări. Situație extrem de
alarmantă din Carpații românești nu mai poate permite tergiversări,
fiecare an de inacțiune aducând adâncirea stării de degradare.
• În 2017, noi orientări și interese de la nivel mondial și al UE vin în
susținere:
- Recunoașterea importanței, în creștere intensă, a fermelor mijlocii și mai
mici (ONU și UE).
Regulamentul UE (PE+CE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.
Regulamentul delegat al Comisiei Europene nr. 665/2014, de completare a
„Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii facultative „produs montan”.
Nevoia accentuată și în creștere de producere a hranei umane pentru evitarea
unei crize alimentare previzibile, prin bune practici și cu energii regenerabile, în
sisteme sustenabile.
Rezoluția Parlamentului European din 10 Mai 2016 prin care se solicită imperativ Consiliului și Comisiei Europene începerea practicării în UE a unei „politici
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montane distincte”, însoțită de o „Agendă montană” care include și reluarea
recomandării pentru guvernele statelor membre ale UE să aplice subprograme
tematice pentru protecția și dezvoltarea sustenabilă a zonelor montane.
Eforturile Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Parteneriatului Montan Internaţional/FAO și ale organizației europene „Euromontana”, pentru atenuarea efectelor
schimbărilor climatice, a stărilor de sărăcie şi foamete şi pentru stăvilirea migraţiei
muntenilor spre oraşe sau/şi străinătate cu abandonul activităţilor agro-zootehnice (ireversibil).
Interesul național, peren, al României, care include, tot mai actual, sporirea
importanței zonelor montane sub aspectele securității alimentare și strategico-militar, aspect cu importanță în creștere, în legătură cu schimbările climatice și creșterea demografică intensă, la nivel mondial.
• Pentru toți factorii politici și din administrația centrală și locală, este
necesar să devină clar că pentru un viitor rezonabil, este vital ca munții țării să fie
bine populați, cu agricultori/fermieri și animale, în primul rând și bine gospodăriți.
Întrucât practica a demonstrat că în munți eforturile de prevenire, de stabilitate și de progres se realizează mult mai lent față de câmpie, necesită mai mult
timp și metode adaptate specificității economico-sociale, mediului și modului de viață – montane, o Strategie aplicată cu consecvență și cu rezultate,
nu poate fi de termen scurt, ci de termen mediu și îndelungat, multianuală, cu
corectare periodică.
În consecință, se impune realizarea, în prealabil, a unui acord politic
pluripartinic, prin care schimbările politice și de guvern să nu provoace
și schimbarea orientărilor strategice și nici reducerea sau renunțarea la
programele destinate zonelor de munte.
Strategia se impune a fi urmată de un PROGRAM multianual pentru
dezvoltarea economico-socială a zonelor montane din România, aprobat
prin lege (ex.: Legea Muntelui, revizuită) și finanțat prin hotărâri de Guvern aplicate cu consecvență.
Instituții – organizații neguvernamentale și suportul juridic – existente
în România, în 2018
1. INSTITUȚII
1.1. Instituții executive
• Agenția Zonei Montane cu Centrul de Formare și Inovații pentru
Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC, ca direcție, cu sediul la Vatra Dornei. Direcție
generală în cadrul MADR, creată prin Legea nr. 139/2014 – pentru reorganizarea
MADR și HG 1189/2014, cu personalitate juridică și 26 posturi, fără rețea în județele cu zonă montană.
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1.2. Instituții de cercetare
• Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Montanologie, Cristian-Sibiu (în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice - ASAS). Creat
în 1991, cu personalitate juridică. Profil predilect agro-zootehnic.
• Comisia de Montanologie, în cadrul ASAS (fără personalitate juridică).
• Centrul de Economie Montană-CEMONT – Vatra Dornei. Înființat
de către Academia Română în 2008, în cadrul Institutului Național de Cercetări
Economice „Costin C. Kirițescu”/INCE, fără personalitate juridică. În curs de organizare (2017). Bază materială – prin proiect POSCCE, finalizat în 2015 (6,8 mil.
euro).
2. ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE, SPECIALIZATE PENTRU ZONA
MONTANĂ
2.1. Forumul Montan din România. Creat ca urmarea a inițiativei ONU,
prin „Anul Internațional al Muntelui – 2002, s-a înființat în 2004, cu personalitate
juridică, asciație non profit (sediul la Vatra Dornei), cu 8 filiale cu personalitate
juridică în județele Alba, Bistrița-Năsăud, Dâmbovița, Hunedoara, Neamț, Sibiu,
Vrancea, Vâlcea, Cluj, alte filiale în pregătire. Activitate de voluntariat pentru conștientizare, sensibilizare și cooperare cu guvernul – în favoarea zonei montane.
Membru în Parteneriatul Montan-internațional (ONU) și în asociația europeană a
zonelor montane „Euromontana”.
2.2. Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „ROMONTANA” - înființată în anul 2000 ca organizatie non-guvernamentală, multi-sectorială, având scopul de a sprijini dezvoltarea generală a zonelor montane din România. Membră în „Euromontana” și Parteneriatul Montan international (ONU
- FAO);
2.3. Federația Agricultorilor de Munte „Dorna”. Înființată în 1993, prin
cooperare cu Franța și Germania pentru implementarea de proiecte în zona montană. Are sediul la Vatra Dornei.
2.4. Facultăți/Secții de agro-montanologie, la Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară (Iași), Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (Cluj), Universitatea „Lucian Blaga” (Sibiu), Universitatea Craiova.
USAMV-urile din Iași, Cluj și Craiova și-au dezvoltat centre de practică montanologică la Plaiul Șarului (V. Dornei), Arieșeni (Alba) și Rânca (Gorj).
2.5. Consiliul Național al Muntelui. Organism al societății civile – fără personalitate juridică, prezidat de președintele Academiei Române și co-președintele
Forumului Montan din România.
3. SUPORT JURIDIC PENTRU ZONA MONTANĂ ÎN ROMÂNIA (2018)
3.1. H.G. nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei
montane. Conform Regulamentului CE nr. 1257/1999 cu modificări ulterioare.
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3.2. H.G. nr. 318/2003 privind Comitetul interministerial și comisiile
județene ale zonei montane. Funcționalitate redusă, la nivel central și foarte
slabă la nivel de județe, prin ignorare. Necesită consolidare și eficientizare, cu activitate curentă și obligatorie.
3.3. „Strategia dezvoltării durabile a zonei Montane” (H.G. nr.
1779/2004). Necesară adaptarea la noile condiții și oportunități generate de aderarea României la UE (2007).
3.4. „Legea Muntelui” (nr. 347/2004, cu modificări ulterioare). A treia
Lege a Muntelui din Europa, după Italia (1971) și Franța (1985). Necesită adaptarea la noile condiții și oportunități create de aderarea României la Uniunea Europeană (2007)
3.5. Delimitarea zonei montane: Ord. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării și lista unităților administrativ-teritoriale din zona
montană defavorizată (MADR). Defecțiuni: cca. 159 sate montane au rămas „în
afara” listei, deoarece aparțin de comune (UAT) care nu sunt montane. Alte: satele/
cartierele agricole din micile orașe montane nu sunt recunoscute ca „rurale”. Ambele situații induc stări discriminatorii, nedrepte și păgubitoare, pentru fermierii
montani.
3.6. „Proiect de „Subprogram tematic pentru zona montană” (2013).
Elaborat de Forumul Montan din România, validat academic. Neînsușit de MADR
pentru PNDR 2014-2020. Suport pentru un nou „Subprogram tematic pentru zona
montană – după 2020”.
3.7. Memorandumul: Aprobarea „Orientărilor Strategice Naționale
pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Montane Defavorizate (2014-2020)”.
Inițiat de MADR, nr. 6941/2014. Avizat de membrii guvernului României. Constituie o reluare și actualizare a Strategiei dezvoltării durabile a zonei montane,
1779/2003.
3.8. Comitetul interministerial pentru zona montană și comitetele județene ale muntelui: HG 318/2003. Activitate mult redusă după 2003, mai ales
la județele cu zonă montană. Activitate reluată în 2014 de către Compartimentul
pentru dezvoltare durabilă din cadrul Cancelariei Primului Ministru. Necesită actualizarea actului normativ, cu adaptare la realitățile din 2017 și în continuare.
3.9. Legea nr. 139/2014, art. 10, privind înființarea Agenției Zonei Montane și a Centrului de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați-CEFIDEC.
3.10. Hotărârea Guvernului nr. 1189/29 decembrie, 2014, privind organizarea
și funcționarea Agenției Zonei Montane.
3.11. Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului
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delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 Martie 2014, de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate
facultative „produs montan” (M.O. nr. 564 din 26 Iulie, 2016).
• În 2018:
S-a realizat un salt istoric în favoarea economiei agricole, mediului
montan și societății montane:
3.12. „Legea Muntelui”, nr. 197/2018.
3.13. „Legea privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană/2018” (60 mil. euro, de la bugetul de stat/ MADR).
3.14. „Legea privind aprobarea Programului de investiții pentru înfințarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure,
ciupercilor și/sau plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/
sau cultură în zona montană” (2018, 66 mil. euro, de la bugetul de stat/MADR).
3.15. „Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei,
în zona montană (2018)”, max. 8 centre, 5 mil. euro, de la bugetul de stat.
3.16. „Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor vii și/sau
prelucrarea cărnii în zona montană” (2018, 15 mil. euro, de la bugetul de stat).
3.17. „Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane” (2018, 7 mil. euro, de la bugetul de stat).
Experiența ultimilor 25 de ani (1990-2015) a demonstrat că elaborarea și punerea în operă a unui Program multianual coerent pentru un teritoriu montan vast,
marcat de specificitate accentuată, implică existența în prealabil a unei decizii
politice, ferme, bazată pe un acord pluripartinic care să permită o continuitate strategică neinfluențată de ciclurile politice, în acord totodată și cu
orientările comunitare.
Obiectivul „țintă”, pe termen mediu și îndelungat este reprezentat de „produsul montan”, care are la bază:
1. Regulamentul UE (PE+CE) nr. 1151/2012 privind schemele de calitate;
2. Regulamentul delegat al Comisiei Europene nr. 665/2014, cu privire la
„produsul montan” (obligatorii pe întreg teritoriul UE);
3. Hotărârea Guvernului României nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului
instituțional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat
(UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1.151/2012 (al Parlamentului European şi al Consiliului) în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”;
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4. Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvolării Rurale (nr. 52/3.03.2017)
privind procedura de verificare pentru acordarea mențiunii de calitate facultative
„produs montan”.
• Programul devine urmarea directă a aprobării, în prealabil, a unei noi
„Strategii multianuale pentru protecția populației și mediului montan și dezvoltarea economico-socială a zonelor montane din România”, care se va aproba prin
modificările necesare la Legea Muntelui nr. 347/2004 (procedura permite completări prin „amendamente” în proporție de 49% - nemaifiind necesară o nouă „Lege a
Muntelui” care ar putea genera mari întârzieri).
5. Rezoluția Palamentului European 2015/2279(INI) din 10 mai 2016,
privind „Politica de coeziune în regiunile montane ale U.E.”, prin care în
mod imperativ se solicită Consiliului European și Comisiei Europene elaborarea și
practicarea de „politici montane disticte” și elaborarea unor „sub-programe
tematice pentru zonele montane” de către guvernele țărilor membre cu suprafețe montane întinse. În anul 2013, Forumul Montan din România a elaborat un
astfel de sub-program tematic, prezentat public și agreat, în Aula Magna a Academiei Române și înaintat în timp util conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care însă nu l-a luat în considerare și nu a fost înclus în lista de
negocieri pentru PNDR 2014-2020. Devine necesar ca inițiativa de pregătire a
„Sub-programului thematic pentru zona montană” să fie reluată și actualizată.
6. Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite cu privire la „Dezvoltarea montană durabilă” (24 Noiembrie, 2016).
Noi eforturi și oportunități (2017-2018)
În anul 2017, urmare a presiunii consecvente exercitată prin mediul academic
(Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice, Academia Oamenilor
de Știință din România) și în mod special Forumul Montan din România, un segment al societății civile „pro-munte”, care a generat în 2010 „Consiliul Național al
Muntelui”, Guvernul României a aprobat pentru prima dată în istoria statului
român, modern, un Program destinat special zonei montane, pentru perioada 2017-2020, cu un miliard de euro prevăzuți pentru următorii 10 ani,
prin efort național. Față de mărimea zonei montane a României și fenomenele
nefavorabile ce s-au acumulat și față de mărimea necesarului, pare o sumă mult insuficientă, dar reprezintă un bun început de drum, care va putea fi amplificat în anii
următori. Cu o implicare intensă și eficientă a conducerii MADR în 2018, au fost
întreprinse primele măsuri concrete, ce urmează linia a două proiecte strategice
care au convins mediul politic să înceapă acordarea atenției cuvenite zonei montane, prin care se conturează „o politică montană românească” adaptată nevoilor,
etapei și perspectivelor unei dezvoltări sustenabile.
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O primă necesitate a fost cea a elaborării și oficializării unei noi „Legi a Muntelui”, care a fost adoptată, în consens politic, remarcabil (cu un singur vot împotrivă), cu nr. 197/2018.
„Legea Muntelui” este o lege de mare complexitate, care implică activitatea
coordonată a cca. 9 ministere, între care MADR, MDRAP și MEN, care ar urma să
devină „locomotivele” unei dezvoltări sustenabile3.
În textul „Legii Muntelui” se regăsesc detalieri pe capitole ce urmează un fir
logic al nevoilor specifice realităților actuale și provocărilor cu care se confruntă
comunitățile montane din Carpații României, cum sunt:
– Delimitarea (revizuită) a zonei montane și a masivelor muntoase.
– Cadrul instituțional specific dezvoltării montane, prin crearea Agenției
Naționale a Zonei Montane, cu centre regionale și oficii de dezvoltare montană, în teritoriu, la nivel intercomunal pe „bazine” tradiționale.
– Crearea Consiliului Național al Muntelui, prezidat de Primul Ministru
și a comitetelor de masivi montani.
– Infrastructura și amenajarea teritoriului montan.
– Dezvoltarea economică și socială în zona montană.
– Protecția și dezvoltarea mediului montan și conservarea biodiversității.
– Învățământ, formare profesională și cercetare științifică, pentru zona montană.
– Cultura și patrimoniul montan.
• Prevederile „Legii Muntelui” nr. 197/2018 trasează „țărușii” pentru o evoluție echilibrată, bazată pe însemnatele resurse materiale și umane existente în
Carpații României, în viziune coerentă și sustenabilă, prin analize profunde, experimentări și cunoașterea realităților, dobândite prin numeroase eforturi de cercetare și acțiuni „pilot”, cu elemente inovative, ce s-au desfășurat în ultimii 29 de
ani, în și pentru zonele montane, prin colaborări multiple cu entități consacrate de
la nivelul UE și mondial, cum sunt Parteneriatul Montan internațional (ONU) și
„Euromontana”.
• Prin H.G. nr. 1036 din 21 decembrie 2018, Agenția Zonei Montane a
redevenit Agenția Națională a Zonei Montane, cu un număr de total de 65
posturi (cca. 12% față de necesarul minim apreciat), ceea ce nu poate reprezenta
logic, decât o primă fază de organizare, întrucât fără „instrumentele de lucru” bine
calificate, nu se poate spera la o operațiune de dezvoltare, de succes.
• Un alt proiect de H.G. vizând crearea Consiliului Național al Muntelui, este
la data curentă „pe traseul” de avizări.
„Concept de Strategie multianuală pentru protecția și dezvoltarea sustenabilă a zonei montane. Program multianual” (MDRAP/AR/INCE/CE-MONT, R. Rey). Memorandum: Aprobarea „Orientărilor Strategice Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonei Montane Defavorizate (2014-2020)”
– MADR/SCG
3
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• S-a constituit „un grup de lucru” interministerial (MADR/ANZM/ASAS/INCE-CEMONT și MEN) pentru pregătirea actului normativ necesar adaptării învățământului gimnazial din ruralul montan, la realitățile și perspectivele dezvoltării
durabile montane, cu accent pe economia agro-alimentară și crearea de ferme pedagogice agroturistice, în sistem public/privat, cu accente pe deprinderi practice, constituind un obiectiv educațional de importanță majoră.
• O preocupare pentru crearea unor școli profesionale de agricultură montană,
la nivelul principalilor masivi montani (9) reprezintă o doleanță intensă, susținută
de Agenția Națională a Zonei Montane, ASAS și de Centrul de Economie Montană/
INCE/Academia Română, existând un precedent (2006-2008).
• O prevedere a „Legii Muntelui”, include obligația statului român de a sprijini
și dezvoltarea cercetării montanologice.
Entități specializate, cum sunt Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie, Cristian – Sibiu (ASAS) și noul Centru de Economie Montană CEMONT, al INCE/Academia Română, sunt în așteptarea sprijinului necesar, mult
insuficient încă, dar de necesitate nediscutabilă pentru zona montană a României,
comparabilă cu Austria sau Elveția ca mărime și cu o diversitate de situații economice-sociale, generată de influențele și moștenirea istorică.
Este rațional să se înțeleagă faptul că „Legea Muntelui”, aplicată, constituie un
demers cu conotații de destin istoric favorabil.
Este previzibil ca Legea Muntelui să aibă un parcurs cu revizuiri pe etape și adaptări la condiții noi (ex.: în Italia, Legea Muntelui din 1970 a fost revizuită de 3 ori).
În aceste condiții, direcția mai sigură pentru o evoluție sustenabilă în munții
României vizează aplicarea PÂNĂ LA CAPĂT A UNEI VIZIUNI COERENTE ȘI
REALISTE, a Regulamentelor UE/CE și actelor normative naționale adoptate în
perioada 2016-2018, cu privire la „produsele montane”, de înaltă calitate, care
constituie o șansă reală alături altor obiective prevăzute prin „Legea Muntelui”.
Rămân de rezolvat câteva aspecte esențiale, de continuitate, care au făcut
obiect de propuneri documentate, vizând consolidarea aspectelor organizatorice:
- Crearea unui Secretariat de Stat, cu caracter permanent, în cadrul
MADR, care să asigure evitarea unui conflict de interese artificial și nefiresc între „marea agricultură” din zonele cu fertilitate înaltă (~80%) și „mica agricultură
montană”, reprezentând cca. 20% din producția agrozootehnică a României.
Acest echilibru se cere păstrat cu atenție și în permanență. Zona montană are
nevoie de o protecție constantă și soluții compensatorii pentru producătorii
direcți – fermierii montani.
• Complexitatea și importanța economico-socială, de mediu și strategice a zonei montane, nu poate fi atribuită doar ministerului agriculturii, care are un rol
important, dar nu și exhaustiv.
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Cel puțin 9 ministere activează, independent, în zona montană, cu slabă sau
chiar lipsă de cooperare, fără să existe creat un sistem capabil să asigure elaborarea
și aplicarea unor strategii și a unor programe de dezvoltare coerente. Coordonarea
acțiunilor a cca. 9 ministere, nu este cu putință să se realizeze de la nivelul unui
singur minister, existând unele tendințe în acest sens. Unica autoritate în măsură
să poată face față este Guvernul, cu autoritatea Primului Ministru.
• O soluție intermediară ar putea deveni crearea la nivelul Secretariatului
General al Guvernului a unui Compartiment tehnic, specializat pentru zona
montană, ca instrument „de lucru” pentru Primul Ministru (care conform Legii
Muntelui, prezidează Consiliul Național al Muntelui, existând un precedent în
acest sens, care a dat rezultate apreciabile în ultimii 5 ani).
• O altă soluție, mai curajoasă, care a fost enunțată repetat în cadrul Academiei, al Consiliului Național al Muntelui, de personalități cu înaltă competență, ar fi
crearea unui Minister al Muntelui, Apelor și Pădurilor, entitate care ar putea
asigura o eficiență amplă și de durată.
• În sistemul educațional-montan, specific modului de viață, producției „de
tip montan” prevăzut prin „Legea Muntelui” nr. 197/2018, necesitatea creării rețelei de școli profesionale de agricultură montană, care să formeze fermierii montani
competitivi cu cei montani din Uniunea Europeană, are o importanță deosebită.
Există precedent, dar și factori ezitanți, o cauză fiind atât lipsa de competențe, dar și evitarea implicării unor funcționari nedispuși la efortul necesar, situație
care se cere analizată la nivelul politic responsabil (în perioada 2006-2008, au fost
create 8 asemenea școli, prin cooperare MEN-MADR-Comisia UNESCO – FMR –
Ministerul Educației din Austria; proiect abandonat, surprinzător, cu temeliile construite…).
• Pentru economia agro-alimentară, montană, cu perspective sigure, „produsele montane” devin o soluție de salvgardare (conform Regulamentelor UE/CE și
legislației naționale, în vigoare).
• Ca idei în care credem din convingere, prin analize și practică îndelungată, gospodăriile (fermele) mici și mijlocii caracteristice munților României, nu
pot face față presiunii marilor industrii alimentare care impun prețuri nedrepte, descurajante, pentru laptele, carnea și alte materii prime montane
valoroase, cu efectul abandonului agricol și părăsirii fermelor părinteși de către
generațiile tinere, situație ireversibilă.
• Doar soluția cooperativelor agricole montane poate renaște o speranță
printr-o motivare atractivă a celor care produc hrană de calitate, pentru societate.
Încercări de organizare a mai mult cooperative în aceeași comună, nu au dat
rezultatele scontate.
Devine de luat în considerare înființarea unei singure cooperative la nivel de
UAT, care să colecteze materiile prime și fie să le transforme și să le valorifice ca
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„produse montane” (cu dificultățile previzibile la valorificare), fie să negocieze
prețurile cu actualii transformatori, cel puțin până la consolidarea unor capacități
proprii de transformare și valorificare. Ca idei noi, inovatoare, într-o etapă superioară, o asociere a cooperativelor în Asociații Intercooperatiste Agricole Montane
(în „bazinele” montane tradiționale), axate pe valorificarea „produselor montane”,
fără ingerințe în proprietatea fermierilor, cu deschidere largă spre export și cu prețuri avantajoase, ar putea deveni chiar soluția relativ ideală pentru ieșirea din impas, cu perspective de sustenabilitate. La acest nivel, intercooperatist, s-ar justifica
o politică de investiții (o singură dată) care să permită valorificare la prețuri
superioare prin export sau în țară și să creeze o sursă de ameliorare a veniturilor
familiilor de producători și de capitalizare a fermelor, combătând sărăcia, limitând
după o perioadă de investiții, necesară, eforturi compensatorii prea împovărătoare,
din partea statului. Acest sistem se încadrează în regulile de comerț obligatorii, care
solicită volum, continuitate tot timpul anului, garanții de calitate și sanitare.
• O completare a Legii cooperativelor agricole cu includerea „cooperativelor
agricole montane axate pe valorificarea „produselor montane”, prin care să
se acorde „ajutoare de pornire”, facilități fiscale speciale, gradualizate după
condițiile naturale (altitudine, izolare, ș.a..) și „prime de calitate”, cu rol compensatoriu pentru condițiile foarte grele de muncă din zootehnia montană, bazată pe iarbă și îngrășăminte organice, cu producții posibile mult mai mici față de
zonele cu pământuri de înaltă fertilitate.
Un astfel de mecanism bine pus la punct ar putea reporni „motoarele” economiei agroalimentare montane, în condițiile economiei de piață, bazate pe concurența loială și nu pe practici de „management” care iau forme „sălbatice”, distructive, în cazul muntelui, generând pierderea irecuperabilă, a unei mari și valoroase
economii care produce hrană de calitate pe cel mai slab productiv pământ al țării.
• O resursă financiară însemnată poate fi realizată urmând experiența din
Vest (ex. Italia, ș.a., unde de mult timp s-a constituit un Fond Național de Susținere a Muntelui, la care contribuie „consumatorii de munte” ce fac profit mare
pe seama resurselor montane (lemn, apă, energie, alimente, turism, ș.a.).
• Prevederile noii PAC ar trebui să țină cont de realitățile montane, alarmante,
din România, dar și din alte țări cu munți din UE, emergente, confruntate cu provocări asemănătoare.
• Când în cauză se află riscul pierderii irecuperabile a unei mari economii generatoare de hrană, în condițiile certitudinii crizelor alimentare, preconizabile,
pentru 2050 (9 miliarde locuitori), interesele de natură meschină cad în derizoriu, iar UE/CE ar trebui să înceapă o „politică montană” eficientă și adaptată, în
mod special pentru țările cu munți, prea mult rămase în urmă, iar experiența
României ar putea fi valorificată, transformând riscurile unei prăbușiri economico-sociale într-o acțiune de succes, favorabilă tuturor cetățenilor UE.
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• Ideile esențiale expuse, fără a fi hazardante, conturează o „viziune” posibilă și sustenabilă, consacrată intereselor economiei agroalimentare rurale și de
mediu, montane, dependente profund de factorul social esențial, agricultorii de
munte, care sunt generatori și de cultură și inovație, îngrijitori de mediu, cu un
rol strategic în creștere, în condițiile efectelor schimbărilor climatice și a unor noi
provocări și nesiguranțe, privind viitorul generațiilor tinere și stabilitatea socială.
• În domeniul economiei agroalimentare specifice zonelor montane din România, cu riscuri și condițiilor mult diferențiate față de nivelul înalt de avans al
unor țări cu munți, dezvoltate, în cadrul angajamentelor cuprinse prin politica de
coeziune și noua PAC, post 2020, România a înregistrat unele progrese, cu eforturi
și acumulări însemnate de experiență, care pot deveni contribuții prețioase pentru o nouă orientare a Uniunii cu privire la zonele montane, cu prioritate pentru
cele din Est.
Prin demersurile deja întreprinse prin Programul de guvernare pentru 20172020, care include distinct zona montană și destinarea unui miliard de
euro/10 ani, pentru punerea în operă a acestui program, ce poate fi amplificat prin
fondurile europene, România își aduce o contribuție utilă pentru o mai amplă
integrare în Uniunea Europeană în cadrul unei noi politici de coeziune, dorită a fi intensificată și adaptată particularităților naționale.
Este de precizat că resursele zonei de munte din România, agricole, forestiere,
minerale, de apă și energetice, precum și privind o forță de muncă adaptată, sănătoasă și inovativă, sunt ample și în mare parte din categoria celor regenerabile.
Aceste resurse pot consolida contribuția românească la reformarea noii PAC, în
linia noilor provocări și angajamente, cum sunt schimbările climatice, imperativul
dezvoltării durabile și migrația forței de muncă, precum și din perspectiva armonizării și potențării relațiilor din cadrul domeniului, oferind idei în măsură să stimuleze performanțele acestuia cu potențial posibil de creștere, într-o perspectivă
optimistă.
Printr-o bună organizare și măsuri eficiente de sprijinire a producătorilor agricoli montani, România are șansa de a putea deveni un „actor” important în UE
și în lume, în domeniul economiei agro-alimentare prin „produsele montane”, cu
menținerea unui mediu sănătos și a unui fond cultural bogat, de înaltă valoare, deja
recunoscută.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Agricultura ecologică – fapte și cifre cheie
Perspective de viitor în contextul PAC post 2021
Ion Toncea şi Victor Petcu

Noutatea absolută a agriculturii României din ultimii 18 ani este agricultura ecologică, deopotrivă ca știință și ca artă a cultivării terenurilor, creșterii animalelor
și a producerii și comercializării produselor agricole și alimentare corespunzătoare
nevoilor umane de hrană, îmbrăcăminte și de locuit, bazată pe resursele energetice
(naturale și umane), materiale, economice și informaționale ale sistemelor agricole
și în conformitate cu legile și însușirile agroecosistemelor.
Agricultura ecologică este, conform www.madr.ro, termen protejat și atribuit de Uniunea Europeană României ca și altor state (Danemarca, Lituania, Spania,
Slovenia și Ungaria), pentru definirea acestui sistem de agricultură, similar cu termenii „agricultură organică” sau „agricultură biologică” utilizați în celelalte state
membre.
Agricultura ecologică nu poate fi „surclasată” nici de aderarea României la Uniunea Europeană la data de 01.01.2007, o altă noutate absolută în agricultura României din această perioadă, deoarece: (1) a fost recunoscută oficial în România
cu șapte ani mai devreme, prin Ordonanța de Urgență (OUG) privind produsele agroalimentare ecologice nr 34/17 aprilie 2000, (2) acest act legislativ a fost elaborat și
aplicat în conformitate cu Normele Europene (Regulamentul CEE 2092/91) și Internaționale (IFOAM) de agricultură ecologică și, (3) mai înainte, agricultura ecologică
era complet necunoscută în România, mai ales din punct de vedere practic.
1. Agricultura ecologică – Fapte cheie
Agricultura ecologică se justifică atât teoretic, cât și practic pentru că:
a. Se bazează pe conceptul, legile/normele/principiile, metodele de studiu etc. ale ecologiei agricole;
Agricultura ecologică este, din punct de vedere etimologic, evident sugerată de
expresia „ecologie agricolă” sau „agroecologie”, fiind foarte asemănătoare cu aceasta.
Mulți oameni de știință, inclusiv profesorul Ioan Puia, primul om de știință
Român care a folosit termenul de agricultură ecologică, au spus că acest sistem
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agricol nu este similar cu agricultura organică sau biologică, dar se aseamănă cu acestea. Agricultura ecologică are însușiri teoretice și practice asemănătoare
cu cele ale agriculturii durabile, deoarece agricultura ecologică înseamnă mai mult
decât cultivarea pământului și creșterea animalelor, ci „armonizarea” tuturor componentelor agroecosistemelor care pot genera agroclimax și se bazează pe legile și
principiile agroecologiei. De asemenea, agricultura ecologică utilizează tehnicile de
agricultură conservativă - lucrările minime ale solului, menținerea permanentă a terenului acoperit cu vegetație, practicarea de rotații lungi sau/și culturi intercalate etc. și de
ce nu, pe cele specifice agriculturii de precizie, tehnică revoluționară pentru toate
tipurile de sisteme agricole. Agricultura ecologică include și metodele, inclusiv cele
ecologice, care generează servicii ecosistemice cum ar fi: conservarea și refacerea
zonelor agricole cu înaltă valoare naturală (HNVF), prevenirea eroziunii solului,
infiltrarea și reținerea apei în sol, sechestrarea carbonului sub formă de humus,
introducerea speciilor simbiotice și sporirea biodiversității (Ion Toncea et. al., 2018).
b. Agricultura ecologică poate contribui, măcar în parte, la soluţionarea
marilor probleme contemporane:
În agricultură, ştiinţa şi tehnologia actuală sunt neputincioase în faţa a două
fenomene care îngrijorează tot mai mult (Toncea et. al., 2011):
b.1 Supraproducţia şi efectele sale secundare;
Siguranţa alimentară, obiectiv normal pentru orice aşezare umană, vizează
producerea de hrană suficientă, variată şi ieftină, corespunzătoare cerinţelor fiziologice şi puterii de cumpărare a oricărei persoane. În multe ţări acest obiectiv a fost
realizat şi, deseori, depăşit substanţial prin promovarea sistemelor intensive de
cultivare a terenurilor şi de creştere a animalelor, precum şi a metodelor moderne
de prelucrare şi comercializare a produselor agricole. Mecanizarea, chimizarea, irigarea, cultivarea de plante şi creşterea de animale tot mai productive şi modernizarea sistemelor de procesare şi comercializare au contribuit, în primul rând, la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale oamenilor, atât ca volum şi diversitate de produse
agroalimentare, cât şi ca accesibilate pentru cumpărători. Însă mirajul maximizării
profitului este asociat, din păcate, şi cu escaladarea necontrolabilă a recoltelor şi,
desigur, cu creşterea stocurilor de produse agricole şi alimentare ale căror costuri
de depozitare sau/şi de lichidare sunt, uneori, mai mari decât valoarea lor de piaţă,
precum şi, mai grav, cu apariţia şi intensificarea unor fenomene ireversibile, provocate, direct sau indirect, de activităţile agricole industriale (convenţionale) ce-l
susţin, precum:
– schimbările climatice, în special încălzirea globală şi ploile acide;
Încălzirea atmosferei terestre (cu 1.5 – 4.5 0C), anomaliile climatice - inversarea, comasarea sau/şi scurtarea unor anotimpuri, variaţiile mari de temperatură din cursul zilei, în special între zi şi noapte, declanşarea, aproape din senin, a
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furtunilor gen tornadă şi a „ruperilor de nori”, secetele şi arşiţele atmosferice etc.,
creşterea fluxului de radiaţii ultraviolete şi ploile acide cu pH mai mic de 5, sunt
cele mai semnificative fenomene de origine antropică la care contribuie, inclusiv,
agricultura convențională.
– scăderea fertilităţii solurilor;
Studiile efectuate de specialişti în ştiinţa solului, climatologie şi mediu înconjurător au evidenţiat că nu există palmă de teren cultivat care să nu sufere, mai
mult sau mai puţin, din cauza unuia sau mai multor fenomene precum: eroziunea hidrică şi eoliană, alunecările de teren, compactarea, formarea crustei, acidifierea, alcalinizarea, sărăturarea, scăderea conţinutului de humus, asigurarea slabă
şi foarte slabă cu fosfor şi cu potasiu asimilabil, poluarea chimică etc. Din păcate,
în ultimul timp, această situaţie s-a agravat din cauza cultivării „după ureche” a pământului, precum şi a extinderii sistemelor agricole de tip „japcă”, prin care acestea
sunt exploatate până la epuizare şi apoi părăsite. Generalizarea secetei şi creşterea
frecvenţei ploilor acide contribuie şi mai mult la colapsul agriculturii şi, implicit, la
dispariţia satelor şi comunelor.
– reducerea biodiversităţii, inclusiv genetice;
Defrişarea pădurilor (30% în ultimii 50 de ani), dispariţia zilnică a unei specii
de plante sau de animale şi tendinţa de cultivare a terenurilor cu o singură specie
sau, mai grav, cu un singur genotip (soi sau hibrid), care, desigur, este foarte performant, sunt exemplele cele mai concludente şi, pentru cei care le cunosc efectele
secundare, cele mai îngrijorătoare.
– poluarea cu nitraţi, fosfor, metale grele şi substanţe organice a apelor
de suprafaţă şi de adâncime şi a solurilor;
Cu excepţia ariilor protejate şi a fluviilor Amazon şi Congo, toate celelalte teritorii sunt poluate. Din păcate, cele mai poluate sunt zonele intravilane ca urmare a
activităţilor industriale şi agricole, precum şi a neglijenţei oamenilor.
– creşterea riscului contaminării produselor agricole şi alimentare cu substanţe toxice (nitriţi, toxine, hormoni, bacterii, etc.);
Scăderea calităţii produselor agroalimentare este un fenomen contemporan,
aproape generalizat, de care însă ne aducem aminte numai atunci când apar unele
cazuri de toxiinfecţii alimentare grave. Cu foarte puţine excepţii, mâncăm numai ce
ne oferă producătorul agricol sau procesatorul, pentru majoritatea consumatorilor
fiind esenţial doar să-şi astâmpere foamea, indiferent cum.
– apariţia şi evoluţia galopantă a unor boli incurabile (cancerul, bolile de
nutriţie, stresul etc.);
„Sănătatea omului este reflexia sănătăţii pământului”, este un adevăr
spus de Heraclit cu 500 de ani î.Hr., care se confirmă şi astăzi prin corelaţia dintre
starea de sănătate a oamenilor şi „sănătatea” solurilor şi a celorlalte componente
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ale mediului înconjurător. Criza de încredere în agricultura convenţională este alimentată, de asemenea, de noile cazuri grave de intoxicare cu dioxină, boala „vacii
nebune”, febra aftoasă, pesta porcină, gripa aviară, organismele modificate genetic
(OMG), e-coli etc.
– depopularea satelor;
Scăderea natalității, îmbătrânirea populației și migrarea masivă a forței de
muncă, în special cea tânără, de la sat la oraș și mai ales în străinătate sunt principalele cauze ale depopulării satelor românești. Cel mai grav este că, în multe cazuri,
părăsirea satelor este definitivă, fiind determinată în special de lipsa locurilor de
muncă și a condițiilor minime de trai și de educație.
– acapararea și concentrarea terenurilor agricole;
Acest fenomen, generalizat în întreaga Uniune Europeană, este urmare a dezvoltării culturilor energetice, în special rapiță și porumb și are ca efect înlocuirea
agriculturii familiale diversificată și bazată pe practici agricole sănătoase, cu agricultura industrială, dominată de practicarea monoculturii, a lucrărilor solului de
mare adâncime și de utilizarea intensivă a îngrășămintelor chimice și a pesticidelor,
urmată, inevitabil, de efecte negative asupra mediului înconjurător – scăderea biodiversității, distrugerea ecosistemelor existente, precum pășunile, creșterea riscului de eroziune a solului etc.
b.2. Producţia de subzistenţă şi urmările sale negative: foametea şi inechitatea socială;
Din acest punct de vedere, în prezent, populaţia din mediul rural este tot mai
săracă şi înfometată (pe plan mondial, aproape 600 milioane de oameni suferă de
foame, iar o bună parte dintre aceştia, în special copii şi bătrâni, mor din lipsă de
hrană), deşi produsele agricole vegetale şi animale pe care le obţin în gospodărie
sunt folosite, aproape în exclusivitate, pentru consumul propriu. Această situaţie
poate fi explicată prin aceea că producţiile realizate în gospodăriile ţărăneşti sunt
mici şi sunt folosite cu precădere pentru a-şi plăti datoriile la stat şi pentru a cumpăra pâine, ulei, sare etc., iar cele câteva ouă şi laptele sau/şi brânza, carnea de
pasăre, sau de porc şi legumele şi fructele care le rămân sunt insuficiente faţă de
necesarul uman minim de substanţe nutritive.
c. Agricultura ecologică promovează:
c.1. „Cultura agrară multifuncţională cu efect durabil” materializată
prin:
- producţie constantă de bunuri alimentare şi agricole pe termen lung, prin
corelarea ofertei cu cererea de produse agricole şi alimentare, includerea în circuitul
pieţei a tuturor actorilor interesaţi de producţia de bunuri agricole şi alimentare
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ecologice şi cooperare în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole şi alimentare;
- producţie agricolă responsabilă faţă de natură, care asigură diminuarea impactului agriculturii asupra climei, refacerea şi îmbunătăţirea fertilităţii solului şi
îmbunătăţirea şi conservarea diversităţii biologice;
- producţie agricolă cu efecte economice şi sociale multiple: reducerea consumului de energie neregenerabilă şi a cheltuielilor de transport, crearea de noi locuri
de muncă, creşterea veniturilor fermierilor, intensificarea spiritului inovator şi de
cooperare, descongestionarea administraţiei publice, reducerea cheltuielilor alocate sănătăţii etc.
c2. „Cultura alimentară pe bază de „hrană vie” şi dietă (alimentaţie) sănătoasă şi chiar personalizată;
Agricultura şi alimentaţia sunt, de când lumea, de nedespărţit, sistemele de
agricultură fiind, adesea, impuse de alimentaţie. Agricultura ecologică, indiferent
de tip, este singura sursă de „hrană vie” (Toncea, 2007 şi 2008).
„Hrana vie” este orice produs agricol sau natural, consumat instinctual de
către om sau/şi animale şi plante, crud sau (semi)prelucrat prin metode biologice,
mecanice şi fizice care-i menţin calităţile vitale.
De asemenea, agricultura ecologică susţine şi stilul de viaţă raţional, în care
important este „nu doar sa ne astâmpărăm foamea” sau „să trăim ca să ne hrănim”.
Aşa cum spuneau Karl Ludwig Schweisfurth, Franţ-Theo Gotwald şi Meinolf Dierkes (2002) în lucrarea „Towards sustainable agriculture and food production - a vision for the future viability of food production, processing and marketing”, alimentele
noastre trebuie să provină în cea mai mare parte din producţii ecologice.
Noi oamenii, precum toate celelalte vieţuitoare trebuie „să mâncăm ca să trăim”, iar
hrana sa ne fie medicament de bază pentru refacerea şi menţinerea sănătăţii.
Acest concept se poate materializa în practică prin
- satisfacerea cerinţelor de siguranţă, transparenţă, încredere şi de gust ale Consumatorului;
- scurtarea „drumului” produselor alimentare de la Producător (inclusiv de la Fermier) la Consumator, ca principală măsură pentru a consuma alimente proaspete,
de sezon şi din zona în care trăieşte şi munceşte Consumatorul;
- activarea și valorificarea serviciilor (agro)ecosistemice, pentru protecția și prosperitatea mediului și, totodată, pentru activități turistice;
- creșterea flexibilităţii lanţului valoric al produselor alimentare, pentru a contracara orice stânjenire și perturbație a producției agricole și alimentare.
d. Agricultura ecologică – Cuvinte cheie: Principii, Pași de urmat pentru o afacere de succes în agricultura ecologică; Regulamente și acte legislative, Conversie, Producție certificată, Inspecție și certificare, Logo-uri (sigle);
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d.1 Principii
După un intens proces participativ, în septembrie 2005, Adunarea Generală a
IFOAM, de la Adelaide – Australia, a aprobat noile Principii ale Agriculturii Ecologice.
Aceste principii sunt „rădăcinile” pe care agricultura ecologică creşte şi se dezvoltă
(Toncea et al.).
• Principiul sănătăţii: Agricultura ecologică susţine şi îmbunătăţeşte sănătatea solului, plantelor, animalelor, a omului şi a planetei ca un tot unitar şi indivizibil. Sănătatea indivizilor şi comunităţilor nu poate fi separată de sănătatea ecosistemelor - solurile sănătoase produc culturi sănătoase, care la rândul lor furnizează
hrană sănătoasă animalelor şi oamenilor.
• Principiul ecologic: Agricultura ecologică se bazează pe sisteme ecologice
vii, lucrează cu acestea, le stimulează şi le susţine. Acest principiu are rădăcini în
sistemele ecologice vii şi, ca atare, prevede că producţia ecologică se bazează pe
procese ecologice şi reciclare
• Principiul corectitudinii: Agricultura ecologică a apărut şi se dezvoltă pe
relaţii care asigură corectitudinea cu privire la mediul comun şi şansele vieții. Corectitudinea este caracterizată de echitate, respect, justiţie şi solidaritate atât în
rândul oamenilor, cât şi în relaţiile lor cu alte fiinţe vii.
• Principiul precauţiei: Agricultura ecologică este gestionată într-o manieră responsabilă şi de precauţie pentru a proteja sănătatea şi bunăstarea generaţiilor
actuale şi viitoare şi a mediului înconjurător.
d2. Pași de urmat pentru o afacere de succes în agricultura ecologică;
Într-un interviu din 19 martie 2015 publicat în revista Cronica Română, am
prezentat pașii care trebuie făcuți pentru a reuși în agricultura ecologică:
d2. 1 Aflarea sau descoperirea termenului ” agricultură ecologică”;
d2.2 Însușirea noțiunilor de bază privind agricultura ecologică: termeni, definiții,
principii, tipuri de sisteme agroecologice, cadrul legislativ, etc.;
d2.3 Testarea aptitudinii și afinității pentru agricultura ecologică: forță fizică și îndemânare pentru a mânuii echipamentele și a administra subsistemele agricole și pe cele
naturale. Sunt necesare și aptitudini de gândire holistică și reducționistă și trebuie să
vezi și să auzi bine și să ai simț tactil, miros fin și gust foarte rafinat, precum și să poți iubi
plantele și animalele și să simți că și ele te iubesc;
d2.4 Consultarea și implicarea în afacere a membrilor familiei. Dacă nu ai sprijinul
membrilor familiei nu ai nici-o șansă de succes în agricultura ecologică;
d2.5 Înscrierea într-o organizație profesională. Mă refer la un ONG, la o asociație de
producători agroecologici, din zonă, competitivă și profesionistă.
d2.6 Inventarierea calitativă și cantitativă a resurselor naturale (relief, sol, climă,
floră și faună), economice (spații tehnologice și echipamente și depozite bancare, bănci
de credit, programe de finanțare etc.) și umane (număr, sex, vârstă, educație și caracter);
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d2.7 Participarea la cursuri de formare profesională în domeniul agriculturii ecologice;
d2.8 Echilibrarea sistemelor agroecologice, prin măsuri ecologice eficiente și dacă
este nevoie, prin măsuri convenționale „radicale”;
d2.9 Contractarea serviciilor de Inspecție și Certificare;
d2.10 Proiectarea/reproiectarea și sistemelor agroecologice privind măsurile strict
obligatorii, obligatorii și cele speciale;
d2.11 Participarea la târguri, expoziții, conferințe, workshop-uri etc. naționale și
internaționale
d.2.12 Colaborarea și cooperarea cu producători agricoli ecologiști;
d3. Regulamente și acte legislative;
Agricultura ecologică este singurul sistem de agricultură în care fiecare proces
și activitate agricolă este reglementată prin acte normative denumite Norme (standarde) și Regulamente internaționale și acte legislative naționale.
În acest moment, cele mai cunoscute acte normative sunt Normele Federației Internaționale a Mișcărilor de Agricultură Organică (IFOAM) pentru producția
ecologică și procesare din anul 2005, inclusiv Standardele de bază IFOAM și Criteriile IFOAM de acreditare a Organismelor de Certificare pentru producția ecologică
și procesare, Regulamentul (CE) NR. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu cele două amendamente: M1 – M2 și
Regulamentul (CE) NR. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2997 al Consiliului privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce producția ecologică, etichetarea și controlul + 19 amendamente (M1 – M19).
Conform www.madr.ro/agricultură/agriculturaecologica, legislația națională
privind agricultura ecologică constă în:
Două ordonanțe de urgență:
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele
agroalimentare ecologice;
• ORDONANŢĂ nr. 29 din 28 august 2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor
agroalimentare ecologice.
O hotărâre a Guvernului României:
• HOTĂRÂRE nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91
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Șase ordine ale Ministrului agriculturii:
• ORDIN nr. 417 din 13 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulilor specifice
privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice;
• ORDIN nr. 51 din 1 martie 2010 pentru aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din ţări terţe
• ORDIN nr. 900 din 6 septembrie 2013 privind funcţionarea bazei de date
pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică
• ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind
înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;
• ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
• ORDIN nr. 986 din 6 decembrie 2016 privind aprobarea cuantumului taxei
pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.
Așadar, din legislația națională lipsesc Regulamentele U.E. 834/2007 și
889/2008 care, în principiu, susțin dezvoltarea agriculturii ecologice, dar în lipsa
acestora, măsurile și sancțiunile prevăzute prin H.G. 131/2013 sunt mai
multe și foarte aspre.
d4. Conversia;
Toate fermele şi societăţile agricole, agroindustriale şi comerciale ecologice
parcurg, obligatoriu, o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, de conversie, care este
egală cu timpul scurs între începerea managementului ecologic şi obţinerea certificatului de fermă, gospodărie sau societate agricolă ecologică.
Trecerea la agricultura ecologică se face pas cu pas, pentru ca structurile economice să nu resimtă efectele scăderii productivităţii, iar producătorii să capete
încredere în noile sisteme.
Din punct de vedere tehnic, conversia este perioada în care o fermă pune,
în primul rând, bazele pentru aplicarea corectă şi profitabilă a metodelor agroecologice. Această perioadă poate fi denumită „conversie birocratică”, deoarece în
această perioadă se colectează informaţii despre istoria gospodăriei, fermei sau/
şi a unităţii de prelucrare a produselor agricole şi se elaborează planul de conversie, precum şi „conversie agronomică”, deoarece unul din obiectivele acestei
perioade este optimizarea metodelor agricole ecologice de cultivare a terenurilor,
de creştere a animalelor şi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole și
alimentare.
Pe parcursul perioadei de conversie se aplica regulile specifice agriculturii ecologice, iar produsele care se obțin se valorifică ca produse convenționale.
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d4.1 Planificarea conversiei;
Planul de conversie se elaborează pe baza analizei şi examinării încrucişate a
tuturor datelor existente, în vederea stabilirii soluţiilor tehnice și presupune respectarea în totalitate a standardelor agriculturii ecologice şi supunerea unități Controlului Organismului de Inspecţie şi Certificare contractat.
Scopul „planului de conversie” este să călăuzească producătorii ecologişti în
perioada de conversie şi să-i ajute să realizeze obiectivele pe care şi le-au propus. De
asemenea, toate planurile fermei, inclusiv cel al conversiei trebuie să fie aprobate
în prealabil de către organismul de inspecţie.
Planificarea conversiei presupune evaluarea atentă a următoarelor aspecte:
• Istoria câmpului/fermei;
Este o sarcină importantă pentru fermierul (producătorul) ecologist care presupune colectarea tuturor informaţiilor posibile privind practicile agronomice, problemele din procesul de producţie şi recoltele obţinute;
• Starea de fertilitate a solului;
Este un pas important pentru programul de fertilizare care se materializează
prin efectuarea cartării agrochimice şi, dacă se poate, pedologice;
• Mediul social;
În perioada de conversie, orice producător agricol trebuie să cunoască bine comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi dacă în zona respectivă mai sunt unităţi agroecologice sau se desfăşoară proiecte de protecţie a mediului înconjurător.
• Nivelul de pregătire teoretică şi aplicativă a producătorului (operatorului);
Joacă un rol important în stabilirea timpului şi a metodelor pentru introducerea noutăţilor în fermă şi pentru a se asigura sprijinul tehnic necesar.
• Motivaţia producătorului;
Este cel mai important factor de succes, astfel încat dacă un producător nu este
convins sau nu a „digerat” îndeajuns idea de unitate (fermă, unitate de procesare,
comercializare etc) agricolă ecologică, această iniţiativă are şanse să nu reuşească.
• Dotarea cu echipamente şi dorinţa de a investi;
Timpul necesar pentru începerea unei afaceri în domeniul agriculturii ecologice, depinde şi de echipamentele și alte inputuri disponibile în fermă şi în teritoriu.
Dorinţa operatorului de a investi bani în fermă influențează, de asemenea, timpul
de implementare a planului de conversie.
• Estimarea constrângerilor
Cele mai frecvente restricţii sunt: restricţiile de mediu şi politice, sursele de
poluare din vecinătate, inclusiv autostrăzile, lipsa serviciilor de specialitate, nerecunoaşterea prin planurile regionale.
Un plan de conversie este folositor şi pentru a evidenţia faptul că în agricultura
ecologică nici o acţiune nu se termină de la sine şi întotdeauna vizează mai multe
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obiective. Acţiunile vor fi eficiente în măsura în care echilibrul solului şi al ecosistemului agricol este asigurat şi respectat.
d4.2 Durata perioadei de conversie;
Pentru culturi agricole, durata perioadei de conversie este de:
– cel puțin doi ani înainte de însămânțare sau, în cazul pășunilor şi al furajelor perene, de cel puțin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje
obținute din agricultura ecologică;
– în cazul culturilor perene, altele decât furajele (ex. plantațiile pomicole și
viticole), perioada de conversie este de cel puțin trei ani înainte de prima recoltă de
fructe ecologice.
Organismul de inspecţie poate prelungi sau scurta acest termen, în funcţie de istoria fermei, susţinută de documente justificative. În nici un caz, conversia culturilor agricole nu se poate face în mai puţin de un an.
În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, produsele animaliere pot fi considerate ecologice numai
dacă se realizează conversia simultană a întregii unităţi de producţie, inclusiv a
păşunilor, fâneţelor şi/sau a oricărei suprafeţe de teren folosită pentru producerea
de furaje, precum şi a animalelor. Perioada totală de conversie pentru ansamblul
animalelor existente şi descendenţii acestora, pentru păşuni şi/sau pentru orice
teren utilizat pentru producerea de furaje se poate reduce la maxim 24 de luni şi
numai în cazul în care animalele sunt hrănite cu produse care provin din unitatea
agricolă în care sunt crescute.
d5. Producție certificată ecologic
Aceasta începe în prima zi după încheierea perioadei de conversie și durează cel
puțin cinci (5) ani cât durează angajamentul pentru a beneficia de sprijin comunitar.
În perioada de producție certificată ecologic, trebuie sa se respecte în totalitate Regulamentul Consiliului nr. 834/2007 şi Regulamentul Comisiei nr. 889/2008
privind producţia, procesarea şi importul produselor ecologice, inclusiv procedurile
de inspecţie, etichetare şi marketing pentru întreaga Uniune Europeană (UE).
Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie
să-şi supună activitatea unor vizite de inspecţie, realizate de organisme de inspecţie şi certificare, în scopul controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică.
d6. Inspecție și certificare;
Normele U.E. prevăd că fiecare stat membru trebuie să înfiinţeze propriul sistem de inspecţie şi certificare care va opera prin desemnarea unei autorităţi de control ce va asigura supravegherea organismelor de inspecţie şi certificare.
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Sistemul de certificare constă în audit şi aprobarea procesului de gestionare a
producţiei pus în aplicare de către producătorul agricol care doreşte să obţină produse
ecologice, urmate de monitorizarea permanentă a conformităţii procesului de producţie şi analiza probelor luate, atât din producţie, după prelucrare sau de pe piaţă.
Certificarea – cadru, prin evaluare iniţială şi monitorizare ulterioară, are rolul
de a oferi clienţilor o asigurare independentă şi demnă de încredere, prin certificarea producţiilor conform cerinţelor legislaţiei actuale cu privire la produsele din
fermele ecologice.
Din punct de vedere administrativ, cea mai importantă însuşire a sistemelor
de agricultură ecologică este gama largă de angajamente ale producătorilor, precum
documentaţia care trebuie prezentată cu ocazia inspecţiilor periodice ale organismelor de certificare acreditate.
Producătorul supus inspecţiei trebuie să respecte regulamentele naţionale şi
comunitare privind agricultura ecologică, să furnizeze documentaţia cerută de sistemul de inspecţie, să permită accesul angajaţilor organismului de inspecţie la locurile de producţie, la registrele de casă şi la alte documente (ex. facturi, registrele de
TVA etc.). De asemenea, operatorul trebuie să permită echipei de inspecţie accesul
la toate produsele şi ingredientele de origine agricolă şi neagricolă pentru a stabili
dacă sunt cele dorite şi să le notifice dacă s-au schimbat substanţial.
d6.1 Procedura de Inspecție și Certificare
Pentru a certifica produsele obţinute prin metode ecologice, este obligatoriu a
fi parcursă următoarea procedură:
• Înştiinţarea privind producţia prin metode ecologice;
Această notificare trebuie depusă la Autoritatea şi organismul de certificare
numite la nivel naţional. Conţinutul documentaţiei depuse trebuie actualizat ori
de câte ori au loc schimbări în activitatea de producţie, sau în cazul apariţiei unor
probleme administrative, precum achiziţiile sau renunţarea/schimbarea titlurilor
de proprietate.
• Primul document de evaluare;
Organismul de certificare efectuează prima evaluare a documentaţiei depusă
de fermier. Dacă rezultatul evaluării este negativ (ex. documentaţie incompletă sau
inadecvată), producătorul va fi rugat să furnizeze, într-un timp bine stabilit, documente suplimentare, pentru a nu fi exclus din sistemul de producţie ecologică.
• Începerea vizitei de inspecţie;
Tehnicienii organismului de inspecţie şi certificare trebuie să verifice dacă întreaga organizaţie şi procesele de producţie corespund normelor agriculturii ecologice. De asemenea, ei au sarcina de a-l îndruma pe fermier să-şi îndeplinească
angajamentele asumate.
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• Admiterea în sistemul de control
Comisia de certificare evaluează documentele fermierului şi rapoartele vizitelor de inspecţie. În consecinţă, aceasta decide dacă va admite ferma în sistemul de
producţie ecologică.
• Declaraţia de conformitate
Acest pas are ca obiectiv specificarea evaluării pozitive, tipul producţiei, numărul de înregistrare în registrul de control al operatorilor şi data de începere şi
încetare a valabilităţii atestării.
• Planul anual de producţie
Acest document trebuie trimis organismului de certificare de către responsabilul unităţii de producţie până la 31 mai a fiecărui an. Orice schimbare substanţială
privind culturile agricole, suprafaţa sau producţia estimată, care a survenit după
trimiterea planului anual de producţie, trebuie notificată organismului de inspecţie
şi certificare.
• Planul anual de procesare
Acest document trebuie să conţină toate produsele pe care operatorul intenţionează să le proceseze în ferma sa, într-o unitate terţă sau în numele unei unităţi
terţe, în conformitate cu normele agriculturii ecologice.
• Certificarea produselor şi emiterea autorizaţiei de etichetare;
Emiterea autorizaţiei pentru etichetarea oficială a produselor ecologice, poate
fi cerută de orice producător care a fost acceptat în sistemul de inspecţie.
d7. Logo-uri (sigle) Internaţionale şi Naţionale.
Începând de la 01 iulie 2010 logo-ul U.E. al agriculturii ecologice este cel din
imaginea următoare

Această siglă nu este obligatorie pentru produsele alimentare ecologice neambalate produse şi importate în UE dintr-o ţară terţă.
În România, alături de sigla comunitară trebuie folosită şi sigla naţională „ae.,
care este proprietatea MADR și garantează că produsul, astfel etichetat, provine din
agricultura ecologică şi este certificat de un organism de control.
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2. Agricultura Ecologică – Cifre cheie
În România, agricultura ecologică s-a dezvoltat și diversificat continuu pe măsura cererii de produse agricole și alimentare ecologice, mai ales pe piața externă, a
priceperii și pasiunii producătorilor agricoli și a măsurilor de susținere din partea
statului Român și a Uniunii Europene. Conform datelor furnizate de MADR prezentate în continuare, se poate spune că agricultura ecologică din România arată
ca un sistem distinct, diversificat și integrat întrucât are toate structurile necesare
– cultivarea plantelor, creșterea animalelor, prelucrarea produselor agricole vegetale și animale, comercializarea produselor agricole și alimentare și piață internă și
externă atât în țările Uniunii Europene, cât și în afara acesteia.
2.1. Suprafața totală și număr de operatori în agricultură ecologică;
Potrivit evidenței MADR (fig. 3.1.1), suprafața cultivată în sistem ecologic a crescut
continuu, de la 17388 ha în anul 2000, până la 305923 ha în prezent. De asemenea,
numărul producători din agricultura ecologică a crescut de la 3834 în 2007 la 9374
în 2018.
Ritmul anual de creștere a suprafeței totale în sistem ecologic a fost relativ
constant (11312 – 27033 ha) doar până în anul 2007, perioadă în care a depins
preponderent de cererea pieței locale și, mai ales, internaționale, în special de
cereale. Începând din anul 2007 și până în prezent atât suprafața, cât și numărul de operatori în agricultura ecologică a crescut, de asemenea, continuu dar într-un ritm mult mai mare și foarte variabil de la un an la altul. Astfel, în perioada
primului Program Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, deși agricultura
ecologică n-a beneficiat de sprijin specific compensatoriu, așa cum a beneficiat în
toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru că n-a fost prevăzută
în acest PNDR, suprafața agricolă în sistem ecologic a crescut totuși de la 131259
ha în anul 2007, până la 301148 ha în anul 2013, iar numărul de operatori de
la 3834 în 2007, până la 15194 în 2013, în special ca urmare a creșterii cererii
de produse agricole și alimentare ecologice românești pe piața externă a căror
valoare și potențial au fost descoperite de comercianții străini și chiar români cu
ocazia participării României cu stand național la târgul BIOFACH de la Nuremberg/Germania.
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În primii 5 ani ai celui de-al doilea PNDR (2014 – 2018), în care agricultura
ecologică este măsură distinctă (11), atât suprafața, cât și numărul de operatori au
înregistrat scăderi importante de la 289252 ha în anul 2014, până la 226309 ha în
anul 2016, respectiv de la 14470 operatori în 2014, până la 10562 în 2016, mulți
fermieri (operatori) renunțând la agricultura ecologică atunci când au realizat că
sprijinul a fost mai mic decât se așteptau [www.ifoam.bio/en/romania] și poate și ca
urmare a înăspririi sancțiunilor și a creșterii exigenței activităților de inspecție și
certificare în conformitate cu HOTĂRÂREA de GUVERN nr. 131 din 27 martie 2013
pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2.092/91

Fig. 3.1.1 Dinamica suprafeței și a numărului de operatori în agricultura ecologică,
2000 – 2018

În ultimii doi ani (2017 și 2018), suprafața agricolă în sistem ecologic s-a redresat, saltul cel mai mare înregistrându-se în anul 2018, când s-a ajuns la cifra
istorică de circa 306000 ha, ceea ce reprezintă 2,19 % din suprafața agricolă a României și este cu 1,2 – 1,9 milioane hectare mai mică decât potențialul agroecologic
al României. Numărul de producători agricoli în agricultura ecologică nu s-a mai
redresat la cifrele din anul 2013, deși tendința este de creștere, de la 8434 în anul
2017 la 9374 în 2018, semn clar că cei mai afectați de HG nr. 131/2013 au fost
micii producători agricoli.
2.2. Agricultura ecologică – Teritorial
Așa cum reiese din datele de la direcțiile agricole județene centralizate la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale în proporție de circa 90% (tab. 3.2.1), în anul 2018
s-a practicat agricultură ecologică peste tot în România.
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Ca și în ceilalți ani, suprafața și numărul de producători agricoli în sistem ecologic au variat foarte mult de la un județ la altul, pe primele cinci locuri fiind județele: Tulcea cu 62945 ha și 353 producători, Timiș cu 27524 ha și 223 producători,
Constanța cu 20895 ha și 141 producători, Arad cu 18385 ha și 174 de producători
și județul Galați cu 15665 ha și 153 producători, iar pe ultimele cinci locuri, județele: Gorj cu 112 ha și 29 de producători, Vâlcea cu 402 ha și 86 producători, Dâmbovița cu 457 ha și 36 producători, Ilfov cu 571 ha și 161 producători, Dâmbovița cu
457 ha și 36 producători și Prahova cu 891 ha și 73 de producători.

Județ
Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrița –
Năsăud
Botoșani
Brașov
Brăila
Buzău
Caraș –
Severin
Călărași
Cluj
Constanța
Covasna
Dâmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita

Tabelul 3.2.1
Suprafața și număr de producători în sistem ecologic pe județe
(MADR, 2018)
Număr de
Suprafața în sistem
Suprafața în sistem
producă- Județ
ecologic
ecologic
tori
% din
% din
ha
ha
SAT
STA
3402
1,26
341
Hunedoara
2224
0,94
18385 4,06
174
Ialomița
9090
2,50
1274
0,39
101
Iași
12700
3,64
1170
0,44
141
Ilfov
571
0,91
3352
0,72
230
Maramureș
3135
1,22

Număr de
producători
214
40
324
161
330

8400

3,00

385

Mehedinți

1579

0,61

40

6086
8919
5031
1672

1,68
3,94
1,35
0,43

185
91
288
146

Mureș
Neamț
Olt
Prahova

6091
1557,03
2875
891

1,75
0,61
0,71
0,36

270
96
46
73

5296

1,39

37

Satu Mare

8968

3,22

650

4961
9087
20895
4401
457
1994
15665
1353
112
3631

1,22
2,66
3,91
2,44
0,20
0,37
4,72
0,50
0,05
1,01

3,94
3,52
3,72
1,32
4,17
18,79
0,42
0,21
1,51
89,83

800
118
748
107
223
353
85
86
69
8706

390
Sălaj
7442
449
Sibiu
8582
141
Suceava
12294
103
Teleorman
6445
36
Timiș
27524
115
Tulcea
62945
153
Vaslui
1570
43
Vâlcea
402
29
Vrancea
3499
295
TOTAL
305923,84
SAT = Suprafața agricolă totală (ha)

Cel mai mare număr de producători în sistem ecologic s-a înregistrat în județele Sălaj (800), Suceava (780), Satu Mare (650) și Cluj (449), în care domină agricultura ecologică de tip familial, diversificată (cel puțin mixtă, de tip vegetal – animal)
și cu o ușoară tendință de tradițional autentic. De asemenea, așa cum reiese și
din graficul anterior (fig. 2.1.1), între suprafața agricolă și numărul de producători în agricultură ecologică este o relație perfectă direct-pozitivă foarte strânsă.
După scăderea drastică din perioada 2014 – 2016 a ambilor indicatori, numărul
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de producători în agricultura ecologică n-a ținut însă „pasul” cu evoluția suprafeței
cultivate în sistem ecologic întrucât nu s-a refăcut la nivelul anului 2013, fiind mai
mic cu circa 5800.
2.3. Culturi agricole cheie cultivate în sistem ecologic
Conform datelor din graficul următor (Fig. 3.3.1), în anul 2017 cele mai mari suprafețe în sistem ecologic, au fost cultivate cu: cereale (32,86%), culturi industriale
(28,01%), culturi permanente - pășuni și fânețe (20%) și livezi de pomi și arbuști
fructiferi și viță de vie (5%), plante (furajere) recoltate verzi (7,87%) și leguminoase
și proteaginoase (1,93%). Cu excepția suprafeței agricole ecologice necultivate de
4%, celelalte specii de plante cultivate în sistem ecologic, precum legumele și speciile tuberculifere, foarte importante pentru alimentația oamenilor și solicitate pe
piața internă, s-au cultivat pe suprafețe foarte mici - 0,56% și, respectiv 0,26%. De
asemenea, ponderea în structura culturilor agricole a speciilor leguminoase și proteaginoase pentru boabe de 1,93% + suprafața cu plante recoltate verzi de 7,87%,
din care cea mai mare parte cu lucernă și alte leguminoase furajere, este extrem
de mică comparativ cu proporția de 15 – 25% de plante fixatoare de azot care s-a
dovedit, științific și practic, ca fiind suficientă pentru a asigura necesarul de azot și
pentru celelalte specii din rotație.

Fig. 3.3.1 Culturi agricole cultivate în sistem ecologic în anul 2017
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2.4. Cereale cultivate în sistem ecologic în perioada 2010 – 2017
În perioada 2010 – 2017, în agricultura ecologică din România au fost cultivate
toate speciile de cereale (fig. 3.4.1) cunoscute (grâu comun, secară, triticale, orz, ovăz,
orez, porumb, mei, sorg) și mai puțin cunoscute – speciile preistorice de grâu - spelt(a)
și monococcum (alac).
În fiecare an, suprafața cea mai mare a fost cultivată cu grâu comun, mai ales
de toamnă, între 39159 ha și 56151 ha și cu un coeficient de variație în timp relativ
mic, de circa 13,90%.
O altă specie de cereale cultivată pe suprafață mare (16643 – 33759 ha) a fost
porumbul pentru boabe, dar coeficientul de variație de la un an la altul a fost de
25,40%, apreciat, din punct de vedere statistic, ca mare.
Pe locul trei ca suprafață se clasează orzul pentru boabe (5690 – 14519 ha), dar
cu un coeficient de variație în timp foarte mare de 37,55%.
Următoarele două locuri sunt ocupate de alte cereale cu 1871 – 4863 ha și de
orez cu 1712 – 4466 ha, cu un coeficient mare de variație în timp, de circa 28,4%.
În fiecare an s-au cultivat, dar pe suprafețe mici și foarte mici, și ovăz (760
– 2224 ha) și secară (106 – 1048 ha), dar variația de la un an la altul a acestor suprafețe a fost foarte mare (36,43%) în cazul ovăzului și extrem de mare la secară
(76,26%).
În primii patru ani ai perioadei analizate (2010 – 2014), s-a cultivat și triticale
pe 232 – 1232 ha, iar coeficientul de variație de la un an la altul a fost extrem de
mare (76,26%).

Fig. 3.4.1 Specii de cereale cultivate în sistem ecologic în perioada 2010 - 2017
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2.5. Plante industriale cultivate în sistem ecologic
Conform MADR, din categoria plantelor industriale fac parte: floarea-soarelui, rapița, soia, inul pentru ulei, plantele aromatice, medicinale și condimentare, culturile pentru fibră, culturile energetice și alte plante oleaginoase.
În anul 2017, cele mai mari suprafețe au fost cultivate cu următoarele specii de
plante industriale: floarea-soarelui - 33712 ha (46,57%), rapiță – 18909 ha (26,12%)
și soia – 14670 ha (20,27%), iar cele mai mici suprafețe cu: plante aromatice, medicinale și condimentare – 1959 ha (2,70%), in pentru ulei – 1925 ha (2,66%), alte
plante oleaginoase – 874 ha (1,21%) și culturi energetice 280 ha (0,39%) și plante
pentru fibră – 59 ha (0,08%).

Fig. 3.5.1. Suprafața cultivată în sisteme ecologic cu plante industriale
(MADR, 2017)

2.6. Suprafețe cultivate în sistem ecologic cu specii de plante permanente
În categoria culturilor permanente intră livezile de pomi și de arbuști fructiferi,
plantațiile de nuci și de viță de vie și alte culturi permanente.
Din datele prezentate în graficul 3.6.1 reiese că, în perioada 2010 – 2017, suprafața a crescut relativ constant în fiecare an la toate speciile pomicole și viticole
cultivate în sistem ecologic.
Astfel, suprafața de livezi cultivate în sistem ecologic a crescut de la 1887 ha
în anul 2010, până la 6500 ha în 2017, cea cultivată cu arbuști, de la circa 37 ha în
anul 2010, până la 1144 ha în 2017, cea cultivată cu nuci, de la 274 ha în anul 2010,
până la 1897 ha în 2017, iar cea cultivată cu viță de vie, de la 894 ha în anul 2010,
până la 2169 ha în anul 2017. Mai greu de explicat sunt datele privind alte culturi
permanente, unde, comparativ cu evoluția suprafeței celorlalte culturi permanente, variația anuală este foarte mare.
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Fig. 3.6.1 Evoluția suprafeței cultivate în sistem ecologic cu specii de culturi permanente
(MADR, 2010 - 2017)

2.7. Specii de animale crescute în sistem ecologic
În perioada 2010 – 2016 au fost crescute în sistem ecologic 4 specii de animale:
bovine, ovine, caprine și păsări, iar numărul de animale pe fiecare specie a evoluat
asemănător cu suprafața agricolă și numărul de producători în agricultura ecologică, creștere continuă până în anul 2013 urmată de trei ani de scăderea semnificativă. Important este și faptul că numărul de animale la sfârșitul anului 2016 la
toate speciile de animale a fost mai mare decât la începutul perioadei de referință
(2010), că la păsări a variat foarte mult de la un alt la altul și că încărcătura de
animale pe suprafața cultivată în sistem ecologic, a fost foarte mică (circa 0,31
UMV/ha).
Întrucât creșterea animalelor este factor cheie în dezvoltarea agriculturii ecologice deoarece, în afară de produsele alimentare valoroase și esențiale pentru alimentația omului pe care le produc – lapte, carne și ouă și de lână și piei pentru
industria textilă și de pielărie, animalele contribuie la valorificare superioară a producției vegetale secundare și la returnarea în sol a unei cantități semnificative de
substanțe nutritive extrase din sol cu recoltele agricole prin producerea de gunoi de
grajd, care compostat este cel mai valoros îngrășământ pentru toate tipurile de sol
și la toate culturile agricole.
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Fig. 3.7.1 Evoluția numărului de animale crescute în sistem ecologic (MADR, 2010 – 2016)

2.8. Familii de albine certificate ecologic
Evoluția numărului de familii de albine certificate ecologic în perioada 2010 – 2017
(fig. 3.8.1) a fost afectată nesemnificativ și doar de factorii climatici. Fenomenul
vizibil este însă creșterea numărului de stupi certificați ecologic cu circa 20% din
anul 2011 față de 2010 și cu 26% din anul 2017 față de anul 2016. Această creștere
semnificativă poate fi explicată prin creșterea cererii de miere ecologică din anul
2011, mai ales pe piața europeană, iar cea din anul 2017, atât prin creșterea încrederii consumatorilor în mierea ecologică datorită bunei trasabilități, cât și prin
programul național și al Uniunii Europene de dezvoltare a apiculturi de sprijinire
financiară diversificată pentru: achiziționarea de preparate pentru combaterea dăunătorilor specifici, achiziționarea de cutii și de accesorii apicole și achiziționarea
de mătci și de familii de albine.

Fig. 3.8.1 Evoluția numărului de familii de albine (stupi) certificate ecologic
(MADR, 2010 – 2017)
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2.9. Unități de prelucrare a produselor agricole ecologice
Prelucrarea produselor agricole ecologice este o noutate și un semn clar de normalitate și de maturitate a sectorului de agricultură ecologică în România.

Fig. 3.9.1. Număr de unități de procesare a produselor agricole
(MADR, 2017)

Conform datelor din fig. 3.9.1, în anul 2017 au fost înregistrate în sistem ecologic 164 de unități (fabrici) de prelucrare a produselor agricole vegetale și animale:
38 pentru conservarea fructelor și legumelor, 35 pentru fabricarea altor produse
alimentare, 22 pentru fabricarea produselor lactate, 22 pentru producerea băuturilor, 16 unități de morărit și de producere a amidonului și a produselor din amidon,
11 pentru fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale, 9 pentru fabricarea produse de brutărie și a produselor făinoase, 5 pentru prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne, 3 pentru fabricarea preparatelor pentru
hrana animalelor și 3 pentru prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și a
moluștelor.
2.10. Piața internă de produse agricole și alimentare certificate ecologic
În perioada ianuarie – iulie 2018, volumul vânzărilor de produse agricole certificate
ecologic din producția internă pe piața de produse ecologice din România a fost de
71403 tone, din care: 24407 tone porumb boabe, 15648 tone grâu boabe, 12428
tone semințe floarea-soarelui, 10101 tone orez boabe, 5354 tone semințe rapiță,
1914 tone soia boabe, 1467 tone șrot floarea-soarelui, 49 tone de lucernă, 15,67
tone ulei de rapiță presat la rece, 6,7 tone polen apicol, 4 tone orez semi-ambalat,
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3,59 tone șrot rapiță, 3 tone orez integral, 1 tonă de boabe de hrișcă și 1 tonă de
boabe de linte

Fig. 3.10.1 România – Vânzări pe piața internă (to) ian. – iulie 2018 din producția proprie

2.11. Vânzări de produse agricole și alimentare ecologice în țările din
Uniunea Europeană în perioada ianuarie – iulie, 2018
Conform datelor din fig. 3.11.1, în perioada ianuarie – iulie, 2018 România a exportat circa 107452 tone de produse agricole certificate ecologic în 21 de țări ale
Uniunii Europene, iar cele mai mari cantități au fost vândute în: Italia (56670
tone), Germania (24653 tone), Danemarca (8670 tone), Austria (6714 tone), Franța (5590 tone), Anglia (3484 tone), Olanda (765 tone), Cehia (218 tone), Ungaria
(202 tone), Grecia (119 tone) și Polonia (104 tone).
2.12. Vânzări de produse agricole certificate ecologic în țări din afara
Uniunii Europene
Produsele agricole ecologice din România sunt solicitate și pe piețele din țările nonUE (fig. 3.12.1) din Europa, America de Nord, Australia și Asia.
Astfel, în perioada ianuarie – iulie 2018 volumul de produse agricole ecologice
exportate de România în țările non-UE a fost de circa 1134 tone, din care peste 983
tone în Elveția, circa 121 tone în SUA, 20 tone în Australia, 9,7 tone în Bosnia și
Herțegovina și 0,1 tone în Arabia Saudită.
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Fig. 3.11.1 Vânzări în statele membre ale Uniunii Europene
(MADR, tone ianuarie – iulie 2018)

Fig. 3.12.1 Comerț cu produse non-UE, ianuarie-iulie 2018

3. Perspective viitoare în contextul noii PAC post 2021
Consultarea publică a cetățenilor U.E., inclusiv a fermierilor, din prima jumătate
a anului 2017 pe tema „Modernizarea și simplificarea Politicii Agricole Comune
(PAC)” a confirmat un consens larg în privința faptului că actuala PAC (2014 –
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2021) nu stăpânește și poate că, în parte, a stimulat în primul rând „Provocările
legate de mediul înconjurător (sol, apă, biodiversitate) și climă”.
Faptul că în textul Comunicării privind consultarea publică cuvintele mediu
și climă apar de 52 de ori, este un semn clar că europenilor, inclusiv fermierilor
„le-a ajuns cuțitul la os” și confirmă realitatea (A) ilustrată de Willem Hoogendijk
în lucrarea „The New Revolution” (1991), conform căreia societatea actuală este
interesată numai de profit, iar sub „biciul” banilor producţia, inclusiv agricolă, nu
ţine cont de nimic şi degradează și chiar distruge, uneori iremediabil, direct şi indirect, aproape tot „ce-i stă în cale”, în primul rând flora, fauna şi terenurile agricole
(Toncea et al, 2011).

În acest context în viitoare PAC, post 2021 un rol important îi revine agriculturii ecologice, a cărei imagine de mai jos (B), sugerată tot de Willem Hoogendijk
(1991), ne indică un ritm mai încet, dar ferm, de creştere a producţiei şi alt mod de
aşezare şi rol al componentelor sale structurale – frâiele producţiei în mâna producătorilor, o societate umană, în egală măsură, responsabilă şi vigilentă la menţinerea calității, armoniei, biodiversității și curățeniei mediului înconjurător şi la
siguranţa alimentară, cantitativă și calitativă şi o susţinere financiară complexă şi
completă (Toncea et al., 2011).
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Cu alte cuvinte, agricultura ecologică este singura în stare să schimbe supraproducția în superproducție (Toncea et al, 2011) și, așa cum P. Papacostea
spunea în 1981, producţia de supravieţuire (subzistenţă) în producţie de
supervieţuire.
În viitoarea PAC, post 2021, un accent sporit se va pune și pe cercetare și inovare, factori importanți de progres ai oricărei ramuri economice, inclusiv ai producției agricole vegetale, zootehnice și agroalimentare ecologice. Sunt mari speranțe ca
agricultura ecologică să elucideze toate aspectele, teoretice și practice și să justifice
susținerea financiară necesară, privind: (1) bioeconomia și crearea de bio-industrii
cu o puternică bază rurală; (2) standardele naționale de ecocondiționalitate privind
codurile de bune practici agricole și de mediu și (3) activarea și valorificarea serviciilor (agro)ecosistemelor de protecție și prosperitate a mediului înconjurător și,
totodată, pentru dezvoltarea de activități agro(eco)turistice și creative desfășurate în și inspirate de natură.
În ceea ce privește dezvoltarea agriculturii ecologice din România, trebuie: (1)
elaborat Programul Național de Dezvoltare a Agriculturii Ecologice și, concomitent, elaborate sau/și completate normele și cadrul legislativ specific tipurilor de
sisteme agro-ecologice: agricultura ecologică propriu zisă, agricultura biodinamică,
agricultura naturală, inclusiv permacultura și agricultura forestieră; (2) armonizate dimensiunile sectoarele economice componente – producția vegetală, producție
animală, producerea și folosirea de inputuri specifice agriculturii ecologice - tractoare și utilaje agricole, semințe, îngrășăminte, pesticide etc., și (3) procesarea și
comercializarea produselor agricole și alimentare ecologice.
Strategia inteligentă de realizare a potențialului agricol ecologic românesc
este valorificarea optimă a forțelor motrice ale dezvoltării agriculturii ecologice:
consumatorul sau piața de produse agricole și alimentare ecologice, subvențiile
pentru generarea de bunuri și servicii ecologice și inițiativele fermierilor de dezvoltare a modelelor alternative de producție originale de producție și comercializare pentru a îmbunătăți sănătatea familială, economiile agricole și încrederea
de sine.
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AGRICULTURA „NO TILL”
Agricultura fără arătură (no till) – modul optim
de a cultiva terenul
Marian Dobre

Arătura este lucrarea cea mai importantă care se aplică solului. Probabil că omul
primitiv a observat, în mod întâmplător, că în solul răscolit plantele cresc mai bine
şi, de atunci, a început să lucreze solul pentru a încorpora sămânţa, pentru a combate buruienile, realizând, totodată, şi o mai bună înmagazinare a apei şi un schimb
de aer mai intens în masa stratului lucrat, ceea ce a condus la o mineralizare mai
rapidă a materiei organice a solului, punând la dispoziţia plantelor substanţele minerale necesare.
Oricine a văzut, vara, cât de bine se menţine solul sub o grămadă de resturi
vegetale. Râmele ajung până la suprafaţă, solul este structurat şi umed. Pe acest
lucru se bazează tehnologia no tillage. Lucrarea solului a devenit atât de mult folosită încât s-a creat convingerea că este şi sănătoasă pentru sol, folositoare, indispensabilă.
1. Modificările pe care le suferă solul arat
1.1. Influenţa arăturii asupra materiei organice a solului
Lucrarea solului înainte de semănat s-a utilizat atât de mult, încât s-a creat impresia că trebuie să fie şi folositoare. Dacă efectul pe termen scurt este de îmbunătăţire
a condiţiilor de viaţă a plantelor, efectul pe termen lung al lucrării intense a solului
a fost total nefavorabil asupra fertilităţii lui. Solul, în decursul formării lui, fiind
acoperit cu resturile vegetale din anii precedenţi, vreme de milioane de ani, a concentrat materia organică sub formă de humus, pentru că dintre cele două procese
fundamentale care se produc în masa lui – oxidarea şi reducerea – a predominat cel
de-al doilea, conducând la heteropolicondensarea materiei organice, legată intim
de materia minerală. După ce solul a început să fie lucrat, a primit un surplus de
oxigen care a stimulat activitatea bacteriilor aerobe, fapt ce a condus la mineralizarea unei cantităţi mai mari de humus decât cea care se formează, creând un dezechilibru între formarea şi oxidarea acestuia. Acest fenomen determină scăderea
conţinutului de humus al solurilor cu 1-1,5% pe an.
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1.2. Influenţa lucrărilor solului asupra păstrării apei în sol
Primul efect al arăturii şi al lucrărilor solului, în general, este reducerea pierderii
apei din sol. Acest fenomen se produce datorită creării unui strat afânat, cu multe spaţii aerifere, largi care ţin apa mai slab decât spaţiile înguste de dedesuptul
stratului lucrat. De fapt, se produce o întrerupere a contactului dintre aceste două
straturi distincte de sol care se crează prin lucrarea solului. Stratul de jos este mai
tasat, are o anumită structură, este mai umed. În acest strat predomină orificiile
înguste, capilare, în care este apă. Sunt şi spaţii largi, aerifere, dar mai puţine decât
în cel de deasupra, creat prin lucrarea solului. După efectuarea lucrării solului, de
orice fel ar fi: arat, discuit, lucrat cu chiselul, paraplugul, etc., se crează o zonă de
ruptură între aceste două straturi. Această zonă face ca cele două straturi să mai
fie legate între ele prin puţine puncte de contact. În plus, orificiile largi din stratul
lucrat ţin apa mult mai slab, aşa cum am mai spus. Efectul este că apa rămâne în
stratul de jos, la dispoziţia rădăcinii. Se previne, în acest fel, accesul apei către
suprafaţa solului, unde s-ar putea pierde prin simplă evaporare, în loc să treacă
prin plantă, să fie transpirată de aceasta şi să lase substanţele minerale pentru
metabolismul plantei.
2. Modificările pe care le suferă solul nelucrat şi neacoperit
cu resturi vegetale
În evoluţia lui de milioane de ani, solul a rămas descoperit doar accidental. La fel
s-a întâmplat şi cu solul scormonit de animale. În mod natural, solul nu a cunoscut situaţia de a rămâne descoperit la suprafaţă. În situaţia precedentă am văzut
că solul lucrat, deşi constituie un pat germinativ excelent, rămas descoperit, devine vulnerabil la eroziune, îşi strică structura şi pierde materia organică. Să vedem
ce modificări suferă solul nelucrat şi descoperit, fără resturi vegetale deasupra. În
această situaţie se crează un strat superficial de 3-5 cm tasat şi bătătorit de precipitaţiile din perioada de toamnă - primăvară, când solul este umed permanent şi
expus lovirii de către picăturile de ploaie. Sub acest strat, solul rămâne structurat,
cu orificii mai largi. Dacă încercăm să cultivăm terenul în aceste condiţii, pregătind
patul germinativ doar pe direcţia rândului şi pe o lăţime mică, de circa 10 cm se
va produce următorul fenomen: stratul superficial, de 3-5 cm, care este tasat, cu
capilaritate mai mică decât cel din profunzime, va extrage apa de jos ca atunci când
aşezi un biscuit pe un burete.
Determinările noastre au arătat că acest fenomen nu este intens primăvara
timpuriu, pentru că deficitul atmosferei în vapori de apă nu este mare, dar odată
cu venirea căldurii, începând cu luna mai, se produce extrem de rapid, în timp de
câteva ore. Solul se usucă puternic şi nu mai permite creşterea rădăcinii şi a plantei,
în general.
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Figura 1. Reprezentare schematică a profilului solului nelucrat şi fără resturi vegetale
deasupra. Stratul superficial, de 3-5 cm, mai tasat, extrage apa din profunzime, unde solul
este structurat, cu spaţii mai largi, şi o pierde rapid prin evaporare.

Concluzia este că a încerca să cultivăm solul nelucrat şi fără mulci deasupra
conduce la rezultate extrem de slabe. Practic, planta este privată de apă, motorul
metabolismului ei.
3. Modificările pe care le suferă solul nelucrat dar acoperit cu resturi
vegetale (mulci)
3.1. Rolul stratului de mulci în cadrul tehnologiei no till
Stratul de mulci este esenţial în reuşite tehnologiei no till. În primul rând, acesta
menţine apa în sol iar de aici avantajele dar şi dezavantajele care decurg: scăderea coeziunii solului şi facilitarea creşterii rădăcinii, îmbunătăţirea aprovizionării
plantei cu apă, mărirea disponibilităţii elementelor minerale, formarea structurii
stabile hidric, încetinirea ritmului de descompunere a resturilor vegetale şi eliberarea treptată a nutrienţilor, reducerea temperaturii solului în perioada de vară şi
reducerea amplitudinilor dintre zi şi noapte, creşterea numărului de vieţuitoare
din sol, scăderea radicală a eroziunii prin apă sau vânt, reducerea pierderilor de
humus şi creşterea fertilităţii solului. Dezavantajele constau în: scăderea temperaturii solului la semănat, acidifierea stratului superficial de sol din cauza levigării
şi a predominanţei ciupercilor în descompunerea materiei organice, creşterea incidenţei bolilor şi dăunătorilor, imobilizarea azotului în stratul superficial şi determinarea fenomenului de foame de azot, dificultatea aplicării îngrăşămintelor
greu solubile cu fosfor şi potasiu, mărirea proporţiei spaţiilor largi, aerifere, în
cadrul porozităţii solului, cu efecte asupra levigării substanţelor din soluţia solului,
micşorarea capacităţii solului pentru apă prin reducerea spaţiilor capilare ce reţin
apa utilă, dificultăţi tehnologice pentru crearea acestui strat, înmulţirea exagerată
a şoarecilor de câmp, necesitatea schimbării maşinilor agricole.
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3.2. Cum se creează stratul de mulci de la suprafaţa solului
Maşinile agricole necesare tehnologiei no till sunt semănătoarea, maşina de stropit şi combina. Semănătoarea este dotată cu un tăietor al stratului de mulci şi un
disc riflat sau altă unealtă pentru pregătirea patului germinativ doar pe lăţimea
rândului. Resturile vegetale rămase de la combină trebuie să fie tocate şi lăsate în
mod uniform pe suprafaţa solului. Orice suprafaţă lăsată descoperită manifestă fenomenul descris mai sus, în situaţia solului nelucrat şi descoperit. În situaţia când
cultura premergătoare nu lasă resturi vegetale suficiente pentru o bună acoperire
a solului, cum sunt soia sau floarea soarelui, se pot cultiva plante intermediare pe
timpul verii, până la semănatul culturilor de toamnă sau pe timpul toamnei, până
primăvara, pentru culturile ce se seamănă în acest anotimp. Aceste culturi se numesc „cover crops” şi se pot amesteca, pentru a asigura o masă vegetativă mai mare
şi un conţinut mai mare de azot. Drept culturi intermediare de vară pot fi meiul,
sorgul, fasoliţa, floarea soarelui, soia, iar dintre cele ce se seamănă toamna sau primăvara devreme: mazărea furajeră, măzărichea, coroniştea, trifoiul roşu, secara,
ovăzul, hrişca, rapiţa, ridichea, triticalele, ş.a.
Alegerea culturii intermediare trebuie să ţină seama de asolamentul în care
este inclusă, de perioada de vegetaţie, de rezistenţa la ger, de valoarea ca furaj, de
erbicidele aplicate şi de costurile de înfiinţare. Erbicidele sulfonilureice şi imidazolinone au, de regulă, remanenţă pentru leguminoase. Caracteristicile pedo-climatice
specifice ale zonei sunt determinante în această alegere. Plantele leguminoase pot
fixa în sol cantităţi între 50-200 kg N/ha, în funcţie de specie şi de climat. Azotul
aplicat la cultura principală, care a rămas în sol, poate fi folosit de astfel de culturi
prevenind scurgerea lui în profunzime. În solurile unde se crează acest strat, râmele au o activitate mult mai intensă, ajung până la suprafaţa solului, îmbunătăţesc
structura solului. Canalele râmelor nu sunt distruse, acestea reuşind să aducă material organic mai jos, în profunzimea solului. Alte vieţuitoare ale solului se diversifică şi se înmulţesc. Ca rezultat, primii 3-5 cm de sol sunt îmbogăţiţi în materie
organică, acest sol este foarte bine structurat şi permite accesul aerului şi apei în
condiţii optime. Un strat de mulci gros împiedică răsărirea celor mai multe buruieni. Combaterea chimică se poate realiza mai facil, în aceste condiţii. Dezavantajele
culturilor intermediare pentru mulci:
– Costul suplimentar cu sămânţa şi semănatul;
– Necesitatea semănătorilor speciale pentru no till care lucrează în strat vegetal;
– Dacă mulciul rezultat este sărac în azot, cum este cel lăsat de paie uscate, este
nevoie de un supliment de azot care să prevină carenţa (foamea) de azot ce se poate
produce. Ciupercile şi bacteriile care descompun materia vegetală au nevoie de un
azot la 25 de carboni (raportul C:N= 25:1). Paiele uscate au acest raport de 90:1.
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Dacă cereala se seamănă cu o leguminoasă (secară şi măzăriche sau orz cu măzăriche) şi amestecul se toacă şi se lasă pe sol când este verde, acest raport este chiar
mai mic de 25:1. Mai ales la păioase, pe măsură ce planta se maturează, se usucă,
conţinutul de azot scade. Semănatul culturii principale cu îngrăşământ starter rezolvă problema imobilizării temporare a azotului prin folosirea lui de către ciuperci
şi bacterii în descompunerea mulciului (10 kg N s.a. pentru o tonă de paie)
– Într-un an secetos sau în zonele secetoase, acest tip de culturi pot lua apa
accesibilă a solului care ar trebui folosită de cultura principală. Oricum am judeca,
însă, mai bine este să fie folosită de o plantă care lasă materie organică pe sol şi îl
îmbunătăţeşte, decât să se piardă prin evaporare, cât timp solul nu este cultivat.
De fapt, cele mai bune rezultate cu tehnologia no till s-au obţinut, tocmai, în anii
secetoşi, pentru că stratul de mulci a păstrat apa mult mai bine în sol, la dispoziţia
rădăcinii, în loc să se piardă prin evaporare.
– Temperatura mai scăzută pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Acest aspect este important pentru zonele deja răcoroase. O scădere cu 2-30C înseamnă
întârzierea semănatului sau clocirea seminţelor în sol. Şi pentru această problemă
s-au încercat soluţii. Astfel, lucrarea solului din toamnă, doar pe rândul ce urmează
a fi semănat în primăvară a determinat încălzirea solului şi o bună răsărire. Acest
sistem se numeşte strip tillage (strip = bandă)
– Resturile vegetale pot afecta cultura următoare prin substanţele pe care le
eliberează, prin insectele şi bolile care o atacă. De aceea, alegerea culturii intermediare pentru mulci trebuie să ţină seama şi de acest aspect. În general, trebuie
evitate plante din aceeaşi familie: secara sau orzul să nu fie folosite înainte de grâu,
trifoiul înaintea lucernei, măzărichea înaintea mazării sau soiei, ş.a.
Dacă fermierul nu ţine cont de aceste lucruri, cultura intermediară pentru
mulci se poate transforma într-o cheltuială inutilă sau chiar să afecteze cultura
principală.
Distrugerea culturii sau amestecului de culturi intermediare pentru mulci se
poate face prin:
– cosire – tocare, chiar în ziua semănatului;
– aplicarea de glifosat cu circa 2 săptămâni înainte;
– lăsarea pe timpul iernii să degere, în cazul celor sensibile.
Semănătorile moderne pentru no till pot lucra în fiecare dintre aceste condiţii,
pentru a asigura un pat germinativ pe rândul de plante care se seamănă.
3.3. Cum se începe aplicarea tehnologiei no till ?
Aplicarea tehnologiei no till necesită o semănătoare şi o combină speciale. Nu trebuie aplicată de la început, pe toată suprafaţa ci trebuie început cu o suprafaţă redusă, până când fermierul capătă experienţă. Decizia de a începe este esenţială şi
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necesită o bună pregătire teoretică înainte. El trebuie să înveţe în fiecare an câte
ceva important în ce priveşte această tehnologie şi din păcate, cel mai trainic se
învaţă din greşelile proprii. De fapt, trebuie început cu schimbarea mentalităţii,
înainte de cumpărarea combinei, pentru că obiceiurile vechi mor greu. Rotaţia culturilor este obligatorie deoarece resturile vegetale rămase la suprafaţă sunt purtătoare de boli şi dăunători specifici. Momentul efectuării semănatului este extrem
de important pentru că pe un sol prea umed sau prea uscat nu se poate realiza patul
germinativ, mai ales pe solurile argiloase.
3.4. Cum va evolua producţia faţă de lucrarea convenţională?
Primul an de no till este cel mai dificil pentru că suprafaţa solului nu are stratul de
mulci format cum trebuie. Din acest motiv fermierii îşi pierd încrederea în această
tehnologie. Ce trebuie să facă este să formeze un strat de mulci cât se poate de
gros şi de bogat în azot, pentru a preîntâmpina pierderea apei şi carenţa de azot.
Începând din anul al doilea, stratul superficial manifestă fenomenul de bioturbaţie,
adică de amestecare a solului cu mulciul, prin acţiunea vieţuitoarelor solului. Acest
fenomen este fundamental pentru păstrarea apei în sol şi pentru accesibilitatea
nutrienţilor greu solubili. Prin bioturbaţie, stratul de numai 1-2 cm de sol capătă o
porozitate mult mai mare decât cel de mai jos, acţionând exact ca o pătură în calea
accesului apei din profunzime către suprafaţa solului. În timp, acest strat se îngroaşă, determinând o mai bună accesibilitate a îngrăşămintelor greu solubile aplicate
superficial şi creşterea rădăcinilor aici.
3.5. Pe ce fel de sol poate fi aplicată tehnologia no till ?
Cele mai bune rezultate au fost obţinute pe terenurile nisipoase, de unde şi recomandarea că acestea sunt singurele soluri de la noi pe care se poate aplica. Adevărul
este că, datorită conţinutului scăzut de argilă, nisipurile manifestă mai puţin fenomenul de formare a stratului tasat de la suprafaţa solului în cazul în care solul nu
este lucrat şi nu are mulci. Experienţele proprii au arătat că şi aceste soluri dau rezultate extrem de slabe dacă rămân descoperite şi fără mulci1. Rezultatele obţinute
arată că tehnologia no till se poate aplica pe toate categoriile texturale. Mai mult,
solurile cu probleme se pot însănătoşi.
3.6. Cum facem traficul cu utilajele pe teren
În mod obişnuit, peste 90% din suprafaţa solei este tasată de diversele treceri cu
utilajele. Dacă terenul este umed, 75% din tasarea maximă se produce la prima
1
Dobre M. Cercetări privind aplicarea unor variante ale sistemului de lucrări minime pentru
porumb, pe nisipurile irigate din Stânga Jiului. Teză de doctorat. USAMV Bucureşti, 2002.
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trecere.2 Compactarea stratului superior de sol înseamnă spaţii mai mici decât în
profunzime. Apa se mişcă de la spaţii largi la spaţii înguste, unde este atrasă mai
puternic, aşa cum am văzut, adică spre suprafaţă, de unde se poate pierde prin
evaporaţie, neproductiv. Efectul este similar cu cel ce se produce pe poteci; acestea,
fiind tasate de picior, formează un strat superior tasat, cu spaţii mai mici decât în
profunzime. Acest strat extrage foarte repede apa, poteca se usucă şi crapă. Rezultă
că prin tasarea necotrolată a terenului se reduce semnificativ efectul de tampon al
stratului de mulci.
Ce se poate face pentru a minimiza acest efect este de a standardiza ecartamentul utilajelor folosite, adică al semănătorii, combinei şi maşinii de erbicidat.
Prin acest trafic controlat potecile formate determină scăderea necesarului de forţă
de tracţiune cu până la 25%, aplicarea îngrăşămintelor la culturile dese se poate face
fără marcare şi mai precis; aceste economii nu sunt de neglijat, prin acest sistem.
4. Ce suprafeţe se cultivă în lume prin tehnologia no till
Tehnologia no till este prezentă, majoritar, în continentul american, unde se cultivă circa 100 milioane de hectare dar se aplică şi în Australia şi Noua Zeelandă.
Statul Paraguay cultivă 80% din suprafaţă după no till. Cea mai utilizată rotaţie este
soia – grâu – porumb. În Europa se aplică pe suprafeţe neglijabile. La noi în ţară, din
cauza eşecului total determinat de nefolosirea mulciului, a traficului controlat şi a
neînţelegerii mecanismului pierderii apei din sol, s-a creat o neîncredere, o teamă
de această tehnologie. Mai mult, se ţine cont şi de aspectul estetic al câmpului, care
arată dezordonat, părăsit.
Cu toate acestea, au apărut şi la noi fermieri tineri, curajoşi, conectaţi la aceste
transformări, (youtube abundă de fermieri americani care demonstrează superioritatea acestei tehnologii) care au început să aplice cu succes no till. Este cazul
fermierului Chereji Ciprian, de 40 de ani, din comuna Acâş, Judeţul Satu Mare, care
are utilajele cu lăţimea de lucru de 8 m, face trafic controlat şi cultivă soia, grâu şi
porumb după tehnologia no till pe o suprafaţă de cca. 50 ha.
Tehnologia no till nu este o modă sau un moft, ci o necesitate economică şi
ecologică ce va fi aplicată în viitor.

2
Soane B.D. and Owerkerk C., 1990, „Soil compaction in crop production”. Ed. Elsevier, Amsterdam.

AGRICULTURA DE PROXIMITATE
/ SOCIAL-RESPONSABILĂ
Agricultura social-responsabilă şi alimentaţia în viitor
Cristian Alexandru Tudor

O planetă fără sărăcie şi fără foamete
În 2050, se preconizează că populația planetei va ajunge la aproximativ 9 - 9,5 miliarde de locuitori, conform estimărilor făcute de Organizaţia Naţiunilor Unite.
Nevoia de a susține alimentația atâtor persoane, evitând subnutriția sau alocarea unor rații insuficiente, impune dublarea la nivel global a cantității de alimente
vegetale, necesare atât pentru consum uman, cât și pentru creșterea animalelor în
fermele zootehnice. În ţările foarte dezvoltate va fi necesară o triplare a cantității,
conform Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimente a ONU (FAO). În Africa, în
ţările puţin mai dezvoltate va fi necesară o creştere de cinci ori faţă de momentul
actual, iar în cele foarte puţin dezvoltate - chiar de zece ori. Într-un timp încă și mai
scurt, până în 2030, vom fi nevoiţi să mărim cantitatea de apă curată, nepoluată,
cu cel puţin 30%.
La începutul secolului XXI, mai bine de jumătate din populaţia de 7 miliarde de
oameni trăieşte în sărăcie, cu un venit zilnic de mai puţin de 2 dolari.
Aproape 2 miliarde suferă de deficienţe nutriţionale severe, un miliard nu au
acces la apă potabilă şi aproximativ 800 de milioane suferă de instabilitate alimentară, aceasta însemnând că au acces de pe o zi pe altă la o raţie de alimente care să le
acoperă doar necesarul pentru minimul de energie. Într-un cuvânt, aproape zilnic
se culcă flămânzi.
Această situaţie nu este nici nouă, și nici nu s-a îmbunătăţit foarte mult în
ultimii ani. În acest sens, ONU şi-a asumat în 2015 faptul că trebuie să înceapă să
construiască un viitor semnificativ mai bun pentru omenire.
ONU a promis o planetă fără sărăcie şi fără foamete, eliberată de inegalitate şi discriminare şi fondată pe o dezvoltare durabilă în toate dimensiunile sale:
socială, economică şi de mediu. Acest plan presupune implementarea mai multor obiective de dezvoltare sustenabilă – SDG (Sustainable Development Goals).
Acestea sunt în număr de 17 şi o mare parte din ele sunt în strânsă legătură cu
Agricultura social responsabilă (ASR) şi efectele acesteia asupra mediului şi socie-
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tăţii în general, dar despre acest subiect vom discuta mai mult în ultima parte,
Agricultura în viitor.
Provocările cu care se confruntă astăzi lumea sunt foarte dificile, de la crize
mondiale şi conflicte, până la efectele imediate ale schimbărilor din punct de vedere
climatic – RCC (Rapid Climate Change), cu efecte resimţite pe mai multe direcţii: topirea calotei glaciare, destabilizarea unor ecosisteme, creşterea nivelului oceanului
planetar şi inundarea unor suprafeţe mari de uscat sau chiar a unor ţări întregi.
O ramură afectată foarte grav este chiar agricultura, unde condiţiile defavorabile provocate de mai mulţi factori care se modifică brusc, cum ar fi iernile atipice,
verile foarte călduroase şi cu secete continue - în general condiţii din ce în ce mai
neprielnice - fac tot mai dificilă gestionarea fermelor vegetale tradiţionale şi în
mod automat - datorită lipsei de performanţă, ineficienţei şi metodelor nesustenabile - creşte şi numărul persoanelor vulnerabile în faţa instabilităţii alimentare, în
vreme ce planeta se degradează tot mai mult.
Conform ANM, în ultimii 30 de ani, în România, media temperaturilor anuale a
crescut cu aproape 0,5 grade Celsius, în condiţiile în care în ultimii 100 de ani creşterea totală este aproape un grad - mai exact 0,95o. Acest lucru se explică prin prisma
cantităţilor tot mai mari de gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă din foarte
multe industrii, inclusiv din agricultură. Conform unor statistici ale FAO, una dintre
cele mai importante ramuri ale economiei care provoacă mărirea cantităţilor de gaze
cu efect de seră este chiar agricultura - un poluator mai mare chiar şi decât toate
industriile de transport, cu un procent de aproximativ 18 % din totalul emisiilor.
Creșterea animalelor are cel mai mare aport de emisii, în acest domeniu remarcându-se în special creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor şi găinilor.
1 kg de carne

Cantitate CO2 emisă (kg)

Bovine

34,6

Ovine

17,4

Porcine

6,35

Găini

4,57

De exemplu, o vacă produce o cantitate între 70 şi 120 de kg de metan pe an.
Metanul, la fel ca dioxidul de carbon, este un gaz cu efect de seră, dar are un efect
negativ de 23 de ori mai mare decât dioxidul de carbon (CO2). Aşadar, 100 kg de
metan sunt echivalentul a 2300 kg de CO2. La nivel mondial, conform FAO.org,
creştem undeva la 1,5 milioane de bovine pe an - echivalentul a 3,5 miliarde de tone
de CO2. Comparând cu industria automobilelor, constatăm că un autovehicul cu
un consum mediu de 8 l/100 km ar trebui să consume 1000 de litri de combustibil
(cantitate cu care se poate deplasa 12.500 km) pentru a produce 2300 kg CO2.
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Toată această problematică a generat premisele unei mișcări pe care o numim generic Agricultura social responsabilă (ASR).
Un factor extrem de important, care trebuie adăugat la cei expuși mai sus, este
nevoia de produs local și super-local, exprimată chiar de consumatori. Discutăm
aici de o agricultură concentrată în jurul marilor orașe sau chiar în zonele metropolitane, care asigură bunuri alimentare (în special vegetale) ce sunt produse foarte
aproape de consumator. Această soluție reduce nevoia de logistică integrată care
asigură de obicei o distribuție variată a produselor către consumator și marchează
atingerea unui obiectiv de dezvoltare sustenabilă - „Reducing miles”, reducerea distanței dintre locul de producție și cumpărător.
Toate punctele din logistica de transport şi depozitare au aport în poluare și în
producerea gazelor cu efect de seră, prin consumul de carburanţi solizi şi utilizarea
de cantităţi foarte mari de electricitate pentru depozitarea în condiţii optime de
temperatură. În acest moment, România utilizează aproximativ 24% energie regenerabilă, urmând să ajungă la 35 % în 2030, conform Planului Național de Acțiune
în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) şi Directivei Parlamentului
European în domeniu, aprobată în ianuarie 2018.
Luând în calcul riscurile şi provocările de mai sus, FAO estimează că o mărire
cu încă 2 grade Celsius ar creşte numărul persoanelor vulnerabile la instabilitatea
alimentară cu 200 milioane, iar o creştere de 4 grade ar mări acest număr cu 1
miliard. Adăugând la toate acestea şi creşterea accelerată a populaţiei pe glob, rezultă că, fără implementarea SDG-urilor în mod responsabil, se poate să ajungem
în scurt timp la instabilitate alimentară pentru cel puţin 1,5 miliarde de oameni.
Agricultura social responsabilă – 95% mai puțină apă, zero pesticide,
emisii reduse de CO2
Agricultura social responsabilă, pe care şi noi o practicăm în serele Microgreens România, se traduce prin abordarea unor metode sustenabile în producţie, în tot lanţul operaţional şi chiar în cel administrativ.
Să luăm ca referință faptul că la nivel mondial 70% din apa curată procesată de
om este folosită în agricultură. În tipul de cultură folosit în serele Microgreens, care
nu este 100% ecologic, dar este social responsabil, folosim cu 90-95% mai puţină
apă, nu folosim deloc substanţe de sinteză de tipul fungicide sau insecticide, resursele umane sunt utilizate în aşa fel încât să avem un randament mai mare pe metru
pătrat comparativ cu alte culturi, iar cantităţile emise de CO2, raportate la producţia super-intensivă, sunt foarte mici în comparaţie cu fermele convenţionale.
Având în vedere beneficiile ASR, trebuie adoptate, pe termen scurt, tehnologii şi metode pentru o astfel de agricultură, iar pe termen mediu şi lung, metode
eficiente, precum cele indoor, în spaţii independente de factorii naturali necesari
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creşterii şi dezvoltării plantelor, mai ales în tehnologii multistrat, precum cele din
agricultura verticală, care pot fi implementate la scară industrială sau chiar în spaţii
mai mici, cât mai aproape de consumator. În această privinţă, avem exemplul unei
companii din Germania, specializată în construcţia de tehnologii de indoor farming,
direct în marile lanţuri de magazine sau chiar în restaurante şi hoteluri. În acest
moment există mai bine de 100 de puncte fixe de indoor farming în ţări precum
Elveţia, Luxemburg, Germania, Franţa, Olanda. Principiul acestui tip de cultură se
bazează pe prospeţimea produsului, acesta fiind crescut direct acolo unde este consumat sau comercializat. Zero km parcurşi, resurse la comun, zero poluare directă,
eficienţă în utilizarea apei, zero pesticide, fertilizatori chimici sau insecticide. Ideal
pentru consumator, un consumator educat, care nu este speriat de cultivarea unei
salate într-o tavă de plastic şi nu în sol, aşa cum suntem familiarizaţi în România.
Culturi de 100 de ori mai productive în skyfarming, indoor farming sau
ferme hidroponice
Aceste tipuri de cultură pot fi de până la 100 de ori mai productive decât cele convenţionale, dar, cel mai important, ele sunt nepoluante şi adjuvante ale biodiversităţii pe suprafeţele agricole deja saturate şi supra-poluate.
Ţinând cont de toate aceste aspecte, pentru a putea satisface nevoile actuale
şi cerinţele în continuă creştere, agricultura viitorului se va face foarte eficient, în
jurul oraşelor, foarte aproape, sau în interiorul acestora, în spaţii ce necesită revitalizare sau apelând la resurse utilizabile în comun, de exemplu sky farming, pe acoperişurile clădirilor rezidenţiale. În prima fază, acest tip de agricultură se va face în
sere profesionale cu tehnologii ce au un randament foarte ridicat şi productivitate
foarte mare, urmând să se dezvolte şi în spaţii închise de tip indoor farming, unde
dirijarea factorilor de cultură a plantelor este necesară în proporţie de 100%.
ASR poate deveni un trend, bazat pe un ghid de practici pe care producătorul
să-l adopte şi cumpărătorul să-l înţeleagă şi să-l ia ca reper în achiziţiile pentru
coşul zilnic.
Viziunea ASR se referă la metode, dar şi la produse, pe care cumpărătorul le va
alege, cel mai probabil în mod constant, datorită schimbării pe care o aduc. Acest
lucru va fi posibil şi datorită ofertei din piaţă, care va fi în ton cu nevoile legate de
viteza cu care ne mişcăm şi de timpul limitat pe care îl avem. Trebuie ca fermierii
viitorului să anticipeze corect ce îşi vor consumatorii și să aibă puterea de a-i călăuzi
în direcţia potrivită.
Agricultura în România, după 1990
Agricultura României este pe locul şase în Europa din punctul de vedere al suprafeţei utilizate, după ţări precum Franţa, Spania, Anglia, Germania sau Polonia, în
acest moment folosind aproape 14 milioane de ha.
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Cele mai multe terenuri sunt cultivate cu cereale, în special grâu şi porumb.
Ponderea agriculturii în PIB-ul ţării s-a micşorat foarte mult de la începutul anilor
1990 şi până în prezent, dar încă este mult mai mare faţă de cea a altor state mai
dezvoltate din UE. Media ultimilor ani se menţine în jur de 6%, pe când în ţările
menţionate mai sus ponderea agriculturii nu depăşeşte 2%.
Definiţia agriculturii, în general, se referă la cultivarea pământului şi creşterea
animalelor, în vederea obţinerii produselor agroalimentare şi a materiilor prime
pentru industria alimentară. Putem spune că această definiţie deja nu se mai poate
aplica integral încă din 2007, de la debutul utilizării unor noi tehnologii şi în România. În ramura legumiculturii, tehnologii avansate pentru unele culturi - precum
cele hidroponice, aeroponice şi acvaponice - sunt din ce în ce mai mult utilizate, sau
cel puţin încep să reprezinte un interes pentru agricultorii din noile generaţii, care
folosesc partea de substrat anorganic doar pentru susţinerea platelor. Aceste sisteme sunt mult mai productive, sustenabile, prietenoase cu mediul înconjurător, mai
sigure pentru consumator datorită utilizării cantităţilor optime de îngrăşăminte,
dar mai ales datorită cantităţilor tot mai scăzute de insecticide şi fungicide, care
adeseori nu sunt chiar deloc folosite.
De asemenea, fermierii care utilizează noile sisteme de cultură sunt şi cei care
înţeleg importanţa unor certificări sau a implementării unor standarde care să
evidenţieze în mod transparent trasabilitatea exactă a produselor şi să ofere posibilitatea de verificare permanentă a întregului circuit din lanţul operaţional. Global
GAP (Good Agricultural Practice) este unul din standardele cele mai importante în
agricultură, a cărui implementare este foarte dificilă, spre imposibilă, pentru cultivatorul mic, care în general se fereşte de transparenţă operaţională şi de asumarea
unei verificări constante. Cerinţa de monitorizare constantă este şi unul din motivele care au contribuit la gradul foarte scăzut de accesare a fondurilor nerambursabile din programele de dezvoltare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Pentru că discutăm de legumicultură, acest domeniu a suferit cel mai mult
după 1989, datorită dezafectărilor a mai bine de 2000 de ha de sere încălzite şi a
lipsei de investiţii ulterioare în altele. Mai mult, cultivatorii mici, cei care cultivă
sub 1 ha de teren, dar care au cea mai mare pondere ca suprafaţă cultivată la nivel
naţional - cu 34,5 % din total - lucrează încă manual, cu tehnologii deloc eficiente
şi foarte neproductive. Această categorie de producători prezintă şi cel mai mare
risc din punctul de vedere al siguranţei alimentelor, motivele variind de la nivelul
scăzut de cunoştinţe aplicate în tehnologii, la lipsa trasabilităţii produselor şi a materiilor prime utilizate.
Câteodată, pregătirea slabă, concurenţa inegală şi neloială deviază legumicultura românească într-o direcţie în care cu greu se va ajunge la o stabilizare a pieţei,

712 / Caiet documentar 4 Agricultura

astfel încât să combatem eficient deficitul de producție locală pe majoritatea produselor de masă.
În acest moment, în România, conform unei statistici personale efectuate în
perioada 2014-2015, piaţa profesioniştilor care nu depind în întregime de niciun
factor extern, în producţia de legume, este de sub 15 milioane de euro pe an, cu un
total de aproximativ 20 ha de sere profesionale, de ultimă generaţie, care pot susține culturile în condiţii cât mai aproape de optimul necesar în toate anotimpurile
anului.
Toate aceste sere cultivă în mare parte tomate, această cultură fiind una dintre cele mai sigure ca producţie, din punctul de vedere al siguranţei de business,
raportată la nevoia din piaţă, tehnologia aplicată şi productivitatea în condițiile
meteorologice din România. Deşi suntem ţara de pe locul trei ca suprafaţă cultivată, suntem pe locul opt în UE din punctul de vedere al cantităţii produse pe un
ha cultivat cu tomate, media fiind sub 50 t/ha. Acest lucru se întâmplă din cauza
investiţiilor scăzute în acest sector şi a tehnologiilor utilizate în acest moment. Producția se desfășoară în sere şi solarii vechi sau chiar în câmp deschis, unde productivitatea este foarte scăzută şi, dacă facem referire doar la culturile din câmp, la fel
şi calitatea.
În serele profesionale, cu tehnologie avansată, unde inclusiv CO2-ul este utilizat activ ca adjuvant în tehnologia de creştere a plantelor, în general doar în sistem
hidroponic, producţia la hectar ajunge să fie între 450 şi 500 t, comparativ cu serele
şi solariile tradiţionale, unde nu se depăşesc 200 tone, sau cu cultura în câmp deschis, unde se pot produce maximum 50.
Alte culturi de interes mediu şi chiar ridicat în România nu au nici măcar un
hectar de seră profesională. Lipsa investiţiilor este, într-adevăr, legată şi de cost,
înfiinţarea unui hectar ajungând să coste în jur de 1,2 mil. euro la tomate, 2,5 mil.
euro la salate căpăţâni, sau chiar 4-4,5 mil euro la frunze de tip baby şi plante aromatice. La fiecare din ele, perioada de amortizare în condiţiile de business şi de
mediu din România poate să fie mai mică de 3,5-4 ani. Excluzând factorul investiţional, de cele mai multe ori, din lipsa educaţiei şi a pregătirii în domeniu, din start
nici nu se are în vedere cultivarea anumitor tipuri de plante în România, de exemplu cultivarea de plante aromatice sau frunze de tip baby, produse care în principal
se importă din ţări precum Italia, Spania - zone cu climat favorabil în toată perioada
anului. Producţia în cazul acestor ţări se bazează pe tehnologii simple la sol, fără
dirijarea factorilor necesari, care încep, uşor-uşor, să devină ineficiente în condiţiile
unui climat în schimbare. Condițiile climaterice încep să devină nefavorabile şi la
ei, fiind necesară o readaptare urgentă. Din păcate, şi în anul 2018, aşa cum s-a observat pe piaţa europeană, lipsa tehnologiilor performante - inclusiv în aceste ţări,
pe aceste tipuri de cultură - a dus la un deficit foarte mare de produs; destabilizările
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ecosistemelor naturale (în acest caz specific temperaturile extrem de ridicate vara)
au condus la o producţie scăzută, chiar spre zero în unele cazuri.
Agricultura social responsabilă şi educaţia în acest sens trebuie implementate
pe scară largă cât mai rapid, pentru susţinerea nevoilor din pieţele dezvoltate, pentru dezvoltarea mediului antreprenorial din domeniu, pentru asigurarea hranei şi
diminuarea instabilităţii alimentare în zonele mai puţin dezvoltate, dar mai ales
pentru a nu lăsa generaţiilor următoare un Pământ bolnav.
Agricultura social responsabilă, cheia de creare
a ecosistemelor naturale urbane
Schimbările climatice rapide reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale
mediului înconjurător cu care ne confruntăm astăzi, dar care va fi în atenţia noastră
constant şi în viitorul apropiat. Aceste schimbări climatice afectează orice vietate
de pe glob, dar cel mai mult ar trebui să ne îngrijoreze modalităţile în care vom putea să continuăm să facem agricultură şi să producem alimente în viitor.
Culturile de pe terenurile agricole de astăzi probabil că o să fie mai greu de
gestionat mâine; temperatura, precipitaţiile şi tranziţiile anotimpurilor fac tot mai
impredictibilă şi dificilă reuşita culturilor.
Agricultura social responsabilă se referă la metode sustenabile de producţie şi la
noi tipuri de tehnologii aplicate şi poate fi chiar cheia către crearea unor ecosisteme
naturale urbane.
Totodată, agricultura social responsabilă se poate referi şi la produsul în sine,
la simplitatea producerii lui, dar şi la multitudinea de beneficii pentru oameni şi
pentru mediul înconjurător. În acest caz, putem să discutăm despre unul din alimentele viitorului, despre care, prin prisma nevoilor minimale, se poate spune că
se produce doar social responsabil.
Microplantele – alimente complete
Acestea sunt formate din specii normale de legume (şi nu numai), care sunt crescute în prima fază de vegetaţie, cea de răsad în două frunze cotiledonate, într-o
perioadă medie de 8-10 zile, până la o înălţime de maximum 10 cm. Pentru unele
din speciile cultivate în această formă nevoile tehnologice sunt extrem de scăzute,
deși au beneficii extraordinare pentru organism. În prima parte, în introducere, neam referit la faptul că aproape 2 miliarde de oameni de pe glob suferă de deficienţe
nutriţionale grave şi încă aproximativ 800 milioane sunt afectaţi de instabilitatea
alimentară, ceea ce-i face să meargă la culcare flămânzi aproape zilnic.
Numeroase cercetări ştiinţifice şi studii de specialitate au relevat faptul că o
parte din aceste microplante pot fi considerate alimente complete, care ajută corpul
să nu resimtă nicio carenţă, în urma unui consum zilnic între 50 şi 100 de grame.
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Studiile sunt la început în acest sens, dar numeroase instituţii medicale, în special
din SUA, le folosesc complementar de mai bine de 60 de ani în tratamente complexe pentru unele boli, unele catalogate ca incurabile. Întrucât studiile sunt încă în
fază incipientă, până acum nedemonstrându-se în vreun fel proprietăţile terapeutice, microplantele sunt folosite în mare parte preventiv, într-un stil de viaţă sănătos
Cantităţile de elemente nutritive şi substanţe benefice sunt de până la 50 de ori mai
mari decât în părţile comestibile ale plantelor mature, fie că vorbim de vitamine,
minerale, fibre sau alte substanţe adjuvante de tipul fitochimicalelor, ale căror proprietăţi se cunosc deja în urma cercetărilor medicale evoluate.
Conform FDA (Administraţia pentru Alimente şi Medicamente) din SUA, de
exemplu, microplantele de broccoli au o concentrație de nutrienți de 50 mai mare
decât partea comestibilă a plantei mature. Una din substanţele cele mai importante
găsite în toate cruciferele (varză, gulie, broccoli, ridichi, ş.a.m.d.) este sulforafanul,
care conform Institutului American de Cercetare a Cancerului este una din substanţele cu cele mai importante proprietăţi de prevenire, ajutând totodată organismul
să scape de agenţii cancerigeni şi să activeze gene pentru suprimarea tumorilor,
încetinind astfel procesul de dezvoltare a bolii în organism.
Alte specii de microplante cu aport nutriţional important sunt cele de mazăre,
floarea soarelui, varză, ridiche, Amarant sau iarba de grâu utilizată pentru sucuri
proaspete.
Opt avantaje ale agriculturii social responsabile
Putem spune că, din cele mai vechi timpuri ale agriculturii şi până în prezent, agricultura tradiţională a prezentat o anumită disfuncționalitate şi probabil că în viitor
aceasta se va agrava. Prin disfuncționalitate facem referire la toate aspectele, în
special la cele moderne, cum ar fi sistemele de irigaţie, utilizarea agrochimicalelor
(adjuvante şi de combatere), mecanizarea, hibridările sau chiar modificările genetice, ce au ca scop creşterea randamentului, dar care nu au stat în strânsă legătură
cu logica firească a naturii, biodiversitatea fiind distrusă din ce în ce mai mult, de
la an la an.
Fie că ne place sau nu, oricât de tehnologizați am fi, nu putem să trăim departe
de natură, aceasta fiind cea care ne oferă resursele vitale supravieţuirii: aerul pe
care îl respirăm, apa pe care o bem şi hrana pe care o mâncăm.
Este nevoie din ce în ce mai mult de crearea unui echilibru în care trebuie să oferim mai mult decât luăm. Prin a oferi ne referim în special la „eliberarea” mediului
înconjurător în vederea restaurării şi restabilirii unui traseu natural. Într-un cuvânt,
restabilirea biodiversităţii naturale acolo unde a fost încălcată şi distrusă în urma
proceselor tehnologice aplicate de om. De aceea este necesară abordarea unei ASR
pe cât mai multe culturi cu putinţă. Este clar că literalmente nu este posibil pentru
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toate tipurile, dar este imperios să începem deja cu cele la care implementarea nu ar
necesita un proces laborios şi greu accesibil fermierilor din toate categoriile, fie că
vorbim de asociaţii familiale, ferme de subzistenţă şi semi-subzistenţă sau ferme comerciale mici şi mari. Educaţia în acest sens este un prim pas, atât pentru fermieri,
cât şi pentru consumatori, în ideea de a înţelege cât mai bine ce şi de unde consumă.
Vom lua în considerare următoarele aspecte:
1. Restaurarea naturii
2. Utilizarea eficientă a apei şi levigarea
3. Siguranţa alimentară
4. Culturi 365
5. Biodiversitate urbană
6. Securizare de business
7. Zero pesticide/insecticide
8. Zero Poluare directă
1. Restaurarea naturii
Este destul de clar că ne aflăm într-un moment în care, asemenea unui organism, Pământul transmite semnale că ceva nu este în regulă şi sunt neapărat necesare măsuri pentru restaurarea naturii. Restaurarea biodiversității din diverse spații
geografice sau climatice, prezervarea ecosistemelor naturale care sunt încă intacte,
toate acestea constituie priorități care impun oprirea expansiunii agricole pe noi
și noi spații care să compenseze cererea mereu crescândă de alimente și înlocuirea
terenurilor sufocate de monoculturi și tehnologii nesustenabile.
2. Utilizarea eficientă a apei
Putem spune că utilizarea eficientă a apei în agricultura social responsabilă, prin
tehnologiile aplicate, în condiţii de pierdere zero prin reutilizarea completă a drenajului, este un avantaj demn de luat în seamă, dacă facem comparaţie cu cantităţile de apă folosite în culturile la sol, unde cea mai mare parte a apei se levigă în
straturile inferioare ale solului, de unde majoritatea plantelor oricum nu o mai pot
absorbi. De cele mai multe ori, această apă, ce ajunge inclusiv în pânzele freatice,
poate conţine cantităţi mari de pesticide şi alte substanţe toxice, poluante.
Agricultura social responsabilă, prin sistemele de tip indoor farming cu tehnologii hidroponice sau aeroponice, utilizează cu 95 % mai puţină apă decât cele convenţionale în sol.
3. Siguranţa alimentară
În condiţiile unei culturi legumicole pe un substrat inert, ce are doar un scop
de susţinere şi care nu vine cu niciun aport nutriţional pentru plantă, cantităţile
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necesare de nutrienţi pot fi controlate exact în aşa fel încât dezvoltarea să se facă
optim şi planta să metabolizeze tot, fără a exista riscul de reziduuri nedorite. Există
mai multe variante, care ţin de tipul de cultură şi de nivelul de dezvoltare şi implicit
de nevoia pentru o fertilizare pe fenofaze. La fel de importantă este şi alegerea fertilizatorilor, fie că sunt chimici sau ecologici.
Dar chiar şi în cazul utilizării agenţilor fertilizanţi 100% ecologici, la care riscul de reziduuri periculoase este zero, orice depăşire a cantităţilor optime nu face
bine plantei, aducând-o într-o stare de stres, care duce la o productivitate scăzută,
un produs final nevandabil, sau chiar compromis. De la această premisă trebuie
să plecăm, desigur, şi în cazul agenţilor fertilizanţi chimici, care, odată aplicaţi în
cantităţi excesive, nu fac bine plantei şi producţiei în sine. Odată folosiţi în această
formă necontrolată, dezavantajele sunt resimţite din toate direcţiile, inclusiv prin
cheltuiala nejustificată, în condiţiile unui rezultat nefavorabil.
Într-o cultură de acest fel, ţinerea sub control se poate realiza în condiţii de
tehnologie de ultimă generaţie, cu ajutorul unor staţii de fertirigare performante,
sau chiar mecanic, prin pompe de recirculare a mixului de bază. Această din urmă
metodă funcţionează foarte bine pentru fermele mici şi foarte mici.
4. Culturi 365 de zile pe an
În agricultura tradiţională, sezonalitatea sau chiar alegerea terenului pentru
fiecare cultură în parte au reprezentat un impediment. Într-o tehnologie precum
cele promovate în sistemul agriculturii social responsabile, culturile nu depind nici
de sezon, nici de particularităţi speciale, totul este condus conform unui plan bine
definit.
5. Biodiversitate urbană
Suntem preocupaţi din ce în ce mai mult de crearea cât mai multor spaţii verzi
în inimile oraşelor. Există deja un curent ce urmăreşte înfiinţarea unor spaţii de tip
social urban farming, cu strategii clare de creare a unor spaţii vii în anumite locuri
identificate ca dezafectate, care nu reprezintă interes în societate, ba chiar poluează
vizual şi nici nu există perspective de utilizare în folosul comunităţii.
Totodată, agricultura urbană poate stârni interes, în condiţii de proximitate,
pentru activităţi extraşcolare pentru elevi şi copii de grădiniţă.
6. Securizare de business
Cultivarea plantelor într-un mediu controlat, relativ independent de condițiile
atmosferice, aduce cu sine și o securizare de business. Evident că o cultivare indoor va elimina variabile cum ar fi îngheț, secetă, grindină etc. Pierderile datorate
acestor cauze vor fi practic zero. Mai mult, calitatea produselor este constantă iar
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mărimea producției poate fi gestionată ușor, indiferent de anotimp. Datorită acestor factori, dincolo de fluctuațiile inerente ale pieței, predictibilitatea afacerii este
maximizată. Nu mai ajungi în situația în care nu poți onora comenzile unor clienți
care funcționează conform economiei globale, în care sezonalitatea este văzută mai
degrabă ca un impediment decât ca un dat firesc. Nu în ultimul rând, capacitatea
de a produce constant pe parcursul întregului an generează brand awareness și favorizează dezvoltarea loialității la consumatorul final, un avantaj de care se bucură
puțini producători agricoli independenți.
Rezumând, practicarea agriculturii social responsabile poate asigura o afacere
solidă, cu avantaje competitive certe.
7. Zero pesticide/insecticide
Din ce în ce mai mulți consumatori caută produse cultivate în condiții de zero
insecto-fungicide. Această dorință este perfect legitimă în condițiile în care este firesc să dorim să consumam hrană curată, naturală, necontaminată cu chimicale
potențial toxice. Din păcate, în cazul agriculturii clasice acest deziderat este greu
de atins, dacă nu chiar imposibil. Diverși dăunători precum și boli specifice pot
duce la compromiterea integrală a unei recolte. Agricultura social responsabilă depășește acest inconvenient apelând din nou la ideea de mediu controlat cu atenție.
Căile de acces în sistemul de cultură sunt monitorizate cu strictețe, fie că vorbim
de filtre/plase anti-insecte pe căile de aerisire, fie că ne referim la recircularea apei
și monitorizarea calității acesteia, fie că avem în vedere dispozitive gen capcane
pentru dăunători. Aplicând riguros acest sistem de lucru pur și simplu nu ai nevoie
de pesticide.
8. Zero poluare directă
O consecință majoră a modului social responsabil de a face agricultură este și
atingerea obiectivului de zero poluare directă. Dacă cumulăm toate avantajele expuse anterior, putem vedea că impactul direct asupra mediului înconjurător este minimal. Sistemul închis de cultivare nu generează reziduuri și nici nu prezintă riscuri
de contaminare a aerului, solului sau a pânzei de apă freatică.
Nu putem încheia fără a sublinia din nou, cu toată convingerea, că suntem
obligați să evoluăm și că trebuie să o facem acum. Viitorul despre care vorbeam cu
îngrijorare acum 20 de ani se petrece în zilele noastre și nu mai putem amâna problemele poluării și malnutriției globale. Asemeni surselor de energie regenerabile
și nepoluante, agricultura social responsabilă este o soluție de care avem nevoie începând de azi, menită să contribuie la bunăstarea omenirii pe această mică planetă
albastră, Pământul, casa noastră cosmică.

Agricultura Susținută de Comunitate
și parteneriatele de solidaritate ASAT
Mihaela Vețan

Agricultura Susținută de Comunitate (în engleză Community Supported Agriculture,
CSA) se bazează pe o relație directă între consumatori şi agricultori, relație care
contribuie la crearea unui sistem de hrană optim. Această relaţie permite consumatorilor să obţină alimente ecologice locale, sănătoase, produse cu grijă şi îi ajută pe
agricultori să aibă grijă de ecosistem și biodiversitate, să păstreze produsele tradiționale şi să le permită să aibă un venit ce le oferă o viață demnă și plină de respect.
O relație directă consumatori-agricultori în care responsabilităţile,
riscurile şi beneficiile fermei sunt partajate
Agricultura Susținută de Comunitate (ASC) este implementată, de obicei, printr-un parteneriat între agricultori şi consumatori, în care responsabilităţile, riscurile şi beneficiile fermei sunt partajate. Acest model a fost inventat şi aplicat în
mod independent în mai multe țări de către indivizi activi civic ce au decis să-și ia
un angajament de susținere față de fermele locale. Modelele de ASC oferă pentru
micii producători acces la pieţe de desfacere şi s-au dovedit a fi eficiente în crearea
de noi locuri de muncă strâns legate de comunitățile locale și mediul înconjurător
în zonele rurale.
Agricultura Susținută de Comunitate (ASC) este un model de dezvoltare alternativă a sistemului alimentar caracterizat prin conectarea strânsă a unuia sau mai
mulți mici producători agricoli și un grup de consumatori responsabili pe durata
unui sezon, astfel încât cei din urmă beneficiază de un coș săptămânal de alimente (de la legume, la fructe, lactate, brânzeturi, panificație sau chiar pește) printr-o
schemă de partajare a producției. Considerat o formă de agricultură civică, diversele
forme de inițiative de ASC împărtășesc scopul de a întări un simț al comunității în
economia locală. În schimbul unui abonament pe durata unui sezon, participanții
beneficiază de un coș săptămânal de produse. În anumite modele, consumatorii se
deplasează la fermă pentru a-și recolta singuri legumele sau fructele, iar în altele se
organizează distribuții colective în centrele urbane.
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Dezvoltarea sistemului de Agricultură Susținuă de Comunitate a fost reacția firească la problemele lumii globalizate care își au rădăcinile în existența unor structuri gigantice - de la un anumit punct structurile mari tind să devină prea rigide
pentru a asigura nevoi umane de bază, suport social și diversitate culturală. De aceea, întâlnim tot mai multe eforturi în societate de a restabili teme ca suveranitatea alimentară, economie solidară şi agricultură organică de mici dimensiuni. Toate aceste teme se regăsesc în principiile mișcării de ASC care îmbrăţişează
un sistem de producţie a alimentelor, ce este capabil de a respecta mai bine nevoile
oamenilor şi limitele mediului înconjurător.
Existența unui parteneriat strâns între consumatori şi producători fără alți intermediari, posibil doar pe scară mică, este foarte importantă pentru parteneriatele
CSA așa cum vom explicita mai jos.
Co-agricultori sau consum’actori
Agricultura Susținută de Comunitate este mai mult decât un program de marketing direct: producătorii și consumatorii trebuie să lucreze împreună pentru a
crea sisteme economice și sociale locale bazate pe încredere.
„Solidaritatea” se referă la o relație cu două direcții în care consumatorii și agricultorii nu sunt separați, ci sunt transformați în co-agricultori sau consum’actori – unde ambele grupuri cooperează: producătorii sunt aproape de consumatori
și consumatorii sunt activ implicați în selecţia propriilor lor alimente. În comunitățile bazate pe solidaritate, producătorii sunt susținuți pentru întregul sezon
agricol cu ajutorul unor plăți în avans, ambele părți partajând de asemenea riscurile
și beneficiile culturii. În multe cazuri, „solidaritatea” se referă și la includerea în
parteneriate a unor persoane cu venituri reduse.
URGENCI reprezintă Platforma internațională de reprezentare a parteneriatelor locale între producători agricoli și consumatori. Patru trăsături descriu aceste
forme inovatoare de cooperare, prezente pe toate continentele, dar inițiate în Japonia începând cu 1971. Astfel, primele parteneriate sunt dezvoltate de mamele
japoneze îngrijorate de creșterea importurilor de legume, de pierderea terenurilor
arabile și de migrația fermierilor înspre orașe. Aceste femei au pus bazele unui nou
sistem de producție și achiziție de produse, prin dezvoltarea unor relații directe cu
producători locali. Acest parteneriat se numește în limba japoneză Teikei, iar sensul filozofic al conceptului este „a pune fața producătorilor pe hrană”.
Astfel, la nivel internaţional există diferite iniţiative care se încadrează în familia agriculturii susţinute de comunitate, dintre care amintim:
§ AMAP în Franța;
§ CSA (Community Supported Agriculture) în țările ango-saxone;
§ ASC în Quebec;
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§
§
§
§

Teikei în Japonia;
Reciproca în Portugalia;
GAS (Grup de achiziții solidare) în Italia;
ASAT în România.

Agricultura susținută de comunitate se bazează pe: parteneriat,
dimensiune locală, solidaritate, tandem producător-consumator
Parteneriatele de agricultură susținută de comunitate pot lua forme diferite, dar
toate împărtășesc 4 caracteristici esențiale.
1. Parteneriatul: agricultura susținută de comunitate se bazează pe un parteneriat direct, formalizat de obicei într-un contract individual, între consumatori
și producători, caracterizat de angajament reciproc. Angajamentul se încheie cel
puțin pentru un an
2. Dimensiunea locală: mișcarea de agricultură susținută de comunitate
este orientată către transformarea producției și a distribuției hranei într-un proces
local.
3. Solidaritatea: agricultura susținută de comunitate se bazează pe solidaritatea dintre producători și grupurile de susținători și implică:
– împărțirea riscurilor și beneficiilor agriculturii de mici dimensiuni adaptate
la condițiile naturale locale, practici prietenoase cu mediul și moștenirea naturală
și culturală a locului.
– o renumerație echitabilă pentru producător pentru a-i garanta o viață demnă.
4. Tandemul producător-consumator este un alt element cheie în agricultura susținută de comunitate, însemnînd că parteneriatele sunt bazate pe o relație
directă, personală.
În România, Agricultura Susținută de Comunitate este reprezentată de ASAT –
Asociația de Susținere a Agriculturii Țărănești. ASAT este o rețea de parteneriate
directe între mici producători agricoli de proximitate și grupuri de cetățeni (consumatori responsabili) din oraș, orientată către promovarea unor practici de agricultură ecologică și conservare a biodiversității și fundamentată pe principii și valori
ale echității sociale.
Recoltă împărțită în mod egal și transparent
Un parteneriat ASAT este un angajament reciproc în care oamenii beneficiază în
mod egal şi integral de recolta de pe o anumită suprafață cultivată de agricultor în
condiții de transparență. Din perspectiva participării într-un efort colectiv de coeziune socială, este un angajament din partea unui grup de cetățeni pentru a susține
o gospodărie agricolă printr-o retribuire echitabilă și corectă a muncii micului producător agricol, care garantează o producție naturală sau organică.
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Parteneriatele ASAT reprezintă totodată o formă de cooperare între cetățeni
din mediul urban și rural în vederea creșterii accesului la hrană sănătoasă și produsă local, în condiții de transparență. Adesea micii producători locali implicați în
agricultura de semi-subzistență trăiesc la limita sărăciei și suportă diverse forme de
marginalizare socio-economică. Cu toate că nu toți sunt recunoscuți în statisticile
oficiale referitoare la persoane dezavantajate, creșterea fenomenului de sărăcie în
rural este evidentă, cu urmări foarte mari pe diferite paliere: migrație circulară a
forței de muncă, neglijarea copiilor de către părinții nevoiți să lucreze peste hotare,
abandon școlar, îmbătrânirea accentuată a populației, scăderea numărului de persoane asigurate social ș.a.
Susținerea unor mici producători pentru un termen mediu poate fi un semnal
de regândire a reformei agricole și de încurajare a dezvoltării durabile a gospodăriilor și fermelor mici, cu potențial de producție sustenabilă (agroecologie, soiuri
tradiționale, conservarea și valorificarea patrimoniului de biodiversitate, asocierea
și cooperarea).
Contribuția ASAT la dezvoltarea durabilă locală:
• oferă producătorilor o garanţie în privinţa comercializării produselor, consumatorii încheind un angajament de achiziție pe durata unui an agricol.
Această garanție oferă siguranță agricultorului, ea sau el nefiind preocupată de
accesarea unei piețe tot mai refractare micilor producători. În plus, este o măsură
de reducere a risipei alimentare, fiind vorba despre o valorificare integrală a recoltei
planificate în parteneriat.
• oferă consumatorilor acces la legume proaspete de sezon, cultivate în ritm
natural, fără aport de substanțe chimice, respectând standarde de agricultură organică.
Accesul la produse din agricultura ecologică este încă dificil pe piața din România, iar produsele disponibile sunt mai degrabă produse procesate sau soiuri selectate în principal pentru trăsături economice, iar nu nutritive (rezistența la transport pe distanțe mari, prezervarea aspectului în condiții de expunere îndelungată
în magazin ș.a.). ASAT a reușit să stimuleze o emulație internă ce a dus la lansarea
a numeroase scheme alternative de distribuție alimentară în diverse regiuni ale țării.
• · reduce timpul pentru vânzarea produselor, producătorii distribuind produsele într-o singură zi din săptămână, la un interval orar stabilit, produsele ajungând
în cel mai scurt timp la consumatori, în cadrul unor distribuții colective, unde fiecare consumator se întâlnește direct cu micii producători agricoli.
Relația directă, distribuția colectivă și partajarea egală a costurilor și beneficiilor pentru consumatori reprezintă trăsături esențiale ale parteneriatelor de solida-
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ritate pentru hrană locală de calitate. Micul producător agricol nu este comerciant,
ci el are o relație strânsă de cooperare cu grupul de consumatori responsabili pentru
care cultivă grădinile în sistem ASAT. Comunicarea directă și întâlnirile săptămânale în cadrul distribuțiilor de coșuri asigură transparența și încrederea necesare
unei relații de durată.
• asigură producătorului un preţ echitabil, care acoperă toate costurile determinate de realizarea producţiei și permite un venit sigur pentru producători şi o
plată decentă a muncii depuse.
Mecanismul de calcul al retribuției muncii în ASAT este transparent și obiectiv,
fiind corelat cu munca depusă, iar nu cu cantitatea de produse recoltate. Datorită
variațiilor climaterice și a unor factori ce nu țin de producătorii agricoli, în fiecare
an cantitătițile recoltate variază față de planificarea realizată la sfârșitul sezonului
anterior, dar valoarea contractului de parteneriat este fixă. Astfel, se respectă principiul unei plăți corecte a muncii depuse, la un nivel care să asigure condițiile unei
vieți decente pentru lucrătorii implicați în producție.
• susţine agricultura locală ecologică și conservarea biodiversității.
Practicile de agro-ecologie în ASAT sunt implementate treptat, într-un ritm
agreat în fiecare parteneriat. Consumatorii sunt cei care aplică un sistem de garantare participativă a acestor practici, prin vizite la gospodărie și observarea calității
produselor alimentare. Conservarea biodiversității se face odată prin practici agricole responsabile față de mediu, iar apoi prin cultivarea unor soiuri tradiționale de
legume și fructe.
• oferă acces la o gamă largă de produse de sezon cu un grad ridicat de nutrienți, obţinute în ritmul naturii.
ASAT respectă sezonalitatea hranei locale și favorizează practici de cultură în
ritmul naturii, chiar dacă în anumite grădini de legume sunt folosite solarii pentru
culturile mai sensibile.
• susține dezvoltarea de locuri de muncă în domeniul agricol.
Dimensiunea parteneriatului vizează acoperirea capacității de producție, în
condițiile agriculturii naturale, oferind micro-fermei posibilitatea de a se dezvolta
și de a contracta munca altor persoane.
Un impact pe termen mediu asupra consumatorilor poate fi reprezentat
de schimbarea obiceiurilor de consum, de cumpărare, de alimentație, a stilului
de viață a acestora. Consumatorii își schimbă anumite obiceiuri gastronomice,
integrând mai mult ingrediente locale, sezonale, cu impact nutritiv de calitate
ridicată. Implicit, este influențat și comportamentul de consum general, participanții în ASAT devenind tot mai conștienți de rolul consumului responsabil în
susținerea economiei locale și de combatere a marginalizării economice a micilor
producători.
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Parteneriatele ASAT – cele mai solicitante modele de dezvoltare
alternativă în domeniul agricol din România
Funcționarea unui astfel parteneriat are impact nu numai la nivel individual ci și la
nivel comunitar. Rolul educativ pe care îl joacă acest model de dezvoltare alternativă îi completează importanța socioeconomică. Deși, la momentul actual, parteneriatele de solidaritate ASAT reprezintă unul dintre cele mai solicitante modele de
dezvoltare alternativă în domeniul agricol din România, prin complexul de schimbări pe care le implică, relevanța sa este notabilă și un număr tot mai ridicat de
persoane sunt interesate de funcționarea și implementarea sa.
Participarea producătorilor la sistemul ASAT aduce acestora o serie de avantaje, precum:
§ oferă producătorilor o garanţie în privinţa comercializării produselor, consumatorii încheind un contract cu producătorul – contractul se semnează pe perioada unui sezon agricol Astfel, consumatorii contractează întreaga producție, ceea
ce înseamnă că producătorul nu va avea pierderi;
§ asigură producătorului un Preţ Echitabil, care acoperă toate costurile determinate de realizarea producţiei și permite un venit sigur pentru producători şi o
plată decentă a muncii depuse;
§ susținerea în avans a costurilor de producție – consumatorii plătesc toamna un avans, care funcționează ca un mecanism de micro-finanțare pentru micii
producători, care sunt excluși de la sistemul convențional de finanțare;
§ asigurarea culturii de legume, expusă riscurilor specifice producției naturale – dacă o parte din legume sunt pierdute din cauze naturale, consumatorii
susțin financiar aceste pierderi;
§ reduce timpul pentru vânzarea produselor, producătorii comercializează
produsele într-o singură zi din săptămână, la un interval orar stabilit;
§ favorizează practicile ecologice (folosirea îngrăşămintelor naturale, absenţa îngrășămintelor, a tratamentelor și a pesticidelor de sinteză), favorizează biodiversitatea locală şi produsele sănătoase, obţinute în ritmul naturii;
§ susține dezvoltarea de locuri de muncă în domeniul agricol (dimensiunea
parteneriatului vizează acoperirea capacității de producție a gospodăriei agricultorului, în condițiile agriculturii tradiționale, oferind acestuia din urmă posibilitatea
de a se dezvolta și de a contracta munca altor persoane).
Parteneriatele de solidaritate ASAT au fost dezvoltate într-o etapă-pilot la Timișoara, în perioada 2008-2011. Din 2012, parteneriatele ASAT s-au multiplicat
în diverse regiuni ale țării, funcționând în prezent în Arad, București, Cluj-Napoca,
Odorheiu Secuiesc, Sibiu și Timișoara. Producătorii implicați în dezvoltarea parteneriatelor ASAT sunt mici producători, cultivatori de legume. În jurul parteneriatelor ASAT dezvoltate cu producătorii de legume se asociază și alți mici producători,
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care asigură produse complementare, de calitate, precum: produse lactate, miere,
ouă, carne, pâine, prăjituri de casă, flori.
Parteneriatele de solidaritate – instrument de combatere a sărăciei
În România, parteneriatele de solidaritate ASAT s-au dezvoltat ca un instrument
de combatere a sărăciei și creșterea coeziunii între mediul rural și urban. Asociația
CRIES și ASAT sunt cele două organizații care au susținut inițierea și dezvoltarea
acestui demers de economie solidară. Promovarea și dezvoltarea ASAT se face cu ajutorul voluntarilor, consumatori și producători, cunoscuți sub numele de dinamizatori ASAT Dintre principalele rezultate obținute, amintim:
§ susținerea unui număr de 20 producători de legume în vederea inițierii
parteneriatelor de solidaritate de tip ASAT;
§ 1925 de contracte directe de solidaritate ASAT, încheiate între consumatori și mici producători;
§ consilierea și susținerea unui număr de peste 1.000 de persoane în vederea dezvoltării parteneriatelor ASAT și a unor relații de solidaritate și echitate
socială;
§ sprijinirea producătorilor implicați în parteneriatele ASAT în dezvoltarea
unor abilități de comunicare, planificare financiară, practici de agricultură tradițională;
§ promovarea semințelor tradiționale în rândul parteneriatelor ASAT- cel
puțin 30% dintre semințele folosite de producătorii ASAT sunt semințe tradiționale;
Mai multe informații pot fi obținute la pagina web: www.asatromania.ro..

AGRICULTURA ACVAPONICĂ
Agricultura acvaponică, o soluție sustenabilă
pentru producții mari pe suprafețe mici
Cristian Bulbuc

Acvaponia poate fi considerată un sistem de producție agricolă sustenabilă deoarece, combină producția de plante și animale, integrează fluxul de nutrienți prin
cicluri biologice naturale de nitrificare [1], se desfășoară fără a epuiza resursele
disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare [2]. Francis și colab. [3] adaugă faptul că
producția agricolă sustenabilă poate fi realizată prin asemănarea cu ecosistemele
naturale și prin „proiectarea sistemelor care închid ciclurile de nutrienți”, care este
una dintre principalele caracteristici ale acvaponiei.
Ce este acvaponia, cum a apărut și cine sunt inițiatorii
Acvaponie sau „aquaponics” în limba engleză, este cuvântul format din primele
patru litere ale cuvântului „acvacultură” (creștere a plantelor și animalelor acvatice
în scopul comercializării lor) [4] și ultimele cinci litere ale cuvântului „hidroponie”
(cultură legumicolă sau floricolă în soluții nutritive sau pe un substrat de pietriș sau
de nisip prin care circulă permanent apă cu îngrășăminte chimice) [5] cu scopul de
a denumi într-un singur cuvânt tehnologia inovatoare care unește cele două tehnologii de cultură într-una singură.
Ca multe alte creații științifice ale epocii moderne și acvaponia își are originile
în practicile omului din perioade foarte îndepartate. Aztecii au construit pe lacurile
din zonele Xochimilco şi Chalco insule plutitoare, chinampas (30 x 2.5 m), separate
între ele prin canale pe care circulau cu canoele. Pe aceste insule plantau porumb,
fasole, dovleac, amarant, roşii, ardei chili, flori, ş.a. [6].În China, Tailanda, Indonezia, oamenii cresc pești în orezării, din cele mai vechi timpuri, făra însă să știe că
practică acvaponia.
Interesul științific pentru combinarea acvaculturii și hidroponiei a început pe
la mijlocul anilor 1970. Sneed, Allen și Ellis [7] sunt printre primii care experimentează sisteme de cultură a plantelor fără sol ca mijloc de tratare a apei din bazinele
cu pești și de eliminare a compușilor azotului în sistemele de acvacultură recir-
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culante (RAS). Reducerea concentrației compușilor azotului, toxici pentru pești,
devine o provocare majoră pentru acvacultura recirculantă [8], [9] și începutul erei
acvaponiei.
Dar bazele acvaponiei contemporane au fost puse de cercetătorii de la „The
New Alchemy Institute”, din SUA, între anii 1970 şi 1980. Aceștia au utilizat la
început cultura hidroponică de plante ca o modalitate de îmbunătățire a condițiilor
de apă pentru pești, nu ca o tehnologie inovativă pentru producerea alimentelor.
Calitatea apei din bazinele cu pești se deteriora rapid și necesita înlocuirea regulată.
Plecând de la constatarea că plantele acvatice realizează curățarea apei din siturile
naturale, au adăugat la început plante acvatice și ulterior plante terestre pentru a
curăța apa din bazinele cu pești. Dr. John Todd și Nancy Jack Todd [10] au condus
la „The New Alchemy Institute” crcetări care a condus la realizarea unui sistem natural de tratare a apelor reziduale denumit „mașină vie” [11]. Cercetările efectuate
de Ronald Zweig (1986) au promovat în continuare ideea de integrare a plantelor
într-un sistem de acvacultură [12].
Primul sistem acvaponic cu recirculare cunoscut (buclă închisă), care filtreaza
efluenții unei culturi de Tilapia printr-un sistem de biofiltre cu nisip pe care au fost
cultivate tomate și alte vegetale, numit „Sistem Integrat Aqua-Vegecultură”, a fost
construit de studentul, de atunci, Mark McMurtry și profesorii Douglas C. Sanders
și Paul V. Nelson, de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord în anul 1985 [13].
La Agricultural Experiment Station din cadrul University of the Virgin Islands
(UVI), St. Croix, primele experimentări au fost realizate de Barnaby Watten și Robert Busch [14]. Cele mai notabile rezultate au fost obținute însă sub conducerea lui
Dr. James Rakocy, care este supranumit „părintele acvaponiei”.
Era acvaponiei moderne a început: Tom și Paula Speraneo, proprietarii S & S
Aqua Farm de langa West Plains, Missouri, SUA, au realizat primul sistem acvaponic în care cultura hidroponică este pe suport de pietriș [15]; Rebecca Nelson și John
Pade au început publicarea trimestrială a revistei „Aquaponics Journal” în 1997
[16]; Pekka Nygard și Stefan Goes, realizează după modelul Speraneo un sistem acvaponic în localitatea Harnosand din Suedia [17]; Nick Savidov [18] dezvoltă acvaponia în Canada; Wilson Lennard [19], Geoff Wilson [20] și Murray Hallam [21] sunt
promotorii acvaponiei în Australia și consultanți în întreaga lume; Charlie Shultz
[22] în New Mexico; Carlos Leon Ramos [23] în Mexic; Steve Van Gorder [24], Eduardo Pantanella [25], Sylvia Bernstein [26] în USA; Andreas Graber, Nadine Antenen,
Ranka Junge, Alex Mathis și Fridolin Tschudi, promovează acvaponia în Elveția și
în UE și realizează primul sistem acvaponic pe acoperișul unei clădiri din Basel [27];
Cristian Bulbuc [28], în România, a realizat primele sisteme acvaponice, primul curs
de acvaponie, prima revistă și primul manual de acvaponie în limba româna în cadrul unui proiect cofinanțat de guvernul elvețian; iar lista poate continua cu mulți
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alții care au contribuit și contribuie în continuare foarte mult la evoluția acvaponiei
moderne.
Fluxurile de substanțe nutritive
Sistemele de acvacultură intensivă recirculantă au probleme importante de mediu
deoarece mențin calitatea apei din sistem, în parte, prin evacuarea unei cantități de
efluenți de 5% până la 10% din volumul de apă recirculat pe zi și înlocuirea acestora
cu apă proaspătă [29]. Concentrațiile de materie organică, concentrația anorganică
și P în apele reziduale necesită, de obicei, tratarea în sistem sau post-descărcare a
efluenților [30] Această operație atrage costuri de investiție și exploatare care influențează negativ prețul de vânzare al peștelui.
Preluarea nutrienților, de către plante, este unul dintre procesele biologice cele
mai des întâlnite în procesul de îndepărtare a contaminanților în mlaștinile artificiale pentru tratare a apelor uzate [31] [32].
Adler și colab. [33] a constatat că diferențele în ratele de eliminare a nutrienților
de NO3-N și P au fost dependente de numărul de plante și de debitul de efluent.
Dacă numărul de plante este suficient de ridicat, concentrația de nutrienți poate
scădea la nivele care pot fi prea mici pentru a susține creșterea plantelor. Rakocy și
colab.[34] au reușit să stabilească un sistem echilibrat prin menținerea unei suprafețe mari de creștere a plantelor în raport cu zona de producție a peștelui într-un
sistem acvaponic de capacitate comercială. Rakocy (1999) a arătat că atunci când
raportul dintre cantitatea de hrană dată peștilor și suprafața de cultură pentru
plante este menținut în limite corect stabilite, cantitatea de azot este suficientă
pentru creșterea plantelor.
Integrarea fluxurilor de nutrienți între sistemele de acvacultură și cele hidroponice transformă un flux de deșeuri, toxice pentru pești, într-un câștig, dat de
producția vegetală obținută.
Îmbunătățirea utilizării nutrienților
La culturile în sol, substanțele nutritive se deplasează la suprafața rădăcinilor prin
difuzie [35]. Pe măsură ce planta preia substanțele nutritive din sol, se formează gradienți de concentrație în vecinătatea rădăcinii, iar concentrația nutrienților la suprafața acesteia este redusă comparativ cu zona înconjurătoare. Acest lucru poate
duce la o zonă de epuizare a nutrienților în apropierea suprafeței rădăcinii. Capacitatea de creștere continuă a rădăcinilor, extinde totuși această regiune de absorbție
a nutrienților dincolo de zona de epuizare. Astfel, preluarea optimă a nutrienților
de către plante depinde atât de capacitatea sistemului radicular de a absorbi nutrienții, cît și de capacitatea acestuia de a se extinde în sol.
Spre deosebire de culturile în sol, în cazul culturilor hidroponice, care folosesc
medii fără sol, atunci când apare o scădere a concentrației nutrienților în zona ră-
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dăcinilor se corectează imediat în următoarea etapă de irigare. Olson [36] a stabilit
faptul că în sistemele hidroponice, plantele preiau substanțele nutritive cu o viteză
constantă indiferent de concentrație, atâta timp cât raportul general și concentrația nutrienților din soluție au rămas aproape aceleași iar soluția nutritivă a fost
amestecată bine și a fost în contact permanent cu rădăcinile. Gestionarea nutrienților prin metoda bilanțului de masă în sistemele hidroponice închise arată că
odată ce plantele tinere au preluat o cantitate suficientă de nutrienți, concentrațiile
în soluție pot fi reduse deoarece cantitatea de nutrienți necesară pentru creșterea
plantelor se găsește fie în plantă, fie în soluție [37].
Concentrațiile substanțelor nutritive furnizate de pești în sistemul acvaponic
sunt semnificativ mai mici pentru majoritatea substanțelor nutritive, comparativ cu sistemele hidroponice. Cu toate acestea, plantele se dezvoltă foarte bine în
aceste soluții care au niveluri mai scăzute de nutrienți decât soluțiile hidroponice
„standard”, deoarece randamentul de preluare de către plante a substanțelor de
natură bio este mai mare decât a substanțelor de sinteză din soluțiile sistemelor hidroponice [38]. Rakocy și colab.[39], au reușit să obțină, timp de doi ani și jumătate,
în stația acvaponică pilot de la UVI, producții de salată cu concentrații ale azotului
de 3,5 ori mai mici decât în soluțiile folosite în sistemele hidroponice tradiționale.
Reducerea consumului de apă și a deversărilor în mediul ambiant
În producția pe sol apa se pierde prin evapotranspirație, percolarea în subsol, scurgerea și creșterea buruienilor.
În sistemele de cultivare hidroponică și acvaponică apa este recirculată. Apa
care nu este preluată de plante este recirculată. Nu există buruieni. Nutrienții sunt
adăugați în mod constant de pești, în sistemele acvaponice sau om în forma de
substanțe nutritive, în sistemele hidroponice, iar apa se întoarce la plante. Fiecare
picătură de apă este refolosită ceea ce nu se poate realiza în agricultura tradițională
pe sol [40].
În hidroponie și acvaponie, pierderea apei are loc în două moduri principale:
evapotranspirație și scurgeri.
Nu există nicio modalitate de a elimina evapotranspirația dar în sere sau solarii
poate fi menținută între limite rezonabile prin controlul temperaturii interioare.
Scurgerile se formează uneori la legăturile dintre conducte și obiectele tehnologice care compun sistemul acvaponic, țevi sparte sau crăpate. Monitorizarea
atentă și frecventă a sistemului este cea mai bună metodă de a identifica și stopa
pierderile de apă.
Deoarece menținerea calității apei în sistemele acvaponice o face cultura hidroponică, nu mai este necesară deversarea unei cantități de apă din sistem în mediul
ambiant și înlocuirea ei cu apă proaspătă ca în cazul acvaculturii. Se reduce astfel
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consumul de apă, care este o resursă strategică a omenirii și se protejează mediul
ambiant, prin eliminarea deversării efluenților.
Acvaponia este un sistem de producție agricolă sustenabilă
Cele mai multe substanțe nutritive pentru plante, provin din hrana peștilor în urma
procesului de digestie / excreție și nitrificare în biofiltru, integrând astfel fluxul de
nutrienți. Plantele acționează ca biofiltre și preiau efluentul din sistem, care altfel
ar fi fost deversat în mediul înconjurător și înlocuit cu apă proaspătă.
Producții mari pe suprafețe mici
Chiar dacă în întreaga lume funcționează mii de sisteme acvaponice de diferite capacități, sunt doar câțiva cercetători care au comunicat informații despre productivitatea sistemelor.
Dr. Rakocy, a obținut în sistemul acvaponic pilot de la University of the Virgin
Islands (UVI) în St. Croix, U.S. Virgin Islands, care ocupă o suprafață totală de 500
mp, din care suprafața de cultură hidroponică este de 214 mp, producții de busuioc
de 23,4 kg/mp și 25,00 kg/mp. Producția de busuioc plantat în câmp, în aceeași perioadă, a fost de 7,8 kg/mp. În cazul producției de bame, în sistemul acvaponic s-au
obținut recolte de 2,54 – 2,89 kg/mp, iar în câmp, pe lotul martor, 0,15 kg.mp. [41]
În Canada, Dr. Nick Savidov [42] a obținut 3,7 tone de pește și 3,5 tone de busuioc anual, cu un sistem acvaponic de 73 mc care dispune de o suprafață de 84 mp
pentru cultura hidroponică.
Rolul acvaponiei în siguranța alimentară
Se poate spune că există siguranță alimentară, atunci când oamenii din zona respectivă au, permanent, acces fizic și economic la alimente suficiente, sigure și nutritive, care răspund nevoilor lor dietetice și preferințelor alimentare pentru o viață
activă și sănătoasă. Există patru piloni ai securității alimentare care definesc, apără și măsoară starea securității alimentare la nivel local, național și internațional.
Aceștia sunt: disponibilitatea alimentară, accesul la alimente, utilizarea alimentelor și stabilitatea alimentară [43]. Acvaponia constituie o oportunitate pentru siguranța alimentară deoarece produce simultan pești și legume, poate fi implementată
în orice zonă geografică îndiferent de fertilitatea solului, iar dacă este amplasată
într-o seră, independent de climă.
Acvaponia în România
În România, acvaponia este aproape necunoscută, necoordonată și necompetitivă.
Pentru a remedia această situație, consorțiul format din institutul I.C.D.I.M.P.H
Horting, din București și universitatea Zurich University of Applied Sciences,
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Institute for Natural Resource Sciences (ZHAW), din Elveția, au inițiat proiectul
„Implementarea tehnologiei acvaponice în România pentru creşterea veniturilor
şi îmbunătăţirea stării de sănătate în zonele defavorizate. (AQUA-ROM)” și au obținut finanțarea acestuia printr-un grant nerambursabil oferit de Consiliul Federal
Elveţian. Acest proiect marchează momentul începerii dezvoltării acvaponiei în
țara noastră. Proiectul s-a derulat în perioada aprilie 2015 – decembrie 2017.
Pentru a face cunoscută acvaponia în România pe scară cât mai largă, echipa
proiectului a trebuit să depășească trei provocări majore, deoarece această nouă
tehnologie aduce noi cerințe care nu existau înainte:
– înființarea unor centre de diseminare, demonstrație, instruire și consultanță;
– înființarea unor canale de comunicare prin care să fie diseminate cele mai
noi informații, date, cursuri, furnizori, mesaje promoționale etc. legate de tehnologia acvaponică;
– înființarea unui ONG dedicat continuării activităților începute în cadrul
proiectului, după finalizarea acestuia, pentru că implementarea tehnologiei acvaponice în România, sau oriunde în altă parte, este mai mult decât implementarea
proiectului, este o misiune continuă care începe cu implementarea proiectului și
continuă după finalizarea proiectului, fiind un proces într-o continuă îmbunătățire,
așa cum sunt tehnologiile agricole de cultură a tomatelor, a cartofului, a verzei etc.,
pentru că acvaponia este o tehnologie agricolă nouă.
Pentru crearea primelor canale de diseminare a informațiilor despre acvaponie au fost publicate pentru prima oară în Romănia revista „Revista Română de
Acvaponie” și manual „Acvaponia pentru Începători” care se adresează în principal
populației din zonele rurale dezavantajate din punct de vedere pedo-climatic. Cele
două publicații au fost postate pe Internet la adresa: https://en.calameo.com/search#search-acvaponie/books.
Pentru a crește nivelul de competență al persoanelor care se decid să implementeze tehnologia acvaponică, a fost lansată platforma pentru învățământul la
distanță (e-learning) care conține un curs de acvaponie pentru începători în limba
română și maghiară, format din zece lecții de video- animate și un test pentru verificarea cunoștințelor acumulate de student. Cursul poate fi accesat fie de pe site-ul
http://www.aqua-rom.ro/curs.php, fie de pe youtube https://www.youtube.com/
results?search_query=curs+de+acvaponie.
Cu scopul de a crea nuclee de dezvoltare a acvaponiei în România care să pună
la dispoziția persoanelor care doresc să implementeze acvaponia, informații, asistență tehnică, etc., au fost realizate trei centre de diseminare: Horting – București
(Fig.1-4), liceul „Venczel József” – Miercurea Ciuc (Fig.5) și colegiul silvic „Transilvania” – Năsăud (Fig.6 - 8). Persoanele interesate de această tehnologie vor folosi
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informațiile elaborate profesionist de specialiștii centrului de diseminare. Se realizează astfel o legătură între specialiștii centrului de diseminare și acvaponiști, al
cărei efect este tocmai dezvoltarea domeniului coordonată profesionist.
Pentru continuarea activităților începute în cadrul proiectului, a fost înființată
asociația „Societatea Română de Acvaponie” cu scopul de a promova acvaponia în
țara noastră și de a coordona dezvoltarea domeniului în mod profesionist pentru
a-l face competitiv pe plan internațional.
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Fig. 1 Centrul de diseminare acvaponie Horting
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Fig. 2. Cultură de tomate în stația pilot acvaponie Horting

Fig. 3. Sistem acvaponic exterior Horting

Fig. 4. Sistem acvaponic pe acoperiș Horting
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a. prezentare sistem

b. vedere frontală sistem

Fig.5.a, b. Sistem acvaponic didactic liceul „Venczel József” – Miercurea Ciuc

a. Elevi în sera cu sistemul hidroponic

b. Elevi la bazinul cu pești

c. Vizitatori sistem acvaponic

d. Prezentare sistem acvaponic- cultura
hidroponică

Fig. 6.a, b, c, d. Centrul de diseminare colegiul silvic „Transilvania” – Năsăud

AGRICULTURA BIODINAMICĂ
Agricultura biodinamică – alternativa modernă
la agricultura tradițională1

Agricultura biodinamică este noul trend care face furori în fermele din vestul Europei. Are chiar șanse ca, în următorii ani, să facă uitată agricultura ecologică, mai ales
că noua comunitate de fermieri vorbește despre un concept integrat, de o veritabilă
filozofie de viață, de o legătură pașnică între producția agricolă și natură.
Agricultura biodinamică reprezintă, potrivit celor care o practică, un alt nivel
de producție ce se face respectând niște principii clare de agricultură, principii respectate de bunicii și străbunicii noștri. În comparație cu agricultura ecologică, cea
biodinamică este mai mult o filosofie de viață, un stil de viață sănătos ce nu poate
exista fără o legătură directă și pașnică cu natura.
Noul tip de agricultură a pătruns recent și în România unde câțiva temerari
încearcă să-i impulsioneze și pe alți fermieri să aplice principiile biodinamismului.
Este și cazul companiei Sonnentor, o afacere austriacă ce se ocupă de comercializarea ceaiurilor provenite din culturi ecologice. În 2006, compania și-a deschis o
filială și în România cucerită fiind de calitatea plantelor, fructelor de pădure și condimentelor livrate de inginerul către un inginer silvic, singurul fermier biodinamic
din România.
Revenind însă la principiile agriculturii biodinamice, Thomas Weinraub, directorul Sonnentor pentru România și Bulgaria, spune că înainte de a le aplica, trebuie
ca fermierul să fie familiarizat cu regulile unei exploatații bio.
„Agricultura ecologică reprezintă singura soluție viabilă într-o lume controlată
în totalitate de monoculturi, de supraproducție și tot ceea ce înseamnă nepăstrarea
relației bune cu natura. Până la apariția pesticidelor și a îngrășămintelor chimice,
oamenii făceau agricultură ecologică. Produsul ecologic obținut din agricultură ecologică este singurul produs sigur pentru consum din Uniunea Europeană, având
în vedere faptul că pe tot lanțul de producție acest produs este controlat. Pentru
cei care sunt consumatori și au dubii, sigla europeană de agricultură ecologică, cu
Material prelucrat pe baza articolului „Uită de producția bio! Un alt trend pătrunde masiv pe
piață: agricultura biodinamică!”, https://agrointel.ro/54380/uita-de-productia-bio-un-alt-trend-patrunde-masiv-pe-piata-agricultura-biodinamica/
1
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codul țării și codul organismului de inspecție certifică faptul că acel produs are o
trasabilitate până la raftul de unde cumpără clientul. Din punct de vedere tehnic,
agricultura ecologică interzice folosirea substanțelor de sinteză atât prin colorare
și aditiv, cât și a tratamentelor chimice la culturile de plante, iar la animale, sunt
complet interzise antibioticele și hormonii de creștere”, a declarat pentru Agrointeligența Thomas Weinraub, director al companiei Sonnentor pentru România și
Bulgaria.
România – mediu proprice de dezvoltare a agriculturii biodinamice
Chiar dacă acest concept este la început în România, faptul că țara noastră încă mai
are terenuri libere, ce nu au fost cultivate și nici tratate chimic, reprezintă locul
ideal de implementare și dezvoltare al conceputului de biodinamică agricolă.
„În România, față de restul Europei încă mai avem terenuri libere, care nu au
fost tratate. Avem o zonă cum este Transilvania unde avem parcele mici de terenuri, suprafețe ideale pentru practicarea agriculturii ecologice în ferme mici ce se
pot organiza în mici cooperative. Un exemplu este cooperativa BioCoop din Sibiu
ce a reunit câțiva mici producători bio. Agricultura ecologică este singura soluție
care ne poate transforma dintr-o țară de consum a gunoiului Europei, într-o țară
care consumă ceea ce se produce în interioriul granițelor ei. În prezent 99% din
producția noastră ecologică merge la export. Doar 1% din alimentul cel mai sigur ce
se produce în România rămâne în țară”, atrage atenția reprezentantul companiei
Sonnentor.
Germania, țara de unde a pornit curentul biodinamic
Prin agricultură biodinamică se înțelege cultivarea și producerea alimentelor, îngrijirea animalelor și a peisajului, realizate după principii antroposofice. Ea a fost
întemeiată în anii 1924 de către o comunitate de agricultori germani care i-au solicitat lui Rudolf Steiner puncte de vedere spiritual-științifice pentru practicarea
agriculturii, în opoziție cu cele oferite de știința materialistă, care introdusese îngrășămintele chimice, fapt considerat a fi cauza degradării calităților nutritive ale
alimentelor.
Agricultura biodinamică reprezintă o recunoaştere a principiilor de bază care
lucrează în natură şi totodată o abordare a agriculturii care ia în considerare aceste
principii pentru a aduce echilibru şi vindecare, fără a fi necesare intervenții chimice.
„Într-un mod foarte real, agricultura biodinamică este mai degrabă o cale de
cunoaştere decât un ansamblu de metode şi tehnici. Agricultura biodinamică este
un alt nivel de agricultură ecologică. Ideea de biodinamism vine de la antroposoful
Rudolf Steiner care a studiat și a descris o metodă prin care omul poate să ajute natura să devină mai puternică, adică să aibă substanțe active mai bune. De exemplu,
la culturile de plante, gunoiul de grajd nu se aplică pur și simplu pe teren, ci este
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depozitat în coarne de taur care se umplu și se pun sub pământ 3-4 luni, până ce
îngrășământul natural devine mai puternic în substanțe minerale și acea substanță rezultată se aplică la plante sau la rădăcini”, a explicat producătorul.
O altă practică utilizată în agricultură biodinamică este aceea de a atrage mai
mult soare către plante în perioada de coacere cu ajutorul soluțiilor minerale.
„În acest sens se folosește un mineral așa cum este quartz-ul sub diverse preparate aplicate la irigații. Mai exact, în apa de irigații se pune o cantitate mai mică
de quartz, acesta fiind un mineral ce atrage lumina soarelui. Are cam același efect
ca atunci când pui o oglindă lângă plantă. Cantitatea de quartz aplicată în apa de
irigații se stabilește în funcție de cantitatea de soare de care are nevoie plantă, astfel că în perioada înfloritului se aplică mai puțin quartz, iar la coacere concentrația
crește”, a mai spus Thomas Weinraub.
Dacă ai animalele nu mai ai nevoie de utilaje
Acum 100 de ani fermieri români nu aveau nici tractoare și nici echipamente agricole performante pentru a lucra pământul. La vremea aceea, se foloseasu animalele,
un principiu promovat și în agricultura biodinamică.
„În acest sens, respectând aceleași reguli clare ca cele ale strămoșilor noștri, nu
mai ai nevoie de oameni sau de aparate. Respectând niște principii clare poți trimite porcii să consume buruienile de pe teren, după care duci găinile să umble puțin
prin pământ, iar după aceea poți cultiva tot ce dorești fără să fie necesară utilizarea
unor produse chimice împotriva dăunătorilor. Astfel, animalele prin specificul lor,
te pot ajuta sa lucrezi terenul fără să fie necesară intervenția utilajelor și echipamentelor”, a adăugat Weinraub.
Agricultura biodinamică recunoaşte faptul că solul însuşi poate avea viaţă şi
că vitalitatea sa susţine şi influenţează creşterea plantelor. Ca urmare, unul dintre
eforturile fundamentale este construirea de humus durabil în sol.
„Baza agriculturii biodinamice este calendarul lunar al plantelor. Să nu uităm
că așa cum pământul are gravitație și cum soarele oferă energie, luna are anumite
efecte asupra oamenilor, animalelor și plantelor. Trebuie știut foarte bine la ce oră
din zi planta este cea mai activă, când este indicat să plantăm ceva sau să mutăm
o plantă, care este momentul optim de recoltare. În agricultura biodinamică, foare
importantă este și rotația culturilor pentru ca mineralele din pământ să se reîmprospăteze în mod natural. Tocmai de aceea rotația culturilor este sfântă pentru cel
ce practică agricultură biodinamică”, a explicat Weinraub.
Produsele obținute au cu 20% mai multe substanțe active
Prin practicile biodinamice, plantele și animalele cresc în ritmul lor natural, iar elementele nutritive și substanțele active sunt mult mai bogate decât în cazul celor
provenite din cultură convențională sau chiar ecologică.
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„Deși pare greu de crezut, produsele obținute din agricultura biodinamică sunt
mult mai valoroase decât cele obținute din agricultura ecologică. Analizele de laborator pe care noi le-am efectuat asupra plantelor de ceai ne-au demonstrat faptul
că produsele obținute din agricultura biodinamică sunt mult mai sănătoase și mai
bogate în principii active. Rezultatete sunt fenomenale dacă compari un produs obținut din agricultura ecologică și unul din agricultura biodinamică poți descoperi
cu 20% mai multe substanțe active”, a spus producătorul de ceaiuri bio de calitatea
superioară.
Certificarea se obține cu specialiști din Germania
Agricultura biodinamică reprezintă o cale de a trăi foarte pașnic cu natura. Din
punct de vedere conceptual agricultura biodinamică te readuce la natură, simți că
faci parte din natură. Fermierii care și-au propus să implementeze un astfel de concept la ei în fermă, trebuie să știe că certificarea pentru o astfel de agricultură se
poate obține doar după ce ai obținut certificarea de produs ecologic.
„Certificarea pentru agricultura biodinamică este destul de greu de obținut și
durează în medie cam 5-6 ani. Vorbim despre o certificare care se obține doar din
Germania, unde acest tip de agricultură are o tradiție de aproape 100 de ani. În Germania și alte țări europene, aceste produse obținute din agricultura biodinamică
se comercializează sub sigla Demeter, siglă ce se poate obține abia după ce ai fost
certificat ecologic”, a declarat Thomas Weinraub, director al companiei Sonnentor
pentru România și Bulgaria.
România are un singur fermier biodinamic
În ceea ce privește practicarea agriculturii biodinamice în România, au fost câțiva
fermieri care s-au încumetat să meargă către acest tip de agricultură, fiind câteva
încercări timide la sfârșitul anilor 90 în zona Devei. Astăzi în România, din datele oferite de compania Sonnentor există un singur fermier ce practică agricultura
biodinamică: Szakács Csaba.Proiectul comun a început în anul 2000, ajungând în
prezent la peste 100 ha cultivate. Inginer silvic, de meserie, el uimește prin devotamentul şi stilul unic de abordare, exemplară pentru fiecare fermier Ecologic, practicând agricultura Ecologică ca şi un stil de viaţă şi nu doar o sursă de venit. Fiind
unicul fermier Biodinamic din România, cunoştinţele lui în domeniu sunt cunoscute şi apreciate în cercurile Demeter din toată lumea. Csaba ne oferă constant cea
mai înaltă calitate de plante, fructe de pădure şi condimente din bogăţiile Transilvaniei.Munca sa este apreciată chiar şi de prinţul Charles, prezent în Transilvania
pentru diverse proiecte în Agricultură Ecologică.

AGRICULTURA CUANTICĂ
Agricultura viitorului, între organisme
modificate genetic (OMG) şi universul cuantic
Mihai Berca

Actuala generaţie de oameni care populează planeta este prezentă în agricultură
de circa 40.000 de ani. De aproximativ 12.000 de ani lucrează pământul, seamănă
şi recoltează în sistem familial. Arheologii spun că au fost şi alte generaţii care au
populat Pământul şi care, după o anumită perioadă de evoluţie, dezvoltare şi înflorire, au atins cotele maxime ale extincţiei, prin autodistrugere. Fenomenul este
asemănător cu cel al dispariţiei bacteriilor lactice şi proteolactice din borcanul de
iaurt lăsat deschis pe masa din bucătărie.
Într-un articol din 2017, Constantin Crânganu susţine cu probe ecologice că
Pământul era locuibil deja de acum 3 miliarde de ani, adică la numai 1,55 miliarde
de ani de la apariţia sa din neantul universal. A existat, deci, suficient timp ca generaţiile să se succeadă sub formă de diferite civilizaţii de foarte multe ori, cu condiţia
să nu credem neapărat că ne tragem din maimuţe. Descoperirea din anul 1969 din
satul rusesc siberian Rzhavchik Tisulskago, ascunsă atâta vreme de autorităţile sovietice şi făcută publică recent, confirmă că acum 800 de milioane de ani existau pe
planetă oameni mai frumoşi şi mai inteligenţi decât cei de astăzi. Ei au dispărut din
motive încă necunoscute. Dar civilizaţia noastră... ce se va întâmpla cu ea?
Există mai mulţi oameni de ştiinţă, printre care austriacul Viktor Schauberger
şi profesorul român Nicholas Georgescu-Roegen – părintele bioeconomiei la nivel
mondial, iar înaintea lor marele inventator Nikola Tesla, care au demonstrat prin
calcule matematice şi experienţe practice că cercetarea lumii a pornit pe un drum
foarte greşit încă de acum 200 de ani. Esenţa acestei greşeli constă în faptul că energia planetei ar fi trebuit luată de la Soare, şi nu de la hidrocarburi.
Soarele a fost acolo încă de la începuturi, ocupă acelaşi loc de circa 4,6 miliarde de ani. Acum are o forţă de încălzire de 300 de ori mai mare decât atunci
când a apărut (***, 2017). Pământul a fost creat prin concentrarea prafurilor şi
energiilor cosmice şi a devenit o mică stea a Universului într-un sistem planetar
controlat termic, magnetic şi cuantic de către Soare. Energia produsă de Soare
este de natură cuantică şi rezultă din transformarea hidrogenului în heliu – o
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adevărată bombă cosmică cu hidrogen şi prima utilizare cuantică a energiei în
relaţia cu Pământul. Cantitatea de energie trimisă Pământului de către Soare este
de circa 1200 W/m2 (Crânganu C., 2017) şi este de peste 35 de ori mai mare decât
necesarul efectiv.
Conform RHEEALTM, fluxul total de energie solară interceptat pe Pământ este
de 4,2 x 1018 W/h sau 1,5 x 1022 J. Aceasta echivalează cu arderea a 360 miliarde
tone petrol/zi sau 15 miliarde tone/oră. În anul 2000 întreaga populaţie a globului
a consumat, direct şi indirect, 4,24 x 1024 J. Aşadar, conform calculelor, Soarele ne
trimite de 35 de ori mai multă energie decât consumăm:

Conform aceleiaşi surse, ţinând cont de consumurile directe, Pământul primeşte de 13.000 de ori mai multă energie decât necesarul său.
Epoca industrializării, începută acum circa 200 de ani, s-a bazat pe energia hidrocarburilor (o formă indirectă de energie solară acumulată, acum în curs de epuizare). Aici a fost greşeala. A fost neglijată energia cosmică cuantică, solară şi liberă,
care ar fi fost şi mult mai ieftină şi infinit mai protectoare pentru mediu, pentru
ecosisteme. Pe de altă parte, nici nu ar fi adus profituri atât de mari. Nici astăzi
nu se conştientizează dimensiunile acestei erori şi se continuă a se face investiţii
uriaşe în exploatarea ultimelor resurse de hidrocarburi. Carbonul a rămas încă rege.
Dar tot el grăbeşte evoluţia omenirii spre colaps, spre extincţie.
Agricultura a început acum circa 12.000 de ani. La începuturi, cele nouă verigi
tehnologice ale culturilor se derulau haotic, importanţă având doar trei dintre ale:
1. lucratul,
2. semănatul,
3. culesul.
Pe Pământ erau doar câteva milioane de oameni. Agricultura le asigura biomasa necesară metabolismului fie direct, fie indirect, prin intermediul animalelor. La
începuturi consumul energetic al individului speciei umane era foarte mic1. Consumul metabolic era dominant. Dacă determinăm acest consum la „x” kcal/individ,
12.000 de ani mai târziu acest consum era de „20x”, adică de 20 de ori mai mare.
Consumul metabolic a rămas practic acelaşi – 2000 Kcal ± 20%. Restul creşterii consumului de energie a fost generat de fenomene, lucruri şi acţiuni ţinând de confortul speciei, dar şi de fenomenul risipei, care în societăţile moderne actuale depăşeşte
45% (FAO, 2012).
În acest moment lucrurile devin importante şi greu de controlat pentru că:
1. Rezerva strategică a planetei în energie pe bază de carbon secundar (hidrocarburi) este în curs de epuizare, bilanţul devenind incert şi sigur negativ.
1

Înţelegem toate consumurile energetice: metabolism + confort + transporturi + altele
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2. Populaţia creşte şi are nevoie de hrană. Deja sunt peste 870 de milioane de
oameni în foame cronică. În multe părţi ale planetei se moare de foame (date FAO,
2000). Populaţia planetei a crescut de la 500.000 în anul –40.000, la 7 miliarde în
prezent, o creştere de peste 20 de ori. Presiunea energetică medie pe individ a crescut de 20 x 20 = 400, imens pentru rezistenţa ecologică a planetei.
3. O mare parte din suprafeţele agricole au fost obţinute prin defrişarea pădurilor şi a altor suprafeţe care produc biomasă, reducându-se semnificativ respiraţia
planetei.
4. Suprafeţele cultivate se ridică la aproximativ 1800 de milioane ha la nivel mondial. Creşterile suplimentare posibile sunt de maxim 12% (Profitul Agricol,
2014).
5. Producţiile agricole, cu toate tehnologiile aplicate, au crescut de maxim 8
ori, în medie, în 12.000 de ani (calcule proprii).
6. Inputurile introduse în agricultură în a doua jumătate a secolului XX au
dus, într-adevăr, la apariţia unui anumit tip de revoluţie în agricultură, îndeosebi datorită îngrăşămintelor minerale cu azot, a pesticidelor şi a tehnologiilor cu maşini
grele, productive. Concomitent, s-a intrat în mare conflict cu natura, cu mediul.
Reparaţiile care se fac acum prin legislaţia europeană sunt nesemnificative în
raport cu daunele care sunt aduse în continuare ecosistemelor naturale, habitatelor
şi planetei în general.
Cele şase puncte prezentate mai sus au generat următoarele conflicte:
– între creşterea populaţiei şi necesarul de hrană;
– între necesarul de hrană şi gestiunea suprafeţelor;
– între tehnologiile moderne clasice, bazate pe hidrocarburi şi mediul natural;
– între bioritmurile naturale şi ritmurile industrial-sociale, cu efecte directe
asupra sănătăţii mentale a populaţiei – cresc costurile sociale şi riscurile de crize.
Este necesar un mod de gândire şi acţiune care să pună de acord producerea de
hrană cu mediul natural din care provenim. Noul model este denumit bioeconomie
agricolă şi îşi propune producerea hranei după modelele foarte sigure ale naturii, în
care toate inputurile, inclusiv energia, vor veni din geosferă şi biosferă. Noul model
are în vedere conştiinţa umană a durabilităţii, corelaţia între necesarul uman şi
social şi oferta ecosistemelor. Se vor evita costurile generate de risipă, lăcomie şi
administrarea marilor acumulări de bogăţie.
De ce organisme modificate genetic (OMG)
Tema este pe cât de dificilă, pe atât de importantă. Motivaţia este generată în primul rând de interese.
Există un interes economic mixt, şi anume:
– creşterea producţiei şi a productivităţii muncii;
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– eliminarea unor pesticide considerate periculoase prin inducerea, prin
transfer genetic, a unor rezistenţe îndeosebi la insecte şi boli;
– obţinerea unor produse biotehnologice pentru sănătatea omului (inclusiv
hormoni de creştere)2;
– stimularea obţinerii de biomasă pentru hrană şi produse utile industriei;
– alte beneficii.
În ceea ce priveşte dezavantajele OMG-urilor, am mai multe reţineri, dar prefer să îmi expun punctul de vedere.
Pentru motivele arătate mai sus, cred că din 1970 şi până în 2018, adică în 48
de ani, dacă ar fi existat efecte atât de dăunătoare pe cât vântură unele organizaţii
şi reviste neştiinţifice, ele ar fi trebuit să apară. Nu au apărut, însă. Într-un interviu
apărut în Cuvântul Ortodox (2011) în 7.04.2011, un renumit profesor român încearcă să explice periculozitatea OMG-urilor, fără a ne arăta citări din experimente
ştiinţifice realizate pe tema asta.
Nu sunt de acord că OMG-urile sunt un amestec de specii. Dacă, de exemplu,
din buruiana Arabidopsis thaliana se extrage o secvenţă de genă care reprezintă
1/1011 din valoarea informaţională şi care exprimă producerea în laptele de capră
care a primit secvenţa, a unui hormon de creştere a copilului, trebuie să îmi imaginez că aceste capre sunt amestecuri de specii? Erwin Schrödinger şi echipa lui de
fizicieni în cuantică afirmă că un lucru nevăzut de observatori nu există. Dacă nimeni
nu a văzut o crapă cu o buruiană în frunte, putem presupune că ea nu există. Capra
a rămas tot capră şi produce un lapte la fel de natural, numai că are în el un hormon
tot natural, mult mai bun decât unul sintetic prescris de medic şi care, altminteri,
ar trebui să fie cumpărat de la farmacie şi amestecat cu lapte. Hormonul sintetic
are foarte multe efecte secundare pe care le găsim în prospect, iar cel obţinut prin
transgeneză nu le are.
Sunt de acord cu afirmaţia că OMG-urile sunt foarte utile fermierilor şi mai
puţin consumatorilor. Dar fermierii nu sunt oare şi ei consumatori? Dacă pe piaţă
nu ar mai exista, într-o zi, hrană fără OMG-uri, oare consumatorul s-ar lăsa omorât
de foamete? Ar trebui să ne aplecăm asupra acestui postulat.
Teoretic, sunt anti OMG. Doresc să mănânc hrană fără participarea lor. Dar
nu se poate! Europa importă sute de mii de tone de şroturi de soia modificate
genetic, pe care le ingurgitează consumatorul european fără crâcnire şi proteste.
El protestează numai dacă OMG-ul este cultivat. Care ar fi oare raţiunea?! Este
afectată biodiversitatea, inclusiv în cazul speciilor şi soiurilor autogame? Este imposibil! Atunci de ce luptă armatele de organizaţii (ONG-urile) cu soia modificată
genetic?
2
Vezi şi tratatul: Berca M., Teorie şi practică în biotehnologii genetice, Editura Ceres, 2005, ISBN:
973-40-0710-6
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Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, nu a interzis explicit OMG-urile.
Trebuie doar declarat excepţie porumbul MON810. Unde este consecvenţa?
De fiecare dată când se vorbeşte despre periculozitatea OMG-urilor exprimarea este la condiţional – ar putea fi cancerigene, ar putea exista pericol de intoxicare
alergică etc. Dar niciun savant serios nu vine cu dovezi. Aş dori să am în mână un
singur studiu comparativ, efectuat timp de cel puţin 20 de ani, cu o metodologie
foarte clară, modernă care să-mi demonstreze că aceste plante sau amestecuri, cum
s-or numi ele, produc o singură boală.
Chinezii sunt mult mai vegetarieni decât noi, europenii. Orezul, soia, grâul
sunt alimentele lor de bază, foarte frecvent consumate vegan. 75% din producţie
provine din sistemul transgenic. Incidenţa cancerului, a diabetului, bolilor de inimă
este cu 15-25% mai redusă decât în America şi Europa, conform lui Colin Campbell3
(2007). Colin Campbell a lucrat cu alimentele curente, existente în sistemele nutriţionale chineze.
Natura însăşi produce numeroase forme de modificări genetice, pe care le consumăm fără proteste şi fără acţiuni politice în forţă.
Mă repet: dacă am ocazia să mănânc hrană fără organisme transgenice, o fac
cu plăcere, căci le prefer. Dacă nu am această ocazie, voi devora organismele transgenice, căci până acum nu au omorât şi nu au îmbolnăvit pe nimeni. Cei care mor de
foame sunt infinit superiori numeric celor care mănâncă transgenic.
Reţinerea mea faţă de hrana cu OMG vine doar din psihoza creată de neiniţiaţii
Europei, şi nu din dovezi ştiinţifice, căci dacă ar fi după ei insulina pe care o primesc
pentru controlul diabetului ar fi trebuit să mă omoare cu mult înaintea excesului
de zahăr din sânge.
Totuşi, un control şi o selecţie a OMG-urilor sunt absolut necesare, căci există
aşa-zisele probabilităţi rare (Lebede Negre, cum le numeşte N. Taleb, 2007), cele
care au făcut să cadă turnurile din New York şi să apară criza din 2008. Ele au demonstrat că teoria probabilităţilor nu poate calcula niciun risc.
Ar mai fi de spus că în anii ‘80 - ‘90 ai secolului trecut, atunci când savanţii
au intervenit masiv în genomul plantelor, animalelor şi omului prin cercetări de
mare anvergură şi curaj, între Societatea Ştiinţifică Mondială şi Biserica Catolică au
apărut conflicte atât de mari încât păreau insurmontabile. Conducătorul bisericii
catolice era pe atunci Papa Ioan Paul al II-lea, care a aplanat conflictul cu o singură
frază: Lăsaţi oamenii de ştiinţă să-şi facă treaba, căci Dumnezeu le-a dat mintea să realizeze asemenea tehnici şi tot Dumnezeu le va spune cum să meargă mai departe. Aşa a
fost stins conflictul.
Studiul China efectuat timp de 30 de ani în China, cu cele mai moderne metode de cercetare
a costat miliarde de $ şi a demonstrat superioritatea sistemelor de nutriţie chineze faţă de cele europene şi americane.
3
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Genomul, Cuantica, Biologia cuantică
Motto: Fizica clasică se ocupă cu tehnologia producerii de bunuri materiale fizice.
Cercetările au fost favorizate mai ales de utilizarea hidrocarburilor.
Fizica cuantică se ocupă cu producerea şi utilizarea informaţiei.

Genomul este un miracol Dumnezeiesc
După descoperirea ADN-ului de către James Watson şi Francis Crick în 1953 şi
după descoperirea excepţionalelor sale însuşiri, de deţinător, multiplicator şi transmiţător de informaţie, numeroşi oameni de ştiinţă laici au început să creadă. Să
creadă în existenţa lui Dumnezeu. Moleculele de ADN au un design care, ca şi formă, ne aminteşte clar de Univers (spirala universului), de numărul de aur al lui Fibonacci, de matematica şi de formula lui Mandelbrot (fractaliile) – a se vedea Fig. 1.

Fig. 1. Designul ADN-ului (a), al Universului (b), al florii-soarelui (c) şi al conopidei (d) –
lumea este circulară şi spiralată
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ADN-ul îl găsim în toate formele de viaţă şi în toate are aceeaşi alcătuire. Structura aceasta magnifică, dar şi complexitatea simplă a funcţionării lui dovedesc o
ingeniozitate pe care tehnica umană actuală nu o poate realiza. ADN-ul cuprinde
un plan formidabil, ca detaliu şi viziune, pentru toată viaţa de pe planetă. Conţine
de departe cea mai densă informaţie şi cel mai simplu şi ingenios sistem de stocare a acesteia din întregul Univers4. De exemplu, cantitatea de informaţie prezentă
într-un volum de ADN cât un vârf de ac ar umple paginile unui şir de cărţi lung de
500 de ori cât distanţa Pământ-Lună. Genele noastre însumate alcătuiesc genomul
nostru, care la specia umană este alcătuit din 20.000 de gene. La grâu există 40.000
de gene. La alte plante genomul nu a fost încă decriptat (citit, descifrat).
Informaţiile sunt stocate şi, la nevoie, citite, mai ales în perioada replicării
(înmulţirii ADN-ului), care se face printr-o altă moleculă rudă, denumită ARN. Citirea se face în baza unui cod care vine doar din inteligenţă (informaţiile provin
întotdeauna din informaţii), cod pe care nimeni nu l-a văzut niciodată şi care naşte
mereu alte coduri. Se crede că cel care a creat aceste coduri este chiar creatorul Universului şi, dacă Dumnezeu este acela, atunci el este şi inteligenţa vie, de neegalat a
ADN-ului. Un pom, ca şi un om sau un câine, este alcătuit din până la 100 de trilioane de celule bine organizate, în tipuri şi subtipuri cu funcţii complet diferite, care
fac ca întreg organismul viu să funcţioneze corect. Suntem atât de apropiaţi genetic
de un cimpanzeu încât diferenţa de construcţie şi exprimare a genomurilor este de
1,8%, suficient pentru a fi oameni, şi nu maimuţe.
Se porneşte întotdeauna de la o celulă, maxim două, şi se dezvoltă, în timpi
bine determinaţi pentru fiecare specie, organismele mature capabile de reproducţie
şi de transmiterea vieţii. Organismele sunt adevărate maşini nanochimice, a căror
funcţionare este codificată şi dincolo de înţelegerea noastră. Este un adevărat manual de instrucţiuni asupra modului de producere a vieţii.
Toate speciile care alcătuiesc sistemele agricole funcţionează şi produc
după inteligenţa şi codurile înscrise în ADN-ul, în genomul propriu. La fel şi
noi oamenii. Exprimarea ADN-ului câinelui meu nu se potriveşte deloc cu aceea a
ADN-ului meu şi nici cu cea a plantei de grâu. Cum să explici asemenea miracol?
Cine deţine informaţia şi cine o aduce? Se pare că informaţia a venit cuantic. ADNul, înainte de a deveni o moleculă tridimensională, a fost de fapt o undă de o anumită formă şi frecvenţă. Se pare că poartă numele de foton. Această formă de undă
există ca tipar în structura spaţiului şi timpului, fiind încifrat în întregul Univers5.
Pe planetă se găseşte în toate fiinţele vii. Pe alte planete care au viaţă, calculele
arată acelaşi lucru.
Am utilizat pentru această afirmaţie o sinteză ştiinţifică efectuată cu înaltă ţinută ştiinţifică în
fimuleţul de 5 minute intitulat ADN-ul, miracol Dumnezeiesc.
5
Această informaţie nu a fost încă verificată din mai multe surse ştiinţifice
4
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Genomul şi codul autoreparării
Acizii dezoxiribonucleici, în imensul manual codificat al naşterii, evoluţiei şi reproducţiei vieţii, conţin şi un capitol denumit autorepararea. Cu o frecvenţă foarte
rară, mecanismele de replicare ale ADN-ului (genomului în general) pot să provoace
greşeli în obţinerea noilor lanţuri spiralate. Greşelile sunt diferite, de la lipsa unor
perechi de baze aminice, până la absenţa punţilor de hidrogen (Fig. 2).

Fig. 2. Model de autoreparare a defecţiunilor de pe lanţurile (funiile) ADN prin utilizarea
enzimelor şi a efectului de tunel (Youtube, 2010)

În acest mecanism de autoreparare este implicată o enzimă, de fapt un întreg
sistem enzimatic, activat cuantic de către fotonii preluaţi de ADN prin efectul tunel6, descoperit în 1928 de George Gamow, Ronald Gurney şi Edward Condon.
Subliniem că, în conformitate cu cercetările lui Onuchic J.N. şi colab. (2008),
dar şi a altor cercetători, efectul tunel este responsabil de viteza cu care se desfăşoară toate reacţiile biochimice. Fotonii ADN-ului, dar şi cei reţinuţi prin fotosinteză,
sunt responsabili pentru aceste fenomene. Efectul tunel, dar şi coerenţa cuantică,
sunt implicaţi inclusiv în producerea proteinelor, cărămizile vieţii (Fig. 3). Proteina
din această figură este alcătuită din 100.000 de atomi (mingiuţele şi bastonaşe de
legătură între atomi) şi nu este nevoie de prea multă cuantică pentru a o explica.
Câteva formule matematice sunt suficiente. Ele explică o lume nouă, construită pe
Efectul tunel este capacitatea unui obiect cuantic de a străpunge o barieră de potenţial la scară
atomică. În cazul de faţă, fotonii străbat pereţii celulelor şi ai proteinelor şi ajung la ADN, unde activează enzimele autoreparatoare.
6
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probabilitate şi şansă. O lume aparent neclară. O lume a fantomelor, unde particulele se pot comporta şi ca unde (Al-Khalili J., 2015). Aceste descoperiri, completate
cu altele, cum ar fi fotosinteza, demonstrează că viaţa depinde de mecanica cuantică şi aşa s-a născut biocuantica, o disciplină absolut nouă. Agricultura aparţine
lumii vii şi, deci, depinde de mecanica cuantică.

Fig. 3. Modelul unei proteine – creaţie a ADN-ului, văzută cuantic.
Biluţele sunt atomi, iar firele sunt bastonaşe de legătură. Proteina aceasta
este alcătuită din circa 100.000 de atomi
(după Al-Khalili J., 2015)

Efectul tunel aduce energia la locul producerii reparaţiilor şi al construcţiilor
elementelor vieţii. Unele defecte, care nu pot fi reparate de către enzime, apar şi la
punţile de hidrogen care fac legătura între lanţurile de ADN. În asemenea situaţii,
atomii de hidrogen sar de pe o poziţie pe alta, în sens invers (Fig. 4). În aceste condiţii apar mutaţiile în lumea vie.

Fig. 4. Model cuantic pentru obţinerea mutantelor (după Al-Khalili J., 2015)
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Activitatea efectului tunel asupra obţinerii mutantelor este dovedită şi de experienţele lui Paul Davies, citat de Dugué B. (2012), care susţin că mutaţiile pot să
apară şi datorită substituţiei de baze (G în loc de A, de exemplu). Aceste cunoştinţe
ne lasă să înţelegem că şi unele OMG-uri pot avea o natură cuantică, inclusiv la nivelul genelor de interes. Aceste secvenţe se pot acomoda uşor cu energia fotonică a
genomului gazdă, activitatea de expresie devenind extrem de naturală.
Coerenţa cuantică şi fotosinteza
Fotosinteza este acea activitate cosmică şi cuantică a plantelor prin care acestea
preiau fotonii (particulă + undă) veniţi de la Soare şi, prin procesul de coerenţă cuantică7 şi efectul de tunel aceştia pătrund la locaţiile de bioreacţii chimice, unde încarcă
bateriile ADT-ATP, activând sinteza dintre două minerale (apă + CO2) şi transformarea lor în glucoză – molecula primară a biosintezelor în oricare sistem verde.
Întreaga metodologie a derulării este înscrisă, de asemenea, în codul ADN.
Fotonii emişi de Soare se formează prin fuziune nucleară, la temperaturi şi
presiuni foarte înalte oferite de masa de gaze foarte fierbinţi ale Soarelui. Reacţia
nucleară este cea din Fig. 5. Fiind vorba de salturi de particule subatomice, procedeul este unul cuantic.

Fig. 5. Crearea fotonilor prin fuziunea nucleară în Soare (după Nupex)
Coerenţa cuantică presupune că excitaţia electronică imprimată particulelor (undelor) căi numeroase pentru a traversa o barieră (în cazul fotosintezei, o proteină). Toate căile, drumurile, sunt
posibile.
7
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Prin coerenţă cuantică, energia fotonică (electronii) pătrund pe toate căile la
locul de reacţie din antena cloroplastelor şi declanşează reacţia fotosintetică după
modelul prezentat în Fig. 6.

Fig. 6. Modelul cuantic care declanşează fotosinteza în pigmenţii clorofilieni ai lumii
verzi. În prima fază este activă coerenţa cuantică, care transferă fotonul la nivelul antenei
prin efectul tunel, energia oferită biosintezelor organice. În câteva fracţiuni de secundă,
algele şi plantele verzi, posesoare ale antenei clorofiliene (o proteină), pot capta o cantitate semnificativă de energie luminoasă, pe care o dirijează către centrele de sinteză a carbohidraţilor. Transferul fotonului e necesar a avea loc foarte rapid, pentru că altminteri el
se reîntoarce în mediu şi eficienţa fotosintezei scade.
Tocmai acest lucru (rapiditate, viteză) este realizat prin „coerenţă cuantică”.
Termodinamic, fotosinteza reduce entropia în sistemele fotosintetice.

Pe mai departe, efectul tunel conduce energia spre ADN şi locaţiile de biosinteză, unde se formează substanţe complexe, precum proteine, grăsimi, polizaharide
etc. Aceasta este euristica formării producţiilor agricole primare în sistemele agricole ale Terrei şi probabil nu numai ale Terrei. Fenomenele sunt mult mai complexe
decât le-am prezentat noi. Ele sunt demonstrate ştiinţific de cercetători de mare
valoare, precum Graham Fleming şi echipa sa (2007, citaţi de Grousson M., 2011),
deci sunt foarte sigure. Fotosinteza cuantică realizează un randament incredibil.
Aproape 100% din energia solară incidentă este utilizată efectiv. Nu există niciun
sistem energetic solar care să aibă un randament mai mare de 20%. Natura pare
să fi creat un model perfect de inginerie cuantică, dovedindu-se un inginer cuantic
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desăvârşit. El ar putea inspira pe creatorii de instalaţii de fotosinteză artificială,
pentru creşterea eficienţei energiei solare incidentale.
Principiul stării de superpoziţie operează de asemenea pentru cuantica fotosintetică. Superpoziţia permite unui foton să se deplaseze pe două căi în acelaşi
timp, asigurând randamentul perfect al fotosintezei. Subliniem că urmare a cercetărilor, măsurătorile recente arată că acest fenomen are loc în antenele captatoare
de lumină (vezi Fig. 6) prin excitarea pigmenţilor de către foton şi se suprapune
coerenţei. Electronii acestora pot sări într-o superpoziţie cuantică a stării de excitaţie. Aşa se demonstrează motivul pentru care antenele fotosintetice sunt atât de
eficiente în transmiterea energiei luminoase către centrele de reacţie.
Totodată, starea cuantică poate nivela efectele unor fluctuaţii produse la nivelul proteinelor locale, menţinând nivelul ridicat al eficienţei sintezelor fotosintetice
(Cogdell R., 2013).
Ar mai fi de explicat un detaliu important, remarcat de însuşi Einstein şi care
se discută şi astăzi, şi anume: „Fizica cuantică, prin procedeele ce explică fenomene
pe care fizica clasică nu le poate explica, le explică, nu le neagă”. Urmarea ar fi că
cele două segmente ale fizicii, clasic şi cuantic, într-un anumit moment vor crea o
singură ştiinţă – fizica. Când conexiunea dintre cele două segmente va fi realizată,
vom înţelege mai uşor misterele vieţii, inclusiv a viziunii despre formarea producţiilor agricole, nutriţie, reproducţie şi conştiinţă. Căci fără conştiinţă, cuantica nu
este sau este greu vizibilă.
Reţinem, în concluzie, următoarele procedee cuantice dovedite ca fiind foarte
implicate în biologie şi agricultură:
1. Existenţa în natură a unei stări cuantice sub formă probabil de undă, care
conţine informaţia unică a creării ADN – codul secvenţial şi detaliat al vieţii pe Pământ şi în Univers.
2. ADN-ul, în toate formele sale, este unic, stabil şi misterios. Este acelaşi în
toată lumea vie, de la virus la om.
3. ADN-ul înmagazinează energia cuantică sub formă de fotoni (circa 1000
pentru un lanţ ADN), pe care o utilizează pentru autorepararea sa, pentru automultiplicare, dar şi pentru derularea întregului sistem de reacţii biochimice care conduc
la menţinerea vieţii şi realizarea producţiei sistemelor biologice.
4. Efectul tunel este modalitatea de a transfera energia fotonilor către ADN,
enzime şi reacţiile biochimice.
5. Fotosinteza este acea reacţie cosmică primară care, pornind de la H2O şi
CO2, cu ajutorul energiei cuantice venită sub formă de fotoni de la Soare, transformă neorganicul în organic şi pe acesta în viaţă. Procedeul cunatic se numeşte
coerenţă cuantică, care porneşte de la superpoziţia fotonilor şi penetrarea lor permanentă în antenele fotosintetice. Coerenţa cuantică este demonstrată matematic
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şi în laborator, dar este încă greu de acceptat de toţi savanţii. Fenomenul observat
de Fleming G.R. şi Greg Schales constituie o realizare a algoritmului coerenţei cuantice, foarte bine descris în sinteza citată.
6. Pentru realizarea producţiilor agricole, în calcul energetic total intră şi alte
inputuri cosmice, dintre care cele mai importante sunt apa şi azotul din atmosferă.
Ele necesită, însă, o abordare separată.
7. OMG-urile sunt organisme naturale, cu un ADN uşor modificat, dar stabil.
Ele necesită a fi tratate de asemenea ca inputuri naturale selectate. Ameliorarea
plantelor şi animalelor selectează fenotipuri, dar şi genotipuri. În ambele cazuri,
selecţia poate fi bună sau rea, depinde cine o face şi în ce scop.
8. De circa 10 ani s-a născut o nouă ştiinţă, cunoscută sub numele de biologie
cuantică, în cea mai mare parte necunoscută biologilor şi agronomilor. Ea devine foarte importantă din momentul în care nu doar a explicat fenomenele cuanto-energetice ale lumii vii, ci a început să creeze şi biotehnologii cuantice.
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SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI BIOTERORISM
Securitatea alimentară. Tendințe și perspective
la nivel mondial
Amelia Rus

Securitatea alimentară este parte a securităţii fiecărui stat din lume, respectiv a
securităţii globale. Asigurarea securităţii alimentare, adică asigurarea aprovizionării populaţiei cu produse agroalimentare de bază şi de calitate, rezultate din gestionarea raţională a resurselor interne prin politici specifice, intră în obligaţiile
fiecărui stat. Ca atare, trebuie să dispară atât foametea evidentă (subalimentaţia),
cât şi foametea ascunsă (malnutriţia).
Conceptul de securitate alimentară a fost introdus pentru prima dată de Organizaţia Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în anul 1963 la
lansarea manifestului „Proclamaţia dreptului fiecărui om de a mânca pentru a-şi
astâmpăra foametea“. Conform Declaraţiei Mondiale asupra Nutriţiei – FAO/OMS
1992 şi Declaraţiei asupra Securităţii Alimentare Mondiale – FAO/OMS 1996,
conceptul de securitate alimentară este definit ca „accesul tuturor oamenilor, în
orice moment, la alimentele de care are nevoie organismul uman, pentru a duce o viaţă
sănătoasă şi activă” (World Food Summit 1996).
Problema securității alimentare, a accesului populaţiei la produse agro-alimentare de bază şi de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră
cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii, dar
în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare.
Accesul la alimente, constituie de facto, o problemă care poate duce la instabilitate pe plan mondial. Asigurarea securităţii alimentare pentru toți indivizii,
contribuie la liniştea socială, la stabilitate şi totodată, la prosperitatea individului.
Problema securităţii alimentare este una complexă şi globală, de prioritate
maximă pentru asigurarea stabilităţii pe plan mondial. Este strâns legată de
alimentaţia populaţiei, dezvoltarea producţiei agricole şi utilizarea resurselor.
Alimentaţia trebuie privită atât sub aspectul cantitativ cât şi calitativ al produselor alimentare disponibile.
La nivel global, accesul la o alimentație bogată în nutrienți, nu este posibil, în
egală măsură în toate regiunile lumii, aspect confirmat de faptul că „foametea”(-

754 / Caiet documentar 4 Agricultura

subnutriția cronică) a înregistrat o creștere suplimentară și se estimează că 821
milioane de oameni erau subnutriți la nivelul anului 2017, reprezentând 10,9% din
populația totală a globului. În același context, aproximativ 2 miliarde de persoane
sunt în stare de insecuritate alimentară.
Pe măsură ce populația globală crește, criza securității alimentare se aprofundează. FAO a estimat faptul că cererea de alimente va crește cu 60% până în 2050,
în condițiile în care, pentru viitor se dorește ca aprovizionarea cu alimente (inclusiv
producția, prelucrarea și distribuția) să producă un impact mai redus asupra mediului.
Lipsa alimentelor de bază în anumite părţi ale lumii duce la foamete,
aceasta fiind o problemă majoră a securităţii alimentare. Doar cooperarea internaţională la nivelul tuturor statelor va putea conduce la găsirea unor soluţii
optime ale acestei probleme globale.
Conceptul de siguranţă a alimentelor are două componente: disponibilitatea
hranei şi accesul la hrană, și vizează, în principal, trei caracteristici pe care trebuie
să le îndeplinească un produs alimentar, care conţine substanţe nutritive:
• să aibă inocuitate, adică să nu dețină substanţe toxice, antinutritive, radioactive, microorganisme patogene, aditivi în exces;
• să aibă valoare nutritivă, exprimată prin cantitatea şi calitatea principalilor
macronutrienţi (glucide, proteine, lipide) şi a micronutrienţilor (biominerale, vitamine, substanţe biologic active);
• să aibă valoare energetică.
Se poate afirma că accesul limitat la o ofertă suficientă de hrană converge spre
foamete, malnutriţie şi insecuritate alimentară. La nivel global şi naţional, securitatea alimentară se determina cu ajutorul unor indicatori fizici şi economici, cum
ar fi: producţia alimentară globală, producţia alimentară pe persoană, stocurile de
cereale, preţurile produselor alimentare şi veniturile populaţiei.
Priorități, factori și măsuri FAO pentru asigurarea securității alimentare
FAO a identificat o serie de priorități cheie prin care să susțină și să intervină local,
regional și global, ținând cont de tendințele economice majore pentru dezvoltarea
agriculturii și implicit a securității alimentare mondiale.
Astfel, Consiliul FAO a stabilit și adoptat, în unanimitate, o serie de obiective
strategice, reprezentând principalele domenii de lucru, prin care organizația își va
concentra eforturile în încercarea de a-și atinge viziunea și obiectivele globale:
• sprijin pentru eliminarea foametei, a insecurității alimentare și a malnutriției – asigurarea securitatii alimentare
• dezvoltarea productivității și durabilității agriculturii, silviculturii și pescuitului

VII. CONCEPTE / 755

• reducerea gradului de sărăcie în zonele rurale
• efectuarea unor sisteme agricole și alimentare eficiente, sustenabile
• creșterea rezilienței mijloacelor de trai la amenințări și crize.
Factorii care stau la baza asigurării securității alimentare la nivel mondial
sunt:
1.1. Factorul nr. 1. Creșterea populației globale, schimbările demografice, precum
și creșterea bogăției și urbanizării. Acești factori vor conduce la creșterea cererii de
alimente și schimbarea tiparelor acestei cereri. Creșterea bogăției este asociată cu
o creștere a consumului de alimente, în special al cărnii și al produselor lactate. Îmbunătățirea securității alimentare (în special accesibilitatea și disponibilitatea) este
strâns legată de necesitatea de a reduce sărăcia.
În acest context, s-a constatat faptul că, țările cu o creștere lentă a populației,
dar favorabile din punct de vedere natural, tind să devină exportatori de produse
agricole, în timp ce țările cu creștere rapidă a populației, dar cu condiții mai puțin
favorabile din punct de vedere natural, tind să devină importatori.
1.2. Migrația un element cheie în arhitectura securității alimentare
Abordarea migrației se intersectează cu numeroase domenii de politică, printre care dezvoltarea, buna guvernanță, securitatea, drepturile omului, ocuparea
forței de muncă, sănătatea, educația, agricultura, securitatea alimentară,protecția
socială și mediul, inclusiv schimbările climatice.
Totodată, migrația joacă un rol important în ceea ce privește securitatea alimentară, dată fiind creșterea migrației pe cele trei componente:
–– migrația rurală, parte esențială a migrației interne și internaționale prin natura demografică a statelor afectate
–– migrația internă,
–– migrația între țările în curs de dezvoltare.
Conform datelor FAO elaborate în baza UN DESA 2017, cu privire la tendința
de creștere a migrației, pornind de la implicațiile asupra securității alimentare, au
arătat faptul că, în prezent, există 35 -40 de milioane de migranți. Din această perspectivă trebuie analizate cauzele și căile de migrare- țară dezvoltată la țară dezvoltată cca 50 milioane de persoane, țară dezvoltată la țară în curs de dezvoltare cca 80
milioane de persoane, țară în curs de dezvoltare la țară dezvoltată cca 10 milioane
de persoane, țară în curs de dezvoltare la țară în curs de dezvoltare cca 90 milioane
de persoane.
Migrația internă și internațională sunt interconectate, în țările cu venituri
mici, migranții interni au de cinci ori mai multe șanse să migreze pe plan internațional decât persoanele care nu s-au mutat niciodată.
Reprezentanții FAO au adus în discuție oportunitățile și implicațiile securității alimentare.Remiterile de numerar provenite de la migranți reprezintă o susrsă
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importantă de venit pentru gospodăriile din mediul rural. Remiterile pot afecta
semnificativ nutriția și educația copiilor, locuințele și investițiile în activități agricole sau neagricole.
În altă ordine de idei, remiterile de numerar finanțează înterprinderile rurale și
activitățile agricole, precum și cercetarea și accesul la asistență socială.
Nu tot acest concept de migrație este o alegere liberă, migrația fiind determinată, în principal, de căutarea de oportunități, dar și de conflictele din zonă și
crizele prelungite de orice natură.
Migrația forțată din cauza crizelor prelungite perturbă mijloacele de trai din
mediul rural și amenință securitatea alimentară și nutriția în zonele de origine și
de destinație.
Există trei canale de impact asupra migrării:
1. Mișcarea oamenilor – care poate duce la modificarea structurii și a compoziției gospodăriilor de origine, inclusiv a ofertei de muncă și pot afecta piețele
forței de muncă din zonele de origine, dar și zonele de destinație (de ex.țările dezvoltate beneficiază de migranți care lucrează în activități agricole de valoare înaltă).
2. Remiterile – transferurile de numerar realizate către gospodăriile migranților.
3. Transferurile nemonetare „remiterile sociale”: idei, aptitudini și modele
sociale aduse sau transmise de migranți.
Cu toate acestea, migrația nu are întotdeauna un impact pozitiv, ea poate afecta, în mod negativ, producția agricolă deoarece forța de muncă este redusă.
SOFA (The State of Food and Agriculture Migration, Agriculture and Rural
Development) 2018 recunoaște provocările și costurile asociate migrației, dar în
același timp și caracterul fundamental al procesului de dezvoltare al zonelor în care
ruralul joacă un rol principal.
Cu excepția migrației forțate, migrația nu ar trebui percepută ca o problemă
care necesită soluție, politicile trebuind să vizeze alegerea migrației și să maximizeze impactul pozitiv, minimizând însă efectele negative.
În „Raportul privind alimentația și agricultura în anul 2018 (SOFA) prin prisma relației dintre migrație, agricultură și dezvoltare rurală, accentul este pus pe fenomenul
migrației în zona rurală, a formelor pe care acesta le îmbracă, dar și pe rolul important pe care îl joacă atât în țările în curs de dezvoltare, cât și în țările dezvoltate.
Raportul investighează factorii generatori și impactul migrației rurale și subliniază
modul în care prioritățile politice referitoare la migrația din mediul rural depinde
de contextele în care țările evoluează continuu.
O soluție ar fi, emanciparea zonelor rurale, sprijinirea politicilor de dezvoltare
și inovarea rurală prin consolidarea capacităţii de producţie primară agro-zootehnică, alimentară, de energie bioregenerabilă şi servicii ecosistemice, creşterea co-
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eziunii economice rural-urban, creşterea nivelului de cunoștințe noi şi inovative,
gestionarea durabilă şi participativă a resurselor.
1.3. Factorul nr 2. Schimbările climatice (clima) și alte schimbări de mediu vor
avea un impact direct sau indirect asupra producției de alimente prin creșterea dioxidului de carbon și a altor gaze cu efect de seră, ceea ce duce la o creștere a temperaturilor, schimbarea tiparelor de precipitații și creșterea incidenței fenomenelor
meteorologice extreme (cum ar fi furtunile, inundații, valuri de căldură și secetă),
creșterea nivelului mării și acidificarea oceanelor.
Pe fondul creșterii populației, se estimează faptul că, până în anul 2050, cererea mondială de alimente se va dubla. Degradarea mediului, schimbările climatice,
fenomenele meteorologice extreme, precum și catastrofele naturale sau provocate
de om, pot diminua realizările în materie de dezvoltare și progres economic, mai
ales în cazul celor săraci.
Schimbările climatice pun în pericol perspectiva garantării unei aprovizionări
durabile, care să facă față acestei cereri. În țările din zona tropicală și subtropicală,
în special în Africa subsahariană, producția alimentară este foarte vulnerabilă în
fața schimbărilor climatice - apariția unei crize alimentare majore în această zonă
ar avea efecte asupra continentului european.
De asemenea, nevoia de a trece la o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pune presiune pe agricultură și silvicultură, surse de biomasă cu destinație
nealimentară.
Pentru a aborda problema securității alimentare și a impactului schimbărilor
climatice asupra agriculturii, este nevoie de lansarea unei acțiuni coordonate la nivel european în domeniul cercetării.
Creșterea semnificativă a cererii de apă și a penuriei de apă în deceniile următoare va duce la provocări majore, în special în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. Accesul universal la apă potabilă sigură, la salubritate și igienă este
o condiție prealabilă pentru sănătate și bunăstare, pentru creștere economică și
productivitate. Resursele de apă sunt de asemenea, extrem de expuse la degradarea
mediului, inclusiv la schimbările climatice, ceea ce reprezintă o amenințare pentru
agricultură și securitate alimentară. Statele membre ale UE vor sprijini gestionarea
durabilă și integrată a resurselor de apă, precum și utilizarea mai judicioasă a apei
și reciclarea apei, inclusiv prin intermediul unei abordări mai strategice în ceea ce
privește dezvoltarea regională și integrarea.
Numărul dezastrelor extreme legate de schimbările climatice s-a dublat la începutul anilor ’90, numai în anul 2016, numărul dezastrelor a atins un număr de circa
200 de evenimente extreme (secetă, potop, temperaturi extreme, furtuni).
O climă în schimbare poate, de asemenea, să conducă la apariția bolilor în rândul culturilor și animalelor, ceea ce ar conduce la efecte grave asupra producției. Pe
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lângă amenințări, schimbările climatice pot oferi noi oportunități pentru producția
de alimente în unele părți ale lumii.
Diferențele climatice și geografice, inclusiv disponibilitatea terenurilor agricole, determină modelul avantajului comparativ în producția de produse agricole și
diferite mărfuri.
1.4. Factorul nr. 3. Agricultura și pescuitul, în tot ansamblul lor, alături de serviciile aferente: procesarea și fabricarea produselor alimentare, depozitarea, transportul, comerțul cu amănuntul, consumul și eliminarea deșeurilor, au un impact
negativ atunci când nu sunt gestionate rațional, în strânsa legătură cu creșterea
irațională a consumului de apă din sol, eroziunea solului, degradarea, pierderea biodiversității și poluarea apei. Astfel, producția alimentară depinde în mod direct de
aceste servicii ecosistemice, deci este esențial ca acestea să fie menținute la standarde optime.
Agricultura durabilă, alături de pescuit și acvacultura durabile, constituie în
continuare un factor determinant, esențial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă și sunt elemente indispensabile pentru eradicarea foametei și pentru
asigurarea securității alimentare. Două treimi din populația săracă a lumii depind
de agricultură pentru a-și asigura mijloacele de subzistență și o serie de țări în curs
de dezvoltare rămân puternic dependente de comerțul cu un număr redus de produse de bază. Sprijinul destinat micilor proprietari, inclusiv fermelor familiale, este
în continuare foarte important, contribuind în mod substanțial la securitatea alimentară și la combaterea eroziunii solurilor și a declinului biodiversității, creând
totodată locuri de muncă.
Investițiile în agricultura durabilă și în sectorul agroalimentar, sunt necesare în vederea diversificării sistemelor de producție locale și regionale, prevenirea
malnutriției, creșterea productivității și crearea de locuri de muncă decente, fără
a dăuna mediului. În multe țări în curs de dezvoltare, cu precădere în Africa, sunt
necesare investiții majore din sectorul public și privat în agricultura durabilă și în
infrastructura conexă.
Protejarea sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, în fiecare etapă a
procesului de producție, este o prioritate-cheie a politicilor economice și de sănătate publică. UE dorește să se asigure că cetățenii săi au acces la alimente sigure și
hrănitoare, obținute din plante și animale sănătoase. În același timp, își propune să
garanteze buna funcționare a industriei alimentare – cel mai important angajator
și totodată, sector de producție din Europa.
Politica UE protejează sănătatea de-a lungul întregului lanț alimentar –în fiecare etapă a procesului de producție, de la fermă la consumator – prevenind contaminarea alimentelor și promovând igiena alimentară, informarea cu privire la
alimente, sănătatea și bunăstarea animalelor și a plantelor.
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Pe de altă parte, piața unică impune și elaborarea, la nivel european, a celor mai
importante norme în materie de calitate și siguranță.
Principiile de bază ale politicii alimentare a UE sunt definite în legislația generală în domeniul alimentar, adoptată în 2002. Obiectivul său principal este să faciliteze comerțul cu produse alimentare între țările UE, garantând, în același timp,
respectarea de către toate statele membre a acelorași standarde ridicate în materie
de protecție a consumatorilor.
1.5. Factorul nr.5. Resursele cheie pentru agricultură sunt limitate, în special
terenurile, apa dulce și energia, dar și altele cum ar fi fosfatul mineral (un nutrient esențial al plantelor). Scăderea resurselor poate fi exacerbată de concurența
crescândă, datorată dezvoltării urbane și industriale cât și de culturile agricole
dispuse irațional sau în alte scopuri, cum ar fi cele aferente biocombustibililor
(rapița).
Pentru o valorificare superioară a resurselor naturale trebuie avute în vedere,
următoarele:
– particularitățile materiei prime din agricultură și cerințete specifice pe care
le satisface produsul finit;
– modul diferit de abordare a relațiilor complexe din agricultură
– modificările produse pe plan mondial atât asupra dezvoltării agriculturii, a
ramurilor economiei naționale care intră în contact cu aceasta, dar și asupra ramurii de comercializare a produsului finit.
Apare ca fiind imeprios necesară conservarea, gestionarea durabilă și utilizarea
resurselor naturale, precum și conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și
a ecosistemelor, inclusiv a pădurilor, a oceanelor, a zonelor de coastă, a bazinelor
hidrografice și a altor ecosisteme pentru furnizarea de servicii ecosistemice.
De asemenea, este importantă combaterea exploatărilor forestiere ilegale și
comerțului asociat acesteia, degradarea terenurilor și pădurilor, deșertificarea, seceta și declinul biodiversității.
România în ecuația securității alimentare mondiale
În ceea ce privește, securitatea alimentară a României trebuie menționat faptul
că, aceasta se realizează în trei scopuri specifice:
1. asigurarea unei producții de alimente și produse agricole de bază adecvate
2.maximizarea stabilității fluxului de ofertă de produse agricole
3.asigurarea accesului populației la resursele agricole disponibile, asigurându-se alimente fundamental necesare pentru sănătatea oamenilor.
România dispune de un potențial agricol generos situându-se pe locul 5 la nivelul UE, putând astfel să asigure necesarul de hrană pentru cca 38,5 milioane de
oameni.
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Ca urmare a aderării României, în anul 2007, la Uniunea Europeană, prin aplicarea politicii agricole comune a UE concomitent cu cea națională, s-au înregistrat
progrese importante în producția de alimente și în asigurarea securității alimentare.
Experți români și străini din domeniu, au concluzionat că:
• România este un exportator net de „Securitate alimentară”
• potențialul agricol al României, a fost, este,va fi un factor de stabilitate social
• pentru România, agricultura cu subramurile sale – creșterea plantelor și a
animalelor, industria agroalimentară, reprezintă una din cele mai importante resurse ale dezvoltării durabile economice.
În concluzie, putem afirma că sărăcia, conflictele, fragilitatea și migrația forțată, sunt aspecte strâns interconectate și trebuie abordate într-un mod coerent și
cuprinzător, inclusiv ca parte a legăturii dintre domeniul umanitar și cel al dezvoltării. Este importantă abordarea cauzelor primare ale acestora la toate nivelurile,
de la excludere, inegalități, insecuritate alimentară, încălcarea drepturilor omului
și abuzuri, impunitate și absența statului de drept, până la degradarea mediului și
schimbările climatice.
România alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene va contribui la
reforma sectorului de securitate, putând aduce un plus valoare la instituirea unor
măsuri eficiente de control democratic și de responsabilizare, la îmbunătățirea securității umane, la dezvoltarea durabilă și la eradicarea sărăciei. Reforma sectorului
de securitate trebuie să fie adaptată la nevoile de securitate ale țărilor partenere și
să fie bazată pe o asumare clară și durabilă a responsabilității la nivel național.

Securitatea alimentară, ca factor de stabilitate naţională
Bogdan Bazgă

Sursa de legitimitate a unui stat este capacitatea de a oferi securitate, respectiv de
a proteja şi menţine drepturile cetăţenilor săi şi de-a le asigura mediul prielnic satisfacerii tuturor nevoilor. În piramida trebuinţelor formulate de Abraham Maslow,
nevoia de securitate este plasată pe al doilea nivel de importanţă, imediat după
nevoile fiziologice.
Conceptul de securitate natională dobandeste, pe masura trecerii timpului o
dezvoltare tot mai mare, abordările asupra sa fiind pe cale de a se constitui într-un
construct teoretic tot mai bine închegat şi individualizat.
Una dintre cele mai complexe definiţii a securităţii naţionale a dat-o Michael
H.H.Louw. Acesta spunea că „Securitatea naţională cuprinde politica de aparare tradiţională a unei naţiuni şi acţiunile nemilitare ale unui stat, cu scopul de a asigura supravietuirea întregii sale capacităţi, ca entitate politică, în vederea exercitarii influenţei şi
îndeplinirii obiectivelor sale interne şi internationale”1
Definiţia a fost apoi reluată şi dezvoltată de Barry Buzan, considerat de mulţi
experţi ca fiind unul dintre cei mai buni specialisti din lume în studii de securitate. Faţă de prima definiţie asupra Securităţii naţionale, Buzan a adus practic unele
lamuriri în plus la aceasta definiţie demonstrand că „Securitatea Naţională este, în
primul rand, o problemă de natură politică, strategia de securitate fiind impusă de puterea politică, dar şi ca această noţiune se bazează pe cinci componente principale: o latura
politica, una militara, alta economică, una socială şi în cele din urmă, dar nu ultima, a
mediului ambient”2
În acceptiunea comună, termenul de „securitate” (care provine din limba latină „securitas – atis” şi semnifică „lipsă de grijă”, iar din punct de vedere semantic
înseamnă „faptul de a fi la adăpost de orice amenintare şi pericol”) este înţeleasă drept
capacitatea unui „actor”, tradusă în vectori de putere, de a-şi proteja valorile funMichael H.H.Louw, Strategic Studies and World Order, Cambridge University Press,2001, p.73
Barry Buzan, Strategic Studies: Military Technology and International Relations,London,2003,p.22.
1
2
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damentale şi de a le sprijini în proiecţia lor în arena internaţională. Este asociat cu
diverse componente ale socialului – astfel, se vorbeste despre securitate „economică”, „socială”, „militară”, „a comunitătii”, „publică”, „informaţională” – sau ale
relaţiilor dintre entităti diferite: internaţională / mondială / globală, continentală/
regională/ subregională, colectivă, naţională.
În mod traditional, conceptul de „securitate”, lansat la începutul Războiului
Rece, a fost asociat cu apărarea, structuri militare, raporturi de forţe, strategii şi
tactici. Având în vedere o serie de definiţii clasice, acest termen poate indica situaţia unei ţări protejate împotriva atacurilor şi agresiunilor interne sau externe.
În această viziune, se poate întelege că apărarea militară este doar o parte a ceea
ce se poate numi securitate, concept care tinde să devină cu atât mai evaziv cu cât
chestiunile militare sunt luate mai putin în considerare. Astfel, a oferit elemente de
fundamentare a unor paradigme precum: „securitatea colectivă”, „securitate multidimensională”, „securitate globală” etc.
Conceptul de „securitate”, ca noţiune, împreună cu paradigmele asociate ori
fundamentate pe baza acestora, au evoluat şi s-au modificat permanent, fiind proiectate în multiplele domenii ale vietii sociale, ale teoriei şi practicii relatiilor internationale.
După anul 1989, odată cu terminarea Războiului Rece, securitatea a fost asumată şi înteleasă ca un concept integrator, care însumează, de o manieră constructivistă, normativ-functională şi actională, problematica specifică domeniilor
economic, politic, social, militar, ecologic, demografic, diplomatic, tehnologic, informaional, alimentar sau de altă natură.3
În formularea adoptată în documentele N.A.T.O., securitatea este „ o stare realizată atunci când informatiile, materialul, personalul, activitatea şi instalatiile sunt
protejate contra spionajului, sabotajului, subversiunii şi terorismului, cât şi contra pierderilor şi divulgărilor neautorizate”.4 Aplicabilă la specificul activitătii organizatiei
nord-atlantice, această definitie sintetică accentuează necesitatea existentei unor
condiţii care caracterizează atât starea de securitate, cât şi principalele directii ale
activitătii de protejare şi menţinere a sa.
În optica Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), conceptul de securitate – naţională şi internaţională (colectivă) – reprezintă un totunitar al următoarelor dimensiuni: alimentară, economică, de mediu, comunitară, demografică şi militară. Toate
aceste dimensiuni ale conceptului de securitate se întrepătrund şi se condiţionează
reciproc.
Barry Buzan, Popoarele, Statele şi teama – O agendă pentru studii de securitate internaţională
de după războiul rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000, p. 28-29.
4
Glosarul NATO de termeni şi definiţii, AAP-6 (V), 1995, p. 87;
3
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În ultimii trei ani, sub impactul sistemului de crize cu care s-a confruntat comunitatea mondială, problemele ce ţin de securitatea alimentară s-au agravat.
Pentru România nu mai trebuie făcute predicţii privind apariţia unei crize alimentare deoarece o mare a populaţiei este afectată deja de acest fenomen. Securitatea alimentară tot mai precară a românilor nu este consecinţa lipsei de alimente,
deocamdată, ci a scăderii puterii de cumpărare, generată de cel puţin patru factori:
ajustarea salariilor, creşterea TVA-ului, recalcularea şi taxarea pensiilor şi creşterea
inflaţiei. Factorii menţionaţi contribuie, în mod substanţial, la reducerea consumului alimentar, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ, la volatilizarea preţurilor la
alimente, la reducerea autoconsumului, concomitent cu creşterea tot mai substanţială a importurilor.
Securitatea alimentară a unei ţări, posibil cea mai importantă
dimensiune a securităţii naţionale
Două definiţii folosite în mod obişnuit ale Securităţii Alimentare sunt emise de
către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi respectiv Departamentul pentru Agricultură a Statelor Unite (USDA), mai precis,
„Securitatea alimentară există atunci când toţi oamenii, în orice moment, au acces fizic,
social şi economic la suficiente produse alimentare sigure şi nutritive pentru a se putea
satisface nevoile lor alimentare şi preferinţele alimentare pentru o viaţă activă şi sănătoasă. Securitatea alimentară pentru o familie înseamnă accesul tuturor membrilor în
orice moment la suficientă hrană pentru o viaţă activă şi sănătoasă. Securitatea alimentară include, un minim al disponibilităţii imediate de alimentele nutritive adecvate şi în
condiţii de siguranţă dar şi de asigurare a capacităţii de a achiziţiona produse alimentare
acceptabile în moduri acceptabile din punct de vedere social (fără a recurge la aprovizionarea cu alimente de urgenţă prin baleiaj, furt, sau alte strategii de adaptare)” 5.
Potrivit opiniei multor specialişti în domeniu, securitatea alimentară a unei ţări
reprezintă cea mai importantă dimensiune a securităţii naţionale.
Un stat are securitate naţională numai atunci când are securitate alimentară şi
doar atunci când deţine suficiente disponibilităţi de produse agricole şi alimentare,
în măsură să acopere necesităţile de hrană pentru toţi locuitorii cuprinşi în graniţele sale şi să asigure, în acelaşi timp, stocurile necesare de furaje pentru animale,
dar şi apă în situaţii de calamităţi naturale, de război, de crize, etc. Neasigurarea
securităţii alimentare poate genera foarte repede, pe plan intern, grave convulsii şi
tensiuni sociale, poate deteriora sănătate fizică şi psihică a populaţiei, poate crea
stări de instabilitate economică şi politică, iar în plan extern poate să atragă presiuni diplomatice, economice şi politice cu efecte nedorite şi periculoase pentru
securitatea naţională.
5

Definiţie USDA.
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În spiritul celor menţionate, facem sublinierea că foametea a devenit un fenomen endemic în lume, cu trend tot mai crescător. Potrivit FAO, numărul persoanelor care suferă de foame, în prezent, în mod cronic, depăşeşte cifra de 1,26 miliarde,
faţă de numai 862 milioane estimate, ca medie, în perioada 2000-2004. Existenţa
şi amplificarea penuriei alimente este favorizată, în principal, de următorii factori:
creşterea demografică; cataclisme; secetă; dereglări climatice (generate, în principal, de încălzirea globală); volatilitatea preţurilor, creşterea alarmantă a degradării
terenurilor agricole pe fondul amplificării procesului de deşertificare, scumpirea
resurselor naturale şi în mod special al petrolului; sărăcia; criza financiară; criza
economică; dezvoltarea urbană; amplificarea clivajului între producţia şi consumul
de alimente, lipsa unei strategii agroalimentare şi a unei coerenţe decizionale, ş.a.
Potrivit ONU, de peste aproximativ 8 ani, omenirea consumă mai multă hrană decât produce. Până acum, penuria alimentară a fost atenuată prin cosumarea
stocurilor acumulate în anii agricoli favorabili. Problema devine tot mai gravă, dacă
avem în vedere că, din 1999 până în prezent, la nivel global, stocurile de cereale
s-au redus la mult de jumătate. Astfel, dacă în anul 1999, stocurile mondiale de
cereale puteau asigura timp de circa 116 zile hrana pentru întreaga lume, în zilele
noastre o mai pot face pentru circa 56 de zile, perioadă care se află cu mult sub segmentul temporal acceptabil al asigurării securităţii alimentare.
Acum câţiva ani, experţii în domeniu prognozau – şi media era invadată de o
astfel de ştire – o iminentă criză alimentară în lume, cu forme grave de manifestare
pentru orizontul de timp 2018-2020. O asemenea criză poate avea influenţe asupra
securităţii naţionale şi internaţionale extrem de perverse, generatoare de instabilitate în plan economic, social, politic şi militar. Intrată în mâinile unor oameni
lipsiţi de orice morală şi cu interese oculte sau ale unor cercuri teroriste, „arma
alimentară” poate avea efecte nefaste incalculabile, ce pot depăşi – prin comparaţie – chiar şi pe cele ale armelor de distrugere în masă. De altfel, Banca Mondială şi
Fondul Monetar Internaţional au atenţionat deja liderii statelor din întreaga lume
asupra faptului că trebuie să ia măsuri şi să depună eforturi imediate şi conjugate
pentru a preîntâmpina o astfel de criză6.
Evoluţia indicilor anuali ai preţurilor la principalele alimente
pe plan mondial
Sub impactul sistemului de crize care au afectat în ultimii trei ani economia mondială dar şi economia europeana, precum şi cel al instabilităţii politice din mai multe
ţări arabe generate de scumpirea alimentelor, problemele ce ţin de securitatea aliVictor MANOLE, Bogdan BAZGĂ – “ The impact of climate changes on agriculture and food security”, Conferinţa Internaţională – Competitivitatea economiei agroalimentare şi rurale în condiţiile
crizei mondiale, Bucureşti 2010; ISBN 978-606-505-374-8.
6
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mentară mondială s-au agravat. Criza nucleară din Japonia, provocată de cutremurul de cca. 90 pe scara Richter şi seceta de proporţii cu care se confrunta China şi alte
ţări asiatice vor adânci şi mai mult problemele menţionate. În această situaţie se
poate aprecia că orizontul de timp, termenul probabil de apariţie, de manifestare
a crizei alimentare, va fi sensibil devansat. Sunt deja semnale concrete, argumente
ale acestei predicţii, şi anume evoluţia volatilităţii preţurilor la principalele produse
agroalimentare. (vezi Fig. 1, Fig 2. Fig 3 şi Graficul 1)

Figura. 1 Indicii Preţurilor
Figura. 2 Indicii Preţurilor pentru produse agricole de bază
pentru Alimente
Sursa: World Food Situation - Food Price Index Monitor, Februarie 2012, FAOSTAT

Figura. 3 Sursa: World Food Situation - Food Price Index Monitor,
Februarie 2012, FAOSTAT
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Graficul nr. 1. Evoluţia indicilor anuali ai preţurilor la principalele alimente
pe plan mondial (1990-2011)

Sursa: Global Food Price Monitor March 2011, FAOSTAT

Atât din tabel, cât şi din grafice, rezultă o creştere accentuată a preţurilor (a
volatilităţii acestora), în ultimii doi ani la principalele alimente pe plan mondial.
Această evoluţie prevesteşte iminenţa declanşării unei posibile crize alimentare de
proporţii în întreaga lume.
După admiterea României în NATO - ca stat membru cu drepturi şi obligaţii
depline – politicienii cu responsabilităţi în planul securităţii naţionale au apreciat
– pe bună dreptate, având în vedere unele participări ale trupelor noastre în mai
multe zone ale lumii cu potenţial de conflicte, că ţara noastră s-a transformat într-un furnizor de securitate pentru alte ţări. Ar fi însă „excelent” să facem aceeaşi
apreciere şi în ce priveşte „securitatea alimentară”. Din păcate, ne aflăm într-un
plan diametral opus faţă de această apreciere, deoarece, în prezent, România este
un „importator net” de alimente şi, deci, de securitate alimentară. Practic ne aflam
pe locul 12 la nivel mondial, la importurile de produse agro-alimentare˝(Tabel 2.).
România și avantajul independenței alimentare
Cele mai avantajate state sub aspectul asigurării securităţii alimentare sunt cele
care dispun de un potenţial agricol capabil să furnizeze mari cantităţi de materii
prime agricole şi alimente peste necesarul lor naţional. Printre aceste ţări se numără şi România, care dispune de un potenţial agricol generos, situându-se
sub acest aspect pe locul 5 între ţările UE, capabilă să acopere necesarul de
hrană a cca. 80 milioane de persoane. Se poate aprecia că asfel de ţări pot avea
– şi cele mai multe dintre ele o au - desigur independenţă alimentară. Acest avantaj
comparativ pe care îl are România este valorificat insuficient, deoarece, după estimările experţilor şi ale unor instituţii naţionale şi internaţionale din domeniu, cca.
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70% din cererea agregată de alimente, existentă pe pieţe de profil din ţara noastră,
are drept acoperire importul de asemenea produse.
În aceste condiţii, starea actuală a independenţei şi securităţii alimentare a
României este de neacceptat.
Pentru ţara noastră nu mai trebuie făcute predicţii privind criza alimentară,
pentru că deja o parte tot mai crescândă a populaţiei este afectată de acest fenomen. Ea nu este consecinţa lipsei de alimente pe piaţă, deocamdată, ci a scăderii
puterii de cumpărare, generată de cel puţin patru factori: ajustarea salariilor bugetarilor cu 25%, recalcularea unor pensii şi perceperea asigurărilor de sănătate
(5,5%) din acestea, creşterea TVA-ului cu 5% şi creşterea inflaţiei (cea mai mare
dintre toate ţările membre ale UE). După publicarea de către Insitutul Naţional de
Statistică a indicelui preţului de consum în februarie 2011, s-a apreciat că România a intrat în criză alimentară, subliniindu-se faptul că preţurile alimentelor au
crescut, cel puţin în ultimii trei ani, mai mult decât ale mărfurilor nealimentare
sau ale serviciilor.
În acelaşi plan amintim şi prognoza făcută de Banca Nomura din Japonia, care
subliniază că problema alimentară din România se va acutiza. Potrivit acesteia, ţara
noastră se situează pe locul 12 în lume în ce priveşte riscul alimentar generat – în
principal – de volatitatea (vulnerabilitatea) preţurilor la alimente. (...)
Evoluţiile din ultimii ani privind preţurile, consumul mediu şi autoconsumul
pe locuitor, precum şi comerţul exterior cu produse agricole evidenţiază o evoluţie
nefavorabilă privind producţia agricolă şi, mai ales, securitatea alimentară a populaţiei întregului pamânt şi evident a populaţiei României.
Creşterea gradului de valorificare a potenţialului agricol poate transforma România într-un stat independent în ce priveşte asigurarea securităţii alimentare a
populaţiei, dar şi de furnizor de o astfel de securitate către alte ţări, printr-un export net de produse agricole, materii prime şi de alimente. Aceasta însă nu se poate
realiza decât prin strategii şi politici adecvate, menite să stimuleze investiţiile în
această ramură şi să crească performanţa şi competitivitatea în sectorul agroalimentar, în ansamblu, şi în toate organizaţiile economice care îl compun. De alfel,
OCDE consideră că „Investiţiile în agricultură din ţările în curs de dezvoltare vor fi
deosebit de importante pentru creşterea cantităţii de alimente disponibile, dar şi
pentru obţinerea de venituri şi crearea unor noi locuri de muncă”.
Fără o abordare sistemică şi fără o susţinere financiară şi investiţională corectă
însoţită de strategii şi politici agricole şi de dezvoltare rurală performante, securitatea alimentară a ţării noastre poate fi puternic afectată în viitor. Trebuie avut în
vedere că acest aspect va fi amplificat de efectele încălzirii globale şi ale instabilităţii
climei, în general, de acutizarea şi lărgirea teritoriului de manifestare a secetei şi a
altor fenomene naturale cu impact negativ asupra agriculturii.
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Bioterorism – microorganisme toxice contaminante,
impactul lor asupra siguranței și vieții consumatorului
Mirabela Pădure

Prin definiţie, prin bioterorism înţelegem eliberarea respectiv răspândirea, diseminarea intenţionată a agenţilor biologici vătămători (viruşi, bacterii, toxine, în
forma lor naturală, nativă sau modificată de către oameni) în scopul utilizării lor ca
tehnică de luptă – arme biologice în timpul unui conflict1.
Conform legislaţiei internaţionale atacul biologic are drept scop producerea
de boli sau decese masive în rândul animalelor sau oamenilor (sau afectarea altor
organisme vii – vegetale). Agenţii biologici responsabili se găsesc în mod normal în
natură, dar în general au fost supuşi unor mutaţii genetice intenţionate pentru a le
creşte capacitatea de a se împrăştia în mediul înconjurător şi potenţialul distructiv,
şi pentru a-i face rezistenţi la metodele de prevenire/tratament din arsenalul medicinei moderne.2
O atenţie deosebită se acordă în prezent asa-numitului „terorism alimentar”,
care reprezintă orice acţiune sau ameninţare de contaminare deliberată a alimentelor cu agenţi chimici, biologici sau radioactivi în scopul afectării sănătăţii sau chiar
al morţii populaţiei civile, sau de a produce tulburări sociale, economice sau politice. Teroriştii pot efectua atacul la diferite nivele ale lanţurilor alimentare prin
ţintirea animalelor sau culturilor în timpul producţiei, recoltării, depozitării sau
transportului (bioterorism agricol sau agroterorism), respective prin ţintirea alimentelor procesate pe parcursul procesului tehnologic, depozitării, transportului,
distribuţiei sau desfacerii.3
Agenţii biologici pot fi diseminaţi în aer, apă sau alimente. Teroriştii preferă
utilizarea agenţilor biologici deoarece sunt foarte dificil de detectat iar manifestările patologice apar în general la intervale de ore sau chiar zile de la contaminare.
Unii dintre agenţii biologici, cum ar fi virusul variolei de exemplu se pot transmite
Cheryl Pellerin, The next target of Bioterrorism, your Food, Environmental Health Perspectives,
108(3), 2000, A126-A129
2
Ibidem.
3
Ibidem.
1
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de la persoană la persoană, alţii (antraxul) nu. Armele biologice au devenit foarte
atractive pentru că sunt relativ ieftine şi uşor de obţinut şi de împrăştiat şi pe lângă
efectele fizice cauzează stări generale de teamă, panică, haos. Oamenii de ştinţă şi
bioinginerii nu încetează să avertizeze asupra puterii imense pe care o poate avea
ingineria genetică în mâinile grupărilor teroriste.4
În prezent legislaţia SUA este una dintre cele mai restrictive în domeniu. Ea defineşte „agenţii biologici vătămători ce pot produce orice fel de ameninţare pentru
sănătatea şi siguranţa publică”. Aceştia sunt clasificaţi în trei categorii A, B şi C. Legislaţia internaţională şi naţională stabileşte foarte precis care laboratoare şi centre
de cercetare au dreptul să posede, utilizeze sau manipuleze aceste microorganisme.
1. Agenţi biologici de tip A
Sunt cei mai periculoşi, consideraţi în general un risc pentru securitatea naţională
deoarece se transmit şi diseminează foarte rapid, au o rată ridicată a mortalităţii,
un impact major asupra sănătăţii publice, pot produce panică masivă şi necesită
atenţie specială din partea guvernelor.5
Tularemia – este o zoonoză cauzată de o bacterie gram negativă (Francisella tularensis) cu o mare capacitate infecţioasă, transmisă în special de rozătoare.
Ca armă biologică bacteria este împrăştiată în aer sub formă de aerosoli pentru a
contamina prin inhalare. Poate fi izolată şi multiplicată în laborator dar fabricarea
aerosolilor este foarte complicată. Infecţia se manifestă prin afecţiuni respiratorii
ce se tratează eficient cu antibiotice, dar produce disconfort sever şi poate duce la
pneumonii grave sau infecţii sistemice dacă nu este tratată corect.6
Antraxul – este o afecţiune non-contagioasă cauzată de o bacterie formatoare
de spori: Bacillus anthracis.
Utilizarea antraxului ca armă biologică a reprezentat primul incident modern
de bioterorism, când luptătorii pentru libertate scandinavi au utilizat antraxul (fără
rezultate cunoscute însă) asupra Armatei Imperiale Ruse în anul 1916 în Finlanda.
În 1993 secta Aum a utilizat antraxul într-un atentat în Tokio dar fără succces. În
2001 antraxul a fost utilizat împotriva unor senatori americani, sub forma unei pudre livrate prin poştă. Interesant este că tulpina folosită în acest atac a fost aceeaşi
cu cea a United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases. În
prezent există vaccin împotriva antraxului, dar este nevoie de rapeluri numeroase
pentru a fi eficient. Funcţionarii federali ai SUA sunt în prezent vaccinaţi petru
antrax.
4
Betty Wedman - St Louis, Food Bioterrorism, Bioterror Biodef 2015, 6:2; https://en.wikipedia.
org/wiki/Agro-terrorism#cite_note-DEFINITION-1, ian. 2019; Anderson PD1, Bioterrorism: toxins as
weapons, J Pharm Pract. 2012 Apr;25(2):121-9
5
Betty Wedman, op. cit.; Anderson, op. cit.; Clarke SC1, Bacteria as potential tools in bioterrorism,
with an emphasis on bacterial toxins, Br J Biomed Sci. 2005;62(1):40-6
6
Betty Wedman, op. cit.
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Variola – este un virus extrem de contagios transmis uşor prin aer şi cu o rată
ridicată a mortalităţii. Variola a fost eradicată în lume în anii ’70 printr-un program
mondial de vaccinare, dar mostre ale acestui virus sunt încă deţinute în laboratoare
din Rusia şi SUA şi se crede că după destrămarea URSS culturi de variolă au ajuns
şi în alte ţări. Din toate aceste considerente variola este o armă biologică extrem de
periculoasă, iar întreruperile cu care este uneori administrat vaccinul după eradicarea bolii pot pune în pericol populaţia în cazul unui atac.
Toxina botulinică – este una din cele mai periculoase toxine cunoscute, produsă de bacteria Clostridium Botulinum. Este o neurotoxină care acţionează prin paralizarea transmisiunii nervoase. Produce decesul prin insuficienţă respiratorie şi
paralizie. Sunt cunoscute în prezent mai multe tulpini de Clostridium (A, B, C, D, E).
Din punct de vedere al siguranţei alimentare, intoxicaţia se poate produce prin
ingerarea de conserve alimentare care au fost supuse unui tratament termic deficitar (pasteurizare, sterilizare). Bacteriile sporulate sunt inactivate prin tratare la
temperaturi peste 120°C timp de 4-10 minute, în timp ce la fierbere ar fi necesare
aproximativ 6 ore. Astfel dacă în procesul tehnologic de sterilizare termică a conservelor nu se respectă condiţiile, sporii supravieţuitori pot germina la păstrare şi
în stare activă de creştere vor produce toxina.
Deoarece cele mai sensibile sunt conservele alimentare cu aciditate scăzută
(pH > 4,5), legislaţia în vigoare stabileşte pentru acestea necesitatea absenţei formelor vegetative ale tuturor microorganismelor şi a sporilor clostridiilor, deoarece ulterior în conserve nu există nici un factor care să împiedice multiplicarea lor sau
eliberarea de toxine care alterează sau insalubrizează produsul. Riscul este crescut
deoarece uneori formarea de toxine nu este însoţită de modificări senzoriale sau ale
ambalajului. Pe de altă parte se impune absenţa toxinelor microbiene: toxina botulinică se formează după o sterilizare insuficientă; cea elaborată în produs înainte de
sterilizare este distrusă la tratament termic.
Foarte importantă este educarea consumatorilor în acest sens.
În ceea ce priveşte utilizarea toxinei ca armă biologică, încercări au existat încă
de peste 60 de ani. În general se apelează la aerosoli, dar majoritatea încercărilor au
eşuat din motive legate de tehnici microbiologice eronate sau echipament necorespunzător pentru obţinerea aerosolilor.
Deşi în 1972 Convenţia pentru Arme Toxice a interzis cercetările în domeniu,
producerea şi utilizarea acestora, URSS şi Irak de exemplu au continuat sa producă
şi să testeze toxina, ba chiar se pare că cercetători ruşi au încercat să spliteze tulpini
de Cl.botulinum pentru a obţine alte toxine.
Studiile mai recente demontează parţial potenţialul toxinei botulinice ca armă
biologică datorită constrângerilor în stabilizarea şi concentrarea aerosolilor. Totuşi
ea poate fi folosită eficient în imobilizarea oponenţilor. Pe de altă parte eliberarea

772 / Caiet documentar 4 Agricultura

intenţionată a sporilor de Cl.botulinum în rândurile populaţiei civile poate cauza
panică. Contaminarea intenţionată a alimentelor poate duce la o „epidemie” de botulism.
Ciuma bubonică – este o zoonoză cauzată de bacteria Yersinia pestis. Gazdele
bacteriei sunt rozătoarele iar calea de transmitere la oameni sunt în general purici
ai rozătoarelor iar ocazional prin aerosoli ca şi ciuma pulmonară. Boala era cunoscută ca „moartea neagră” în Europa Evului Mediu şi se estimează că ar fi produs
moartea a peste 25 milioane de oameni - fiind considerată un punct de răscruce al
schimbărilor politice şi economice.7
Este o armă biologică de risc crescut datorită uşurinţei de obţinere şi faptului
că se menţine în circulaţie o perioadă mare de timp prin intermediul rozătoarelor
din orice aglomeraţie urbană.
Febra hemoragică virală(HFV) – este cauzată de virusuri din familia Filoviridae (virusul Marburg, virusul Ebola) şi Arenaviridae (Lassa virus, Machupo virus).
Virusul Ebola are o rată a mortalităţii de 50-90% şi nu există remediu în prezent deşi se lucrează intens la elaborarea unui vaccin. Este unul din cele mai periculoase virusuri inclus de WHO (World Health Organisation) în grupa patogenilor de
risc 4 (cel mai ridicat). Este un virus acelular care nu desfăşoară diviziune celulară,
ci foloseşte celula gazdă pentru a crea copii identice care se asamblează în celule.8
Virusul Marburg (MARV) a fost identificat în anii `60 în câteva oraşe din Germania (Marburg, Frankfurt) şi fosta Iugoslavie, când câţiva muncitori au venit în
contact cu o specie de maimuţă infectată. Virusul este inclus în aceiaşi clasă de risc 4.
URSS avea un program ofensiv şi defensiv pentru armele biologice care includea şi MARV, cel puţin trei institute de cercetare deţinând la momentul respectiv
MARV. Cu toate aceste programe avansate de cercetare virusologică clasificată, este
încă incert în ce măsura folosirea MARV ar avea succes.
În general, armele biologice bazate pe virusurile de tip HFV cauzează manifestări febrile9 la 2-21 zile de la contaminare, însoţite de hemoragii mai mult sau mai
puţin severe, funcţie de tipul agentului patogen.
2. Agenţi biologici de tip B
Agenţii din această categorie sunt de o virulenţă moderată, cu o rată scăzută a mortalităţii.
Bruceloza, este o zoonoză extrem de contagioasă cauzată de ingestia laptelui
nepasteurizat, a brânzei dulci obţinute din acesta sau a cărnii insuficient tratată
termic şi care provine de la animale infectate (în special capre).
Betty Wedman, op. cit.; Anderson, op. cit.
Ibidem.
9
https://en.wikipedia.org/wiki/Agro-terrorism#cite_note-DEFINITION-1, ian. 2019
7
8
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Brucella sunt bacterii gram negative neformatoare de spori, care funcţionează
ca şi paraziţi facultativ intracelulari ce produc afecţiuni cronice care pot persista în
organism pe parcursul întregii vieţi. Simptomele includ transpiraţie abundentă şi
dureri musculare. Ele pot fi asociate şi cu alte afecţiuni febrile. Netratată, bruceloza
10
devine cronică şi se focalizează la nivelul oaselor şi articulaţiilor.
Bruceloza mai poate apărea la personele care lucrează în laboratoarele din industria specifică, veterinari sau lucrătorii din abatoare. Cea mai bună cale de prevenire este igiena strictă în fabricile de produse lactate, pasteurizarea corectă a laptelui destinat consumului uman.
Brucella suis a fost primul agent biologic utilizat de SUA, supravieţuind bine în
aerosoli şi la deshidratare. Experimental au fost cercetaţi şi dezvoltaţi trei agenţi
bazaţi pe Brucella, dar treptat s-a renunţat la ei din motive de fezabilitate şi costuri
mult prea mari din punct de vedere logistic.
Clostridium perfrigens – este o bacterie anaerobă formatoare de spori,
gram-pozitivă, prezentă peste tot în natură ca şi component normal al vegetaţiei
în descompunere, sedimentelor marine, tractul intestinal uman şi al vertebratelor,
insecte şi sol. Este una din cele mai des întâlnite cauze ale intoxicaţiilor alimentare,
deşi uneori poate fi ingerată fără a produce probleme. Dezvoltarea sa pe alimente
pe bază de carne, insuficient tratate termic sau care au fost lăsate neprotejate prea
mult timp este asociată cu formare de acid butiric şi gaze; produce enterite necrotice.
Enterotoxina este labilă termic, fiind inactivată la 74°C. Majoritatea infecţiilor
cu Cl.perfrigens rămân în stadiul subclinic, deoarece corpul uman posedă anticorpii
necesari deoarece majoritatea oamenilor au fost expuşi infecţiei.
Cl.perfrigens este principalul agent responsabil de gangrena (necroza ţesuturilor) cu formare de gaze în tesutul muscular. După o distrugere locală foarte rapidă (câteva ore) împrăstierea sistemica a bacteriei şi toxinei poate cauza moartea,
aceasta fiind problema majoră în context militar.
Salmonella – este o bacterie gram-negativă neformatoare de spori, aparţinând aceleiaşi familii ca şi Escherichia. Genul cuprinde specii responsabile de toxiinfecţii alimentare. Toxinele produse sunt intracelulare (se formează şi rămân
în celula bacteriei). După ingerare, sub acţiunea pH-ului acid din stomac are loc
distrugerea celulei şi eliberarea toxinei. Bacteriile se pot dezvolta pe alimente fără
a produce modificări senzoriale. Cele mai sensibile alimente sunt produsele lactate,
ouăle, carnea de pui. Bacteriile pot fi responsabile şi de febra tifoida şi paratifoidă.11
Bacteria poate supravieţui timp de saptămâni în afara organismului şi nu este
distrusă la congelare. Temperatura şi radiaţiile UV accelerează distrugerea (60°C
10
11

Anderson, op. cit.
Ibidem; Clarke SC1, op. cit.

774 / Caiet documentar 4 Agricultura

timp de 12 min.). Pentru protecţie se recomandă încălzirea alimentelor la 75°C
timp de cel puţin 10 min. astfel încât şi în centrul termic al acestora să se atingă
această temperatură.
Infecţiile se produc la ingerarea de alimente contaminate copiii find cei mai
sensibili.
În gastroenterite simptomele apar la 12-24 ore de la ingerare (diaree, febră,
vomă, crampe abdominale). În majoritatea cazurilor simptomele dispar după 7 zile
fără tratament, dar uneori se pot produce deshidratări masive ce necesită spitalizare.
Spre deosebire de ţările dezvoltate, în Africa subsahariană infecţiile cu Salmonella produc afecţiuni severe, cu o rată a mortalităţii de 20-25% (în 2012), deoarece
în aceste regiuni atât de sărace accesul la antibiotice este foarte dificil.
Industria alimentară modernă prin măsurile luate – implementarea GMP GHP,
a sistemelor de management al calitătii a redus riscul acestor infecţii.
Ca agent biologic Salmonella este foarte accesibilă. Numeroase programe biologice din Franţa, Japonia, au studiat –o ca arma biologică în timpul celor doua
războaie mondiale.
Escherichia coli O157:H7 – este serotipul enterohemoragic al bacteriei E.coli
şi produce toxiinfecţii la ingerarea de alimente contaminate. Simptomele constau
în diaree hemoragică şi afectarea funcţiei renale.
Deşi majoritatea tulpinilor normal întâlnite în microbiota intestinală şi aparţinând lui E.coli sunt inofensive şi pot fi folosite ca indicatori igienico-sanitari în controlul microbiologic al alimentelor, există şi serotipuri invazive care produc infecţii
chiar şi când numărul de celule este foarte redus. Prevenţia constă în igiena corespunzătoare a mâinilor. Persoanele cu afecţiuni diareice trebuie să evite să prepare
hrana pentru ceilalţi.
Deoarece materialul genetic al E.coli este foarte maleabil, ea este o bacterie
foarte valoroasă pentru cercetările genetice şi ca potenţial agent biologic letal.
Shigella – bacterie gram-negativă, facultativ anaerobă, neformatoare de spori,
înrudită cu Salmonella. Infecţiile cu Shigella produc disenterie la oameni şi maimuţe, fiind principala bacterie responsabilă de boli diareice la nivel global. Se estimează ca anual bacteria produce ~ 90 milioane de cazuri de dizenterie severă din care
aproximati 100.000 de decese, majoritatea copii (mai ales în ţările sărace).
Infecţia se produce în general prin ingestie. Simptomele sunt diaree, febră,
vomă, crampe stomacale. Spălarea corectă a mâinilor înaintea manipulării alimentelor şi prelucrarea termică corespunzătoare a acestora reduce mult riscul îmbolnăvirilor.
Datorită rezistenţei la antibiotice, a potenţialului de infestare şi a lipsei unui
vaccin, Shigella este un bun candidat ca armă biologică.
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Stafilococul auriu – bacterie gram-pozitivă, facultativ anaerobă, care se găseşte frecvent în căile respiratorii şi pe piele, nefiind tot timpul patogen. Poate fi
responsabil de afecţiuni ale pielii, ale aparatului respirator şi de infecţii alimentare.
Se transmite de la indivizii purtători de tulpini enterotoxice prin intermediul unor
alimente gata preparate păstrate la temperatura camerei: creme, produse de patiserie, carne, lapte contaminat. Bacteria poate fi distrusă relativ uşor, dar enterotoxina produsă este mult mai rezistentă (inactivare la 80°C timp de 5-19 min. sau la
100°C timp de câteva minute). Riscul este mare şi deoarece alimentele contaminate
nu suferă modificări de aromă, miros, gust.
Enterotoxina se poate transmite prin inhalare sau ingestie. În cazul unui atac
biologic se pot contamina apa, alimentele sau poate fi folosit ca aerosol. În cazul infecţiilor provocate prin aerosoli rata mortalităţii poate atinge 50-80%. Igiena mâinilor este foarte importantă, iar alimentele contaminate trebuie distruse.
Enterotoxina stafilococică B asociată cu cele mai multe toxiinfecţii alimentare
poate fi utilizată ca agent biologic ofensiv. Potenţialul ei agresiv se datorează producerii şi dispersării facile, ratei idicate a mortalităţii şi dificultăţii de a face rapid
deosebirea între o intoxicaţie întâmplătoare şi un atac intenţionat.12
Burkholderia mallei – bacterie responsabilă de boala numita răpciugă. Infecţia este specifică la cai dar se poate transmite şi la om prin apă sau alimente contaminate. Simptomele includ febra, tusea pariţia secreţiilor apoi speticemie şi decesul
în câteva zile. Datorită ratei ridicate a mortalităţii bacteria este o potenţiala armă
biologică.13
Tifos – este afecţiunea produsă de bacterii gram-negative, neformatoare de
spori din genul Rickettsia. Bacteria responsabilă este parazită şi nu poate rezista
mult timp în afara celulei gazdă. Epidemiile de tifos exantematic de la începutul secolului XX au făcut ravagii, mai ales în rândul soldaţilor din primul război mondial.
Datorită stabilităţii, dimensiunilor mici, posibilităţii de transmitere ca aerosoli, persistenţei în gazda infectată, dozelor mici necesare şi ratei mari de mortalitate,
Rickettsia prowazkii, a fost testată ca potenţială armă14 biologică. Ar fi însă nevoie de
modificări genetice care s-o facă mult mai agesivă, rezistentă la tratamente, capabilă să se transmită rapid de la organismul gazdă şi să ocolească bariera imunitară
o organismului invadat, stabilă în timp şi nedetectabilă prin teste rapide. Acestea
sunt de fapt condiţiile pentru orice microorganism transformat în armă biologică.
Impactul unei astfel de arme ar fi deasupra oricărei imaginaţii, afectând în mare
măsură populaţia neimplicată în conflicte.
Anderson, op. cit.; Clarke SC1, op. cit.
Clarke SC1, op. cit.
14
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/events/ev_20031107_en
12
13
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Febra Q – este cauzată de Coxiella burnetti, o bacterie intracelulară mică asemănătoare cu Rickettsia, gram-negativă, foarte rezistentă la acţiunea factorilor de
mediu şi la dezinfectanţii clasici. Infectarea se produce prin inhalarea prafului contaminat, ingestia de lapte sau carne contaminată. Cei mai expuşi sunt personalul
veterinar, fermierii, transportorii de animale, laboratoarele care vin în contact cu
probe contaminate.
Febra Q a fost testată ca agent biologic ofensiv. Este foarte contagios, foarte
stabil ca aerosol într-un interval mare de temperatură, iar microorganismele pot
supravieţui pe diferite suprafete şi 60 de zile. Pe de altă parte un singur organism
este suficient pentru a produce infecţia.
Encefalita virală – produsă de diferiţi viruşi din familia Togaviridae: Eastern
equine encephalitis virus, (EEE virus), Western equine encephalitis virus (WEE virus)
sau Venezuelan equine encephalitis virus (VEE virus) şi reprezintă o inflamaţie acută
a creierului manifestată prin dureri de cap, febră, confuzie şi oboseală.
Toate tulpinile virale responsabile de encefalita virală au făcut parte din programele de dezvoltare ale armelor biologice din diferite state. VEE este cel mai vizat
datorită capacităţii mari de infestare şi eficienţei ca agent de incapacitare. Deşi rar
sunt fatale, encefalitele virale produc manifestări severe cu efecte pe termen lung.
Virusurile sunt dispersate ca aerosoli (deşi pot fi stabilizate şi în forma lichidă sau
pulbere), cu efect mai bun în perioadele în care sunt ţânţari, principalii responsabili
de transmitere.
Vibrio cholerae – este o bacterie gram-negativă, facultativ anaerobă, ale cărei tulpini sunt reponsabile de holeră. Infecţia se produce mai ales datorită apei
infestate.15
Holera este o boală infecțioasă bacteriană foarte gravă, care afectează în mod
deosebit intestinul subțire. Se manifestă prin tulburări digestive ca o diaree gravă, vomitări excesive, care duc la o deshidratare rapidă a bolnavului (exicose), prin
pierdere de electroliți (substanțe minerale). Holera apare frecvent în țările sărace,
unde nu se pot respecta regulile de igienă: apa de băut infectată este cauza principală a îmbolnăvirilor. Ca măsuri de profilaxie se recomandă respectarea regulilor standard de igienă, asigurarea cu apă potabilă.
Virusul responsabil poate deveni o armă biologică periculoasă, prin contaminarea apei potabile. Infecţia ar incapacita grupuri masive de persoane.
3. Agenţi biologici din categoria C
Este reprezentată de agenţi patogeni care teoretic pot fi utilizaţi pentru diseminare
în masă, datorită accesibilităţii, ratei ridicate de mortalitate sau capacităţii de a
produce incapacitare în masă.16
15
16

Anderson, op. cit.; Clarke SC1, op. cit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Agro-terrorism#cite_note-DEFINITION-1, ian. 2019
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Virusul Nipah – virus din familia henipavirusurilor, capabil să producă zoonoze cu efecte grave la animale şi oameni. Virusul a fost identificat pentru prima dată
în 1999 la o fermă de porci din Malaiezia. Infecţia a cuprins 271 de persoane şi s-a
soldat cu peste 100 de decese, iar peste un milion de porci au fost sacrificaţi.
Simptomele infecţiei sunt de natură encefalitica la oameni. Infecţia se poate
transmite şi pe cale respiratorie de la om la om ceea ce a dus la concluzia că există
şi tulpini mult mai agresive.
Virusul Nipah posedă multe din atributele de agent biologic ofensiv. Disperisa
sa cauzează panică în masă datorită ratei ridicate de mortalitate şi incapacităţii de
a controla infecţia, cu consecinţe economice devastatoare în fermele de porci. Virusul poate fi introdus ca aerosol în ferme de unde se împrăştie la oameni şi la alte
animale domestice. Culturile pure pot fi obţinute rapid şi fără probleme deosebite
de stabilizare în multe state. Panica creată şi consecinţele economice ale unei infecţii masive pot fi deci deosebit de grave.
Virusul H1N1 – este o variantă a virusului Influenza A. Conţine o hemaglutinină (produce aglutinarea celulelor roşii ale sângelui) şi o neuroamidază (ajută la
mutarea virusului în celula infectată). Unele tulpini de H1N1 sunt endemice pentru
oameni (au fost responsabile parţial de gripa sezonieră din 2004-2005), altele pentru porci (gripa porcină) sau păsări (gripa aviară).
Virusurile din acest tip sunt responsabile de diverse infecţii respiratorii. Deşi
după 2010 au mai fost înregistrate cazuri de infecţii cu H1N1, acesta nu a mai avut
amploarea unei epidemii. Conform unei surse din NSA, în media anului 2009 a apărut ipoteza conform căreia noua tulpină de virus posedă nişte vectori de transmisie
mai deosebiţi ce ar indică faptul că virusul este produsul mutaţiilor genetice, fiind
dezvoltat ca armă biologică de uz militar. Conform aceleiaşi surse, noul patogen
ar putea fi responsabil de o nouă pandemie globală cu consecinţe catastrofale din
punct de vedere al sănătăţii publice, economiei etc.
Au fost prezentate succint cele mai cunoscute microorganisme contaminante
ce reprezintă un risc pentru oameni, listate de cele mai importante organisme internaţionale ca potenţial (sau efectivi) agenţi biologici posibil de utilizat în scopuri
ofensive. Bineînţeles că nu este o abordare exhaustivă. Este suficient să ne gândim
la contaminanţii microbiologici implicaţi în industria alimentară, ale căror efecte
fac obiectul legislaţiei privind inocuitatea alimentelor şi siguranţa alimentară.17
Revenind la posibilele atacuri teroriste cu arme biologice, deşi Convenţia de la
Geneva a interzis folosirea lor în scopuri ofensive, Organizaţia Americană de Prevenţie şi Control al Bolilor (CDC) a dezvoltat un plan de apărare în cazul unui atac
bioterorist. Câteva boli au fost identificate ca prezentând pericole enorme în cazul
unui astfel de atac: antraxul, variola, botulismul, ciuma, tularemia, febra hemoragica virala (precum Ebola).
17

Ibidem.
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Convenţia privind armele biologice (BWC), reprezintă efortul prelungit al
comunităţii internaţionale18 pentru a stabili un nou instrument care să înlocuiască
Protocolul din 1925, care interzicea utilizarea dar nu şi posesia armelor chimice
şi biologice. El include toţi microbii, agenţii biologici sau toxinele şi mijloacele de
furnizare ale acestora, exceptând scopurile medicale sau defensive şi atunci în cantităţi foarte mici. Convenţia a fost urmată de alte 7 revizuiri, ultima în 2011 tot la
Geneva în a cărei declaraţie finală se stipulează că indiferent de circumstanţe este
interzisă utilizarea armelor şi agenţilor microbiologici de orice fel în alte scopuri
decât cele paşnice.19

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/29B727532FECBE96C125718600
35A6DB?OpenDocument
19
Ibidem.
18

Piața românească a cărnii de porc și problema pestei
porcine africane
Iuliana Ionel

În 2015 carnea de porc a reprezentat 9 % din totalul producției agricole a UE și a
fost cel mai important tip de carne produs.
Cu 150 de milioane de porci și o producție anuală de aproximativ 22 de milioane
de tone de carcasă, UE este al doilea mare producător mondial de carne de porc după
China și totodată cel mai mare exportator de carne și produse din carne de porc.
Gradul de autosuficientă pentru carnea de porc în UE este de 111%. UE exportă aproape 13% din producția de carne. Principalul partener comercial al UE este
Asia de Est (în special China).
Carnea de porc aparține produselor reglementate de organizarea comună a
pieței unice. La nivelul UE există sistemul european de clasificare a carcaselor care
oferă baza pentru clasificarea obiectivă a carcaselor în abatoare și pentru plata echitabilă a producătorilor. Începând cu luna aprilie 2012, toate restituirile la export în
sectorul cărnii de porc au fost reduse la zero. Comerțul UE cu porci și carne de porc
este supus acordurilor regionale sau celor bilaterale.
Specializarea din sectorul suinelor este foarte pronunțată în UE (Germania,
Olanda și Danemarca).
Sectorul zootehnic din Europa este vulnerabil la volatilitatea globală a prețurilor pentru cereale și furaje proteice, deoarece se importă aproximativ jumătate
din proteinele vegetale utilizate anual în hrana animalelor. Creşterea costurilor cu
furajele, a făcut ca în perioada 2008-2010 multe ferme să devină neprofitabile.
Bolile rămân, în continuare, o provocare pentru creșterea industrială a porcilor. Pentru a se conforma prevederilor din reglementările tot mai stricte privind
bunăstarea animalelor, în fermele de porci s-au facut investiții suplimentare, iar
afacerile au devenit din ce în ce mai specializate și mai mari în Europa de Vest.
Rusia a restrictionat importul din UE pentru carne și preparate din carne de
porc începând cu 1 iaunuarie 2014 ceea ce a determinat o supraofertă de carne
de porc pe piața UE cu scăderea prețurilor, și reorientarea exporturilor către piața
Asiei de Sud-Est, cât și plasarea unor cantități mai mici în țări din Europa de est.
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Efectivele de animale
Efectivele de suine conform Eurostat1 au scăzut la nivelul UE 28, în perioada 20072016, cu 9% atingand nivelul de 147.202 mii capete în anul 2016.
România a înregistrat, în aceiași perioadă o scădere a efectivelor cu 29% la un
nivel de 6.565 mii de capete ocupând locul 9 (după Spania, Germania, Danemarca,
Franța, Olanda, Italia, Polonia și Belgia) după ce în 2007 ocupa locul 8 (după Germania, Spania, Polonia, Franța, Danemarca, Olanda, Italia).
Această tendință poate fi explicată, atât în UE cât și în România, în principal
prin rentabilitatea scăzută, datorită condițiilor economice și de reglementare, cu
impact asupra celor mai slabe ferme. De exemplu, ca urmare a cerințelor impuse
de condițiile de bunăstare a animalelor potrivit Directivei 2008/120 / CE, a dus la
creșterea costului pe cap de scroafă furajată. Implementarea acestei reglementări a
condus la creșterea mărimii fermei de porci în UE, măsurată prin numărul de scroafe, ca un răspuns eficient al pieței în acest context.
În România, marile complexe industriale îţi asigură purceii pentru îngrasat din
surse interne, iar surplusul îl redistribuie către alte ferme. Din păcate, însă, în ultimii ani, chiar şi ferme de mărime medie au înregistrat probleme de ordin financiar,
fiind nevoite să-şi reducă efectivele sau chiar să-şi inchida porţile.
Reducerea drastică a efectivele de porci în perioada 2000-2016, atât pentru
reproducție cât și pentru îngrășare, a favorizat importul de animale vii (cu o pondere de 20-30% dintre porcii destinați îngrășării și de 3-6% dintre porcii destinați
sacrificării), pentru a satisface cererea internă de carne de porc.
Deoarece o parte semnificativă din efectivele de porci, sunt îngrășate în ferme
familiale, în sistem extensiv (perioada de îngrășare fiind de cel puțin 8-9 luni), a
facut ca autoconsumul să nu descurajeze investițiile în sector. Porcii sunt crescuți
în interiorul localităților fără a avea zonă tampon, de protecție a mediului. Fermele
familiale nu sunt deocamdată supuse restricțiilor privind protecția mediului. De
asemenea, este mai greu de controlat incidența bolilor și în special a pestei porcine.
Specialiștii în domeniu văd ca o frână în calea investițiilor în ferme comerciale, de
mari dimensiuni, posibilitatea de infestare cu pestă porcina din gospodăriile populației, mai ales că muncitorii din cadrul fermelor specializate pot transporta boala
de acasa la fermă.
Pe de altă parte, există ferme mari, integrate pe verticală, care sunt implicate
în activități de furajare,reproducere, îngrășare, sacrificare și activități de prelucrare
a cărnii de porc competitive din punct de vedere al prețurilor.
În fermele familiale, cel mai mare număr de porci este sacrificat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru autoconsum sau comercializat pe piața locală.
Condiții de ecocondiționalitate. În România, doar fermele cu un efectiv mai mare
de porci (750 scroafe, sau de 2500 porci cu o greutate ce depașesc 30 de kg) se afla1
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tă sub incidenta Directivei europene privind prevenirea și controlul integrat al poluarii. Aceste ferme sunt obligate să aibă documentul privind Evaluarea Impactului
asupra Mediului, care trebuie reânoit anual și reprezintă o condiție de baza pentru
obtinerea finanțării din fonduri europene.
Fermele care au efective mai mici de animale decât cele menționate mai sus nu
se supun regulilor de ecocondiționalitate.
Ferme de porci. Fermele de reproducție și îngrășare au o pondere mai mare în
UE-15 decât în celelalte state membre ale UE. Aceasta reflectă, de asemenea, dispariția activităților de producție din fermele mai mici și mai puțin productive. Deși
numărul total de porci a scăzut din 2004, producția de carne de porc a rămas stabilă
pe parcursul anilor și chiar a înregistrat vârfuri în 2008 și 2011. Aceasta reflectă
creșterea eficienței în creșterea porcinelor, în ciuda constrângerilor de reglementare mai puternice. Acest lucru este mai evident în UE-15 decât în celelalte state
membre ale UE.
Un exemplu de succes este Danemarca care are doar 5000 de ferme de porci
ce produc anual circa 28 de milioane de porci. Majoritatea porcilor sunt sacrificați la abatoarele cooperațiilor daneze Crown și Tican. În plus, un număr
substanțial de purcei vii sunt exportați, în special în Germania. Exporturile
de carne de porc reprezintă aproape jumătate din totalul exporturilor agricole și mai mult de 5% din exporturile totale ale Danemarcei. Peste 70% din
producția daneză de carne de porc este exportată în alte țări ale UE, iar restul
este exportată în țări din afara UE. Carne de porc daneză este exportată în
mai mult de 140 de țări, iar cele mai mari piețe în volum sunt Germania,
Marea Britanie, Polonia, China, Japonia, Italia, Rusia și Suedia.
România se situează pe primul loc în ceea ce privește ponderea fermelor (63%)
ce dețin sub 10 capete porci/fermă, și pe ultimul loc în ceea ce privește ponderea
fermelor cu peste 400 animale/fermă (33%). În același timp țări precum Danemarca, Olanda, Franța și Germania au peste 90% din efective în fermele cu mai mult de
400 capete. În Germania, spre exemplu, 5% din fermele mici au dispărut în ultimii
25 de ani.
În România, numărul mediu de porci pe ferma este de 3 capete. În perioada
2005-2013 deși marimea medie a fermei la nivel național a rămas neschimbată, totuși, mărimea medie a fermelor cu venituri între 250 și 500 de mii de euro aproape
s-a dublat ajungand la 270 capete/fermă, în anul 2013, aproape același lucru s-a
întâmplat și în cazul fermelor cu venituri peste 500 mii euro (9378 capete/fermă).
Tendința de majorare a efectivelor de porcine din fermele cu venituri de peste
500 de mii de euro se observă la toate fermele din profil regional, dar amplitidinea
majorării numărului de capete este diferită de la o regiune la alta. Pentru regiunea
Nord Vest ferma cu venituri cuprinse între 250-500 mii euro a cunoscut cea mai
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mare dezvoltare putând fi considerată o fermă caracteristică acestei regiuni, ale
căror efective au crescut de la 10595 capete/fermă (în 2005) până la 30904 capete/
fermă (în 2013).

Graficul 1: Structura dimensională a ferme de porci în UE, în 2010,
după numărul de capete, %
Sursa: Eurostat [apro_mt_ppighq]

Industria furajelor
UE depinde în mare măsură de importul de soia și porumb din țări terțe, astfel orice
întrerupere a furnizării acestor produse are un impact foarte costisitor asupra industriei europene a furajelor. În industria furajeră din Uniunea Europeană există o
tendință puternică de concentrare, astfel cele mai mari 10 companii din Germania
și Olanda dețin peste 50% și respectiv 65% din cota de piață.
România are excedent de cereale disponibil pentru creșterea suinelor, dar ca și
în UE depinde de importul de furaje proteice. Dacă în UE există firme specializate
în producerea și comercializarea furajelor destinate hranei suinelor în România, de
regulă, furajele sunt produse la nivelul fermei, iar respectarea rețetelor depind, de
resursele financiare disponibile la nivelul fermei.
Investiții în sectorul cărnii de porc
În România investițiile din sectorul cărnii de porc au fost făcute în principal din
fonduri proprii, dar și din fonduri atrase de la Uniunea Europeana.
Finanțarea totală a sectorului cărnii de porc prin intermediul SAPARD în perioada 2000-2006, a fost de 117,46 milioane euro, iar proiecte finanțate au fost
următoarele: (i) 192 proiecte pe procesat carne cu o valuare totală atrasă din fondurile europene de 87 milioane de euro (masura 1.1. „Imbunătățirea prelucrării și
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marketingul produselor agricole”); (ii) 86 de proiecte pentru ferme de porci cu o
valoare atrasă din fonduri europene de 25,9 milioane euro (măsura 3.1. investiții
în exploatații agricole).
Investițiile au vizat în special cumpararea de tehnologii noi și odată cu acestea
alinierea la standardele europene a unităților modernizate sau nou inființate privind cerințele de calitate și de mediu.
În perioada 2007-2013 au fost finanțate investiții în sectorul cărnii de porc
din fonduri europene prin intermediul Planului Național de Dezvoltare Rurală
în valoare totală de cca 197 milioane euro prin măsurile: 112 -instalarea tinerilor
fermieri; 121 -modernizarea exploatațiilor agricole; 142- înființarea grupurilor de
producători; 123 – creșterea valorii adăugate a produselor agricole și 215 plăți în
favoarea bunăstării animalelor.
În concluzie investițiile din fonduri exclusiv europene făcute în perioada 20002014 au fost de cca 314 milioane euro, care au fost dublate de cofinanțări care
aproape au dublat investițiile din fonduri exclusiv europene.
În perioada 2000-2014 au fost făcute mai multe investiții, exclusiv private, în
sectorul cărnii de porc. Cea mai mare investiție privată de 450 de milioane de euro
a fost facută în regiunea de vest a țării într-un complex integrat de creștere și îngrășare și abatorizare a porcilor.Această unitate a ajuns să dețină, în 2015, o cotă de 30
% din piața cărnii de porc și să îndeplinească cerințele privind exportul de carne de
porc avand abilitare de export pentru piața europeană și chinezească.
Toate aceste investiții au permis ca o parte din ferme şi unități de procesare
să poată funcționa la standarde europene, dar sectorul are nevoie în continuare
restructurare și modernizare pentru a deveni performant.
Producţia de carne de porc
În timp ce în UE 28 producția de carne de porc în perioada 2007-2016 a crescut
cu 6% ajungând la 23.222 mii tone, în România producția de carne de porc s-a
restrâns drastic cu aproape 31% ajungând la 337 mii tone. După producția de
carne sacrificată în abatoare autorizate, România are o cotă de numai 2% din
piața EU 28.
După 2005, Spania datorită sistemului integrat de creștere a porcinelor obține
un cost redus și devine al doilea mare producător de carne de porc și purcei din
UE, după Germania, deși este dependentă de importuri de porumb pe lângă cele de
proteine furajere.
Dacă în anul 2007 România se situa pe locul 12, în UE, după producția de carne
obținută în anul 2016 a fost devansată de Portugalia și a mai mai coborât un loc,
pe locul 13.
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Tabelul 1: Topul țărilor UE după producția de carne de porc (mii tone)
2007

2016

UE 28

22975

100%

23222

100%

Germania

4985

1

5579

1

Spania

3439

2

4059

2

Franța

2281

3

1988

3

Polonia

2091

4

1963

4

Danemarca

1802

5

1567

5

Italia

1603

6

1544

6

Olanda

1290

7

1453

7

Belgia

1063

8

1061

8

UK

739

9

919

9

Austria

531

10

511

10

Ungaria

499

11

432

11

România

491

12

337

13

Portugalia

364

13

375

12

Sursa: Eurostat [tag00042] carnea de porc sacrificată în abatoare autorizate

O analiză a evoluţiei sacrificărilor de porcine, din România, în perioada 20002016 arată că acestea au înregistrat o tendință crescătoare în cadrul abatoarelor
specializate. În cadrul gospodăriilor individuale numărul cel mai mare al sacrificărilor de porci este ocazionat de sărbătorile de iarnă şi este destinat pentru consumul
propriu sau comercializare pe piața locală.
Producţia de carne de porc este concentrată în două componente distincte ale
sectorului: micii producători privaţi, cu accent pe consumul propriu sau vânzări la
nivel local şi unităţile industriale integrate.
Începând din ianuarie 2007, având în vedere principiile biosecurităţii, identificării şi înregistrării animalelor, porcii proveniţi din exploataţii nonprofesionale pot
fi comercializaţi doar pe piaţa locală.
Comercializarea cărnii şi preparatelor de porc se face prin firme de distribuţie
sau în magazinele proprii ale unităţilor integrate care deţin şi sectoare de procesare, sau prin alte nişe de distribuţie (hipermarket).
Pe piaţa mezelurilor principalul canal de distribuţie îl reprezintă magazinele
alimentare, care potrivit Asociaţiei Române a Cărnii au o cotă de piaţă de 46,9% din
cantitatea de mezeluri, 33,22% o deţin super/hipermarketurile şi 19,90% magazine universale. Semicarcasele de porc se refrigerează în depozite special amenajate
şi sunt destinate consumului sau procesării. Livrarea cărnii şi produselor se face
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cu autovehicule specializate. Carnea se comercializează tranşată, atât vrac, cât şi
ambalată (vidată în atmosferă controlată, în caserolă). Este important că în ultimii
ani au crescut vânzările produselor preambalate, ceea ce înseamnă o igienă sporită.
Calitatea carcaselor. Sistemul european de clasificare a carcaselor la nivelul UE
oferă baza pentru clasificarea obiectivă a carcaselor în abatoare și pentru plata echitabilă a producătorilor. Din anul 2009 a fost introdusă clasificarea carcaselor de
porc pe baza vârstei animalelor sacrificate în locul greutății, potrivit Regulamentul
(CE) nr. 1165/2008.
În România sistemul de clasificare a carcaselor a fost introdus în anul 2004 și
prin aplicarea lui fermierii au devenit interesați de încadrare în clasele superioare
de clasificare a cărnii de porc, care duce la obținerea de venituri superioare. Astfel,
calitatea cărnii a crescut și interesul pentru folosirea unei genetici superioare a porcilor destinați îngrăşării a dus la creșterea importului de porci destinați îngrăsării.
În fiecare săptămână, statele membre notifică Comisia în privința prețurile reprezentative.
Preţurile cărnii de porc, comparații cu UE
Prețurile medii anuale pentru carcasa E de carne de porc din perioada 2007-2016
au cunoscut același trend fluctuant atât pentru România cât și pentru UE. România
înregistrază prețuri mai mari decât cele din UE, se observă că decalajul dintre cele
două prețuri începe să se estompeze începând cu anul 2014 pentru ca în anul 2016
cele două prețuri să înregistreze acelasi nivel.
Prețurile mari practicate pe piața românească au favorizat importurile de carne și porci vii din UE.

Graficul 2: Preturi pentru carcasa E de carne de porc, euro/100 kg
Sursa: Eurostat

Consumul și gradul de autosuficiență pentru carnea de porc
Consumul de carne de porc, în intervalul 2008-2015, la nivelul UE 27 a cunoscut
o ușoară scădere de 2%, ajungând la 40,9 kg/cap de locuitor în 2015. În anul 2015
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cele mai mari consumuri de peste 50 kg/cap de locuitor se înregistrează în Austria,
Polonia, Spania și Germania iar cele mai mici au fost înregistrate în UK, Franța și
România cu un consum sub 31,3 kg/cap de locuitor.Cele mai mari scăderi ale consumului au fost inregistrate în Franta -12% și România -10%. Germania și Spania
au înregistrat scăderi modeste de -4%, respectiv -3%.
Tabelul 2: Consumul de carne de porc în diferite ţări europene, kg/locuitor/an
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

România

32.7

33.5

29.6

28.4

30.7

31.4

29,0

31,3

Austria

55.1

57.6

56.6

56.0

55.1

56.1

56,4

56,4

Republica Cehă

44.7

43.5

44.4

44.4

42.5

41.7

43,4

45,6

Franţa

34.1

33.8

33.7

33.1

32.6

32.2

30,0

30,0

Germania

55.2

55.2

55.9

55.8

53.8

52.8

54,1

53,1

Italia

39.1

39.6

41.0

39.7

39.5

40.9

36,7

39,1

Olanda

37.0

37.8

35.2

34.8

36.7

37.3

38,1

37,1

Polonia

53.2

53.1

52.5

53.6

49.3

47.3

53,5

55,0

Portugalia

45.0

47.8

46.4

46.0

43.2

42.7

44,0

45,2

Spainia

56.2

50.7

52.7

52.2

51.6

50.2

53,0

54,4

UK

24.6

24.7

24.7

25.0

25.0

24.1

24,1

24,5

UE-27

41.7

40.9

40.9

41.1

40.3

40.0

40,3

40,9

Sursa: AHDB/BPEX calculations using data from Eurostat, http://pork.ahdb.org.uk/prices-stats/
consumption/eu-per-capita-consumption/

În UE 27, gradul de autosuficiență pentru carnea de porc este constant peste
100%, în perioada 2000-2015, în timp ce în România gradul de autosuficiență pentru carnea de porc a scăzut de la 91% în 2000 la 62 % în 2005 și 2009 ca mai apoi
să ajungă la 70% în 2015.
Datorită prețurilor mari de pe piața internă pentru carnea de porc dar și al gradului foarte mare de fragmentare al ofertei interne România a devenit dependentă
de importurile de animale, carne și preparate din carne de porc.
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Graficul 3: Gradul de autosuficientă pentru carnea de porc %
Sursa: calculatii AHDB MI pe baza datelor Eurostat, GTIS, FAO

Comerțul exterior
UE a avut o balanță comercială excedentară în perioada 2000-2016. Este cel
mai mare exportator mondial de carne de porc, în ciuda interdictiilor recente de
export în Rusia, și al 3-lea exportator mondial de porci vii după Canada și China.
Dacă în 2000 UE exporta 1,5 milioane tone (în echivalent carcasă) în anul 2015
exportul a atins nivelul de 4,1 milioane tone.
Importul nu a depățit valoarea de 0,050-0,060 miliarde euro anual, în aceiași
perioadă. Acest lucru denotă că din comerțul cu carne de porc UE a câștigat 7,78
miliarde euro în anul 2015.
Principalele țări exportatoare sunt: Danemarca, Olanda, Spania, Germania.
În opozitie cu trendul înregistrat în UE, în același interval de timp, România
a devenit un importator net de animale vii, carne de porc și produse din carne de
porc.
Crescătorii de porcine au avut interdicţie la export intracomunitar până la 1 ianuarie 2014, datorită focarelor de pestă depistate în 2006 şi a vaccinării împotriva
acestei boli.
Din anul 2010 importul de carne de porc a fost în scădere, faţă de anii anteriori
în condiţiile în care s-a redeschis un complex de creştere a porcilor în vestul ţării
care a ajuns să producă 30% din oferta românească de carne de porc. Ponderea
mare a importului este dată de oferta internă insuficientă.
Deficitul comercial al României din comerțul cu animale vii și carne de porc a
crescut de peste 10 ori în 2008, față de anul 2000 la peste 510 mii euro, pentru ca
în perioada 2014-2016 să se stabilizeze la cca 400 mii euro.
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Prețurile mici de producție din UE și restricțiile de export pe piața Rusiei au
facut ca fermierii români necompetitivi să renunțe la creșterea porcilor, iar importul de animale vii destinate îngrășării să scadă, dar importul de carne de porc a
continuat să se mențină ridicat.

Graficul 4: Comerţul României cu carne de porc şi porci vii
Sursa: Eurostat

Conform experților europeni, din domeniu, creșterea productivității, pe baza
reducerilor de preț și a îmbunătățirii eficienței tehnologice, reprezintă motorul
principal de creștere pentru producția de carne de porc în țările în curs de dezvoltare. În comparație cu deceniul precedent, creșterea consumului de carne de porc
va fi mai lent, din cauza costurilor ridicate de producție și a încetinirii procesului de
creștere a populației.
Cu toate acestea, Polonia și România sunt considerate ca fiind țările cu cele
mai bune poziții, astfel încât pot să devină principalele țări producătoare de carne
de porc și țări exportatoare, pe termen lung. Populația ambelor țări preferă această carne, producția de cereale este suficientă și prezintă interes pentru investițiile
străine care vor accelera modernizarea sectorului. Investițiile străine realizate în
partea de vest a România au demonstrat că activitatea integrată pe verticală este de
succes, iar prețurile pentru carne de porc pot fi competitive, atât pe piața internă,
cât și pe cea externă.
Pesta porcină africană și instrumentele principale ale UE
pentru controlul PPA
Pesta porcină africană este o boală transfrontalieră care se poate răspândi rapid de
la o țară la alta și este una dintre cele mai periculoase boli ale porcinelor, fiind inclusă în lista A a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalalelor.
Focare de pestă porcină africană la mistreți și porci domestici au apărut recent
în Europa de Est (Caucaz, Ucraina, Rusia, Belarus, Statele Baltice, Republica Cehă,
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Ungaria, România, Republica Moldova), în America de Sud și Caraibe (Republica
Dominicană). Pesta porcină africană a ajuns în august 2018 în China, care este cel
mai mare producător mondial de carne de porc, unde se cresc aproape jumătate din
efectivele mondiale de suine. Cu toate că Bulgaria a luat măsuri în scopul prevenirii
pătrunderii pe teritoriul țării a virusului pestei porcine africane, inclusiv prin ridicarea unui gard la frontiera cu România pentru a preveni trecerea porcilor mistreți,
autoritățile bulgare au anunțat că au depistat primul focar de pestă porcină africană din această țară pe 31 august 2018, la o fermă aflată în apropierea frontierei cu
România. Mai nou, virusul pestei porcine a fost identificat pe 13 septembrie 2018
la mistreții din Belgia, la circa zece kilometri de granița cu Franța, iar autoritățile
franceze au intrat în alertă. În trecut această boală a fost înregistrată în Europa de
Vest (Franța, Spania, etc.), unde a fost eradicată.
În țările (membre sau candidate) din Uniunea Europeană, în perioada
01.01.2018- 23.09.2018 au fost confirmate 1213 de focare de pestă porcină africană la porcii domestici (din care 1 în Bulgaria, 10 în Italia, 10 în Letonia, 49 în
Lituania, 109 în Polonia, 949 în România și 85 în Ucraina) și 4113 de focare de
pestă porcină africană la mistreți (din care 5 în Belgia, 28 în Republica Cehă, 198
în Estonia, 34 în Ungaria, 40 în Italia, 549 în Letonia, 1233 în Lituania, 1941 în
Polonia, 49 în România și 36 în Ucraina).
Conform specialiștilor, între virusul pestei porcine africane şi virusul pestei
porcine clasice nu există înrudiri antigenice. Porcii imunizaţi faţă de virusul pestei
porcine clasice nu devin rezistenţi la infecţia cu virusul pestei porcine africane. Absenţa relaţiilor antigenice între cele două virusuri stă la baza metodelor de diagnostic de laborator specifice pentru pesta porcină africană.
Uniunea Europeană dispune de următoarele instrumente pentru controlul
PPA: (1) legislație veterinară complet armonizată a UE; (2) directiva specifică privind controlul PPA (3) planuri de urgență pentru PPA; (4) regionalizare PPA; (5)
laborator de referință pentru PPA al UE - manual de diagnostic; (6) cofinanțarea de
către UE a măsurilor de urgență și a programelor de eradicare; (7) obligativitatea
auditurilor și analizelor de sănătate și alimente FVO; (8) echipa comunitară de urgență veterinară – CVET; (9) formare mai bună pentru alimente mai sigure – BTSF;
(10) Consultanță științifică - avize științifice ale EFSA; (11) Cooperare internațională - GF-TADS OIE / FAO; (12) proiecte de cercetare ale UE - RTD – AGRI.
Cofinanțează următoarele măsuri de sprijin: Eșantionarea (animale domestice
și sălbatice); testarea; compensarea; sacrificarea; curățarea și dezinfecția; alte măsuri justificate în mod corespunzător (diferite în fiecare stat membru). Începând cu
sfârșitul anului 2015 a finanțat și vânătoare selectivă de mistreț de sex feminine,
iar din 2016 finanțeazî și colectarea carcaselor de mistreți.
Pentru a putea primi confinanțarea pentru pestă porcină africană fiecare stat
membru trebuie să aplice și să finanțeze toate măsurile specifice ale UE privind
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această zoonoză, iar în urma auditării, monitorizării și evaluării UE va rambursa
efortul financiar statului membru numai dacă a respectat întocmai toate instrucțiunile necesare eradicării focarelor.
Pesta porcină africană în România
Conform Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
pesta porcină africană nu a mai fost niciodată confirmată în România până în
iunie 2017 (primul focar fiind în judeţul Satu Mare), epizootiile precedente fiind
de pestă porcină clasică, cunoscută şi ca „holera porcului”, care există în Europa
de secole.
Ultima mare epizootie de pestă porcină clasică a avut loc în 1984, iar de atunci
s-au mai înregistrat cel puţin zece valuri de molimă care au afectat diverse zone ale
ţării. Însă proporţiile din 1984, când se pare că au murit peste 1 milion de porci,
n-au mai fost atinse. Informaţiile despre ceea ce s-a întâmplat atunci sunt destul
de puţine. Refacerea efectivelor de porci şi creşterea producţiei de carne s-a realizat
numai în 1986. Un efect pozitiv al apocalipsei porcine din 1984 a fost însă acela că
vaccinul contra pestei clasice a fost regândit de cercetătorii români (era fabricat
după o reţetă veche de aproape un deceniu, deşi virusul suferise mutaţii noi), iar
vaccinările s-au făcut cu mult mai multă responsabilitate, veterinarii fiind obligaţi
şi să folosească ace sterilizate pentru fiecare animal în parte.
În perioada 2007-2014 datorită focarelor de pesta porcină clasică semnalate și
în ferme comerciale România a avut interdicție la export pentru carnea de porc pe
Uniunea Europeană.
Începând cu 1 ianuarie 2014, în urma îndeplinirii condițiilor o unitate de procesare a cărnii de porc a primit autorizatie de export carne în Uniunea Europeană.
Pe baza Directivei 92/119/EEC din 17 decembrie 1992 care reglementeaza introducerea masurilor generale pentru controlul bolilor la animale a fost elaborata
Directiva 2002/60/EC din 27 iunie 2002 care reglementează stabilirea unor dispoziții specifice privind controlul pestei porcine africane și de modificare a Directivei
92/119 / CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană.
Pesta porcină africană a pătruns în România prin intermediul porcilor mistreți. Modalitățile de transmitere sunt: mistreți vii sau morți infectați, materiale
contaminate din timpul vânătorii, deșeuri menajere, resturi alimentare provenite
de la porci sau mistreți infectați; căpușele sunt surse de infecție în Africa, contactul
direct între un animal infectat și unul sănătos, ustensilele folosite în fermă care
sunt contaminate cu virus (utilaje, cisme, lopeți, furci etc).
Din iulie 2017 până la 15 noiembrie 2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a confirmat aproape 1192 de
cazuri de pestă porcină africană în 287 de localități din 18 județe, dintre care 16
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în exploatații comerciale și 167 cazuri de mistreți. Până în prezent, aproximativ
360.800 de porci au fost sacrificați în conformitate cu măsurile de combatere a bolii
și de eradicare, dintre care 80% erau din ferme comerciale. Prin aplicarea eficentă a
măsurilor de combatere a pestei porcine africane au fost stinse până la această dată
5 focare în judetul Satu Mare, iar unitatea de procesare a cărnii aparținând societății S.C. Carniprod SRL și-a reluat activitatea, în data de 14.08.2018.
Mișcările animalelor au fost restricționate conform reglementărilor, ceea ce a
generat îngrijorări suplimentare pentru fermieri, temându-se de un risc potențial
de interdicție la export sau de control suplimentar, operatorii de piață substituie
din ce în ce mai mult carnea de porc intern cu materii prime importate.
Tabelul 3: Raportările ANSVSA către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor
Nr Data noticrt. ficării

Motivul notificării

Manifestarea bolii

Nr.
Data la care a fost refocare zolvată epidemia

1

31/07/2017

A apărut pentru
prima dată în țară

2

12/01/2018

Revenire

Boală clinică

26

Epidemia continuă

3

13/06/2018

Prima apariție

Boală clinică

645

Epidemia continuă

4

03/07/2018

Prima apariție

Boală clinică

107

Epidemia continuă

5

05/07/2018

Prima apariție

Boală clinică

79

Epidemia continuă

6

09/07/2018

Prima apariție

Boală clinică

28

Epidemia continuă

2

20/11/2017

7

25/07/2018

Prima apariție

Boală clinică

271

Epidemia continuă

8

25/07/2018

Prima apariție

Boală clinică

3

Epidemia continuă

9

31/07/2018

Prima apariție

Boală clinică

17

Epidemia continuă

10

17/09/2018

Revenire

Boală clinică

1

Epidemia continuă

11

18/10/2018

Prima apariție

Boală clinică

8

Epidemia continuă

12

24/10/2018

Prima apariție

Boală clinică

3

Epidemia continuă

13

29/10/2018

Prima apariție

Boală clinică

1

Epidemia continuă

14

02/11/2018

Prima apariție

Boală clinică

1

Epidemia continuă

15

05/11/2018

Prima apariție

Boală clinică

1

Epidemia continuă

1193
Sursa: Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA)
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports

România a raportat implementarea prevederilelor Directivei UE 2002/60 privind controlul pestei porcinăe africane. În ciuda acestor măsuri, situația s-a înrăutățit în vara, de la mai puțin de 200 de cazuri raportate în iulie 2018, până la 574 de
cazuri în august și de 885 în septembrie 2018. Până în prezent, autoritățile guver-
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namentale din România au ucis aproape 362.000 de porci, ca parte a măsurilor de
combatere a extinderii bolii, şi reprezintă aproximativ 7% din totalul sacrificărilor
corespunzătoare anului 2017 (4,9 milioane de capete). Crematoriile mobile utilizate pentru eliminarea carcaselor au fost extrem de puține și ineficiente față de
amploarea pierderilor, determinând autoritățile să treacă la îngroparea carcaselor.
Până acum, doar trei procente din carcasele sacrificate au fost incinerate, în timp ce
97% au fost îngropate, ceea ce a determinat îngrijorări în rândul grupurilor societății civile cu privire la posibilele efecte asupra mediului.
O companie integrată pe verticală din regiunea sud-estul a României a reușit să își reia activitatea fabricii de porcesare a preparatelor din carne de porc la 8
săptămâni după ce virusul pestei porcine africane a fost detectat propriile fermele
de creștere a porcilor. Compania cumpără carcase din porci sacrificați în alte state
membre din UE pentru a evita infectarea unității de procesare. Fermele proprii care
au furnizat anterior porci au fost închise.
Numărul de cazuri de pesta porcină africană confirmate și viteza de răspândire a virusului au pus presiuni semnificative asupra funcționarilor guvernamentali. Unele părți interesate au criticat în mod public autoritățile locale și regionale pentru lacune în coordonare activității de eradicare a pestei porcine africane.
Încrederea în oficialii guvernamentali a comunitățile rurale a fost, de asemenea,
o problemă, deoarece unii oameni au interzis accesul acestora la efectivele de
porci sau au sacrificat porcii înainte de venirea medicilor veterinari. De atunci,
campaniile de sensibilizare a opiniei publice privind cerințele d e biosecuritate
s-au intensificat.

Graficul 5. Numărul de cazuri de focare și porci sacrificați ca urmare a incidenței pestei
porcine africane
Sursa: Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România;
Notă: cifre cumulate
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Graficul 6. Compensațiile financiare aferente perioadei 1 iulie-1 decembrie 2018
Sursa: ANSVSA

Impactul pestei porcine africane asupra animalelor vii și a cărnii de porc
Efectivele de porci se preconizează că vor scădea față de nivelul înregistrat în 2017,
deoarece creșterea lor în gospodăriile populației s-a redus iar fermierii sunt mai
precauți în privința creșterii porcinelor. La mijlocul anului 2018, prețurile animalelor în viu au scăzut, deoarece multe gospodării individuale au început să-și vândă
porcii datorită temerilor de infectare cu pesta porcină africană. Datele indică faptul
că prețurile animalelor în viu în septembrie 2018 pentru operatorii comerciali au
fost cu 17% mai mici decât prețurile înregistrate în septembrie 2017. În ciuda vânzărilor actuale, prețurile animalelor în viu ar trebui să își revină pe termen lung, deoarece eliminarea restricțiilor de circulație și aprovizionarea vor stimula importul
de animale vii și carne de porc. În același timp, fermele comerciale situate în zonele
fără riscuri rămân angajate în planurile lor de investiții, astfel încât creșterile din
celelalte regiuni geografice vor atenua impactul negativ asupra pieței datorită măsurilor veterinare restrictive implementate în zonele afectate.
De la prima detectare a pestei porcine africane, industria carnii de porc din
România și-a exprimat frecvent preocupările cu privire la măsurile luate de guvern.
Într-un efort comun care vizează limitarea virusului, industria carnii de porc a recomandat o serie de măsuri:
– să interzică creșterea porcilor în gospodăriile individuale sau ferme necomerciale;
– să se interzică sacrificarea acestora în spații care nu pot furniza documente
de trasabilitate pentru unitățile de sacrificare;
– să se înregisteze toate porcinele din fermele necomerciale în Registrul național al animalelor;
– să se aprobe o serie de măsuri de interzicere a liberei circulații a porcilor și a
sacrificărilor în zonele cu risc sporit;
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– să se asigure suport financiar guvernamental pentru fermele comerciale din
zonele enumerate în anexa III la Decizia UE 709/2014, astfel încât pierderile economice să poată fi evitate cât mai mult posibil;
– să se sacrifice toți porcii din fermele necomerciale din zona de protecție și
toți porcii crescuți în zone deschise.

Graficul 7. Evoluțiile săptămânale ale prețului porcilor în viu, 2015-2018
Sursa: CCC Europ (Comisia de clasificare a carcaselor)

Liderii din industrie susțin, de asemenea, sacrificarea tuturor porcilor din gospodăriile individuale, crescuți pe o rază mai mică de 10 km față de fermele comerciale.
Impactul asupra porcilor mistreți
Răspândirea focarelor de pestă porcină africană a fost porsibilă prin faptul că nu s-a
respectat un plan unic de eradicare a bolii, aplicându-se metode diferite de la o lună
la alta și de la un județ la altul.
Vânătorii au fost informați despre manifestările și evoluția pestei porcine africane, dar programul slab de supraveghere pasivă a mistreților nu oferă garanția că
pesta porcină africană ar fi depistată într-un stadiu incipient după inoculare. Acest
lucru va întârzia depistarea bolii și, prin urmare, punerea în aplicare a măsurilor de
control, mărind riscul răspândirii ulterioare la porcii domestici, în special în exploatațiile nonprofesionale.
Impactul asupra gospodăriilor individuale
România nu a aplicat înainte de confirmarea focarului de pesta porcină africană
multe dintre măsurile în vederea prevenirii bolii, de exemplu gestionarea populației
de mistreți și biosecuritatea în cadrul exploatațiilor nonprofesionale.
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Numeroasele exploatații nonprofesionale cu un nivel mic de biosecuritate reprezintă punctul cel mai vulnerabil pentru apariția infecției la porcii domestici. În
special, exploatațiile nonprofesionale care au scroafe sunt susceptibile să joace un
rol în răspândirea infecției pe plan local. În cazul în care infecția pătrunde în gospodării individuale, supravegherea pasivă existentă realizată în cadrul acestora va
depista probabil boala cu promptitudine în acest sector. Autoritățile se vor confrunta cu o provocare în trasarea porcilor și stoparea răspândirii bolii în ipoteza
izbucnirii unui focar din cauza lipsei de evidențe privind gospodăriile individuale și
a existenței unor deplasări neconsemnate (de exemplu, ale purceilor).
Impactul asupra fermelor comerciale
Efectivele de porcine crescute în fermele comerciale la data de 30.06.2017 conform
datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale erau de 1.899.430 capete,
reprezentând 46% din efectivele de porcine din România. Fermele comerciale sunt
reprezentate prin unități cu flux industrial (ferme comerciale mari) ce dețin cca
63% din efective și societăți și asociații private (ferme comerciale mici) ce dețin
37% din efective. Unitățile cu flux integral, conform specialiștilor detin cel mai ridicat sistem de biosecuritate privind limitarea transmiterii bolilor în timp ce în cazul
fermelor comerciale de mici sistemul de biosecuritate privind transmiterea bolilor
nu este unul foarte sigur.
Măsurile bune de biosecuritate și controalele existente în cadrul fermelor
comerciale reduc probabilitatea introducerii și a răspândirii infecției în cadrul
lor. Cu toate acestea, întârzierile continue de la momentul prelevării probelor
până la momentul obținerii rezultatelor de laborator și lipsa unei supravegheri
pasive în cadrul exploatațiilor comerciale industriale sunt susceptibile să întârzie
depistarea timpurie a PPA la porcii și vor crește riscul răspândirii infecției și în
acest sector.
Totuși fermele comerciale mari chiar dacă nu sunt afectate direct de PPA, datorită sistemului performant de biosecuritate, sunt afectate indirect datorită interdicției de mișcare a animalelor care se activează dacă în apropierea fermei există
focare de infecție cu pestă porcină. În acest caz s-a aflat o fermă de reproducție
pentru porci din județul Călărași care nu a putut livra animale din ferma timp de 56
de zile, ceea ce a condus la sistarea însâmânțărilor artificiale, sacrificări de animale
datorită spațiului limitat de creștere. Toate aceste pierderi au fost suportate de
proprietar pentru că aceste despăgubiri nu sunt eligibile din fonduri europene, iar
fonduri naționale nu au fost alocate, deşi legislația europeană permite acest lucru.
Totuși dacă PPA va fi depistată în fermele comerciale mari, autoritățile se vor
confrunta cu probleme în depopulării rapide a acestora, din cauza capacităților limitate de incinerare și de eliminare a animalelor infectate.
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Pentru a estima pierderile din fermele comerciale am folosit ca model raportul
FAO privind impactul economic al PPA asupra fermelor din Ucraina (FAO 2016).
Am extrapolat pierderile medii înregistrate în Ucraina în fermele de 1000 de capete
de porci, în iulie 2015. Pierderile totale estimate pentru o fermă de 1000 de capete
vor fi de 715000 lei. Astfel constatăm că, ce-a mai mare pierdere este cea ocazionată de sacrificarea animalelor - 70%, cheltuială eligibilă pentru cofinanțare UE,
care impreună cu serviciile de incinerare/sacrificare și dezinfecție, se ridică la 80%
din totalul pierderilor înregistrate la nivelul fermei. Pierderile de profitabilitate a
fermei reprezintă 12%, iar pierderile la siloz sunt estimate la 8%.
Tabelul 4: România – estimarea pierderilor la nivelul unei ferme de 1000 capete
Total USD1

USD/cap
de animal

Ron/cap de
animal2

Valuarea porcilor incinerați/sacrificați

113000

113.0

502

Servicii de incinerare/sacrificare dezinfecție

16500

16.5

73

Pierderi la siloz

12000

12.0

53

Pierderi de pofitabilitate la fermei

19500

19.5

87

Pierdei totale

161000
161.0
Sursa: raport FAO 2016; calculații proprii pe baza cursului BNR
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Estimarea pierderilor economice totale la nivelul fermelor comerciale se ridică
la 44,4 milioane de euro, iar în cazul gospodăriilor individuale, la cca 9 milioane de
euro.
La fermele comerciale cu un sistem de biosecuritate eficient PPA a rămas „la
poarta fermei”, totuși acestea s-au confruntat cu pierderi indirecte datorită interzicerii circulației animalelor prin zona în care s-a detectat PPA. În funcție de durata
menținerii interdicției, pierderile sunt mai mici sau mai mari, iar aceste pierderi
sunt suportate de către proprietarii fermelor. Există posibilitatea ca la solicitarea
Statului Membru aceste ferme să fie despăgubite, dacă autoritățile întreprind demersurile necesare.
Tabelul 5: Estimarea pierderilor totale datorate PPA la fermelor (mii euro)
ferme comerciale

gospodării total pierderi

Nr. animale

288640

72160

360800

Număr ferme

16

7849

7865

Valuarea porcilor incinerați/sacrificați

31250

7787

39036

Servicii de incinerare/sacrificare dezinfecție

4563

1137

5700
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ferme comerciale

gospodării total pierderi

Pierderi la siloz

3319

3319

Pierderi de pofitabilitate la fermei

5393

5393

Pierdei totale

44524
8924
Sursa: calculații propria pe baza datelor FAO, raport Ucraina

53448

Impactul asupra comerțului
România a implementat legislația UE de regionalizare conform Deciziei UE
709/2014 ca mijloc de control al pestei porcine africane. Restricțiile aplicate ar putea afecta negativ balanța comercială a României pentru purcei vii și carnea de porc.
Multe ferme mari de porcine și unități de sacrificare s-au reorientat către alți furnizori din UE sau către furnizori interni din zonele libere de pesta porcină africană.
Unitațile de procesare a cărnii de porc se tem că, chiar dacă porcii la momentul
cumpărării erau sănătoși, produsele pot deveni neeligibile pentru a fi exportate pe
alte piețe ale UE dacă virusul este detectat la o fermă furnizoare.
În primele șase luni ale anului 2018, România a importat aproximativ cu 18%
mai mult carne de porc, față de perioada corespunzătoare a anului anterior.
Tabelul 6: Importul românesc de carne de porc, în echivalent carcasă, tone
2014

2015

2016

2017

06/2017 06/2018

Schimbări %
06/2018 la
06/2017

Total
import

174801

199662

206517

245098

101380

119816

18.2

Germania

59863

65982

54068

68923

29219

32640

11.7

Spainia

18291

25966

43383

48737

21040

27891

32.6

Ungaria

29241

33024

32636

36783

15432

18578

20.4

Olanda

18984

22286

20538

25013

9087

10778

18.6

Polonia

11687

14705

14745

22076

8213

10166

23.8

Denemarca 6707

8886

6455

9899

4011

4744

18.3

Italia

4168

4093

8951

7508

4018

3416

-15.0

Belgia

8829

9029

5985

7364

1818

3174

74.6

Austria

7306

5763

7571

6393

3178

3058

-3.8

Franța

6108

4725

4508

3918

1581

1677

6.1

Estonia

650

1623

2895

2750

1365

703

-48.5

Sursa: Global Trade Atlas
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De la mijlocul anului 2017, după ce România a detectat și a anunțat prezența
virusului pesta porcină africană, a pierdut accesul la export pentru carnea de porc
pe piață chinezească. Deși România continuă să vândă carne de porc în UE, cantitățile au scăzut în special în Marea Britanie, Bulgaria, Olanda și Spania. Această
reducere poate fi explicată prin scăderea ofertei interne și reticența comercianților
din aceste țări de a cumăra carne de porc cu origine România. În primul semestru al
anului 2018, exporturile de carne de porc au scăzut cu 41%, comparativ cu aceeași
perioadă din 2017.
Tabelul 7: Exportul românesc de carne de porc în echivalent carcasă, tone
2014

2015

2016

2017

06/2017 06/2018

Schimbări %
06/2018 la
06/2017

Total export

24004

24001

36131

38898

22909

13448

-41.3

China

676

1119

9378

8494

7698

197

-97.4

Bulgaria

4544

3301

5200

7326

4051

2313

-42.9

Spain

1027

2723

3710

3682

1980

1585

-19.9

Grecia

2109

2334

2066

3555

1594

1489

-6.6

Ungaria

4821

3266

4365

2815

1303

1786

37.1

Italia

1530

859

1375

1696

823

839

2.0

Marea Britanie 510

652

1337

1547

990

461

-53.5

Moldova

146

465

671

1484

668

591

-11.5

Olanda

1324

2068

1707

1407

630

434

-31.0

Germania

552

904

1278

953

561

399

-28.8

Belgia

137

85

117
895
321
Sursa: Global Trade Atlas

508

58.3

Pesta porcină africană frânează dezvoltarea secoturlui cărnii de porc în România, investitorii sunt mai precauți să înceapă o afacere nouă în ferme de reproducție
și creștere a porcilor, sau să o extindă pe cea existentă, în schimb înfloresc afacerile
din domeniul comperțului privind importul de carne de porc destinată consumului
proaspăt și prelucrării. Un lucru pozitiv îl reprezintă restrângerea creșterii porcilor
în gospodăriile individuale.
Concluzii
România nu a aplicat înainte de confirmarea focarului de pesta porcină africană
multe dintre măsurile în vederea prevenirii bolii, de exemplu gestionarea populației
de mistreți și biosecuritatea în cadrul exploatațiilor nonprofesionale.
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Răspândirea focarelor de pestă porcină africană a fost porsibilă prin faptul că
nu s-a respectat un plan unic de eradicare a bolii, aplicându-se metode diferite de la
o lună la alta și de la un județ la altul.
Deși vânătorii au cunoștință de pesta porcină africană, programul slab de supraveghere pasivă a mistreților nu oferă garanția că pesta porcină africană ar fi
depistată într-un stadiu incipient după introducerea sa. Acest lucru va întârzia
depistarea bolii și, prin urmare, punerea în aplicare a măsurilor de control, mărind
riscul răspândirii ulterioare la porcii domestici, în special în exploatațiile nonprofesionale.
Numeroasele exploatații nonprofesionale cu un nivel mic de biosecuritate reprezintă punctul cel mai vulnerabil pentru apariția infecției la porcii domestici. În
special, exploatațiile nonprofesionale care au scroafe sunt susceptibile să joace un
rol în răspândirea infecției pe plan local. În cazul în care infecția pătrunde în gospodării individuale, supravegherea pasivă existentă realizată în cadrul acestora va
depista probabil boala cu promptitudine în acest sector. Autoritățile se vor confrunta cu o provocare în trasarea porcilor și stoparea răspândirii bolii în ipoteza
izbucnirii unui focar din cauza lipsei de evidențe privind gospodăriile individuale și
a existenței unor deplasări neconsemnate (de exemplu, ale purceilor).
Oportunităţi
Măsurile bune de biosecuritate și controalele existente în cadrul fermelor comerciale reduc probabilitatea introducerii și a răspândirii infecției în cadrul lor.
Constrângeri
Cu toate acestea, întârzierile continue în timpul de obținere al rezultatelor de
laborator și lipsa unei supravegheri pasive în cadrul exploatațiilor comerciale industriale sunt susceptibile să întârzie depistarea timpurie la porcii domestici și vor
crește riscul răspândirii infecției în acest sector.
În cazul exploatațiilor comerciale industriale, autoritățile se vor confrunta cu
probleme în depopularea rapidă a acestora, din cauza capacităților limitate de ucidere și de eliminare.

SCHIMBĂRI CLIMATICE și AGROMETEOROLOGIE
Provocările schimbărilor climatice
pe toate dimensiunile agriculturii și alimentației1

Conform celui mai recent raport de evaluare al Grupului Interguvernamental asupra Schimbării Climatice (IPCC2), publicat în 2014, nivelurile emisiilor antropogenice de gaze cu efect de seră (GHG) sunt acum la cel mai înalt nivel din istorie
(Porter et al., 2014). Producţia agricolă şi efectele sale asupra uzului pământului sunt surse majore ale acestor emisii. Crearea de drumuri sustenabile ecologic
pentru dezvoltarea agricolă are, astfel, un rol central în atenuarea schimbărilor
climatice.
Impactul schimbărilor climatice este aşteptat să fie cel mai pronunţat în ţările cu venituri mici spre medii, unde milioane de oameni depind de agricultură
şi sunt vulnerabili în faţa lipsei de securitate alimentară. În 2015, liderii globali
au recunoscut explicit nevoia de a răspunde acestei ameninţări. Au negociat, sub
stindardul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice
(UNFCCC), Acordul de la Paris asupra schimbării climatice, acord ce recunoaşte
‘prioritatea fundamentală de asigurare a securităţii alimentare şi stopării foametei, şi vulnerabilităţile particulare ale sistemelor de producţie alimentară în faţa
efectelor adverse ale schimbărilor climatice’ (UNFCCC, 2015).
Sectoarele de producţie alimentară şi agricolă contribuie substanţial
la producţia de gaze cu efect de seră, dar opţiuni de atenuare există.
În ultimii 50 de ani, emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) rezultând din ‘Agricultură, Silvicultură şi alte uzuri ale pământului’ (AFOLU) aproape s-au dublat,
iar proiecţiile sugerează o creştere ulterioară până în 2050 (Tubiello et al., 2014).
În 2010, emisiile din sectorul AFOLU au fost la nivelul estimat de 10,6 gigatone
(Gt) echivalent dioxid de carbon, şi au fost provocate în mare de uzul pământuCapitol din publicaţia FAO The future of food and agriculture · Trends and challenges http://www.
fao.org/3/a-i6583e.pdf
2
Nota traducătorului - Intergovernmental Panel on Climate Change
1
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lui, producţia şeptelului, precum şi managementul solului şi nutrienţilor (Figura
4.1). Sectorul produce, estimativ, 21% din totalul de emisii de GHG la nivel global
(FAO, 2016e, Fig. 2). Însă pădurile atenuează schimbarea climatică prin înlăturarea GHG din atmosferă prin creşterea biomasei. Contribuţia medie a pădurilor în
sechestrarea carbonului a fost în jurul a 2 Gt per an de la începutul secolului. Asta
sugerează că producţia netă de emisii din AFOLU este puţin peste 8 Gt (Figurile
4.1 şi 4.2).
Agricultura contribuie la cea mai mare parte a emisiilor globale de metan şi
protoxid de azot. Mare parte din emisiile sale de metan sunt produse de fermentarea enterică în timpul proceselor digestive ale animalelor rumegătoare şi de
cultivarea orezului. Emisiile de protoxid de azot provin, în mare parte, din aplicarea de fertilizatori bazaţi pe nitrogen şi managementul îngrăşămintelor animale.
Extragerea de GHG-uri de către păduri a scăzut de la 2,8 Gt anual în anii ‘90 până
la un nivel estimat de 1,8 Gt în 2014 (FAO, 2016e, p.38). Declinul se crede că are
legătură cu variabilitatea mărită a compoziţiei climatice şi atmosferice. Un studiu din 2016 asupra dinamicii biomasei în pădurea amazoniană într-o perioadă
de trei decenii arată că regiunea îşi pierde din capacitatea de sechestra dioxidul
de carbon din cauza unei rate crescute de mortalitate a biomasei (Brienen et al.,
2016).

Figura 1 Emisii de gaze cu efect de seră anuale din sectorul ‘Agricultură, Silvicultură şi
alte uzuri ale pământului’ (AFOLU).
Notă: Clasificarea emisiilor este conform cu FAO, 2016c. „Îngrăşăminte” include „îngrăşăminte
lăsate în păşune”, „managementul îngrăşămintelor” şi „îngrăşăminte aplicate solurilor”; „Ardere”
include „Ardere - reziduuri recoltare”, „Ardere - savană” şi „reziduuri recoltare”.
Sursa: FAO, 2016c (Metadate/emisii - agricultură)
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Figura 2 Emisii de gaze cu efect de seră anuale din toate sectoarele
Notă: „Alte surse” include buncărele internaţionale.
Sursa: FAO, 2016b.

Emisiile produse de uzul energiei în agricultura primară (e.g. benzină pentru
tractoare) nu sunt incluse în clasificarea AFOLU a IPCC. Dacă ar fi luate în seamă,
emisiile sectorului cresc cu încă 0,9 Gt (FAO, 2016c). Dacă emisiile GHG rezultate
din uzul energiei în procesarea, comerţul şi consumul alimentar (aproximativ 3,4
Gt) ar fi luate în considerare, totalul net de emisii GHG din sectoarele de alimentaţie şi agricultură ar ajunge la 12,3 Gt, sau în jur de 26% din totalul de emisii GHG
(FAO, 2011).
Atenuarea schimbărilor climatice în agricultură implică o reprofilare a practicilor agricole pentru a mări producţia alimentară în moduri ce sunt mai puţin
intensive din punct de vedere al GHG-urilor, i.e. produc mai puţine emisii GHG per
unitate alimentară. Multe astfel de practici există - spre exemplu, îmbunătăţirea
hranei bovinelor pentru a produce mai puţine emisii via fermentaţie enterică, şi
intensificarea producţiei pentru a putea produce o cantitate alimentară mai mare
din mai puţine animale. Udarea şi uscarea alternativă este o practică ce reduce consumul de apă în cultivarea orezului cu 15-25% fără să afecteze randamentul producţiei şi micşorează emisiile de metan cu 30-70% (FAO, 2013b).
În al cincilea raport de evaluare al IPCC, un întreg capitol a fost dedicat securităţii alimentare şi sistemelor de producţie alimentară, în timp ce în raportul
anterior au fost incluse într-un capitol despre „produse alimentare, forestiere şi din
fibre”. Asta este o indicaţie clară a recunoaşterii crescânde a importanţei agriculturii în eforturile globale de a răspunde schimbărilor climatice.3
Capitole din al cincilea raport de evaluare al IPCC sunt dedicate şi resurselor de apă dulce,
sistemele acvatice terestre şi de interior, sistemele oceanice şi de coastă, Reducerea vulnerabilităţilor
şi îmbunătăţirea rezilienţei şi adaptabilităţii acestor ecosisteme va avea beneficii pentru securitatea
alimentară şi mijloacele de trai rural.
3
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Schimbarea climatică va afecta fiecare aspect
al producţiei alimentare
În cea mai nouă evaluare, IPCC a declarat cu mare încredere că în ţările cu latitudine joasă producţia de culturi va fi „în mod consecvent şi negativ afectată de
schimbarea climatică”. În latitudinile nordice, impactul asupra producţiei este mai
neclar; este posibil să existe consecinţe negative sau pozitive (Porter et al., 2014).
Variabilitatea în creştere a precipitaţiilor şi frecvenţa ridicată a secetelor şi inundaţiilor probabil vor reduce recoltele în general. Deşi temperaturile mai înalte pot
îmbunătăţi creşterea culturilor, studiile au documentat un declin semnificativ al
producţiei culturilor atunci când temperaturile pe timp de zi exced un anumit nivel
specific culturii (FAO, 2016e). Raportul de evaluare IPCC a afirmat cu nivel mediu
de încredere că schimbarea climatică va mări variabilitatea interanuală a producţiei recoltelor în multe regiuni. Uzul de modele climatice împreună cu modelele de
culturi contribuie cu noi discernăminte cu privire la posibilul impact al schimbării
climatice asupra recoltelor. Pentru cerealele principale, producţiile proiectate, din
pricina schimbării climatice în diferite modele reprezentative de concentraţie, arată creşteri şi descreşteri semnificative regional dar în mare niveluri mai joase global
(FAO, 2016e).
O meta-analiză a 1090 de studii asupra recoltelor (în principal grâu, porumb,
orez şi soia) în condiţii diferite de schimbare climatică indică faptul că pe termen
lung schimbarea climatică poate afecta semnificativ recoltele (Figura 4.3). Analiza
aprofundată a FAO a relevat tipare relativ distincte pentru ţările cu venituri joase
şi medii din zone tropicale şi cele cu venituri înalte din zone temperate. Pentru cele
dintâi, cele mai multe estimări privind impactul asupra productivităţii recoltelor
sunt negative, ponderea estimărilor negative crescând odată cu distanţa în viitor
proiectată de studiu. Comparativ cu aceste rezultate, estimările pentru ţările cu
venituri mari a aratăt o mai mare pondere de schimbări potenţial pozitive (FAO,
2016e).
Totuşi, lacune semnificative ale cunoştinţelor încă există în ceea ce priveşte
impactul schimbării climatice. Cercetările viitoare trebuie să aibă mai mare atenţie,
spre exemplu, către variabilitatea productivităţii în ceea ce priveşte cantitatea şi
calitatea producţiei alimentare. Investigaţii mai rafinate în ceea ce priveşte impactul schimbării climatice în agricultură, prin schimbări de temperatură, precipitaţii, umiditate şi alţi factori din diferite scenarii de climă, ar putea fi facilitate prin
lansarea unei noi versiuni a sistemului FAO-IIASA Zone Agro-Ecologice Globale ce
dezvoltă evaluară asupra potenţialului resurselor agricole şi naturale globale.4
Temperaturile mai ridicate şi sursele mai puţin sigure de apă vor crea dificultăţi severe pentru micii crescători de animale, în special în ecosistemele aride şi
4

Pentru mai multe informaţii, vezi IIASA, 2015.
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semi-aride de păşunat şi fâneaţă de la latitudinile joase (Hoffman and Vogel, 2008).
Căldura şi insuficienţa apei vor avea un impact direct asupra sănătăţii animalelor şi
vor reduce de asemenea calitatea şi oferta hranei şi nutreţului (FAO, 2009). Există
dovezi că încălzirea globală a afectat deja distribuţia anumitor specii de peşti de
mare, speciile de apă caldă deplasându-se către poli (FAO, 2013a). Un exerciţiu de
model a proiectat că potenţialul de prindere în ţările tropicale ar putea scădea cu
40%, în timp ce în apele de latitudini înalte potenţialul ar putea creşte între 30 şi
70 de procente (Cheung et al., 2009). Schimbările de temperatură şi precipitaţii vor
provoca de asemenea schimbări în distribuţia speciilor de peşti de apă dulce.
Raportul IPCC a arătat cu încredere mare că în regiunile de latitudine joasă
creşterile de temperatură de 3°C va provoca extincţia locală a anumitor specii de
peşte ce se află la marginea distribuţiei lor. Atât încălzirea atmosferică graduală cât
şi schimbările fizice asociate (temperatura la suprafaţa mării, circulaţia oceanelor,
sistemele de valuri şi furtuni), şi schimbările chimice (nivelul de salinitate, concentraţia de oxigen şi acidifierea), au impact asupra mediilor acvatice (IPCC, 2013).
Creşterea nivelului oceanelor ameninţă producţia de acvacultură costală în deltele fluviale şi în estuare. Nivelurile mai înalte de dioxid de carbon în atmosferă fac
oceanele mai acide, reducând abilitatea speciilor importante de acvacultură (de ex.
midii, moluşte, stridii) de a forma şi menţine scoici şi încetinesc sau chiar previn
creşterea de recife de coral ce oferă un habitat important pentru peşti (IGBP, IOC
şi SCOR, 2013). Aceste schimbări pot avea impact major asupra micilor pescari ce
folosesc metode tradiţionale, cu impact ulterior asupra securităţii alimentare. Mai
mult decât atât, evenimentele de vreme severă şi creştere nivelului mării va afecta
infrastructura piscicolă, precum porturile şi flotele, crescând şi mai mult costul pescuitului, procesării şi distribuţiei (OECD şi FAO, 2016).
Prognozele curente ale schimbărilor în distribuţia şi productivitatea speciilor
de peşte marin şi a comunităţilor sunt, în mod tipic, la scară globală sau regională. Mărirea rezoluţiei pentru a permite prognoze de impact la scara ecosistemului
naţional sau local ar oferi informaţii valoroase guvernelor şi factorilor de decizie.
Le-ar permite să se pregătească mai eficient pentru impacturile aşteptate asupra
producţiei şi securităţii alimentare (FAO, 2016a).5 IPCC a prognozat că încălzirea
globală între 1 şi 2°C va avea un impact moderat asupra biodiversităţii planetei
5
Schimbările în disponibilitatea resurselor vor obliga comunităţile vulnerabile să îşi adapteze
modelele de consum pe noile specii acvatice pentru a înlocui speciile comerciale pe măsură ce acestea
se mută în ape mai adânci şi reci, mai departe de platourile continentale şi către latitudinile nordice.
Comunităţile pescăreşti şi pescarii de scară mică sunt sub risc deosebit, din pricina pericolului asociat
pescuitului oceanic provocat de episoade de vreme severă şi caracterul inadecvat al vaselor artizanale.
Pe măsură ce nivelul mării creşte, Statele Insulare Mici în Dezvoltare (SIDS) sunt puse în faţa realităţii micşorării coastelor şi Zonelor Economice Exclusive, epuizând şi mai mult resursele la disponibilitatea lor. Producătorii din acvacultură au o mai mare incidenţă de boală provocată de schimbare
climatică, precum şi riscul ca stocurile lor să scape din heleştee în timpul episoadelor de vreme severă.
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Figura 3 Schimbări proiectate în productivitatea recoltelor datorită schimbării climatice
Sursa: Porter et al., 2014, p. 504

(Porter et al., 2014). Pentru ecosistemele agricole, există dovezi că anumite specii
de culturi şi varietăţi crescute în mod curent în anumite zone s-ar putea să nu se
adapteze suficient de repede cu schimbările. Pentru că diferite specii reacţionează
diferit, interacţiunile complexe dintre specii vor fi perturbate, afectând potenţial
serviciile ecosistemului precum polenizarea şi controlul dăunătorilor de către prădătorii naturali. Dăunătorii şi bolile plantelor şi animalelor se pot răspândi în zone
unde nu se întâlneau înainte, însă există lacune de cunoaştere importante în acest
domeniu (Porter et. al., 2014). Schimbarea climatică va contribui, de asemenea, la
problemele de termen lung ale mediului, precum epuizarea pânzei freatice şi degradarea solului, lucru ce va afecta sistemele de producţie alimentară şi agricolă.
Fără eforturi de adaptare la schimbarea climatică, insecuritatea
alimentară probabil va creşte substanţial
În raportul din 2014, IPCC a examinat mai multe modele ce estimau impactul
schimbării climatice asupra malnutriţiei şi a conchis cu un grad ridicat de încredere că schimbarea climatică va avea un ‘impact substanţial negativ’ asupra disponibilităţii calorice per capita, malnutriţiei infantile, şi mortalităţii infantile legată
de malnutriţie în ţările cu venituri mici şi medii (Porter et. al., 2014). În raportul
anterior, IPCC a conchis cu un grad ridicat de încredere că creşterea în frecvenţa şi
severitatea evenimentelor climatice extreme, precum canicula, seceta, inundaţiile,
furtunile tropicale şi focurilor de pădure, va avea consecinţe mai mari asupra producţiei agricole şi lipsei de securitate alimentară decât temperaturile mai mari şi un
caracter mai neregulat al precipitaţiilor (IPCC, 2007).
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Impactul schimbării climatice asupra securităţii globale alimentare va avea legătură nu numai cu aprovizionarea alimentară, dar şi cu calitatea alimentară, accesul şi utilizarea hranei, şi stabilitatea securităţii alimentare. Schimbarea climatică
poate afecta proprietăţile nutriţionale ale anumitor culturi. Cercetările au descoperit că în condiţiile unui nivel ridicat de dioxid de carbon, concentraţiile minerale din
anumite culturi (de ex. grâu, orez şi soia) pot fi cu până la 8% mai scăzute. Concentraţiile de proteine pot, de asemenea, să fie mai joase, în timp ce carbohidraţii sunt
măriţi (FAO, 2015). Schimbarea climatică va conduce, conform aşteptărilor, şi la o
incidenţă mai mare a bolilor, în special cele transmisibile prin apă, precum diareea,
ce contribuie la subminarea abilităţii corpului de a utiliza nutriţia din mâncare.
Temperaturile mai mari şi precipitaţiile mai mici vor micşora disponibilitatea apei
curate în multe zone, compromiţând igiena şi facilitând răspândirea de patogeni
prin apă. O evaluare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) estimează că în
viitor (2030-2050) schimbarea climatică va provoca 48,000 de morţi adiţionale per
an din cauza diareei (WHO, 2015).
IPCC a concluzionat cu nivel mediu de încredere că schimbările prognozate în
temperaturi şi precipitaţii vor contribui la o creştere în preţurile globale alimentare până în 2050 (Porter et al., 2014). Preţurile alimentare mai mari pot reduce
accesul la hrană persoanelor vulnerabile. Au existat mai multe perioade de creşteri
rapide de preţ la hrană şi cereale după extreme climatice în regiuni producătoare
heie. Datorită impactului potenţial asupra producţiei, schimbarea climatică poate
de asemenea reduce câştigurile producătorilor practicanţi de agricultură la scară
mică sau de subzistenţă, ameninţând şi mai mult abilitatea lor de a obţine hrană.
Adoptarea de practici sustenabile de către micii producători va fi crucială
în eforturile de adaptare la schimbarea climatică
IPCC are încredere medie că adaptarea agricolă poate îmbunătăţi productivitatea
recoltelor cu un echivalent de la 15 la 18 procente. Totuşi, eficacitatea adaptării
depinde de context. Condiţiile sociale şi de mediu specifice vor influenţa alegerea
micilor producători cu privire la modul de adaptare. Este important de notat că
măsurile curente de adaptare pentru creşterea productivităţii recoltelor pot avea
diferite impacte pe măsură ce clima se schimbă. Spre exemplu, aplicarea de îngrăşământ mineral poate genera productivitate mai mare în condiţii climatice obişnuite,
însa pot aduce productivitate redusă când precipitaţiile sunt foarte variabile sau
întârziate. În mod similar, rotaţia culturilor poate rezulta în productivitate redusă
în condiţii climatice obişnuite, însă poate da productivitate sporită când există variabilitate mare în precipitaţii (Arslan et al., 2015).
Cercetările viitoare ar trebui să examineze impactul adaptărilor propuse în
condiţiile climatice curente, pentru a separa schimbările de management ce sunt
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benefice în mai multe medii de schimbările de management ce sunt targetate specific pentru schimbarea climatică. Studiile privind adaptarea sistemelor de culturi
de obicei evaluează doar schimbările minore de management agricol în condiţiile
climatice viitoare, dar adaptarea la extreme este crucială. În sistemele de şepteluri,
măsurile de adaptare pot include folosirea de specii mai bine pregătite pentru climatul predominant.
Adoptarea de practici de management sustenabil privind pământul, apa, acvacultura şi silvicultură de către producătorii agricoli de scară mică va fi crucială în eforturile de adaptare la schimbarea climatică, eradicarea sărăciei globale şi
încetarea foamei. Asemenea practici pot rezulta în îmbunătăţiri semnificative ale
productivităţii (FAO, 2016d). Însă, pentru a încuraja adoptarea, îmbunătăţiri vor
fi necesare în infrastructură, extindere, informaţii climatice, accesul la credite, şi
asigurarea socială - condiţii ce sunt la inima dezvoltării rurale (FAO, 2016e). În
multe cazuri fermierii, păstorii şi pescarii sărăci ce nu beneficiază de securitate alimentară nu au bunurile necesare pentru a face schimbări semnificative în metodele
lor de producţie. Depăşirea acestor bariere împotriva adoptării necesită sisteme de
protecţie socială eficace. Asemenea sisteme, ce au fost implementate în mai mult de
100 de ţări, au devenit o unealtă importantă pentru reducerea foamei. Se estimează că au prevenit căderea în sărăcie a 150 de milioane de oameni din înreaga lume
(Fiszbein, Kanbur and Yemtsov, 2014).
Cea mai recentă evaluare IPCC clarifică faptul că schimbarea climatică va
exacerba inegalitatea de gen existentă. Asta va fi realitatea ăn special în comunităţile agricole sărăce unde lipsa de securitate alimentară este deja severă. Fermierii
femei compun mai bine de jumătate din forţa de muncă agricolă în anumite ţări
cu venituri joase şi medii şi, în acel rol, au o contribuţie crucială în managementul
resurselor naturale. Sunt în mod sistematic dezavantajate în comparaţie cu bărbaţii, având mai puţine dotări şi drepturi şi acces mai limitat la informaţii şi servicii.
Responsabilităţile casnice sunt determinate de gen şi ele depun un volum de muncă din ce în ce mai mare datorită migraţiei bărbaţilor (FAO, 2016e). Până acum,
cercetările în schimbarea climatică au pus puţin accent pe înţelegerea strategiilor
adaptive diferenţiate ale bărbaţilor şi femeilor (CGIAR, CCAFS şi FAO, 2011).
Finalmente, pentru a asigura securitatea alimentară, măsurile de adaptare la
schimbarea climatică trebuie să fie aplicată nu numai producţiei alimentare, dar şi
tuturor celorlalte stagii din lanţul de aprovizionare alimentară. Dar, până în acest
moment, nu a fost suficientă cercetare condusă pe impactul schimbării climatice
asupra procesării alimentare, împachetării, transportului, depozitării şi comerţului. Iniţiativele de adaptare trebuie să angajeye mai multe sectoare şi să ia în considerare o gamă largă de opţiuni sistemice şi transformative (Porter et. al., 2014)

Agricultura României și schimbările climatice
Valeriu Tabără, Mihai Nicolescu

România este și trebuie să fie în continuare o țară cu un potențial agricol deosebit.
Când vorbim despre agricultura românească trebuie avute în vedere câteva elemente esențiale:
1. Climatul general caracteristic României – temperat continental, la nivel național.
2. Diversitatea mare de condiții pedoclimatice care generează o mare diversitate de condiții pedoclimatice la nivel de macroregiune.
3. O dinamică mare a schimbărilor climatice și cu precădere a regimului de
temperaturi, în urcare sub aspectul mediei anuale, a regimului de precipitații, în
sensul neuniformității distribuției lor, cu perioade lungi, fără precipitații și care
accentuează fenomenele de secetă pedologică și seceta atmosferică care afectează
creșterea și dezvoltarea plantelor.
Sunt de amintit aici secetele excesive de la sfârșitul verii și din toamnă, care
afectează grav până la compromitere unele culturi precum rapița.
Seceta de toamnă diminuează mult rezerva de apă din sol, funcție de care se
stabilesc elementele cantitative și calitative ale tehnologiilor unor plante de cultură
(porumb, floarea soarelui, soia, sfecla pentru zahar, dar și altele).
Un fenomen pe care-l întâlnim frecvent în România este seceta atmosferică
întâlnită în zonele de stepă și silvostepă, favorabile pentru majoritatea culturilor
agricole, cu consecințe negative atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ. Există ani
când seceta atmosferică intervine în momente de consum maxim de apă și acumularea de materie uscată, când se întrerupe vegetația, accelerând maturitatea plantelor. Fenomenul este întâlnit în câmpia din sudul țării, Dobrogea, sudul Moldovei,
câmpia din vestul țării și chiar în zonele colinare și de podiș ale țării, unde afectează
grav culturile de: porumb, floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr și chiar unele specii
de pomi fructiferi.
4. Condiții pentru realizarea unei producții agricole diversificate, cu accentuate
elemente de individualizare și specificitate a producției. Acest lucru este un mare

VII. CONCEPTE / 809

avantaj în fața țărilor în care condițiile pedoclimatice sunt liniare, uniforme la nivel
național (Italia, Spania, Portugalia, țările nordice etc.).
5. Producția agricolă diversă, realizată la nivel național, permite României ca
indiferent de condiții să-și asigure necesarul de produse agro-alimentare (securitatea alimentară).
6. În condiții de acordare a unei atenții sporite agriculturii și producției
agro-alimentare, România poate deveni un important jucător în domeniu pe piața
europeană și mondială.
Pentru a-și atinge obiectivele din agricultură și domeniul agro-alimentar, România trebuie să-și fixeze clar obiectivele de atins cu termen mediu și lung, așa
cum au toate țările europene și nu numai (a se vedea SUA, Canada, Israel, R.P.
Chineză).
Obiective de atins în agricultură și producția agro-alimentară
Redăm mai jos câteva dintre cele mai importante obiective de atins în agricultură și
producția agro-alimentară:
• Evaluarea urgentă a resurselor naturale de care dispune România și de care
depinde în cea mai mare măsură realizarea obiectivelor agricole și de producție
agro-alimentară în intervalul de timp fixat (2040 sau 2050).
Resursele naturale care stau la baza producției agricole și agro-alimentare românești sunt:
– Solul;
– Apa;
– Resursele genetice vegetale și animale.
I. Solul
Trebuie privit ca un element de patrimoniu național esențial pentru România și
poporul român.
• Evaluarea tipurilor de soluri din România și stabilirea destinației de utilizare.
• Evaluarea însușirilor fizice, hidro-fizice și chimice.
• Starea fizică a solurilor. Elaborarea unui program național de îmbunătățire a
acestor însușiri, cu obiective pe termen lung (procesul de eroziune și efectele sale,
căile de reducere sau stopare a acestui proces distructiv).
• Indici hidro-fizici, evaluarea lor, stabilirea unui program de lungă durată pentru îmbunătățirea lor și conservarea acestora la nivel optim.
• Însușirile chimice, elemente de bază și complementaritate pentru primele
două grupe de indici, care determină nu numai gradul de fertilitate și în consecință
capacitatea de producție ca nivel cantitativ și calitativ, dar și stabilitatea acesteia în
perioade lungi de timp.
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Starea de aprovizionare cu elemente fertilizante a solurilor României este sub
cea care trebuie să susțină producția agricolă la nivel de potențial. Sub nivelul optim, într-o proporție mare se găsesc:
– conținutul în humus;
– conținut scăzut în substanță organică;
– indice de azot (IN);
– raportul C/N necorespunzător;
– conținut scăzut în fosfor mobil;
– conținut scăzut în potasiu mobil;
– dezechilibre între diverse microelemente (Zn, S) cu influență asupra producției și a calității acesteia;
– acidifierea solurilor pe suprafețe mari, cu tendință de extindere și cu consecințe dintre cele mai negative asupra producției agricole.
Pentru fiecare din punctele prezentate mai sus, este nevoie de o strategie pe termen mediu și lung, pentru a aduce limitele de conținut (P2O5) la nivel optim. Aproape
pentru fiecare din indicatorii citați pentru readucerea la nivel optim, este nevoie de
timp (20 – 30 de ani). Măsurile trebuie luate „ieri”, în regim de urgență absolută.
7. Problema deșertificării. Se pune accent pentru că fenomenul este în extindere, ca urmare a mai multor factori, printre care se numără schimbările climatice,
dar și acțiunile antropice.
Este nevoie de o evaluare a factorilor care determină fenomenul de deșertificare și cuantificarea lor precisă pentru a se găsi soluții de contracarare a lor. Și în
acest caz soluțiile se găsesc în urma unor investigații de lungă durată, care trebuie
cuprinse într-un proiect complex de anvergură națională pentru găsirea unor soluții viabile.
• De refăcut și adus la nivel optim de funcționare a rețelei de laboratoare de
pedologie și agrochimie.
• Nevoia de elaborare și susținere a unor programe de monitorizare a stării
multianuale a solurilor din România (10 – 20 de ani) susținute cu finanțări multianuale.
• Dezvoltarea unor programe de corectare a Ph-ului solurilor cu susținere financiară bugetară (este vorba de a menține în funcțiune un bun și cel mai valoros
patrimoniu național).
II. Apa
al doilea factor de care depinde realizarea producției agricole în România. Apa are,
în multe cazuri, rolul decisiv în realizarea producției agricole în România. Este un
factor limitativ în cultivarea unor specii de plante în anumite zone (regiuni) în care
cad cantități reduse de precipitații sau acestea sunt distribuite neuniform ca perioade sau cantități.
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Din păcate, schimbările climatice au afectat semnificativ și regimul de precipitații din țara noastră, cu consecințe negative complexe, cu precădere asupra agriculturii.
Practic, în România în 8 ani din 10 se manifestă (la o scară mai mare sau mai
mică) seceta. În România, lipsa apei (seceta) se constituie ca un factor limitativ al
producției, manifestat prin:
– reducerea sau chiar compromiterea producției;
– scăderea calității producției;
– instabilitatea cantitativă și calitativă a producției de la un an la altul, ceea
ce determină o acțiune negativă asupra piețelor interne și externe sub aspectul fluxului de produse agro-alimentare și a costurilor, a prețurilor de vânzare și în final
rentabilitatea producției agro-alimentare.
Pentru a obține producții agricole cantitativ și calitativ ridicate, România este
obligată să-și dezvolte o adevărată strategie a apei pentru agricultură. Acest lucru
trebuie să înceapă cu:
• Evaluarea resurselor de apă dulce care să constituie surse pentru agricultură
(irigații).
Dunărea – evaluare sub aspect cantitativ și economic.
– Rămâne una dintre importantele surse de apă pentru irigarea anumitor suprafețe din Câmpia de Sud a țării (Câmpia Română). Sub aspectul rentabilității sistemelor de irigare între suprafețe din Lunca Dunării, Delta Dunării, Insula Mare a
Brăilei, Insula Ialomiței și Terasa întâia a Dunării. Pe aceste zone irigarea cu apă din
Dunăre are un grad mare de eficiență și rentabilitate economică.
– Râurile interioare permanente, precum: Siret, Prut, Olt, Argeș, Ialomița, Someș, Mureș, Crișuri, Timiș, Târnave și altele, din care trebuie dezvoltate sisteme
locale de irigație cu întindere pe suprafețe mai mici sau mai mari funcție de zonă și
alți factori.
– Râuri, văi, pâraie pe care se pot (și trebuie) să se amenajeze acumulări de
medii și mici capacități (dimensiuni) din care să se alimenteze sisteme de irigații
locale.
– Văi și pâraie cu activitate sezonieră. Acestea pot și trebuie să fie amenajate
pe cursurile lor cu acumulările zise „De Sub Deal”, în care se face acumularea apei
sursă (în perioada de activitate) din viiturile periodice și din excedentul de apă apărut în anumite perioade din an, pentru ca această cantitate de apă să nu fie pierdut
prin scurgere la suprafață. Apa acumulată se poate utiliza la irigarea unor culturi
agricole în perioada de vegetație.
– Lacuri, bălți, canale – pot fi surse de apă pentru amenajări locale de irigații
de întindere mai mică, dar deosebit de eficiente dacă se folosesc echipamente de
irigare performante (irigarea prin picurare).
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– Izvoarele de coastă, unele cu scurgere permanentă, cu debite mici, altele cu
scurgere temporară (anotimpurile și perioadele umede). Pot fi utilizate pentru irigare prin amenajarea acumulărilor locale de mai mici dimensiuni.
– Apa pluvială din localitățile rurale, dar și din cele urbane.
Pentru această apă trebuie să se facă legături de captare a apei sursă de pe
acoperișuri, asfaltul străzii și șanțurile marginale străzilor și drumurilor. Se amenajează sistemul de colectare subterană sau la suprafață a acestei ape în bazine sau
amenajări de retenție a apei în afara localităților (rurale sau urbane, de întindere
mai mică) sau prin amenajări în interiorul localităților (parcuri, locuri de agrement
sau udarea spațiilor verzi) dacă acestea sunt de mai mare întindere. TREBUIE SĂ
FACEM AMENAJĂRI PRIN CARE APA PLUVIALĂ DE PE ACIOPERIȘURI, STRĂZI
ȘI DRUMURI să nu mai ajungă în canalizarea cu ape uzate și în stația de epurare,
ci în locuri de unde să fie utilizată în domeniile specificate mai sus. Acest gen de
amenajări se evidențiază în SUA, dar și alte țări.
Apa din precipitații, captată în localități rurale sau urbane, este o sursă de apă
deosebit de valoroasă. În unele țări, apa pluvială captată de pe acoperișuri și străzi
este utilizată în consumul casnic (Melbourne, Australia), unde în fiecare dimineață
se dau cotele apei acumulate (existentă) în bazinele de retenție.
Apa subterană, o sursă de apă discutabilă, dacă punem în discuție utilizarea ei
în agricultură ca apă de irigare. Această apă trebuie să fie apă de rezervă (funcție de
calitate) pentru consum uman și animal (apa de băut). Luând-o în considerare ca o
sursă pentru irigatul culturilor agricole, trebuie să avem în vedere riscurile majore de
infestare a acestei ape cu poluanți ai apei greu de eliminat sau neutralizat. În India,
dar și în alte țări, forajele neasigurate și alte instalații de aducere a apei din pânzele
freatice la suprafață au dus la poluarea acesteia până la adâncimi de mii de metri.
Pânzele de apă freatică trebuie să se constituie în surse de apă pentru irigații
numai atunci când nu mai avem altă sursă.
Apa solului este cea pe care o găsim în sol în diverse cantități și sub diferite forme (liberă, legată, puternic legată, captată, franjul capilar etc.). Este important de
cunoscut (pentru activitățile agricole) tipurile de culturi, speciile de plante, adâncimea la care se află situată pânza de apă freatică.
Cantitatea de apă existentă pe profilul solului este dependentă de foarte mulți
factori:
– profunzimea solului până la roca mamă;
– tipul de sol și capacitatea de reținere a apei (mai mică la solurile nisipoase
ușoare și mai mare la solurile cu textură lutoasă sau cele argiloase);
– vecinătatea unei ape curgătoare sau subterane (bălți, lacuri) care alimentează pânza freatică din care apoi se formează franjul capilar;
– structura solului și capilaritatea;
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– momentul și sistemul de lucrare a solului (afânare, semi afânare, așezare,
tasare, existența hardpanului);
– regimul pluviometric al zonei sau microzonei;
– gradul de nivelare și uniformitatea stratului de sol (existența crovurilor, a
depresiunilor sau camelor).
Sunt evidențiate mai sus o serie de surse de apă care poate fi utilizată sub diferite forme în agricultură. Este nevoie de proiecte susținute tehnic și financiar.
Mai trebuie avute în vedere și luate în serios excedentele de apă care se realizează în anumite perioade ale anului. Amenajări pentru captarea acestor excedente
se impun. Este păcat ca această „bogăție„A care este apa de viitură și inundații să
se piardă, să determine dezastre și pierderi și apoi să înregistrăm în aceleași locuri
pierderi imense datorită lipsei acesteia și a secetei excesive.
O altă sursă de apă ieftină pe care România nu a luat-o în seamă: apa din
apele curgătoare, care se scurge în afara perioadei de vegetație activă. Pentru utilizarea eficientă a acestei ape care se pierde, ar trebui constituite bazine de retenție bine izolate și apoi apa din aceste acumulări prin scurgere gravitațională să fie
utilizate ca apă de irigare la culturi de viță de vie, pomi și arbuști fructiferi, specii
legumicole, culturi de câmp. Capacitatea bazinelor de acumulare cu apă trasă din
surse naturale se poate calcula la nivelul consumului de apă al culturilor ce urmează
a fi irigate, al normelor de udare și al tipului de instalație de udare.
Un astfel de procedeu se practică pe scară mare în: Spania, Australia, Turcia și
alte țări. Problema trebuie privită serios și în România, avându-se în vedere extinderea fenomenului de secetă pe areale mari. Sursele de apă pentru astfel de amenajări există, este nevoie de proiecte susținute financiar din fonduri bugetare naționale sau locale, dar și din fonduri europene.
La toate cele spuse mai sus trebuie adăugat că apa, indiferent de cantitatea de
care dispunem și oriunde s-ar afla, trebuie să fie atent și cu mare grijă gestionată.
Conservarea apei din sol nu este o metaforă și nu se realizează ușor. Nu este
suficient să se dispună de tehnică agricolă performantă. Este nevoie de tehnologii
de lucru bine puse la punct și de o cunoaștere perfectă a acestora, care trebuie să se
complementarizeze cu tehnica agricolă aflată în dotare.
Momentul executării lucrării solului, reglarea adâncimii de lucru pentru utilaje
joacă de asemenea un rol determinant în păstrarea apei în sol în cantitate suficientă
pentru germinarea semințelor, răsărirea plantelor, creșterea și dezvoltarea plantelor.
Trebuie știut că de cantitatea de apă din sol, la un moment dat, și de înființarea
culturii depind verigi importante de tehnologie: cantitățile de elemente fertilizante
și diversitatea de semănat și cultură a plantelor.
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De adâncimea stratului de sol umed depinde adâncimea de semănat. Nivelul
optim de umiditate în sol determină uniformitatea culturii la răsărit și în tot cursul
vegetației.
În plus față de analiza făcută mai sus, mai sunt câteva lucruri de luat în atenție:
– Evaluarea potențialului de irigat al României.
– Ce tip de sisteme de irigare dezvoltăm.
– Care sunt cele mai bune surse de apă pentru irigat.
– Irigare cu orice preț sau dezvoltarea de tehnologii conservative.
Ce priorități stabilim:
– dezvoltarea în continuare a unor sisteme de irigații cu alimentare din Dunăre (ridicarea apei la treapta a doua, a treia sau chiar a patra a Dunării).
– care este prioritatea amenajărilor „Canal Siret Bărăgan‟ și București – Dunăre. Din primul canal se pot iriga prin scurgere gravitațională cca. 5000 – 600.000
ha, iar din Canalul București – Dunăre cca. 200.000 ha. Din ambele, la un randament economic ridicat.
– Cred că trebuie să luăm în calcul un al treilea canal de aducțiune multifuncțional Turnu Severin – Jiu – Olt, cu colectarea apelor din zona Subcarpaților Meridionali, care ar putea asigura apa de irigare prin curgere gravitațională pentru 600.000
– 800.000 ha. Cred că este nevoie de luat în seamă un astfel de proiect, care este mai
important decât o autostradă.
III. Resursele genetice
Schimbările climatice profunde impun nu numai atenție la conservarea solului și a
apei. Este nevoie de cultivare noi (soiuri – hibrizi) care să facă față factorilor de stres:
– rezistență și toleranță la temperaturi scăzute;
– rezistență și toleranță la variațiile de temperatură și alternanța zi-noapte
(temperaturile diurne cu amplitudini la intervale scurte de timp);
– rezistență și toleranță la seceta pedologică de lungă durată;
– toleranță și rezistență la arșiță și secetă atmosferică.
Ameliorarea și crearea de soiuri, hibrizi și tipuri de plante cu capacitate mare
de producție (9 – 12 t/ha grâu, orz, triticale și 12 – 18 t/ha porumb boabe, 4 – 6 t/
ha floarea soarelui, 3 -5 t/ha soia, 80 – 100 t/ha sfeclă de zahăr, 40 – 50 t/ha cartofi), cu calități foarte bune și grad ridicat de adaptabilitate la condițiile pedoclimatice specifice zonelor de cultură constituie UN DEZIDERAT MAJOR care impune:
• Programe naționale multianuale (10 -15 ani) susținute financiar și cu resursă
umană bine calificată și specializată.
• Dezvoltarea sistemului de cercetare agricolă autohtonă sub toate aspectele:
– dotare tehnică cu utilaje pentru câmpurile cu experimente și sectoarele de dezvoltare;
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– dezvoltarea și dotarea tehnică a laboratoarelor de analiză cu aparatură
performantă și resursă umană specializată;
– acreditarea națională și internațională a laboratoarelor din institutele
și stațiunile de cercetare. Rezultatele obținute trebuie să fie recunoscute în
plan național și internațional.
– asigurarea de material genetic pentru necesarul agriculturii noastre cu
soiuri, hibrizi și alte ferme, din creațiile românești care au un grad de adaptabilitate și toleranță la condițiile pedoclimatice specifice din țara noastră.
• Dezvoltarea prin cercetare a unor tehnologii noi de cultură a plantelor în condițiile schimbărilor climatice. Tehnologii care să ducă la conservarea resurselor e
apă din sol și de evitare a perioadelor cu secetă pedologică și arșiță atmosferică
(semănat mai timpuriu, scurtarea perioadelor de vegetație, fără să fie afectată acumularea substanței uscate).
• Crearea de cultivare cu rezistență la atacul dăunătorilor (de tip Tanymecus) și
al bolilor mai frecvenți / frecvente în condiții de schimbări climatice.
• Adaptarea unor metode și tehnici de cercetare moderne (biotehnologii, inginerie biologică și genetică) pentru scurtarea timpului de obținere a rezultatelor
finale și de asigurare a certitudinii atingerii obiectivelor propuse.
• Deschiderea României spre tehnicile moderne de cercetare. Este imperios necesar acest lucru. Din acest punct de vedere suntem în ceasul 24 când mai putem
face ceva pentru cercetarea agricolă și de abiologie aplicată în România.
IV. Sistemele de agricultură
Agricultura românească, prin condițiile diverse din punct de vedere pedoclimatic al
biodiversității, al multitudinii de tradiții, se practică într-o multitudine de sisteme
care au o diversitate mare de tipuri de exploatații agricole care asigură particularitatea și identitatea agriculturii românești, care – la rândul ei – asigură nu numai
diversitatea de produse, dar și gradul ridicat de identitate.
• Nevoia de proiecte separate pentru a stimula scoaterea la suprafață nu numai a producției și produselor, dar și a comunităților care creează aceste produse
agro-alimentare și nu numai.
• Proiect național pentru definirea tipurilor de exploatație agricolă care determină performanța la nivelul fiecărui sistem.
• Proiect privind dezvoltarea și modernizarea sistemelor de piață pentru produsele agro-alimentare obținute în sistemele de agricultură din România.
Nu trebuie uitat că aceeași importanță o au pentru România atât ferma mică,
cât și cea mare, ca să nu mai spun de excepționala importanță a fermei mijlocii și de
sistemele integrate de producție, care pot fi aplicate în toate tipurile de ferme, a se
vedea tipul de fermă italiană și israeliană.

Agrometeorologia – suport vital pentru activitatea
agricolă, în contextul schimbărilor climatice
Elena Mateescu

Schimbări observate în evoluţia condiţiilor climatice în România
România are o climă temperat-continentală de tranziție, cu influențe oceanice dinspre vest, cu modulări mediteraneene dinspre sud-vest și cu efecte continentale
excesive dinspre nord-est. Variațiile climatice sunt modulate de elemente geografice, cum ar fi poziția principalului lanț muntos și înălțimea acestuia, poziționarea
Mării Negre, etc. Temperatura medie anuală variază cu altitudinea, de la 8ºC în
partea de nord, la 11ºC în sud, cu aproximativ 2,6ºC în zona de munte și 11,7ºC la
câmpie (figura 1). În lunile iulie și august valorile medii lunare sunt cuprinse între
18…22ºC în cea mai mare parte a teritoriului, cele mai mari valori (peste 22ºC)
semnalându-se pe areale extinse din sudul și sud-estul țării. Cantităţile anuale de
precipitaţii înregistrează valori sub 500 l/mp îndeosebi în zonele de câmpie din
sudul, sud-estul şi vestul ţării, iar în zonele montane, acestea sunt în general peste
1200 l/mp (figura 1). Cea mai mare cantitate anuală de precipitații înregistrată în
România a fost de 2401.5 mm în 1941, la staţia meteorologică Vf. Omu, iar cea mai
mare cantitate lunară de precipitaţii, de 588.4 mm şi s-a înregistrat în iunie 2011,
la staţia meteorologică Bâlea Lac. Cantitatea maximă absolută de precipitații în 24
de ore a fost înregistrată la stația meteorologică Deva, în data de 19 iulie 1934, iar
cea mai mare cantitate de precipitații căzută într-un interval de 20 de minute a fost
de 206 l/m2 și sa înregistrat la postul pluviometric de la Curtea de Argeș în data de 7
iulie 1889. Aceasta este considerată cea mai mare valoare din lume într-un interval
de 20 de minute şi este consemnată în ghidul OMM nr. 1045 din 2009 (Manual on
estimation of Probable Maximum Precipitation).
În tabelul 1 sunt redate recordurile termice absolute lunare înregistrate în România, temperatura maximă pozitivă absolută pe ţară, în anotimpul de vară, fiind
de 44.5oC şi s-a înregistrat în data de 10 august 1951, în localitatea Ion Sion din jud.
Brăila, iar minima negativă absolută lunară, în anotimpul de iarnă a fost de -38.5oC,
semnalată în data de 24 ianuarie 1942, în localitatea Bod din jud. Braşov.
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Figura 1. Temperatura medie a aerului (°C) şi cantitatea anuală de precipitații (l/m2)
– media multianuală pe perioada 1981–2010

Tabelul 1. Valori minime şi maxime absolute lunare ale temperaturii aerului
în România

LUNA

Temperatura minimă/maximă absolută lunară şi data producerii

IANUARIE

-38,5ºC
25.I.1942, Bod, jud Braşov

22,2ºC
7.I.2001, Oraviţa

FEBRUARIE

38,0ºC
10.II.1929, Vf. Omu
36,3 ºC
1.II.1937, Iaşi

26,0ºC
27.II.1995, Medgidia

MARTIE

31,4ºC
9.III.1952, Întorsura Buzaului

32,8ºC
30.III.1952, Odobeşti

APRILIE

-26,0ºC
1,3,4,8,15.IV.1940, Vf. Omu
-14,4 ºC
7.IV.1978, Miercurea Ciuc

35,5ºC
10.IV.1985, Bechet

MAI

-16,0ºC
14,15.V.1940, Vf. Omu
-9,6 ºC
1.V.1940, Câmpulung Moldovenesc

40,8ºC
27.V.1950, Mărculeşti
Jud. Călăraşi

IUNIE

-12,0ºC
5,6.VI.1939, Vf. Omu
-2,7 ºC
13.VI.1950, Întorsura Buzăului

42,0ºC
20.VI.1938, Oraviţa

IULIE

-8,0ºC
6.VII.1933, Vf. Omu
-1,3 ºC
18.VII.1989, Poiana Stampei
-0,2 ºC
6.VII.1996, Miercurea Ciuc

44,3ºC
27.VII.2007, Calafat
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LUNA

Temperatura minimă/maximă absolută lunară şi data producerii

AUGUST

-7,0ºC
20.VIII.1949, Vf. Omu
-1,9 ºC
27.VIII.1980, Miercurea Ciuc

44,5ºC
10.VIII.1951, Ion Sion
Jud. Brăila

SEPTEMBRIE

-15,0ºC
18.IX.1935, Vf. Omu -10,7 ºC
21.IX.1977, Topliţa

43,5ºC
8.IX.1946, Strehaia

OCTOMBRIE

-21,3ºC
27.X.1988, Întorsura Buzăului
-17,0 ºC
31.X.1920, Roman

39,0ºC
3.X.1952, Armăşeşti
Jud. Ialomiţa

NOIEMBRIE

-30,8ºC
30.XI.1957, Vf. Omu
-28,3 ºC
27.XI.1993, Joseni

30,5ºC
1.XI.1926, Călăraşi

DECEMBRIE

-34,5ºC
25.XII.1998, Întorsura Buzăului

23,4ºC
5.XII.1985, Câmpina

Tendințele semnificative de creștere ale temperaturii sezoniere sunt prezente
pe aproape tot teritoriul României în primăvară și vară. Iarna, tendințe crescătoare semnificative ale temperaturii aerului au fost identificate în regiuni din sudul,
centrul și nord-estul României. Începând din 1961, durata valurilor de căldură este
în creștere semnificativă îndeosebi în sudul și vestul României. De asemenea, începând din 1901 până în prezent, România a avut în fiecare deceniu de la unul până
la patru ani extremi de secetoși / ploiosi, un număr tot mai mare de secete fiind
identificate după anul 1981. Evoluția intensității „arșiței” din România în perioada
1961 - 2010 arată o tendință de creștere, mai ales după anul 1981.
Sub aspect pluviometric, tendințe de creștere ale cantităților de precipitații
sezoniere sunt prezente în mare parte a țării în anotimpul de toamnă. Iarna, primăvara și vara au fost identificate tendințe semnificative de descreștere a cantitătii
de precipitații în special în sudul, estul și sud-vestul țării, alternanat cu episoade
cu precipitatii zilnice peste 20 l/mp care generează la nivel local viituri rapide, pe
fondul creşterii ratei intensităţii precipitaţiilor în intervale scurte de timp.
Anul 2018 – al treilea cel mai călduros an din 1900 şi până în prezent
În România, media anuală a temperaturii aerului în anul 2018 a fost de 11,57°C,
fiind a treia cea mai mare valoare din anul 1900 şi până în prezent, conform înregistrărilor de la un număr de 29 de stații meteorologice cu șir lung de observații de
peste 100 de ani, din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (tabelul 2).
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Cel mai călduros an este 2015, urmat în ordine descrescătoare de 2007, 2018,
2014, 1994, 2009, 2013, 2012, 2008 şi 2000. Analiza datelor, indică de asemenea,
faptul că 9 din cei 10 consideraţi cei mai călduroşi ani din intervalul 1900-2018
s-au înregistrat în intervalul 2000–2018 (tabelul 2).
Tabelul 2. Cei mai călduroși 10 ani de la 1900 până în prezent
N°

Anul

Temperatura medie anuală
a aerului (°C)

Abaterea

1

2015

11.72

1.7371

2

2007

11.67

1.6916

3

2018

11.57

1.5805

4

2014

11.36

1.3808

5

1994

11.35

1.3748

6

2009

11.28

1.2972

7

2013

11.23

1.2546

8

2012

11.23

1.2538

9

2008

11.23

1.2466

10

2000

11.21

1.2270

Tendinţa de creştere a temperaturii aerului este evidenţiată în figura 2, rata
încălzirii în intervalul 1900–2018 fiind de 1,05°C (figura 2).

Figura 2. Evoluția temperaturii medii anuale din intervalul 1900–2018
și tendința liniară asociată.

Încălzirea din ultimii 20 de ani este redată în figura 3, care prezintă anomaliile
temperaturii medii anuale față de media multianuală pe întregul interval 19002018. Se observă faptul că, 12 ani au înregistrat abateri termice pozitive mai mari
de 1°C, ultimii 7 ani fiind consecutivi.
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Figura 3. Anomaliile temperaturii medii anuale a aerului față de media multianuală
din intervalul 1900–2018.

La nivel lunar, în anul 2018 au existat 9 luni cu abateri termice lunare pozitive cuprinse între 0,3 și 4,7°C, față de intervalul 1981–2010: ianuarie (+2,1°C),
februarie (+0,3°C), aprilie (+4,7°C), mai (+2,2°C), iunie (+0,9°C), august (+1,8°C),
septembrie (+1,1°C), octombrie (+2,0°C), și noiembrie (+0,9°C). În 2018 a fost cea
mai călduroasă lună aprilie din 1900 până în prezent.
Cantitatea anuală de precipitații din anul 2018, mediată la nivelul României,
a fost de 698,8 mm – cu 10% mai mare decât normala climatologică (1981–2010).
Abaterea cantității lunare de precipitații a fost pozitivă în 6 din cele 12 luni, oscilând între 9% în ianuarie până la 52% în martie, 53% în iunie şi iulie, iar abateri
negative s-au înregistrat în restul lunilor, oscilând între 9% în noiembrie până la
35% în aprilie, 49% în august şi septembrie, 46% în octombrie (tabelul 3).
Tabelul 3. Evoluția precipitațiilor medii lunare în anul 2018 și abaterile față de mediile
multianuale din perioada 1981-2010
I

II

III

IV

V

2018

39,1 55,1 73,3 18,2

56,7

1981–2010

33,6 31,6 38,3 51,3

Abatere
(mm)

5,5

23,5 35,0 33,1

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

158,8 119,3 32,2

27,0

20,0

39,3 59,3

66,5

84,5

77,8

64,7

55,0

43,5

41,5 44,8

9,8

74,3

41,4

32,5

28,0

23,5

2,2

14,5
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Schimbări climatice la nivel global
La nivel mondial, conform ultimului Raport special al IPCC publicat în data de 8
Octombrie 2018, limitarea procesului de încalzire globală la 1.5% necesită acţiuni şi măsuri specifice de prevenire şi diminuare a impactului în toate sectoarele
socio-economice. Posibilitatea diminuării acestui proces la 1.5°C faţă de 2.0°C ar
aduce beneficii populației și ecosistemelor naturale și ar asigura dezvoltarea unei
societăți durabile și echitabile. De exemplu, până în anul 2100, creșterea nivelului
global al oceanului planetar ar fi cu 10 cm mai mică în cazul unei încălziri cu 1.5°C,
în comparație cu o încălzire de 2.0°C. Probabilitatea ca Oceanul Arctic să fie liber de
ghețuri în timpul verii ar fi de o dată pe secol în cazul unei încălziri de 1.5°C, față de
cel puțin o dată pe deceniu dacă încălzirea este de 2.0°C. Recifele de corali ar dispărea în proporție de 70-90% la o încălzire globală de 1.5°C, în timp ce dispariția lor
ar fi aproape totală (>99%) în contextul unei încălziri mai mari sau egale cu 2.0°C.
Limitarea încălzirii globale la pragul de 1.5°C impune schimbări ample și rapide în
domeniul folosirii terenului, al energiei, industriei, construcțiilor, transporturilor
și dezvoltării așezărilor urbane. Emisiile antropogene globale nete de dioxid de carbon (CO2) ar trebui să scadă cu aproximativ 45% până în anul 2030, comparativ cu
nivelurile din 2010, și să ajungă la 0 (zero) în jurul anului 2050.
În contextul încălzirii globale, schimbările în regimul climatic din România
sunt influenţate şi de condițiile regionale. Estimările arată că schimbările referitoare la temperatură și precipitațiile medii apar împreună cu modificări ale statisticilor
fenomenelor meteorologice extreme.
Ne putem aştepta ca în România, modificările să fie semnificative în următoarele decenii. În intervalul 2021-2050, efectele semnificative sunt cele legate de
schimbările în tendinţa temperaturii aerului, spre exemplu, veri mai calde cu valuri
de căldură mai frecvente și mai persistente în întreaga țară, mai pronunțate îndeosebi în regiunile de sud și de est. Rezultatele bazate pe ansamblurile experimentelor numerice cu modelele climatice globale sugerează că, spre sfârşitul secolului,
în intervalul 2071-2100, creșterea temperaturii va continua să se accentueze, iar
reducerea precipitațiilor medii se va extinde în cea mai mare parte a țării, în special
în sezonul cald. Reducerea precipitațiilor pare a fi mai pronunțată în regiunile sudice și estice din România.
Extinderea și cantitatea de zăpadă se vor putea reduce determinând astfel o
scădere a rezervei de apă în viitor. De asemenea, proiecțiile arată faptul că, schimbări ale temperaturii medii și precipitațiilor au loc împreună cu schimbări în statistica fenomenelor extreme. Intensitatea precipitațiilor va creşte în toată ţara, dar
mai accentuat în zonele montane, ceea ce va favoriza inundaţiile rapide. Va creşte
şi numărul de zile cu valuri de căldură, mai ales în sudul, sud-estul şi vestul extrem
al ţării o vulnerabilitate crescută, din acest punct de vedere, caracterizând marile
aglomerări urbane din regiunile menţionate.
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Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
Schimbările climatice aduc două mari provocări: (1) necesitatea reducerii drastice a
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES); (2) adaptarea prin dezvoltare durabilă, cu
trecerea la o economie decuplată de carbon ce să asigure, în acelaşi timp, o calitate
bună a vieţii cetătenilor şi o protecţie eficientă a vieţii şi proprietăţii lor, în cazul
noilor riscuri de dezastre naturale.
Politica integrată a Uniunii Europene (UE) privind schimbările climatice şi
energia are ca țintă globală menţinerea creşterii temperaturii medii globale sub 2°C
(preferabil sub 1,5°C) în comparaţie cu nivelurile perioadei preindustriale. În cazul
depăşirii celor 2°C (sau chiar a pragului de 1,5°C), riscul apariţiei unor schimbări
climatice periculoase şi imprevizibile creşte considerabil, determinând o creştere
exponenţială a costurilor adaptării.
De aceea, necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu scopul stabilizarii nivelului concentratiei acestor gaze în atmosfera care sa împiedice influența
antropică asupra sistemului climatic și să dea posibilitatea ecosistemelor naturale
să se adapteze în mod natural reprezintă un obiectiv major al politicilor de adaptare
la efectele schimbarilor climatice, necesitatea adaptarii, tinând cont şi de faptul ca,
aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile dacă măsurile nu sunt implementate în
conformitate cu nevoile şi solutiile specifice.
În decembrie 2015, prin noul Acord de la Paris, ratificat deja de 168 de țări,
s-au stabilit ţinte obligatorii în domeniul schimbărilor climatice şi anume:
– operaționalizarea obiectivului pe termen lung de a limita creșterea temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius şi chiar la 1,5 grade Celsius prin dezvoltarea
de economii bazate pe emisii reduse de carbon
– un ciclu de revizuire a angajamentelor la fiecare 5 ani, care asigură respectarea obiectivelor
– un proces de evaluare a progresului înregistrat, în atingerea obiectivelor
asumate
– acţiuni de monitorizare și raportare a îndeplinirii obiectivelor şi creșterea
capacității instituţionale de îmbunătăţire a politicilor publice în domeniul adaptării
la schimbarea climei.
Adaptarea la efectele schimbarilor climatice constă deci, în abilitatea sistemelor naturale şi antropice, de a raspunde acestor efecte, incluzând variabilitatea climatica şi fenomenele meteorologice extreme, pentru a reduce potentialele pagube,
a profita de oportunitati sau a face faţă consecintelor schimbarilor climatice. Se
pot distinge mai multe tipuri de adaptare: anticipativa şi reactiva sau autonoma şi
planificata. Adaptarea trebuie sa reprezinte un element important al politicii nationale, deoarece reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera într-un orizont de timp
apropiat reprezinta un proces complex, tinând seama de cresterea evidenta a frec-
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ventei şi intensitatii fenomenelor meteorologice extreme, variabilitatea efectelor
acestora de la o regiune la alta, gradul de expunere şi vulnerabilitatea populatiei,
nivelul de dezvoltare socio-economica, precum şi capacitatea de adaptare naturala
şi umana şi mecanismele de supraveghere a dezastrelor. Capacitatea de adaptare
cuprinde totalitatea instrumentelor, resurselor şi structurilor institutionale necesare implementarii în mod eficient a masurilor de adaptare. Cresterea capacitatii
de adaptare a României la efectele actuale şi potentiale ale schimbarilor climatice,
presupune urmatoarele:
– monitorizarea impactului provocat de schimbarile climatice, precum şi a
vulnerabilitatii socio-economice asociate;
– integrarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice în strategiile şi politicile de dezvoltare sectoriala şi armonizarea lor intersectoriala;
– identificarea masurilor speciale privind adaptarea sectoarelor critice din
punct de vedere al vulnerabilitatii la schimbarile climatice.
Tinând cont de rolul important al autoritatilor centrale şi locale în identificarea şi aplicarea masurilor de adaptare la nivel national şi, respectiv local, se considera necesara cresterea nivelului de constientizare a autoritatilor şi a publicului,
şi modificarea corespunzatoare a comportamentului operatorilor economici şi a
populatiei.
Ministerul Mediului, prin atribuțiile sale decizionale, are un rol major în implementarea politicilor și măsurilor cheie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră (GES) şi adaptare la efectele schimbărilor climatice, iar Administraţia Naţională de Meteorologie, în calitate de autoritate tehnică națională în domeniul meteorologiei, desfășoară, potrivit legii, activităţi de interes public naţional și activități de
securitate națională, în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice
Mondiale, având ca scop asigurarea protecţiei meteorologice a vieţii şi a bunurilor.
În contextul creșterii frecvenței și intensității fenomenelor meteo periculoase ca urmare a încălzirii globale, Serviciile Meteorologice Naționale trebuie să-și
stabilească direcții prioritare specifice pentru dezvoltarea infrastructurii de monitorizare și avertizare prin dezvoltarea și automatizarea integrată a infrastructurii
rețelei de stații meteo automate, îmbunatățirea calității și furnizării produselor și
serviciilor meteo și climatice, precum și dezvoltarea cercetărilor specializate pentru
sectoare economice cheie la nivel național și vulnerabile la efectele schimbărilor
climatice (agricultură, resurse de apă, energie, transporturi, turism, etc).
Guvernul României, prin Ministerul Mediului, sustine dezvoltarea Serviciului
National de Meteorologie prin implementarea de proiecte de infrastructură. Astfel,
în 21 decembrie 2018 s-a semnat contractul de finanţare de către AM POIM - Ministerul Fondurilor Europene şi Administraţia Naţională de Meteorologie pentru
implementarea Proiectului „Dezvoltarea sistemului național de monitorizare
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și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale” (cod SMIS 2014+127994), în valoare de
29.956.584,25 lei. Proiectul este finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020, Axa
prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra
populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate
de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră. Proiectul își
propune modernizarea activității de meteorologie din România prin îmbunătățirea sistemului de prognoză și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase
pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale. Proiectul se adresează
sectorului meteorologic din România, vizând modernizarea întregii rețele meteorologice, cu scopul adaptării sistemului la cele mai înalte standarde de avizare a
datelor obținute.
Măsuri de adaptare a tehnologiilor agricole la efectele schimbărilor
climatice
Adaptarea la schimbările climatice prin intermediul unui management mai bun al
sistemului de cultură va putea beneficia în principal de cunoştinţele oferite de răspunsurile noastre la evenimente climatice severe, atunci când sunt puse în aplicare
planurile de adaptare și diminuare a riscurilor previzibile ale schimbărilor climatice. Pot fi recomandate o serie de măsuri agronomice pentru evitarea sau reducerea
efectelor negative ale schimbărilor climatice și se pot exploata opțiunile posibile
benefice. Astfel, pot fi diferențiate modificări pe termen scurt și adaptări pe termen lung. Prima categorie implică schimbări ale datelor de plantare, precum și ale
soiurilor, modificări ale sistemelor externe, cum ar fi irigarea, precum și tehnici de
conservare a apei din sol. Adaptările pe termen lung includ schimbări structurale
majore pentru a depaşi dezavantajele cauzate de schimbările climatice. Aplicații ale
utilizării terenurilor, cultivării şi biotehnologiei, ale schimbărilor culturilor, precum și modificări ale sistemelor agricole constituie doar câteva exemple de adaptări
pe termen lung.
Modificarea datei de semănat reprezintă o verigă tehnologică importantă
pentru reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice având în vedere în
primul rând adaptarea lucrărilor de pregătire a terenurilor și declanșarea însămânțărilor în funcție de conținutul de apă din sol. Simulările efectuate pentru stații
pilot considerate reprezentative pentru zonele agricole din sudul și sud-estul României (Adamclisi, Buzău, Caracal, Craiova, Călărași, Grivița, Giurgiu, Tr. Măgurele,
Medgidia) arată faptul că, în condițiile schimbării climei sunt posibile modificări
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privind data optimă a semănatului la culturile de grâu de toamnă și porumb pentru perioada 2021-2050, comparativ cu perioada actuală (1961-1990). Se observă
faptul că, în zonele agricole din sudul și sud-estul țării, la grâul de toamnă epoca optimă de semănat recomandată pentru perioada 2021-2050 este cea cuprinsă
între 20 octombrie-10 noiembrie față de intervalul optim actual cuprins între 25
septembrie-25 octombrie, deci semănatul se va putea desfășura la o data mai târzie față de perioada actuală. La porumb, proiecțiile indică date optime de semănat
mai timpurii față de perioada curentă și anume, 25 martie-10 aprilie pentru decada
2021-2050, comparativ cu intervalul cuprins între 1-25 aprilie, interval considerat
optim pentru perioada 1961-1990 (figura 4).
2021-2050 / Sudul și Sud-Estul României
Grâu de toamnă / perioadă de semănat mai târzie
Porumb / perioadă de semănat mai timpurie

OLTENIA
Grâu de toamnă
1961-1990: 25 sept … 20 octombrie
2021-2020: 20 oct-10 noiembrie
Porumb
1961-1990: 1 … 25 aprilie
2021-2020: 25 martie-10 aprilie

MUNTENIA
Grâu de toamnă
1961-1990: 1 … 25 octombrie
2021-2020: 25 oct-10 noiembrie
Porumb
1961-1990: 1…25 aprilie
2021-2020: 25 martie-10 aprilie

DOBROGEA
Grâu de toamnă
1961-1990: 1 … 25 octombrie
2021-2020: 30 oct-10 noiembrie
Porumb
1961-1990: 1 … 25 aprilie
2021-2020: 25 martie-5 aprilie

Figura 4. Modificarea datei de semănat la cultura de grâu de toamnă și porumb din sudul
și sud-estul României, în condițiile climatice previzibile / 2021-2050

Optimizarea duratei perioadei de vegetație. În condițiile climatice actuale,
durata medie a sezonului de vegetație (perioada de la semănat la maturitate) la
grâul de toamnă este cuprinsa între 274-284 zile la stațiile agrometeorologice Buzău și respectiv, Grivița, iar la porumb între 138-148 zile. În condițiile scenariilor
climatice previzibile se estimează scurtarea sezonului de vegetație cu 11 până la 16
zile la grâul de toamnă și respectiv, 20 până la 29 zile la porumb la cele două stații analizate (figura 5), ca urmare atât a creșterii temperaturii aerului, precum și a
stresului de apă din timpul perioadei de umplere a bobului, determinat de scăderea
cantităţilor de precipitații proiectate de scenariile climatice viitoare, în special în
perioada critică pentru consumul maxim față de apă al plantelor (iulie-august).
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Figura 5. Modificările duratei sezonului de vegetație la culturile de grâu de toamnă și
porumb, în condițiile scenariilor climatice previzibile / 2020-2050

Optimizarea duratei de vegetație a speciilor agricole prin precocitatea soiurilor și hibrizilor cultivați reprezintă o opțiune de adaptare la condițiile proiectate
de schimbările climatice viitoare. Modelele de simulare a creșterii și dezvoltării
plantelor pot sugera informații privind comportarea genotipurilor în condiții pedoclimatice diferite în scopul identificării intervalelor de precocitate optimă care
pot pune în valoare atât potențialul productiv, cât și o stabilitate a recoltelor în
fiecare an agricol. În acest context, rezultă că în condiții optime de vegetație procesele fiziologice ale plantelor se desfășoară normal, potențialul de producție al
genotipurilor cultivate fiind astfel superior valorificat. În condiții de stres termic și hidric se modifică relația „vreme-recoltă”, producția fiind astfel influențată
de valorile abaterilor pozitive/negative ale variabilelor de mediu față de limitele
normale. Astfel, creșterea temperaturilor asociată cu seceta va putea determina
forțarea proceselor de vegetație și implicit, diminuarea acumulării substanțelor
de rezervă în bob, ceea ce va avea ca efect reducerea randamentelor în special
la genotipurile cu rezistență mai scăzută la stresul termic și hidric în perioadele
critice din lunile de vară.
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Instrumentele bazate pe date și modele agro-climatice de simulare „vreme-recoltă”, utilizate pentru cuantificarea efectelor schimbărilor climatice asupra producţiilor agricole, face posibilă identificarea celor mai vulnerabile zone la condițiile
limitative sub aspectul resurselor de climă și apă, însă trebuie luată în considerare
și incertitudinea produsă de estimările schimbărilor climatice bazate pe diferite
modele de circulaţie la scară globală sau regională, diferite scenarii pentru emisiile
de GHG, procedurile folosite pentru evaluarea parametrilor climatici și de sol și implicit, modelele de simulare vreme-recoltă cu secvențe tehnologice specifice pentru
fiecare tip de cultură.
Toate acestea conduc la ideea că, evaluarea și cuantificarea efectelor schimbărilor climatice în agricultură și nu numai, reprezintă o activitate complexă și totodată, laborioasă. Rezultatele indică faptul că, nu trebuie utilizat doar un singur
model de simulare sau indicator climatic drept criteriu pentru identificarea zonelor
potențial afectate de secetă sau alte fenomene meteo extreme (valuri de căldură,
ger, ploi torențiale, etc), ci un ansamblu de modele bazate și pe date de intrare privind intervalele de variaţie ale indicatorilor pentru toate valorile climatice şi de sol,
date fenologice și de producție.
Centru Regional de Agrometeorologie în cadrul Regiunii VI – Europa,
găzduit în România
Procesul de elaborare a prognozelor/avertizărilor agrometeorologice este deosebit
de complex și reprezintă sistemul-suport pentru identificarea zonelor agricole potenţial afectate de fenomenele meteorologice extreme (ex. secetă, arșiță, deficite
de precipitații, etc), etapele de realizare fiind diferite în funcţie de perioada de anticipație (foarte scurtă durată de la 0 la 12 ore, respectiv scurtă și medie durată, cu
interval de anticipație între 12 ore și 10 zile).
Activitatea operativă de prognoză a vremii se desfășoară urmând patru etape
principale:
• monitorizarea stării vremii și realizarea diagnozei agrometeorologice;
• interpretarea materialelor diagnostice și prognostice, etapă ce reprezintă
implicit finalizarea și elaborarea prognozei;
• emiterea avertizărilor de producere a fenomenelor meteorologice extreme,
în cazul în care astfel de fenomene se prognozează;
• diseminarea produselor agrometeorologice către utilizatori.
Mesajul agrometeorologic include date meteorologice privind temperatura aerului, precipitaţii, vânt, etc, precum și agrometeorologice, respectiv: regimul termic
și de umiditate al solului, date privind perspectiva evoluţiei fenologice a culturilor
agricole aflate în vegetaţie și starea fito-sanitară.
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Un program-suport de diseminare și conștientizre asupra impactului schimbărilor climatice cuprinde următoarele etape:
• Realizarea infrastructurii de informaţii geospaţiale, stocate în baze de date
GIS georeferenţiate (straturi tematice privind acoperirea/utilizarea terenului, limitele unităţilor administrativ-teritoriale, modele numerice ale terenului, imagini
satelitare preluate de la senzori optici și radar, date culese din teren de la staţiile
meteorologice și agrometeorologice, etc);
• Formularea de scenarii climatice și evaluarea scenariilor de risc, funcție de
reprezentările evoluției climatice viitoare și criteriile specifice de evaluare (estimări
cantitative, rezoluție model, confidență, downscaling statistic, etc);
• Evaluarea impactului economic și social pentru fiecare tip de scenariu de risc
cliamtic analizat;
• Elaborarea hărților de risc/vulnerabilitate;
• Îmbunătățirea capacității privind managementul secetei și elaborarea de politici de adaptare la efectele schimbărilor climatice actuale și previzibile;
• Creșterea constientizării privind efectele fenomenelor meteo extreme cu
impact în agricultură;
• Realizarea unei Platforme-web pentru un management integrat al riscului
climatic în agricultură bazat pe activități operaționale de prognoză /avertizare, planuri de acțiune pe faze specifice de intevenție și măsuri de adaptare.
În condițiile în care scenariile climatice viitoare indică la nivelul zonelor agricole din România o creștere a temperaturii aerului și o reducere a cantităților de
precipitații, în special în zonele agricole sudice, sud-estice și estice, sunt necesare
măsuri specifice de atenuare a impactului fenomenului de secetă. În acest context
necesitatea continuării dezvoltării cercetărilor are în vedere următoarele obiective:
– inter-operabilitatea între sistemele de observaţie, de gestionare a informaţiilor şi folosire în comun a datelor, precum şi optimizarea informaţiilor pentru
înţelegerea, modelarea şi previzionarea fenomenelor de mediu, pentru evaluarea,
explorarea şi gestionarea resurselor naturale (sol, apă, climă);
– schimbul de experienţă privind noi metode de estimare a modificărilor privind producţia agricolă sub influenţa schimbărilor climatice, a condiţiilor regionale/locale precum şi a sistemelor de management;
– măsuri specifice de prevenire a degradării terenurilor şi reabilitarea suprafeţelor cu degradare severă;
– desfăşurarea de activităţi educaţionale în scopul conştientizării publice privind efectele secetei, deşertificării şi a lipsei apei, cu precădere în zonele rurale;
– crearea de parteneriate la nivel European şi international privind implementarea de proiecte de cercetare cu tematica în domeniul schimbarilor climatice şi
adaptarea la efectele incalzirii globale.
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Un obiectiv major îl reprezintă posibilitatea găzduirii de către România, prin
Administraţia Naţională de Meteorologie, a unui Centru Regional de Agrometeorologie în cadrul Regiunii VI – Europa, având ca principale activităţi:
• pregatirea programelor de masuratori şi observatii de agrometeorologie la
nivelul reţelelor de specialitate
• proiecte de cercetare pilot în regiuni vulnerabile din Europa la fenomenele
meteorologice extreme
• formarea profesionala a expertilor în acest domeniu la nivelul serviciilor de
meteorologie din Europa.
Proiectul a fost discutat în cadrul intalnirii bilaterale între Dna. Viceprim-Ministru, Ministrul Mediului Gratiela Leocadia Gavrilescu, şi domnul Prof. Petteri
Taalas – Secretar General al Organizatiei Meteorologice Mondiale, cu ocazia vizitei
acestuia în România în data de 15 februarie 2018. La acest moment s-a elaborat
Nota concept a proiectului de către membrii Comitetului de management a Comisiei de Agrometeorologie a Organizatiei Meteorologice Mondiale, aceasta urmând
a fi finalizată până la sfârşitul lunii mai 2019, în vederea prezentării în cadrul Congresului Organizatiei Meteorologice Mondiale (Cg -18) din 3-14 Iunie 2019.
Referitor la creșterea conştientizării, colectarea şi diseminarea informaţiilor
poate fi îmbunătăţită şi prin manifestările tehnico-ştiinţifice şi expoziţionale cu
tematică relevantă organizate la nivel judeţean, regional şi naţional. Aceste informaţii trebuie să îmbunătățească cunoştinţele fermierilor şi ale autorităţilor privind
adaptarea agriculturii la variabilitatea climatică. De asemenea, cursurile de formare
şi instruire la nivel regional, având drept ţintă fermierii și reprezentanții asociațiilor agricole. Trebuie să existe totodată, o mai bună cooperare, precum şi un transfer
constant de tehnologie, „know-how” şi bune practici. Schimbul de cunoştinţe şi experienţă trebuie să includă şi o bază de date cu studii de caz, care să pună în valoare
abordările măsurilor de adaptare în agricultură, cu referire specială la evenimentele climatice extreme (secetă sau excese periodice de apă în sol, valuri de căldură sau
ger, ploi torențiale, etc).
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INFRASTRUCTURĂ ȘI LOGISTICĂ AGRICOLĂ
Infrastructură agricolă
Situația la zi în sectorul irigațiilor din România
Mihaela Ispas

Principalii actori implicați în dezvoltarea irigațiilor
În contextul demersurilor întreprinse pentru implementarea reformei în domeniul
sistemelor de irigații, reformă care a debutat cu adoptarea Legii nr. 138/2004 a
îmbunătățirilor funciare („Legea Îmbunătățirilor Funciare”), principalilor actori în
domeniu le-au fost alocate atribuții specifice, în scopul revitalizării și dezvoltării
sustenabile a amenajarilor de irigații din România.
Astfel, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale i-a revenit sarcina elaborării de politici și strategii sectoriale, în același timp gestionând fondurile europene și naționale alocate dezvoltării sectoriale; Agenției Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare („ANIF”) i-a revenit rolul de autoritate de implementare, fiindu-i trasată sarcina îndeplinirii obiectivelor asumate în domeniul irigațiilor; nu în ultimul
rând, utilizatorilor de apă li s-a propus un grad mai ridicat de implicare în exploatarea și întreținerea sistemelor de irigații, sub condiția acționării într-un cadru
asociativ.
Provocări în procesul de organizare a utilizatorilor de apă pentru irigații
Prin intermediul Legii Îmbunătățirilor Funciare, deținătorilor unui drept de proprietate sau de folosință asupra terenurilor deservite de sisteme de irigații li s-a
oferit posibilitatea operării sub un cadru asociativ, care să le permita alocarea comună a resurselor disponibile pentru exploatarea, întreținerea şi efectuarea de reparații la sistemele de irigații. Ca urmare, fermierii au înființat organizații (OUAI)
și, respectiv, federații de organizații (FOUAI) ale utilizatorilor de apă pentru irigații
(„Organizațiile”).
România s-a alaturat astfel trendului existent la nivel mondial (în state precum SUA, Franta, Germania, Spania), care incurajeaza fermierii să coopereze în cadrul unei echipe delimitate teritorial şi să contribuie cu resurse financiare, tehnice
şi umane pentru a asigura un management profitabil al resurselor şi infrastructurii
de apa pentru irigatii.
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În prima etapa, Organizatiile au fost privite ca o masura pozitiva, care a condus
initial la transmiterea cu titlu gratuit a infrastructurii de irigatii în proprietatea/
folosinta Organizatiilor. Condiţia corelativa a acestei transmiteri a fost aceea de
asumare a unor angajamente (nu doar financiare şi uneori dificile) de către Organizatii, în domeniul managementului sistemelor de irigatii. Practica ultimilor ani a
demonstrat o disciplina redusa în randul Organizatiilor în responsabilizarea membrilor şi asumarea obligatiei de întreţinere a sistemelor de irigatii. De altfel, aspecte
spinoase au survenit şi ca urmare a intereselor diferite ale proprietarilor terenurilor irigate (membri ai Organizatiilor) şi ale arendasilor acestor terenuri, utilizatorii
de facto ai sistemelor de irigatii.
În pofida exemplelor oferite până acum, rolul Organizatiilor rămâne unul benefic, anume acela de a asigura o punte de comunicare între fermieri şi ANIF, care
să stimuleze o cooperare armonioasa şi rentabila în sectorul irigatiilor. În acelasi
timp, actionand prin Organizatii, utilizatorii de apa sunt motivati să ia decizii unitare, actionand simbiotic pentru gestionarea resurselor de apa şi colectarea beneficiilor financiare, în avantajul tuturor membrilor.
Alocarea de fonduri pentru infrastructura de irigații
Începând cu anul 2015, sectorul irigatiilor traverseaza o perioada efervescenta şi
promitatoare din punctul de vedere al perspectivelor de finanţare, menite să incurajeze modernizarea infrastructurii de irigatii, estimata a se finaliza în jurul anului
2020.
Astfel, în noiembrie 2015, prin modificarea cadrului legislativ privind masurile
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, au fost create premisele alocarii
de fonduri în valoare de peste 1 miliard EURO pentru reabilitarea infrastructurii de
irigatii pentru urmatorii cinci ani.
În acest sens, în noiembrie 2016 a fost aprobat Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, care prevede reabilitarea
unei suprafețe de 2.006.941 ha, constând în 86 amenajări de irigaţii viabile, avându-se ca efecte urmărite creșterea randamentului stațiilor de pompare de la 40% la
80% și scăderea pierderilor de apă la 28%.
O oportunitate de obtinere de fonduri, în beneficiul Organizatiilor, pentru modernizarea sistemului de irigatii o constituie şi Programul Naţional de Dezvoltare
Rurala (PNDR) 2014 – 2020, prin submasura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”.
De asemenea, România poate profita şi de pe urma beneficiilor oferite de Fondul European pentru Investiţii Strategice, instituit de Comisia Europeana în parteneriat cu Banca Europeana de Investiţii (Planul Junker). Având în vedere obiectivul
general al Planului Junker, anume de inlatura obstacolele din calea investiţiilor (în
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special în infrastructura şi proiecte strategice), de a stabili o reglementare facila
şi previzibila în spatiul european şi de a asigura asistenta tehnica şi vizibilitatea
proiectelor, sectorul irigatiilor din România pare a fi un canditat viabil în obtinerea
acestor fonduri, astfel cum o sustine şi Ministerul Agriculturii.
Bilanț de investiții pentru anul 2018
În 2018, MADR a investit în 47 obiective de irigaţii, a contabilizat 1,2 milioane
ha pregătite pentru irigat, 1 milion ha au fost contractate pentru irigaţii (inclusiv
contracte sezoniere), 3487 staţii de pompare au fost pregătite, din care 336 în funcţiune, au fost repuse în funcţiune 470 staţii de desecare. De asemenea, în 2018 s-au
constituit 36 Organizaţii noi ale Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii cu 37.100 ha,
iar în intervalul 2017 - 2018 s-au pus în funcţiune 10 amenajări de irigaţii nefuncţionale de peste 20-25 de ani.
În 2018, MADR şi-a propus ca pe lângă reabilitarea actualelor sisteme de irigații, să se axeze şi pe mărirea suprafeţelor amenajate pentru irigaţii cu aproximativ
600.000 ha, având ca sursă de apă canalul Siret-Bărăgan, lacurile hidroenergetice
şi lacurile colinare.
Pentru perioada urmatoare, rămâne un punct de interes pentru sectorul irigatiilor în ce masură utilizatorii de apă vor beneficia efectiv de aceste programe,
în mod vizibil şi cu un real impact, precum şi dedicarea actorilor principali din domeniul irigatiilor în lupta pentru modernizarea şi asigurarea operabilitatii acestui
sistem.

Irigațiile – între panaceu în agricultură
și factor destabilizator în ecosistem
Denisa Dan

Este realist să spunem că umanitatea, așa cum o cunoaștem noi în prezent, își datorează existența agriculturii. Eficiența utilizării adaosului de apă în agricultură a
însemnat recolte sporite și scăderea numărului de oameni care sufereau de foamete
sau aveau parte de o alimentație slab-nutritivă. Astfel, alături de inovațiile sanitare
și edilitare (McKeown, 1976), irigațiile sunt unul din factorii care au permis populației să crească exponențial după anul 1800, fiind dovedit că producția unui teren
irigat poate fi mai mult decât dublă față de producția obținută cu apă meteorică
(FAO, 2002). Succesul dovedit al acestui tip de îmbunătățiri funciare a făcut ca,
la nivelul anului 2014, terenurile irigate să reprezinte 40% din totalul terenurilor
folosite pentru producție agricolă (Meier, Zabel și Mauser, 2018).
Tehnologia sistemelor de irigații, cunoscută de om de peste 6000 de ani (International Association of Hydrological Science, 2004), a evoluat odată cu umanitatea
și, în prezent, permite obținerea de culturi agricole chiar și în deșert. Asemenea
ambiție de a transforma terenuri ce, istoric și biogeografic, au aparținut anoicumenei în terenuri productive este însoțită de imense investiții de resurse precum apa
sau energia electrică.
Supraexploatarea resurselor de sol și apă și problema risipei alimentare
Unul din principalele argumente în favoarea irigațiilor se referă la populația globală
în continuă creștere. Cu giganți ai natalității precum Niger, Angola sau Ciad și cu
luări de poziție împotriva foametei și sărăciei din ce în ce mai fervente, este clar
că trebuie valorificat fiecare metru pătrat de teren pentru a asigura dezvoltarea
sustenabilă a omului. Chiar și în atare condiții, fenomenul risipei alimentare arată că producem deja suficiente alimente pentru întreaga populație globală, dar nu
suntem eficienți în a le distribui către toți membrii comunității mondiale. Cele 1,3
miliarde de tone de mâncare estimate a fi risipite în 2014 provin din 1,4 miliarde
de hectare de teren (UNEP, WRAP, FAO, 2014). Cu alte cuvinte, anual, cultivăm 1,4
miliarde de hectare din anumite regiuni ale globului fără a avea nevoie de producția
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lor, în timp ce supra-exploatăm resursele de sol și apă din alte regiuni, într-o competiție egoistă între țări care doresc să fie recunoscute pentru cele mai mari recolte
(și exporturi) de produse agricole.
Un alt argument deseori adus în favoarea lucrărilor de irigări se referă la creșterea economiei agrare. Un exercițiu de echitate ne-ar arăta că regiunile sub-dezvoltate ale globului ar trebui să fie principalii destinatari ai investițiilor în sisteme
de îmbunătățiri funciare, în general, și de irigații, în particular. În realitate, beneficiarii celor mai complexe proiecte de irigații sunt tocmai statele dezvoltate, cu
bugete generoase de investiții și subvenții pentru agro-întreprinzătorii lor, în timp
ce țările în curs de dezvoltare sunt dublu dezavantajate atât de o serie de condiții
bio-pedo-climatice suboptime pentru producții masive de plante, precum și de o
capacitate financiară scăzută de a susține programe de îmbunătățiri funciare.
FAO: Mai mult de două treimi din resursele (limitate!) de apă dulce
din râuri sunt folosite exclusiv pentru irigații
FAO recunoaște că una din problemele pe care practica irigațiilor urmează să le confrunte este lipsa resurselor de apă. Mai mult de două treimi din resursele (limitate!)
de apă dulce din râuri sunt folosite exclusiv pentru irigații (FAO, 1993). Această
apă nu își păstrează calitățile și când se reîntoarce în acvifer pentru a-și continua
circuitul în natură. La contactul cu culturile agricole, ea spală și introduce în circuit
ierbicidele, pesticidele și alți poluanți aflați la suprafața terenului. Reversul este,
de asemenea, valabil. Apa din râurile poluate folosită pentru a iriga culturile poate
contamina recoltele, cu efect devastator asupra sănătății umane. Experimentele de
a iriga cu apă sărată au avut succes doar pentru un număr limitat de culturi, precum
mangrovele și creveții, efectele adverse referindu-se la și la posibilitatea salinizării
solului. Chiar și plantele halofite dau randament mai bun atunci când apa pentru
irigații este un amestec de doar 20% apă sărată și 80% apă dulce (Breckle, 2009).
Importanța gestionării judicioase a resurselor de apă capătă, în acest context, valența asigurării siguranței alimentare și a sănătății umane.
Exemplele Amu-Dariei și Sâr-Dariei, marile râuri ale Asiei Centrale folosite
pentru a iriga culturile de bumbac din URSS, rămân emblematice pentru a ilustra impactul devastator al modificării regimului hidrologic al apelor pentru irigații.
Uniunea Sovietică și-a împlinit obiectivul de a întreține culturi agricole în zone aride cu ajutorul irigațiilor și, pe termen mediu, de a crește nivelul de trai al populației.
Doar 20 de ani de utilizare intensivă a apelor celor două râuri și a afluenților săi au
fost necesari pentru a schimba ireversibil regimul hidrologic al Amu-Dariei, Sâr-Dariei și lacului Aral. Deja la începutul anilor 1980, în anotimpul cald, cele două râuri
secau înainte de a se vărsa în lacul Aral iar, la rândul lui, lacul Aral pierduse 80% din
suprafață din cauză că evapotranspirația de la suprafața sa nu mai era compensată
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de apele afluenților (Micklin, 1988). Guvernele țărilor din regiune au încercat, fără
succes, să reabiliteze lacul Aral, dovedind un dublu eșec, atât în etapa de exploatare
(guvernele sovietice), cât și în etapa de remediere.
Grigore Antipa a pus în discuție impactul negativ
pe care irigațiile îl au asupra ecosistemului
Dincolo de contextul managementului resurselor de apă dulce (și a viitoarei insuficiențe a apei dulci), FAO problematizează eficiența apei folosite în irigații, estimând că 40% din aceasta se pierde prin percolație sau spălare în suprafață (Walker,
1989). În 2002, 10% din producția agricolă provenea din zone care își supra-exploatau resursele de apă într-o manieră nesustenabilă (FAO, 2002). Cu aproape 80 de
ani înainte, în România, Grigore Antipa a fost primul care a pus în discuție impactul
negativ pe care irigațiile le au asupra ecosistemului.
Într-o Românie antebelică în plin avânt economic, când succesele tehnologice
implementate la scară largă erau simbolul modernizării și dezvoltării socio-economice, Grigore Antipa, inspirat de experiența ungară, se opunea ferm Legii pentru
punerea în valoare a pământurilor din zona de inundațiea Dunării. În ceea ce a fost o
dovadă de futurism în argumentele ecologice referitoare la sustenabilitatea proiectelor de îndiguire a luncii Dunării, Grigore Antipa demonstra lipsa de viabilitate a
propunerilor de amenajări hidrotehnice în acest areal, ceea ce l-a propulsat într-un
conflict deschis cu inginerul Anghel Saligny, șeful Direcției Generale a Îmbunătățirilor Funciare de la acea vreme. În ciuda argumentelor celor doi oameni de știință
de renume internațional, precum și a alternativelor propuse de Antipa (Bacalbașa-Dobrovici, 2004), și, ulterior, în pofida avertismentului Comisiei de Hidrologie a
Academiei Române (Stoiculescu, 2008), între 1962 și 1970 s-au ridicat peste 1000
km de diguri de-a lungul malului românesc al Dunării, efectuându-se și multe alte
lucrări de asanări, desecări, drenaje, destufizări, defrișări și irigări (Nicolau, 1969).
Legalitatea acestor lucrări în raport cu Legea nr. 96/1929 este contestabilă și, mai
mult, impactul lor asupra ecosistemelor și habitatelor lacustre, respectiv ale zonelor umede din fosta luncă inundabilă a Dunării areale rămâne necuantificat.
Prin acest exercițiu de desfășurare a forțelor, efectuat fără consultări publice
prealabile, Guvernul comunist a înțeles să aplice aceeași soluție pentru o mulțime
foarte diversă de nevoi de dezvoltare. În economia socialistă, stabilirea valorii terenurilor nu reprezenta o prioritate, fapt pentru care sarcinile agricole aferente
fiecărui cincinal se repartizau teritorial, fără a se ține cont de pretabilitatea fiecărei
locații pentru producția agricolă (Canarache, 2001). În fapt, deși în unele areale
se impunea potențarea fertilității naturale a solurilor prin irigații, altele se pretau
pentru utilizare piscicolă sau pentru împăduriri. În acest sens, trebuie amintit că
lunca Dunării cuprinde atât terenuri fertile precum acelea din județele Giurgiu, Că-
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lărași sau Brăila, precum și nisipurile de la confluența Jiu-Dunăre (așa numita Sahara Olteniei), ambele tipuri de soluri fiind vizate de lucrările de îndiguiri și irigații
din Planul de amenajare a luncii și Deltei Dunării din 1962.
La prima vedere, irigarea unor terenuri nisipoase, aride prin natura lor, ar putea părea o soluție de creștere a capacității lor productive. Luând în calcul lipsa de
coeziune a granulelor de nisip și, deci, capacitatea apei de a se scurge printre acestea
mult mai jos decât ar putea rădăcinile plantelor să ajungă, argumentele se concentrează mai degrabă în favoarea unei risipe de resurse pentru susținerea stațiilor
de irigații: materii brute pentru canale și instalații, apă și energie pentru pompe,
forță de muncă pentru mentenanța tuturor sistemelor, printre altele. Chiar și așa,
productivitatea terenurilor din această zonă este mult scăzută față de cea a județelor cu soluri natural fertile. Spre exemplu, productivitatea agricolă a județului Dolj
este diminuată de terenurile de pe malul stâng al Jiului, situându-se la valoarea de
1284,7 RON/ha, față de 2579,2 RON/ha în Brăila sau 1894,2 RON/ha în Giurgiu,
deși au beneficiat de lucrări similare de îndiguiri și irigații. În atare condiții, se cuvine să ne întrebăm: sunt irigațiile panaceu în agricultură? Merită ele investiții necondiționate din bugetul de stat?
Lipsa de viabilitate a instalațiilor de irigații la confluența Jiu-Dunăre este susținută și de istoricul post-decembrist al acestora. La o scară mai mică, guvernul
comunist român a emulat exemplul sovietic, transformând o zonă nisipoasă și aridă, folosită tradițional pentru agricultură de subzistență, într-o comunitate ce a
prosperat în jurul agriculturii experimentale și cercetării agricole. După 1989, lipsa
fondurilor pentru întreținerea stațiilor și canalelor a făcut ca acestea să fie valorificate de indivizi și vândute, pe bucăți, ca fier vechi. Beneficiind de libertate de
exploatare a nou-dobânditelor terenuri-proprietate personală și cu o stațiune experimentală pentru cultura plantelor pe nisip în decădere, comunitățile din această
zonă au arat și cultivat fragilele soluri nisipoase fără a ține cont de particularitățile
lor bio-pedo-climatice și fără a beneficia de expertiză din partea specialiștilor, accentuându-le degradarea și dând naștere așa-numitului fenomen de „deșertificare
a Olteniei”. În fapt, prin lucrările de arături, substratul nisipos a fost adus la suprafață, iar orizontul fertil de sol a fost în mare parte distrus.
În România, doar 823.000 ha sunt viabile din punct de vedere economic pentru irigații. Programul național prevede 2 milioane de hectare.
Recent, în România, s-au repus în funcțiune multiple stații de pompare a apei
pentru irigarea terenurilor desecate și îndiguite din lunca Dunării, deși Ministerul
Agriculturii recunoaște că suntem o țară cu rezerve reduse de apă pe cap de locuitor (MADR, 2016). Ministrul Petre Daea a promovat cu fast fiecare din aceste
evenimente, anunțând că Ministerul Agriculturii și-a propus să mărească suprafața
irigată a țării până la 2 milioane ha până în 2020, în urma unor investiții ale AFIR
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din PNDR preconizate a depăși valoarea de 1 miliard euro (MADR, 2016). Conform
studiului „Strategia investițiilor în sectorul irigațiilor” realizat de Fidmen Mark at,
doar 823.000 ha sunt viabile din punct de vedere economic, însă ANIF a identificat
o suprafață suplimentară de 1 milion ha aflate în amenajări de irigații ca fiind viabilă din punct de vedere economic (SGG, 2016).
Sistemul de irigații Sadova-Corabia se suprapune exact arealului nisipos descris anterior și este declarat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ca fiind 100% viabil pentru reabilitarea sistemului de irigații. Situația de pe teren
pare să contrazică, totuși, datele MADR. Într-o zonă cu terenuri puternic degradate
(„deșertificate”), cu climă aridă din ce în ce mai pronunțată, precum și cu o populație
în scădere în urma valurilor migratorii către orașele universitare, MADR continuă
să răspundă unui discurs cetățenesc puternic melancolic după epoca socialistă și
insensibil la cerințele de sustenabilitate ale Comisiei Europene, prin investiții în
aceleași soluții tehnice folosite în Câmpia Bărăganului, o zonă fertilă natural. Pe
de altă parte, aceeași suprafață nisipoasă este protejată prin diguri de inundațiile
Dunării, deși s-ar preta foarte bine pentru utilizarea ca incintă de inundație controlabilă, ceea ce ar oferi siguranță suplimentară terenurilor mult mai productive din
aval (Călărași, Giurgiu sau Brăila), chiar și în fața acelor inundații capabile să străpungă digurile de protecție. Continuarea investițiilor în dezvoltarea și întreținerea
sistemelor de diguri și de irigații în această zonă, precum și în altele slab productive
natural, denotă o lipsă de viziune strategică din partea decidentului român, precum
și incapacitatea acestuia în a transpune modelele europene de bune practici ce se
referă la metode soft de management al riscului la inundații și care abandonează
practica tradițională de „încorsetare” a râurilor.
Extrapolând situația la nivel mondial, omenirea cheltuie o cantitate impresionantă de resurse și energie pentru a proteja, iriga și cultiva o cantitate impresionantă de terenuri mai mult sau mai puțin fertile, care produc o cantitate impresionantă de mâncare pe care o risipim, în timp ce 10,9% din populație este subnutrită
(FAO, IFAD, UNICEF, WFP și WHO, 2018). Este cert că nu am atins o etapă a cooperării internaționale în care să putem planifica teritorial producția agricolă ținând
cont de capacitatea de producție a solurilor fiecărei regiuni, de consumul optim al
acesteia, de timpul și distanța de transport până la consumatori, ori de resursele de
apă curată disponibile, însă mai alarmant pare că în era globalizării astfel de politici
sunt practic inexistente pe agenda publică. Competiția economică între țări și, în
special între statele dezvoltate, continuă să fie motivația pentru care împingem
la maxim limitele ecosistemelor de pe întreg mapamondul. În timp ce concepte
precum car sharing, office sharing și chiar home sharing sunt recurente în discuțiile
cotidiene, land sharing rămâne o utopie.
FAO și Comisia Europeană au demarat multiple inițiative pentru asigurarea
siguranței apei și combaterea risipei alimentare, însă succesul acestora rămâne încă
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a fi dovedit. În atare condiții, obligația de a acționa ca niște cetățeni educați și responsabili revine fiecăruia dintre noi. Cumpătarea în alcătuirea coșului zilnic de alimente, scepticismul în primirea știrilor despre investiții în sistemele de îmbunătățiri funciare și atenta monitorizare a utilizării terenurilor și calității apei, aerului și
solului pot reprezenta ingrediente de succes în rețeta sustenabilității. Irigațiile pot
reprezenta soluția salvatoare pentru anumite terenuri, însă tendința de a echipa
toate suprafețele arabile cu astfel de sisteme vine cu cheltuieli în materie de impact
asupra mediului și consum de resurse care destabilizează suplimentar echilibrul
ecologic fragil al planetei.
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Proiectul sistemului de irigații
al fermei Agricola Țigănași
Aurel Placinschi

În urma unor discuții, într-un cadru destul de larg, legate de evoluția climatică nefavorabilă din ultimii ani, evoluție care conduce la încălzire și secetă, concluzia era
că singura soluție ar fi să mergem mai des pe la Biserică, căci despre construcția de
sisteme de irigații sansele sunt slabe… eu zic că: „Da, să mergem la Biserică, dar să
facem și irigații”, căci se poate și demonstrez în continuare acest fapt.
Să trec la subiect: lucrez de peste 43 ani ca agronom, în primii 15 ani am lucrat
ca șef de fermă şi apoi ca inginer șef la C.A.P. Țigănași, o mare și cunoscută unitate
la vremea respectivă. Apoi, după 1991, am lucrat la Societatea Agricolă Moldova şi
SC Agricola 96 SA Țigănași. Atât în prima perioadă cât și în continuare, principala activitate a constat în culturi vegetale cu specializare în producere de semințe,
loturi de hibridare la porumb și apoi la floarea soarelui, culturi cu grad ridicat de
tehnică agricolă. Acum 30-40 de ani în zona Podișului Moldovei, unde ne aflăm, la
25 km nord de Iași, era o climă mult mai favorabilă, cu precipitații de peste 550600 mm/an, bine repartizate, cu temperaturi mai blânde și fără arșiță atmosferică.
Toate acestea făceau ca producțiile să fie destul de ridicate, iar zona noastră era
foarte căutată de cei care doreau multiplicarea semințelor hibride. Dar, în ultimii
15 ani, lucrurile au început să se schimbe din ce în ce mai mult, și numai în rău, cu
perioade lungi cu lipsă de precipitații; în multe zile, specialiștii meteoprognozau
cea mai ridicată temperatură din țară în zona Iași. Toate acestea au determinat,
pe bună dreptate, pe cei care doreau multiplicare de semințe să încheie contracte
numai pe suprafețele cu posibilități de irigare.
Aceasta evolutie climatică, probabil cunoscută de meteorologi încă din 1980, a
determinat fostul regim să înceapă lucrări pentru execuție de sisteme de irigat pe
mari suprafețe. Astfel, din cele 2 300 ha teren arabil și peste 1 000 ha teren cu fânețe și pășune, pe o suprafață de 2 800 ha s-au construit în 2-3 ani sisteme de irigații.
Poate lipsa experienței, urgența construirii și apoi lipsa fondurilor au facut ca sistemul să funcționeze la 70-80% din capacitate. Pentru sistemul de irigații Țigănași
– Perieni, cu sursa râul Jijia, ar fi trebuit suplimentat debitul cu încă 1 mc/secundă
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din râul Siret, râu cu apă mult mai potrivită pentru irigaţii atât cantitativ cât mai
ales calitativ. Cantitatea insuficientă, cât și calitatea apei din râul Jijia – cu un conținut ridicat de săruri – au facut ca suprafețele udate să fie puține. Apoi, după anul
1989, cu perioada de tranziție și, probabil, și din cauza noastră, a multora…, stațiile
și întreaga rețea hidro, dar mai ales cea electrică, s-au distrus.
După anul 2000, societatea noastră s-a extins rapid de la 2 500 ha la 5 000 ha,
extindere ce a cuprins şi peste 1 500 ha teren agricol în sistemul de irigații Trifești
– Sculeni cu sursa de apă din Prut.
La momentul preluării celor 1 500 ha stațiile și sistemul nu funcţionaseră câţiva ani și erau destul de degradate, dar a fost totuși posibil să le punem în funcțiune
și să ne organizăm în 2 O.U.A.I.-uri (Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații) împreună cu alți agricultori din zonă. Mai apoi ne-am organizat într-o Federație
care a preluat de la A.N.I.F. Iasi toate stațiile, inclusiv S.P.A. Lunca.
În anul preluării stațiilor, 2010, datorită creșterii nivelului râului Prut la cea
mai mare cotă, toate motoarele și pompele au fost acoperite de apă în cuva stației,
putând astfel să spunem că: „pompele erau gata amorsate la preluare”.
De la acel moment am început cu adevărat să ne ocupăm de reabilitarea sistemului. În prima etapă, reparând pompe și conducte, am curățat canalul principal
de peste 14 km de vegetație și mii mc de pământ, lucru care ne-a costat multe sute
de mii lei. Așa am inceput să udăm primele suprafețe în Lunca Prutului. Rezultatele ne-au determinat să luăm decizia refacerii acestui sistem de irigații. Astfel, în
toamna anului 2015, am început să înlocuim pompe, tablouri electrice, conducte și,
de asemenea, am început să achiziționăm și instalații moderne. Am realizat o rețea
nouă de conducte – peste 15 km – și am achiziționat 14 instalații de udare. Toate
acestea au fost realizate cu fonduri proprii în proporție de peste 60%. În doi ani
aveam amenajate peste 1 300 ha. Astfel că, în 2018, am reușit să udăm toate cele
1 300 ha reabilitate.
Apoi, în primele zile ale anului 2017, am început discuții cu grupul de firme
Semtop Group condus de domnul Mihai Haraga, un om cu vasta experientă în
dezvoltarea sistemelor de irigații în România. Până în primăvară. eram deja și noi
membri în Semtop Group și, în același timp cu aceasta, s-a decis și extinderea irigațiilor pe platourile din comunele Ţigănași și Probota, de fapt reabilitarea sistemului
Țigănași – Perieni.
Revenind la abordarea de la început, pot spune că aici Domnul are aportul Său,
integrându-ne, asociindu-ne cu oameni serioşi, harnici, buni români.
În continuare, după analiza economico-financiară, împreună cu BCR am abordat un credit de multe milioane de euro și am început proiectul refacerii sistemului
de irigații pentru suprafața de 2 350 ha pe terenurile deosebit de fertile de pe platourile de la confluența Prutului cu râul Jijia.
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A fost nevoie să construim din nou Stația de Baza pentru 5000 mc/h și încă
patru stații de pompare, din care două și cu rol în repompare. La toate acestea am
refăcut în întregime rețeaua electrică prin montarea de 5 transformatoare de peste
1 500 KWA fiecare și peste 5 000 m LES (linie electrică subterană de medie tensiune). Apoi, desigur, conducte de mare capacitate pentru transferul celor 5 000 mc/h
pe lungime de 4 000 m și diferența de nivel de 50 m în noul sistem de irigații.
La sfârșitul anului 2018, avem trei stații, cele mai mari, în funcțiune, iar la
ultimele două mai avem de lucru 2-3 săptamâni. S-au montat și îngropat peste
36 000 m conducte pentru transportul apei sub presiune, am achiziționat 33 instalații de udare pe care le-am și montat. Din totalul proiectului de 38 instalații de
udare, mai sunt cinci neinstalate, ce vor fi montate în luna martie a anului 2019.
În acest fel, anul 2019 ne va da posibilitatea ca pe cele 2350 ha să putem avea
culturi irigate.
Cum a fost posibilă realizarea acestui volum uriaş de muncă?
Repet: la bază a fost bună înţelegere a importanței acestei investiții în cadrul
grupului Semtop Group, sprijinul domnului Mihai Haraga și al familiei sale. Am
beneficiat de strânsa colaborare de mare ajutor a ANIF-ului, prin oamenii săi, apoi
susţinerea tehnică din partea proiectanților de la Experco ISPIF SRL Iasi și Elsaco
Electronic SRL. O importanţă deosebită au avut-o furnizorii de conductă Valrom
Industrie SRL și furnizorii de instalaţii de udare Lindsay Europe, care au avut un
rol important și în detalii de proiectare și constructie. Nu în ultimul rând, trebuie
menţionat BCR-ul, pentru modul corect în care ne-a finanțat acest proiect.
Pentru a analiza ce se întâmplă în România cu dezvoltarea irigațiilor, am să
încep prin comparația a două lucrări:
a. Reabilitarea sistemului de pe luncă de 1 300 ha și construirea unuia nou de
2 350 ha prin fonduri proprii și credite ale societății noastre
b. Reabilitarea statiei SPA Lunca pe fonduri europene.
Abordarea proiectelor a început în toamna anului, la sfârșit ambele vor fi gata
în martie 2019, numai că una este pe fonduri europene – o singură stație într-o
singură locație – și din 1 500 000 euro s-a adjudecat cu 1 120 000 euro, iar cel deal doilea proiect totalizează peste 3 500 ha teren irigat, cu peste 50 km conducte,
53 instalații mari de irigat, rețele electrice, 5 stații, toate cu valoare totală de 7-8
ori mai mare. Nu știu pe cine să învinuiesc… birocrația din România, A.F.I.R.-ul,
legislația? Cei care văd că am realizat acest proiect cu banii din fonduri proprii și
din credit bancar, ne întreabă de ce nu am abordat fonduri europene. După experiența cu SPA Lunca, care este cu fonduri europene și la care lucrările nu sunt gata,
deși debutul proiectului a fost în anul 2015, sunt sigur că abordarea investiției de
refacere a sistemului cu cinci stații noi, zeci de km de conductă, peste 50 de locații
centru pivot (o platformă betonată de 16 mp) nu ar fi ajuns la această dată decât la
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faza de proiectare – avizare. Un domn cu funcție de vârf la A.F.I.R., care cunoaște
atât modul de lucru din România cât și pe cel din Polonia, spunea că la noi un dosar
pentru accesare fonduri europene conține sute de pagini, iar în Polonia conține câteva zeci. De ce este așa, nu se poate ști… Revenind, am decis să avem culturi irigate
pe toată suprafața în anul 2019 și nu să facem dosare încă 1-2 ani, ca apoi să mai
asteptăm încă 5 ani să vedem dacă nu cumva avem vreo greșeală pe undeva și astfel
să riscăm pierderea sumelor primite. Dacă modelul polonez functionează, de ce nu
putem face la fel? Dacă aș da un răspuns, aș putea greși și nu m-ar ajuta cu nimic…
În mod sigur, principala problemă a agriculturii în România sunt irigațiile.
Cunosc activitatea A.N.I.F.-ului de mulți ani, au fost acuzați că au primit foarte
mulți bani de la Bugetul de Stat, dar nu se vede nimic… Sigur că ar fi fost mulţi bani,
dar cred că nimeni nu a analizat corect acest lucru. O structură destul de mare cum
este A.N.I.F. are nevoie de mulţi bani doar pentru a exista, dar pentru a construi
este nevoie de mult mai mult. În primul rând, de proiecte prin care să se știe ce se
dorește, de o evaluare corectă a efortului financiar necesar. Se știe că un organism
pentru a fi menţinut viabil are nevoie de un cost, iar pentru ca acesta să producă
trebuie cheltuit suplimentar, în funcție de ce dorim de la el, uneori sume destul de
mari. Dacă am analiza eficiența la scară naţională a reabilitarii și umplerii cu apă
a canalelor deja existente, s-ar constata că se pot iriga sute de mii de ha. Dacă pe
fiecare ha am avea 3-4 to cereale în plus, câte venituri am avea? Pot da un exemplu:
în această toamnă, am udat 400 ha rapiţă cu 350 mc/ha, la această dată (decembrie)
există (unde nu am udat samanta stă cum a fost semanată) și este posibil ca în primavară să nu fie necesară nicio udare și să recoltăm peste 3000 kg/ha rapiță. Astfel
profitul doar aici poate fi de peste 1500 lei/ha.
Este păcat că Dunărea, cursul de apă cu cea mai mare lungime din România, nu
este exploatată la adevăratul său potențial, ca și alte nenumărate râuri cu poziție
excelentă pentru irigaţii. Trebuie doar să dorim această aşezare a agriculturii din
România la cel mai înalt nivel în Europa. Aduc aminte în continuare faptul că agricultura României poate produce hrană pentru 60 milioane de oameni, în timp ce
o forță economică europeană precum Marea Britanie nu poate produce decât 60%
din necesarul propriu de hrană.
Poate cineva să spună că regimul trecut a fost mai bogat şi a reuşit să amenajeze suprafețe foarte mari pentru irigat și că acum nu sunt resurse? Eu cred că sunt,
numai că sunt prost gestionate, că nu folosim bunii specialişti din A.N.I.F. – e adevarat că dacă nu facem ceva acum, peste un timp, câţiva ani, nu vor mai fi cei care
au mai facut acest lucru şi vom fi nevoiţi să facem un nou început pentru calificarea
altora… ar fi păcat.
Din ce se spune, sunt sume mari alocate pentru irigații, dar lipsa unei legislații
clare și lipsa de curaj în asumarea unor decizii la nivelul cel mai inalt fac ca timpul
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să treacă fără a utiliza eficient această sumă. Părerea mea este că obiectivele mari,
de interes național, cum ar fi sistemele de irigații, trebuie abordate la nivelul cel mai
înalt al conducerii (cel puțin prim-ministru), care să poată mobiliza atât fondurile
cât și structurile necesare punerii în aplicare. Apoi, mai este un fenomen: pericolul
asumării de răspunderi asupra unor decizii de către conducătorii unor instituţii.
Poţi fi foarte bine intenționat să realizezi obiective foarte importante, dacă cineva
interpretează altfel acest lucru, poți avea mari probleme în justiție. Concluzia este:
preferabil să nu faci, ca să nu păţeşti nimic!
Dau un simplu exemplu: dacă aş dori ca un utilaj greu să lucreze la capacitate,
s-ar putea să consume 20-30 l carburant/h, dacă-l vom ţine la 5-6 l /h va sta pornit
fără să facă vreo lucrare. Deci dacă se dorește, trebuie să utilizam în cel mai scurt
timp toate sumele, să punem la muncă pe toţi cei responsabili, cei mai mulţi încă
se mai pricep.
Am spus toate acestea pentru că poate cineva mă va auzi și poate va ține cont că
într-un an am reușit amenajarea de la nimic a unui sistem care irigă peste 2 000 ha.
E adevărat, chetuind din surse proprii o sumă destul de mare. Am convingerea că
va fi eficientă!
Dar să închei cu referirea la ajutorul Domnului: „Un credincios merge la un
renumit înţelept călare pe un asin; când ajunge acolo, descalecă, lasă asinul liber și
intră imediat. Este întrebat de ce nu-și leagă asinul şi omul răspunde că fiind un om
bun şi credincios, are Dumnezeu grijă şi asinul nu va pleca din acel loc. Bineînţeles
că este certat de către marele înţelept: – Păcătosule, leagă-ţi asinul, fă tu tot ce poţi
face singur și roagă-te la Domnul să te ajute doar acolo unde tu nu poți face nimic!”
Mulţumesc celor care mi-au dat posibilitatea să comunic această experiență.

Sisteme inovatoare în irigații
Bogdan Zainea

Irigarea prin picurare este o abordare modernă a agriculturii, care permite producătorilor să obțină randamente mai ridicate de culturi de o calitate mai bună - cu mai
puține resurse, utilizând astfel mai sustenabil apa și îngrășămintele.
Această tehnică alimentează cu apă și substanțe nutritive planta, nu solul, reducând astfel costurile pentru fermieri.
Agricultorii din întreaga lume sunt supuși unei presiuni din ce în ce mai mari
pentru optimizarea eficienței utilizării apei. Se confruntă cu provocări precum seceta, salinizarea, epuizarea apelor subterane și lipsa accesului la rezervele de apă.
Irigarea prin picurare abordează aceste provocări prin schimbarea modului în care
resursele de apă sunt utilizate, oferind randamente mai mari și mai bune, cu mai
puțină apă.
Irigarea prin picurare oferă apă și substanțe nutritive direct la rădăcinile fiecărei plante în doze măsurate care mențin zona rădăcinii la un nivel optim de umiditate. Nu mai mult și nu mai puțin decât ceea ce are nevoie cultura.
Deoarece nu există o aplicare excesivă a apei și debitele sunt moderate, irigarea
precisă elimină scurgerea de suprafață și percolarea profundă (scurgerea lentă în
profunzime) a apei. Proiectarea sistemelor de irigare prin picurare se face în funcție de abilitatea solului de a absorbi apa și de consumul plantei, garantând că apa
rămâne în zona rădăcinii active și este utilizată optim de cultură.
Apele uzate nu trebuie să fie deșeuri, acestea pot fi reutilizate. Dar agenții
patogeni care transportă apă nu sunt întotdeauna utilizabili, iar sistemele de irigații clasice contaminează și culturile. Pe de altă parte, prin irigarea prin picurare,
apa devine livrată direct la rădăcinile plantei. Deci cultura nu intră niciodată în
contact cu contaminanții, dar fiecare plantă primește tocmai cantitatea de apă de
care are nevoie pentru a se dezvolta. Și astfel, apa neutilizabilă devine o resursă
valoroasă.
Prin aplicarea apei cu ajutorul irigațiilor clasice, se produce o pierdere enormă,
prin evaporare.
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Astfel, între 15-30% din apă se evaporă în timpul călătoriei de la emițător la
sol și nu ajunge niciodată în zona de rădăcină a culturii. Dar, prin aplicarea apei cu
irigație prin picurare direct în zona rădăcinii, apa nu se evaporă, ceea ce garantează
o utilizare în mod optim. În esență, aceasta înseamnă că se poate iriga până la 30%
mai mult teren cu aceeași cantitate de apă.
Sistemele clasice de irigare aplică cantități mari de apă într-un timp scurt și
creează condiții de saturație extreme în sol. Acest lucru duce la o aerisire proastă și
provoacă condiții stresante pentru rădăcinile plantelor care necesită un echilibru
între apă și aer. De asemenea, apa excesivă elimină substanțe nutritive benefice
din plante sub nivelul zonei radiculare active, ceea ce duce la o cantitate mai mică
de nutrienți pentru culturile și contaminarea apei subterane. Irigarea prin picurare
asigura apă în cantități adecvate în funcție de tipul de sol și de necesitățile culturilor, astfel încât raportul aer-apă din sol este perfect și nutrienții sunt păstrați acolo
unde sunt necesari.
Pentru a obține randamente ridicate de înaltă calitate, fermierii trebuie să se
asigure că fiecare plantă beneficiază de exact amestecul potrivit de nutrienți și apă
pe tot parcursul sezonului de creștere.
Controlul a ceea ce se poate oferi câmpului, în fiecare zi și nu aplicarea îngrășământul pe durata întregului sezon are multiple beneficii. Permite maximizarea
randamentelor și reducerea costurile nutrienților furnizând plantelor ceea ce au
nevoie, atunci când au nevoie. Nu mai devreme sau mai târziu. Utilizarea sistemului de picurare pentru aplicarea nutrienților reduce costurile de muncă și echipamente asociate cu modurile tradiționale de aplicare a nutrienților. În cele din urmă,
permite gestionarea riscurile și reducerea pierderilor cauzate de scăderea prețurilor
culturilor, a bolilor sau a modelelor meteo imprevizibile.
Fermierii din România au la dispoziție o tehnologie de irigații prin picurare,
dezvoltată în Israel în 1965, și care a revoluționat irigarea prin picurare prin crearea unei schimbari de viziune către agricultura irigată cu debit scăzut.
Netafim este liderul mondial în soluții inteligente de irigații prin picurare și
micro-aspersie pentru o productivitate de durată.
Netbeat reprezintă un sistem revoluționar pentru agricultură, dezvoltat de
compania responsabilă pentru crearea scutului antirachetă utilizat astăzi de armata israeliană.
Acesta combină toate informațiile într-o platformă digitală ce permite fermierului să monitorizeze, să analizeze şi să controleze cu uşurinţă irigarea indiferent
de locul în care se află. Este prima soluție digitală în agricultură care permite irigarea automată, fertirigarea și protecția culturilor.
Combinând totul într-o platformă cu circuit închis, Netbeat este un soft bazat
pe tehnologia Cloud, accesibil prin intermediul telefoanelor inteligente, ce permite
integrarea datelor și accesul de la distanță.
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Fiind singurul sistem de Control & Management al Irigării și al Fertilizării, el
combină trei funcții importante pentru succes:
1. analiză și suport decizional- analizează toate datele pe care le primește de la
senzorii plasați în camp, de la tipul de sol și de cultură, climatul favorabil, stadiul de
evoluție al plantei.
2. monitorizare în timp real- monitorizează aceste date de pe câmp și din
„cloud” în timp real, pentru a analiza, defini și activa „irigații strategice” în orice
moment și în orice loc.
3. control și automatizare- controlează astfel întreg procesul de irigare, fertirigare și nutriție.

Logistică agricolă
Mecanizare
O analiză privind situaţia fabricilor şi a parcului
de maşini şi utilaje agricole din România
Isabela Alexandru

Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost şi continuă să fie un
sector de primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în economie, cât şi
ca pondere a populaţiei ocupate. Performanţele sectorului agricol românesc rămân
relativ modeste, în contrast cu potenţialul său natural.
România prezintă discrepanţe semnificative faţă de UE-27 în materie de
productivitate a sectorului agricol; chiar şi în anii agricoli favorabili, nivelul productivităţii s-a situat sub 50% din media UE-27, situaţie care arată potenţialul
economic nevalorificat al agriculturii şi zonelor rurale româneşti și care poate fi
explicată atât prin structura internă a fermelor (dimensiune redusă) cât şi prin
utilizarea necorespunzătoare sau defectuoasă a factorilor de producţie, inclusiv a
capitalului uman1.
La finele anului 2014, suprafaţa agricolă a ţării noastre însuma 14630,1 mii ha,
din care 9395,3 mii ha reprezintă teren arabil.
O analiză a suprafeţei exploataţiilor agricole pe clase de mărime arată că din
totalul de 3629,66 mii ha 90,39 % o reprezintă exploataţiile care au sub 5 ha.2 Rezultă aşadar că în România există un număr mare de ferme mici, de subzistență și
semi-subzistență, care utilizează o parte semnificativă a suprafeţei agricole. Datorită dimenisunii economice unele exploatații sunt vulnerabile, cu perspective limitate de a-și îmbunătăți performanța economică și de a se îndrepta către piață
Aceste ferme au o productivitate scăzută, o dotare tehnică deficitară, sunt de cele
mai multe ori afectate de un grad ridicat de fragmentate, aplică practici agricole
tradiționale cu eficiență economică slabă și, astfel, întâmpină dificultăți în procesul
de adaptare la noile tehnologii. Micii fermieri sunt încă reticenți în fața conceptului
de cooperare, în ciuda avantajului reciproc al unei astfel de cooperări.3
Draft 3 al analizei socio-economice a dezvoltării rurale în România, AM-PNDR 2013
Eurostat 2013 Baza de date
3
Programul Naţional de dezvoltare rurală 2014-2020
1
2
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Parcul de maşini şi utilaje agricole
În ceea ce priveşte parcul de tractoare şi maşini agricole acesta rămâne încă deficitar, multe dintre acestea fiind uzate fizic/moral ceea ce face ca decalajul între
România şi alte state membre UE să fie destul de ridicat. Majoritatea exploataţiilor
agricole (îndeosebi cele mici) se confruntă cu un grad redus de mecanizare, un inventar agricol precar, de unde şi un randament agricol scăzut.
Datorită structurii, gradul de mecanizare (tipul şi numărul utilajelor posedate)
ale fermelor din diverse categorii de mărimi este foarte variat.
Totuşi, în ultimii ani s-au realizat investiţii semnificative în reînnoirea parcului
de maşini agricole în România. Fondurile Europene puse la dispoziţia fermierilor,
programul Rabla, creditele speciale de co-finanţare, apariţia utilajelor second-hand
pe piaţă au fost o parte dintre factorii care au sprijinit agricultorii în achiziţionarea
utilajelor4.
Tractoarele sunt utilajele cele mai utilizate, ele regăsindu-se atât în fermele
mici şi mijlocii cât şi la fermele mari.
Numărul combinelor în fermele mici este nesemnificativ, ele întâlnindu-se cu
precădere în fermele mari şi chiar mijlocii. O situaţie similară se întâlneşte şi în
cazul maşinior de stropit.
Totuşi, investiţiile în utilaje agricole au fost făcute predominant în fermele
mari, acolo unde acestea pot fi susţinute din resurse proprii şi nu neapărat prin
programme de finanţare.
Evoluţia parcului de tractoare şi maşini agricole este prezentată în tabelul de
mai jos şi Fig.1÷7.
		
Denumire utilaj
Tractoare agricole
Pluguri pentru tractor
Cultivatoare mecanice
Semănători mecanice
Maşini de stropit şi prăfuit
cu tracţiune mecanică
Combine autopropulsate de
recoltat cereale
Combine autopropulsate de
recoltat furaje
Vindrovere autopropulsate
de recoltat furaje
Prese pentru balotat paie
şi fân
4

2012

2013

2014

2015

2016

184446
147471
29173
73519

191301
152031
29565
74805

193120
156964
29562
76301

199284
159334
30355
77560

206347
161307
30422
80701

5459

5293

5315

5607

5327

25626

26454

25694

27485

27338

752

826

868

891

981

1817

1221

1217

1254

1325

9087

10225

10871

11966

13840

Sursa: INS- Anuare statistice 2015-2017

www.agroinfo.ro Situaţia parcului de maşini şi utilaje agricole din România
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Fig.1 Evoluţia parcului de tractoare

Fig.3 Evoluţia parcului de semănători

Fig.5 Evoluţia parcului de combine
autopropulsate

Fig. 2 Evoluţia parcului utilajelor de lucrat
solul

Fig. 4 Evoluţia parcului de maşini de stropit

Fig. 6 Evoluţia parcului de vindrovere

Fig. 7 Evoluţia parcului de prese de balotat
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Situaţia fabricilor de maşini şi utilaje agricole din România
a) Tractoare
Printre firmele care mai produc tractoare în România de numără:
Societatea Tractorul U 650 Braşov, care are unitatea de producţie în oraşul
prahovean Băicoi şi sediul administrativ la Braşov, a început cu producţia de piese
de schimb pentru tractoarele româneşti şi ulterior a preluat licenta pentru producţia şi vânzarea tractoarelor U 650 pe pieţele din Asia şi Africa.
SC IRUM SA5 a început producţia de tractoare agricole după ce a achiziţionat
mai multe licenţe pentru asamblarea tractoarelor din Belarus. În anul 2018 aici a
fost finalizată fabricarea primului tractor agricol (gamaTAG şi TAGRO) conceput în
întregime de echipa de cercetare din Centrul de Cercetare iFOR care aparţine firmei
IRUM şi care se află situat în incinta acesteia.
SC MAT SA din Craiova produce 2 tipuri de tractoare agricole cu puteri de 45
respectiv 78 CP.
SC TOPAUTO COM SA6 din Braşov produce tractoare de 16 CP concepute
pentru gospodăriile mici, microferme sau sere, precum şi tractoare de 45 CP utilizabile în fermele de până la 10 ha. Tractoarele sunt realizate din asamblambluri
montate de tip CKD şi SDK şi sunt echipate cu cadru de protecţie la rasturnare tip
ROPS sau cabină.
b) Maşini şi utilaje agricole
Pentru a fabrica maşini agricole este nevoie de o gamă largă de resurse, una dintre
ele fiind utilajele industriale potrivite. Astfel, au rămas pe piaţă cu precădere firmele româneşti care au o tradiţie în domeniul construcţiilor de maşini destinate
agriculturii. Interesul pentru utilajele second hand pe de o parte şi apariţia investitorilor străini care deţin suprafeţe mari de teren care necesită utilaje de mare putere pe de altă parte a făcut ca producţia de maşini agricole să nu mai fie o industrie
în adevăratul sens.
În cele ce urmează sunt prezentate firmele reprezentative producătoare de maşini şi utilaje agricole din ţara noastră.
SC MAT SA7 din Craiova produce o gamă largă de maşini agricole:
– pluguri;
– grape;
– combinatoare;
– cultivatoare;
– semănători;
www.irum.ro
http://www.topautocom.ro/
7
https://matcraiova.ro
5
6
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– maşini de stropit;
– maşini de amendat şi fertilizat
SC MECANICA CEAHLĂU SA8 din Piatra Neamţ produce:
– utilaje pentru prelucrarea solului (pluguri, grape cu discuri, freze, combinatoare, scarificatoare);
– utilaje de semănat (semănători pentru cereale păioase şi pentru plante prăşitoare);
– utilaje pentru întreţinerea culturilor (prăşitori, maşini de distrus resturi vegetale, maşini de împrăştiat îngrăşăminte solide)
SC TEHNOFAVORIT SA9 situată în localitatea Bonţida din Judeţul Cluj are
o evoluţie remarcabilă prin diversificarea gamei de produse pentru agricultură, în
urma unor programe de colaborare tehnologică cu parteneri din Germania, Italia,
Franţa etc. Astfel, aici se produc:
– remorci tehnologice;
– echipamente de erbicidat;
– maşini de stropit în vii şi livezi
SC MECANICA MARIUS SA10 din Cluj Napoca fabrică 6 tipuri de utilaje agricole:
– maşini de scos cartofi;
– grape cu discuri;
– grape cu colţi;
– cultivatoare;
– pluguri;
– maşini de împrăştiat gunoi în pantă
SC SEMBRAZ SA11 fabrică următoarea gamă de utilaje agricole:
– pluguri purtate şi reversibile;
– grape cu discuri;
– cultivatoare;
– semănători
MAT MAGRIT SA12 situată în Craiova, jud. Dolj oferă micilor fermieri o gamă
largă de motosape la care pot fi ataşate şi alte echipamente cum ar fi: semănătoare
pe două rânduri; rariţă, prăşitoare, plug, remorcă tractată şi cu punte motoare. Firma mai fabrică şi maşină de stropit şi erbicidat.
www.mecanicaceahlau.ro
http://tehnofavorit.ro/
10
http://mecanicamarius.ro
11
www.sembraz.ro
12
http://magrit.ro/
8
9

LEGMAS SA13 din Năvodari, jud.Constanţa produce următoarele tipuri de utilaje agricole:
– combinatoare;
– grape stelate şi cu discuri;
– pluguri cizel;
– freze;
– maşini de plantat răsaduri;
– maşini de scos cartofi
precum şi instalaţie de irigare prin aspersiune cu tambur şi furtun.
AGRISIGEVA SRL14 din Braşov este una dintre fabricile mai nou înfiinţată
care oferă fermierilor:
– pluguri simple şi reversibile;
– combinatoare;
– cultivatoare;
– scarificatoare
MASCHIO GASPARDO ROMANIA SRL15 face parte din grupul internaţional
Maschio Gaspardo care la fabrica din Chişineu Criş de lângă Arad produce echipament de cultivare pentru tractoare de la 60 CP la 450 CP precum: scarificatoare;
grape cu discuri; cultivatoare cu dinţi;echipament de pregătire a patului de semănat.

www.legmas.ro
agrisigeva.ro
15
http://www.maschio.com
13
14

Modernizarea agriculturii românești: o perspectivă
asupra pieței și industriei de utilaje agricole
Mirco Maschio

Politica Agrară Comună (PAC) pentru a face față în mod adecvat amplelor provocări
actuale legate de sănătatea economică a sectorului agricol, de îngrijirea mediului,
de acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și de o structură economică și
socială puternică pentru zonele rurale ale UE – în special în ceea ce privește oportunitățile de acțiune emergente în sectorul comerțului, în cel al bioeconomiei, în cel
al energiei din surse regenerabile, în cel al economiei circulare și în cel al economiei
digitale.
Comisia a amintit că o politică agricolă comună modernizată va trebui să sprijine tranziția spre un sector agricol întru totul sustenabil și dezvoltarea unor zone
rurale dinamice, care să furnizeze alimente sigure și de înaltă calitate pentru peste
500 de milioane de consumatori. Europa are nevoie de un sector agricol inteligent,
rezilient, sustenabil și competitiv, care să garanteze producția de produse alimentare sigure, de înaltă calitate, la prețuri accesibile, nutritive și diversificate pentru
cetățenii săi și o structură socioeconomică puternică în zonele rurale.
Politica agricolă comună modernizată trebuie să își consolideze valoarea adăugată europeană, reflectând un nivel mai ridicat de ambiție în ceea ce privește mediul și clima și răspunzând așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește starea lor de
sănătate, mediul și clima.
Modernizarea agriculturii în România face parte din obiectivele Politicii Agrare
Comune (PAC) şi anume:
• creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic,
prin asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea
optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă;
• asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă,
în special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură;
• stabilizarea piețelor;
• garantarea siguranței aprovizionărilor;
• asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori.
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În sfârșit, la fel ca în cazul altor sectoare, agricultura și zonele rurale pot utiliza
mai bine noile tehnologii și cunoștințe, mai ales tehnologiile digitale. Propunerile
consolidează legăturile cu politica din domeniul cercetării, incluzând cu proeminență organizarea schimbului de cunoștințe în modelul de performanță al politicii. În mod similar, accentul asupra digitalizării permite stabilirea unei legături cu
agenda digitală a UE.
Noua PAC va avea următoarele obiective specifice:
(a) sprijinirea unor venituri fiabile ale fermelor și a rezilienței fermelor pe întregul teritoriu al UE, în vederea îmbunătățirii securității alimentare;
(b) îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;
(c) îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;
(d) contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea;
(e) promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse
naturale precum apa, solul și aerul;
(f) contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;
(g) atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;
(h) promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii
sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;
(i) Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și produse
prin metode sustenabile, precum și la bunăstarea animalelor.
De asemenea, obiectivele PAC ar trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor,
atât a celor productive, cât și a celor neproductive, atât în cadrul fermei cât și în
afara ei.
Aceste investiții pot viza, printre altele, infrastructurile legate de dezvoltarea,
modernizarea și adaptarea la schimbările climatice a agriculturii și a silviculturii,
inclusiv a accesului la terenurile fermelor și la cele forestiere, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, practicile agrosilvice și furnizarea energiei și a apei și economisirea acestora.
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 vizează două direcţii de acţiune: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea capacităţii de sechestrare a dioxidului de carbon prin rezervoare absorbante
naturale - componentă realizată cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru
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Dezvoltare (PNUD) România, precum și adaptarea la efectele negative, inevitabile,
ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale şi antropice – componentă
realizată cu sprijinul agenţiei olandeze NL Agency.
Realizarea acestor obiective va contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în ţara noastră, dar şi la
protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor naturale.
De asemenea, realizarea obiectivelor incluse în SNSC 2013-2020 va conduce
la conservarea pe termen lung a bunăstării sociale, fiind create oportunităţi pentru
generarea unor noi locuri de muncă în sectoare specifice.
De asemenea, se estimează un impact pozitiv semnificativ în sectorul sănătăţii
şi pentru comunităţile cel mai puternic afectate de efectele schimbărilor climatice.
Producătorii de utilaje agricole se reorientează spre tehnica
de cultivare minimă a solului
Societatea Maschio Gaspardo România produce utilaje prietenoase mediului înconjurător, adica cu solul, aerul şi apa, societatea fiind de asemenea recunoscută pe
plan mondial ca lider în ceea ce priveşte proiectarea şi construcţia de scarificatoare,
calitatea, durabilitatea şi fiabilitatea fiind punctele forte ale acestora.
Există tendinţa actuala de a păstra apa în sol şi de a proteja vietăţile existente
în acesta, lucru care a condus la schimbarea mentalităţii actualilor producători de
maşini agricole de lucrat solul din lume. Ţinând cont de acest lucru şi de faptul că,
lucrarea cu plugul duce la eliminarea apei din sol datorită răsturnării brazdei, marii
producători de pe piaţa utilajelor agricole au trecut la realizarea de scarificatoare
pentru lucrarea de bază a solului.
Scarificarea face parte din tehnica de cultivare minima a solului, care oferă mai
multe avantaje comparativ cu aratul tradiţional şi anume:
• Straturile de sol nu sunt răsturnate ⇒ conservarea materiei organice din sol;
• Reducerea consumului de combustibil ⇒ reducerea emisiilor de CO2;
• Incorporare rezidurilor în sol ⇒ gestionarea din punct de vedere agronomic
mai uşoară;
• Viteza mai mare şi adâncime de lucru mai mare ⇒ productivitate ridicată;
• Spargere puternică a hard-panului ⇒ capacitate de drenaj mai bună şi capacitate mai bună de inrădăcinare.
Modernizarea agriculturii în România a condus la realizarea unui management
al sistemului neconvenţional de lucrare a solului cu un puternic impact economic
asupra agricultorului. Tehnica tradiţională (sistem clasic) presupune elaborarea
unui plan de producţie care să includă programarea achiziţiilor de materiale, punerea la dispoziţie a unor echipamente diverse, precum şi un plan de intervenţie care
previzionează angajarea de personal cu o structură bine definită şi ţinând cont de
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necunoscutele reprezentate de condiţiile atmosferice care au potenţialul de a modifica semnificativ punerea în practică a întregii organizări.
Sistemul clasic prevede arătura, grapatul semănatul şi fertilizarea terenului,
pentru cultura de toamnă, iar pentru cultura de primăvară discuitul, grăpatul, semănatul şi fertilizarea terenului. Trebuie să ţinem cont că unele lucrări se efectuază
simultan pentru a lucra terenul la timp, iar acest lucru presupune utilizarea mai
multor tractoare şi maşini agricole în acelaşi moment.
Tehnica de conservare (sistemul neconvenţional) prevede o trecere unică în
care se pot realiza semănarea şi fertilizarea. Din punct de vedere administrativ
reducerea este semnificativă dacă se iau în calcul numărul de maşini utilizate la
sistemul clasic unde se foloseşte un plug, un disc, o grapă grea, o grapă uşoară, o semănătoare, o maşină de împrăştiat îngrăşăminte; un tractor de mare putere pentru
arat şi lucrări grele, un tractor uşor şi de putere medie pentru lucrări de primăvară,
un tractor uşor şi de putere redusă pentru semănat şi fertilizat.
Primul factor economic influenţat de sistemul neconvenţional este cu siguranţă costul de producţie, iar prin producţie se înţelege ore de lucru maşină, ore
de manoperă şi consum de carburant, dar de mare importanţă sunt şi amortizările
care influenţează aceste costuri de producţie. Să ne imaginăm costuri de producţie
reduse cu 70% dar ce influenţă au amortizările? Pentru sistemul clasic se utilizează
trei tractoare şi şase echipamente agricole, iar pentru sistemul neconvenţional – un
tractor şi un echipament.
Cu siguranţă depinde de alegerea efectuată de societate dar totuşi se pot calcula valori reduse cu aproximativ 60% pentru tractoare şi cu aproximativ 80% pentru
echipamente, incidenţa costului va avea un impact mai redus, deoarece echipamentele pentru semănat pe teren tare costă cu siguranţă mai mult faţă de o maşină
tradiţională.
Impactul economic al factorului uman se poate reduce cu 50% cu sistemul neconvenţional, trecând de la utilizarea a doi angajaţi la o singură persoană. Administrarea managerială pentru activităţile legate de planificare, producţie, achiziţii,
administrare - finanţe şi personal suferă reduceri de cost mult mai importante prin
sistemul neconvenţional.
Aşadar societatea Maschio Gaspardo România, în contextul procesului continuu de modernizare şi diversificare a agriculturii româneşti este mereu alături de
fermieri şi investeşte în activităţi de cercetare – dezvoltare astfel încât să poată
oricând să răspundă prin producerea de utilaje agricole cât mai performante solicitărilor venite din partea atât a marilor cât şi a micilor fermieri din România.
De asemenea ca rezultat al cercetării şi inovării în domeniul producţiei de utilaje agricole societatea Maschio Gaspardo România prin intermediul Cluster-ului
Indagro Vest a obţinut un brevet de invenţie recunoscut internaţional, referitor la
construcţia unui organ activ al utilajelor de prelucrare a patului germinativ.

Noul tractor agricol românesc, o șansă
pentru agricultura autohtonă
Mircea Oltean

IRUM, la aniversarea a 65 de ani de activitate
Fabrica a fost fondată în anul 1953, cu scopul de a produce, întreține și repara utilaje și mecanisme agricole și forestiere. Din 1969, a început să producă și tractoare
forestiere și a devenit rapid unul dintre cei mai buni producători de astfel de utilaje
din această parte a Europei.
Anii grei ai tranziției, de după căderea comunismului, au afectat și IRUM Reghin, fabrică a cărei producție a scăzut treptat, pentru că managementul de atunci
nu reușea să se adapteze la economia de piață. Exista perspectiva ca IRUM să se
închidă și muncitorii să fie trimiși în șomaj, așa cum se întâmplase și în cazul altor
sute de întreprinderi fondate în perioada comunistă.
În această perioadă, familia Oltean locuia în Gheorgheni, iar Mircea Oltean
ocupa o funcție de conducere. Înainte de Revoluție, în 1989, la inițiativa soției, au
revenit la Reghin, cu toate că pentru el exista o oarecare nemulțumire, deoarece
postul pe care urma să îl ocupe la IRUM îl descalifica profesional. Ulterior, acest
lucru se pare că l-a ajutat foarte mult. După ce și-a pus la punct partea tehnică, a
reuşit să se pună la punct şi cu partea comercială, fapt care l-a ajutat foarte mult în
condiţiile în care a urmat privatizarea şi urma să conducă o fabrică, deci nimic în
viață nu este întâmplător.
La începutul anilor 1990 familia Oltean a avut şansa să aibă nişte prieteni saşi
care au plecat în Germania, fiind de profesie tot ingineri, și care i-au chemat în
vizită, reușind astfel să simtă un pic ce înseamnă de fapt capitalismul. Au reuşit
totodată să vadă direcţia spre care se îndreaptă lucrurile.
Astfel, în 1993 au fost decis să înființeze compania MAVIPROD, denumirea fiind inspirată de inițialele numelor lor M-Mircea, A-Andrei și Vi-Violeta. Firma vindea piese și devenea tot mai profitabilă. Prin calitatea serviciilor și respectul față de
clienți, societatea a cunoscut o creștere constantă care a permis lărgirea gamei de
produse și servicii oferite, cuprinzând și sfera de utilaje industriale. În anul 1996,
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pentru că IRUM mergea tot mai prost, amândoi soții Oltean au renunțat la slujbele
lor pentru a se putea ocupa de firma Maviprod.
Compania a cunoscut o dezvoltare progresivă, reușind în 2002 să devină unic
reprezentant al marelui producător englezesc de motoare Perkins în România, iar
în 2008 unic reprezentant și în Republica Moldova. În 2010 a devenit distribuitor
autorizat al FG Wilson în Ungaria, iar în 2010 a intrat în rețeaua autorizată de distribuitori autorizați Atlas Copco. În prezent societatea MAVIPROD deține o rețea
națională de distribuție cu peste 15 locații de desfacere, servicii de asistență tehnică disponibilă 24/7 pentru utilaje agricole și forestiere, precum și puncte de lucru
în Ungaria și Republica Moldova.
În anul 1999, când statul român a decis să privatizeze fabrica din Reghin, Violeta și Mircea Oltean, prin intermediul Maviprod au avut curajul să ia un credit
în condițiile imposibile de atunci și să cumpere pachetul majoritar de acțiuni. Era
perioada cu cea mai ridicată inflație, dobânda era de 180 la sută.
A urmat o serie de investiții în tehnologie și infrastructură, iar datorită viziunii
bine definite pe termen lung, IRUM a reușit să devină unul dintre cei mai importanți producători europeni de tractoare forestiere.
În acea perioadă toată lumea cerea dividende, întrucât mai erau câţiva acţionari. Familia Oltean însă, nu a ridicat niciodată dividende, ci mereu a reinvestit
profitul. Au făcut o serie de măriri de capital, ceilalți acționari nu au vrut să vină cu
nici un aport şi, uşor, proprietarii fabricii le-au răscumpărat. Aşa au reuşit să devină
singurii acţionari. Tot profitul făcut aici de la privatizare a fost orientat spre investiţii. Nici un leu nu a fost orientat spre dividende. De-a lungul timpului, undeva la
25 de milioane de euro au fost investite în tehnologie.
Pe lângă greutățile economice, Mircea Oltean a avut de înfruntat și ostilitatea
unui sistem organizatoric neperformant. A doua zi după ce a revenit în IRUM, de
data aceasta în calitate de proprietar, s-a confruntat cu o grevă a angajaților. A fost
nevoit să dea afară 50 de persoane ale căror metehne le cunoștea încă din perioada
în care era șef la aprovizionare, apoi șef de secție în IRUM. Apoi, Violeta și Mircea
Oltean au plecat în Germania și Austria pentru a vedea cum funcționează acolo
fabrici cu profil asemănător.
Întorși acasă, au luat măsuri pentru a reorganiza fabrica. „De exemplu în centrala termică erau 25 de angajați. La stația de pompare erau alte 5 persoane, iar
munca lor putea fi suplinită de un simplu plutitor. I-am redistribuit pe acești oameni în secțiile de producție”, spune Mircea Oltean. De asemenea, a decis să scoată
din producție o serie de produse neperformante. Unele dintre ele erau realizate pe
jumătate, însă era ușor de prevăzut că ele nu pot concura cu utilajele second-hand
aduse din Germania, care erau mai ieftine și mai bune. De asemenea, a redus cheltuielile cu energia, astfel că acum, cu o producție de câteva ori mai mare, cheltuielile
în această direcție au rămas cam la același nivel.
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În toți acești ani de la privatizare, ing. Mircea Oltean, pe lângă dezvoltarea
sectorului forestier, a urmărit și dezvoltarea unor produse care să fie destinate sectorului agricol. Astfel, acest vis părea că se realizează în anul 2007, când grupul
Maviprod a colaborat cu Tractorul Brașov pentru un nou tractor agricol, proiect
în care IRUM împreună cu Maviprod (unic distribuitor al motoarelor Perkins în
România, Ungaria și Republica Moldova) furnizau motorul și ambreiajul. Din păcate, acest proiect a fost sistat în același an, odată cu falimentul uzinei din Brașov.
Văzând că piața românească de tractoare agricole a rămas fără un produs autohton,
având experiență în construcția tractoarelor forestiere, dar și din dorința de a veni
în întâmpinarea fermierilor români, în 2010 Mircea Oltean a decis să dezvolte în
cadrul IRUM un nou tractor agricol, intrând astfel într-un sector total nou și diferit
față de ce făcuse până atunci.
Astfel, a început colaborarea cu Belarus Tractor și a fost lansat un nou proiect:
producția la Reghin de tractoare agricole sub licența oferită de compania din Belarus. Decizia a fost una legată de faptul că acesta era un partener stabil, cu multă
experiență și avea deja un portofoliu de produse verificate și apreciate în piață, care
putea satisface foarte bine cerințele legate de raportul calitate-preț.
Decizia a fost una inspirată, IRUM reușind o ascensiune spectaculoasă în
această piață, însă rămăsese acea dorință de a produce un tractor agricol IRUM și,
mai ales, ROMÂNESC. Pentru a fi realizabil acest vis s-a conștientizat faptul că, pe
lângă investițiile în tehnologie și infrastructură, trebuie investit și în cercetare și
dezvoltare. În acest sens s-a hotărât crearea unui Centru de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Agricole și Forestiere (denumit IFOR), inaugurat în 2015, fiind
prima entitate de acest gen înființată de un antreprenor român, după anul 1990,

VIII. INSTRUMENTE / 865

în domeniul agrobusiness și forestier, și însemnând o investiție de 2.65 mil. euro.
Prin crearea acestui centru, s-a creat un mediu perfect de lucru, unde 50 de ingineri
încearcă să dezvolte o serie de produse noi, românești.
Anul 2018 reprezintă finalul unui proiect foarte important al centrului de cercetare și dezvoltare iFOR, un nou TRACTOR AGRICOL românesc, după o pauză de
peste 10 ani. Realizarea unui asemenea proiect a fost una foarte dificilă și a necesitat implicarea multor resurse, investiția totală ridicandu-se la peste 4 000 000 EUR.
Dezvoltarea prototipurilor s-a făcut utilizând cele mai moderne metode de lucru existente în dezvoltarea acestor tipuri de produse. Irum a decis ca primul model
de tractor să aibă o putere cuprinsă între 86 și 102 CP. Astfel s-a urmărit dezvoltarea unui produs care să fie destinat fermierilor mici și medii, dar și fermierilor mari
care folosesc și acest tip de tractoare pentru diferite activități unde nu se pretează
tractoarele cu o putere mai mare.
Focusul numărul unu a fost crearea unui tractor care să aibă un raport calitate
preț competitiv și care să poată fi exportat cu brio oriunde în lume. În ceea ce privește designul acestui tractor, s-a urmărit crearea unei identități vizuale unice și
proprii, care să fie cel puțin la nivelul oricărui mare producător mondial și care să
reprezinte fundația viitoarelor dezvoltări IRUM în gama agricolă. Astfel, s-a ținut
cont de aspecte legate de confort și dimensiuni, dorindu-se să păstrăm același logo,
aceeași linie tradițională a tractoarelor noastre.
Un accent important s-a pus și pe partea de ergonomie și siguranță a utilizatorului final, elemente care putem spune cu mândrie că sunt la cele mai înalte
standarde. Toate acestea sunt confirmate în urma, poate, a celui mai important
moment din nașterea acestui tractor, partea de testare și certificare. În acest sens
IRUM a întreprins o serie de teste în România și Italia. Până la finalul acestui an
se va finaliza procesul de omologare în cadrul Registrului Auto Român București
pentru noul tractor agricol românesc produs de IRUM.
Pentru a marca mai bine acest moment important din industria românească
am hotărât ca această gamă de tractoare să poarte denumirea de TAGRO (T-tractor
AG- Agricol, RO- românesc).
Producția de serie va începe în luna aprilie 2019. În momentul de față IRUM
a creat o listă de așteptare, în care viitorii clienți se înscriu pentru precomenzi. În
primul an ne propunem să producem 200 de tractoare, în anul 2020 estimăm 300
de tractoare, iar în anul 2021 ne dorim să ajungem la o cotă de piață de 500 de
tractoare vândute.

Capacități logistice și de transport
Portul Constanţa – Hub agricol
Ionel Minea

Începând cu anul 2014, Portul Constanţa a devenit principalul port de export al
cerealelor din Uniunea Europeană. Practic, prin Constanţa este derulat cel mai important trazit din acest segment de marfă. Chiar dacă cerealele reprezintă un produs extrem de volatil din cauza incertitudinilor cu privire la calitatea şi cantitatea
recoltelor, volumele tranzitate prin Portul Constanţa au înregistrat o creştere spectaculoasă în perioada 2008 – 2016.
Creşterile înregistrate în volumele operate din acest segment de marfă prin
Portul Constanţa au fost facilitate în special de conexiunea portului cu fluviul Dunărea prin Canalul Dunăre-Marea Neagră (cea mai mare parte a traficului de cereale
ajunge în Portul Constanţa de pe Dunăre, prin intermediul navelor fluviale) şi de
investiţiile realizate de sectorul privat în facilităţi specializate de transport şi manipulare a cerealelor.
Principalele destinaţii ale cerealelor exportate prin Portul Constanţa sunt: Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Spania şi Orientul Îndepărtat. În ceea ce priveşte
originea acestui tip de marfă, pe primul loc se situează România, urmată de Serbia
şi Ungaria.
Traficul total de cereale din Portul Constanța este alcătuit din importuri, exporturi, tranzit și cabotaj. Importurile constau în mare parte în șrot de soia care
este utilizat la nivel național ca furaj. Exporturile, tranzitul și cabotajul constau în
mare parte în grâu, porumb și orz.
Cea mai mare parte a terminelelor de cereale au fost construite în portul Constanţa după anii 2000 şi împărtăşesc caracteristici similare. Astfel, în marea majoritate a cazurilor, depozitarea se face în celule verticale din care marfa se transferă
către nave cu ajutorul sistemelor pneumatice şi a benzilor transportoare. În câteva
cazuri notabile, depozitarea se face în magazii, manipularea mărfurilor făcându-se
cu ajutorul benzilor transportoare şi a macaralelor. În cazul terminalelor cu celule,
sortimentele de marfă care pot fi manipulate sunt limitate la cereale şi unele seminţe oleaginoase, în timp ce terminalele care au magazii pot manipula mai multe
sortimente de marfă, trecând chiar şi în zona mărfurilor generale.
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Cea mai mare parte a pieţei serviciilor de operare portuară a cerealelor este
integrată pe verticală, terminalele portuare fiind în mare parte deţinute de traderii
internaţionali de cereale care sunt şi beneficiarii direcţi ai operaţiunilor de încărcare/descărcare. Investiţiile realizate de traderii internaţionali de produse agricole în
terminalele de operare din portul Constanţa, reflectă locul important pe care portul
îl ocupă pe acest segment de marfă. Investiţiile din port sunt corelate cu cele din
hinterland, în special cele de la porturile dunărene.
Evoluţia traficului de cereale în portul Constanţa

În anii 2008 şi 2009 Portul Constanţa a înregistrat cea mai drastică scădere din
întreaga sa istorie, fiind afectat ca şi celelalte porturi la nivel european şi mondial
de criza economică. Dar în acelaşi timp, reprezintă începutul evoluţiei spectaculoase a traficului de cereale.
Din această evoluţie, în ultimii 10 ani se obervă o creştere continuă, singura
sincopă înregistrandu-se în anul 2011 (traficul de cereale scăzând din cauza secetei
faţă de anul anterior cu aproximativ 2,5 milioane de tone) şi contiunuâd până în
anul 2015 când s-a atins nivelul record de 20 de milioane de tone operate în Portul.
Terminale de cereale din Portul Constanţa
Portul Constanţa este un partener tradiţional pentru ţările din Europa Centrală
şi de Est cu producţie agricolă mare, ce îşi tranzitează marfa către destinaţii din
întreaga lume.
Cei mai importanţi operatori de cereale din Portul Constanţa sunt: United
Shipping Agency (COFCO), North Star Shipping/Minmetal (ADM), Chimpex (Ameropa), TTS Operator/Canopus Star, Silotrans (CHS), Barter Port Operator, Niva
Prodcom şi Siloport. În cele ce urmează vom descrie pe scurt capcităţile pe care
aceşti operatori le deţin şi locaţia în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul portului.
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BARTER PORT OPERATOR - Dana PL7
Facilităţile danei:
- Adâncime la dană - 6,20 mts
- Aerial draft – 8,50 m
- Cale ferată - 100 m * 2 linii = 200 m
- Lungime dană – 200 m
- Capacitate de primire: 6.500 tone / 24 h
- Capacitate de încărcare: 10.000 tone / 24 h
CANOPUS TTS - Dana P-GAB
Terminal de cereale
- Asigură operarea navelor de tip Panamax;
- Rata de încărcare / descărcare (tone/oră):
de la 600 la 1,600;
- Capacitate depozitelor (tone): 2 x 25,000
tone;
- Capacitate silozuri verticale (tone): 10 x
6,000;
- Macara de cheu (tone): 1 x 80;
- Macarale plutitoare.
- Operare (tone/zi): 15.000
CHIMPEX (AMEROPA)
Din 1971, CHIMPEX este una dintre cele
mai importante companii portuare, fiind
principalul operator de produse chimice solide (bulk, saci şi altele) şi de cereale, cu o
capacitate de stocare de 600.000 tone. Din
totalul capacităţii de stocare, 200.000 tone
sunt aferente silozurilor din noul terminal
de cereale, finalizat în anul 2017. Terminalul
Chimpex are acces la 10 dane, cu o lungime
totală de peste 1 km.
MINMETAL (ADM) - Danele 45 şi 46
Facilităţi de depozitare şi operare:
- Încărcare (tone/oră): 2 x 800
- Depozitare
- Celule metalice pentru depozitarea cerealelor (tone): 32 x 7,400
- Depozite orizontale (tone): 2 x 101.000
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NIVA PRODCOM - Danele 17-19
Facilităţi de depozitare şi operare:
- Platforme deschise (m2): 3 x 2,040
- Silozuri (tone): 2 x 38,000
- Adâncime la dană: 8,25 m;
- Descărcare: 600 tone/h;
- Încărcare: 1000 tone/h;
NSS (ADM) - Danele PL1, PL4, PL5
Facilităţi de depozitare şi operare:
- Încărcare navă cereale (tone/oră): 1 x 300;
- Instalaţii de încărcare pe barje: 6;
- Macarale plutitoare (tone): 2 x 25;
- Capacitatea silozurilor verticale (tone):
80.000;
- Platformă (m2): 21,500.
Acest terminal dispune şi de un echipament
de transfer a cerealelor direct în containere.
SILOTRANS (CHS) - Danele 113 şi 114
Facilităţi de depozitare şi operare:
- Silozuri – celule metalice (tone): 101.500
- Instalaţie încărcare navă (tone/oră): 1x800
- Instalaţie încărcare vagoane (tone/oră):
1x800
- Instalaţie descărcare vagoane (tone/oră):
1x800
- Instalaţie descărcare camioane (tone/oră):
1x200; 1x800
USA (COFCO)
Facilităţi de depozitare şi operare la danele
30-33:
- Capacitate totală de depozitare (tone):
200,000;
- Capacitate depozitare celule (tone): 17 x
11.500;
- Încarcare navă (tone / oră): 2 x 200;
- Macarale de cheu (tone): 5 x 16.
Facilităţi de depozitare şi operare la dana 102
- Capacitate totală (tone): 50,000;
- Capacitate compartimente separate (tone):
4 x 12,500.
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Proiecte de noi terminale pentru mărfuri agricole în Portul Constanţa
Terminalul de cereale al operatorului COMVEX SA se afla în construcţie în dana 80
a Portului Constanţa, având ca dată de finalizare anul 2019. Acesta se întinde pe o
suprafaţă de aproximativ 60.000 mp, cuprinzând o serie de avantaje logistice cum
ar fi:
– adancime la dana de 19 m - aspect ce va permite operarea navelor de mare
tonaj;
– acces facil al barjelor ce vin pe Canalul Dunare-Marea Neagra;
– acces facil al navelor maritime, direct de pe şenalul navigabil;
– acces la un coridor de cale ferată (în interiorul portului) care este puţin utilizat.

Terminalul va avea acces direct la autostrada A2 - permiţând operarea într-un
timp scurt al autocamioanelor şi legătura directă cu principalele căi de acces rutier,
din şi spre port. Capacitatea totală de stocare a terminalului va fi de aproximativ
200.000 tone.
Recepţionarea cerealelor se va putea face pe 3 căi diferite de transport:
– Fluvial/Maritim din barje sau nave cu o rata de descarcare de aproximativ
800 tone/oră;
– Feroviar din vagoane cu o rată de descărcare de aproximativ 600 tone/oră
(posibilitate de descărcare a 2 vagoane simultan);
– Rutier din camioane cu o rată de descărcare de 1.200 tone/oră, câte 4 camioane simultan.
Navele vor putea fi încărcate cu 2 încărcătoare, având o rată de încărcare de
1.500 tone/oră fiecare, putând fi operate nave cu o capacitate de 110.000 dwt,
având o lungime maximă de 250 m şi o lăţime maximă de 40 m.
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Transportul cerealelor către şi dinspre Port
Fluviul Dunărea reprezintă cea mai importantă conexiune cu hinterlandul pentru
Portul Constanţa, având puternice influenţe asupra tranzitului de mărfuri vrac solid în ultimii 30 ani ai istoriei moderne a Portului Constanţa.
Începând cu anul 2011, traficul de cereale a cunoscut o evoluţie care a propulsat Portul Constanţa într-o pozitie de top la nivel European, pentru tranzitul acestui tip de marfă fiind folosite principalele moduri de transport – fluvial, feroviar şi
rutier. Având în vedere avantajul adus de transportul fluvial şi anume economiile
de scară obţinute din transportul cerealelor, acest tip de transport a fost utilizat în
special de clienţii din Serbia şi Austria. În cazul cerealelor provenite din România,
pe lângă transportul fluvial sunt intens folosite şi transporturile pe calea ferată şi
rutiere (în special în perioada campaniilor agricole).
Aceste moduri de transport pot fi corelate cu distanţele de provenienţă a mărfii, raza de utilizare fiind mai redusă pentru rutier (aprox. 200 km de port) şi feroviar (aprox. 500 de km de port), dincolo de aceasta distanţă tranportul fluvial
fiind cea mai eficientă modalitate de transport. Putem spune ca pieţele din Serbia şi
Ungaria sunt şi vor fi principalele surse de mărfuri agricole din hinterland datorită
Dunării.
Transportul fluvial
Odată cu evoluţia în creştere a cantităţilor de mărfuri agricole, proporţia utilizării
acestor moduri de transport s-a schimbat, în special datorită dezvoltării facilităţilor de operare a cerealelor de-a lungul Dunării. Acest fapt este unul benefic pentru
Portul Constanţa deoarece duce la decongestionarea portului în perioadele de varf
în care se înregistrează şi aprox. 10.000 de camioane/zi care intră şi ies din aria
portuara. Traderii şi companiile de profil de pe piaţa cerelelor au realizat astfel o
serie de investiţii în infrastructura de operare dunăreană, utilizând cât mai eficient
transportul fluvial în activitatea lor, aşa cum se poate observa şi din figura din pagina următoare.
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Sursa website: Ziarul Financiar

Efectul combinat al acestor investiţii realizate de-a lungul arterei fluviale îl reprezintă mai multă marfă direcţionată către Portul Constanţa. Astfel, terminalele
de cereale fluviale acţionează precum centre de colectare în zonele în care sunt poziţionate. După cum se poate observa, în multe cazuri, compania care a dezvoltat
terminalul/terminalele fluviale, operează terminale specializate şi în Portul Constanţa. Astfel lanţurile de aprovizionare sunt controlate într-un mod mai eficient.
Principalele probleme de navigabilitate ale Dunării
Având în vedere importanţa Dunării pentru transportul mărfurilor agricole, trebuie scoasă în evidenţă o caracteristică esenţială şi anume – starea de navigabiliate
a acestui fluviu. Din acest punct de vedere, Dunărea a avut de suferit din cauza
adâncimilor imprevizibile în lunile secetoase, pe transoanele reprezentate grafic în
imaginea de mai jos:
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Aceste puncte care au blocat navigaţia fluvială sunt cauzate în special de lipsa
dragajului de întreţinere, care trebuie efectuat periodic pe partea bulgară a Dunării,
pentru a asigura navigabilitatea pe întreg anul, cu precadere în cele mai aglomerate
perioade, care de obicei se suprapun cu perioada campaniei agricole.
Această situaţie a obligat transportatorii să mute o parte din marfa transportată în mod tradiţional pe barje, pe mijloace rutiere, creând astfel pericolul congestionării Portului. Astfel, problemele cauzate de lipsa navigabilităţii Dunării afectează
nu numai tranzitul fluvial dinspre Serbia şi Ungaria, dar şi pe cel din România prin
prisma investiţiilor realizate pe malul român la Dunării.
Principalele pieţe de origine
Serbia

Traficul de marfă cu Serbia este puternic afectat de condiţiile de navigabilitate
ale Dunării, precum şi de preţul oferit pe piaţa internaţională a produselor agricole.
Companiile sârbeşti importante de pe piaţa de profil din Serbia sunt urmatoarele: MK Commerce, Agroglobe, Axereal, Al Rawafed, Konzul, Delta Agrar, Sodrugestvo, Trading Team, Vimexim, Anova Nnl, Delta Agrar şi Uljarice Backa.
Ungaria
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Ca şi în cazul Serbiei, traficul de produse agricole cu Ungaria este puternic influenţat de navigabilitatea Dunării şi de evoluţia preţului produselor agricole pe
pieţe internaţionale. În cazul acestei pieţe, scăderea traficului din ultimii ani este
fundamentată şi pe deschiderea unor centre industriale de procesare a cerealelor şi
creşterea producţiei sectorului zootehnic. Astfel, o mai mare parte a cerealelor nu
mai este destinată comerţului internaţional fiind consumată/procesată în Ungaria.
Companiile care îşi desfasoara activitatea pe piaţa din Ungaria sunt următoarele:
– Companii multinaţionale - COFCO / Nidera, Glencore Grain, Cargill, ADM
Agrár, Bunge, Cefetra, CHS Agritrade;
Companii cu capital mixt - Dintre aceste companii cea mai puternică este ATI
Depó Zrt, care dispune de depozite în mai toate regiunile Ungariei (sunt şi acţionari
ai portului Baja). Alte companii similare sunt Hungária Agro, Concordia şi Commill-Trade;
– Companii cu capital exclusiv ungar - companii care depozitează şi intermediază comerţul cu cerealele - Agrotrain, Eastgrain (prezent şi în România), Mahart
Gabonatárház şi companii de producţie Agricola (îşi asigura depozitarea, comertul
şi logistica transportului atât pentru ei, cât şi pentru altii) - Sygnus, Randli Agrár,
Hunland Food.
România

Agricultura românească a înregistrat în acest an cele mai bune rezultate din
istorie, cu producţii record la grâu, porumb şi floarea soarelui. Recolta totală de
cereale obţinută în 2018 - aproximativ 31 de milioane de tone - clasează România
pe locul trei în Uniunea Europeană (UE).
Top exportatori 2018
		
Ţara de origine
1 SC NIDERA RomânIA SRL	
		China
2 SC ADM RomânIA TRADING SRL	
		
SUA
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3 SC AMEROPA GRAINS SA	
			
4 SC CARGILL AGRICULTURA SRL	
		
5 BRITISH AMERICAN TOBACCO
		
6	GLENCORE AGRICULTURE B.V.
		
			
7 SC BUNGE RomânIA SRL	
8 SC CHS AGRITRADE RomânIA SRL	 			
9 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA		
10 PHILIP MORRIS ITALIA SRL
			
11 SC JT INTERNATIONAL MANUFACTURING SA		
12 SC CEREALCOM DOLJ SRL	
			
13 JT INTERNATIONAL ITALIA SRL	
		
14 SILOTRANS SRL CONSTANTA	
			
15	ADM INTERNATIONAL SARL
			

Elveţia
SUA
UK
Elvetia
SUA
SUA
SUA
SUA
SUA
România
SUA
SUA
SUA

O perspectivă privind transportul feroviar
de produse agricole în România
Gruia Stoica

Cu certitudine transportul, şi în mod special transportul feroviar influențează decisiv piața agricola românească. În transportul cereale sunt implicate peste 200 mil
EURO anual, aici fiind incluse toate modurile de transport (auto, feroviar, naval cu barje). De la an la an piața agricolă a cunoscut creșteri majore, s-a tehnologizat,
astăzi devenind o adevărată industrie, comparabila cu industria extractiva (în termeni de volume transportate). Din perspectiva transportatorului, impedimentul
major este că în centrul activității se află fermierul şi ferma sa, iar aceasta, de multe
ori, se află la distanţe apreciabile faţă de infrastructurile de transport. De cele mai
multe ori, aceste mărfuri nu fac obiectul unui volum „interesant” pentru transportatorul feroviar. Acesta este unul din motivele pentru care, în mod natural, au
apărut noi jucători pe aceasta piață, traderii de cereale. Aceștia cumpără cereale de
la fermieri, dețin silozuri de depozitare şi asigură legătura cu operatorii feroviari,
aducând în fapt plusvaloare acestei piețe agricole.
Trebuie totuși spus că această creștere explozivă a pieței agricole nu a fost dublată de o adecvare corespunzătoare a infrastructurilor de transport. Transportul
rutier, cu o capacitate de evacuare din silozuri relativ scăzută, este extrem de facil
pentru fermier dar oferă un preț mult mai ridicat decât transportul feroviar. Cel
mai ieftin mod de transport este cel cu barja, însă nu exista silozuri suficiente la Dunăre, iar acelea care sunt au capacități mici de preluare şi manipulare. În plus, distanţele mari de la locul de recoltare şi până la fluviu fac ca această cale de transport
să nu fie utilizabila pentru cea mai mare parte a cantităților de cereale recoltate.
Transportul feroviar este soluția de mijloc, între barja şi camion, din punct de
vedere a prețului dar ar trebui să fie net superior acestor moduri de transport din
perspectiva capacității de transport şi a vitezei.
În ecuația transportului feroviar de cereale sunt patru entități distincte ale căror acțiuni şi capacități trebuie să se armonizeze:
1. Expeditorii, care trebuie să construiască şi să adapteze silozurile astfel încât încărcarea vagoanelor să se facă în timpul cel mai scurt, iar aici s-au înregistrat
progrese importante în ultimii ani, deși nu suficiente.
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2.	Operatorii de transport, care au reușit să ofere un parc de vagoane adecvat
şi o competiție reală.
3. Portul Constanţa care trebuie să asigure o fluenţă corespunzătoare a descărcării la capătul procesului de transport feroviar.
4.	CFR SA care trebuie să asigure o infrastructura feroviara adecvată, mai ales
pe coridorul IV european (Curtici, Simeria, Predeal, București, Fetești, Constanţa),
dar nu numai.
Ineficienţa oricăruia din acești jucători poate duce la eșecul lanțului logistic
feroviar. Pentru că în cazul primilor doi actori s-au observat progrese remarcabile
în ultimii ani, ne vom opri puțin atenția asupra ultimilor doi.
Portul Constanța
Capacitatea de prelucrare a unui port este în directă legătură cu numărul danelor
sau lungimea totală a cheurilor, aceste cifre furnizând o măsură privind numărul
navelor care pot fi operate simultan în port. Bineînțeles că în determinarea capacității intervin și alte elemente care generează restricții, ajustând în minus valoarea
unei capacități nominale.
Se poate observa cu ușurință că portul Constanța deține capacități de prelucrare de trei ori mai mari decât porturile Varna și Burgas la un loc, sau de trei ori
mai mari decât portul Odesa, fiind de departe cel mai mare port din Balcani și din
Marea Neagră. Deși deține capacități de prelucrare de 2,6 ori mai mici decât cel
mai mare port al Europei (Rotterdam), Constanța este într-adevăr unul din cele
mai importante porturi ale continentului. Faptul că Portul Constanța nu este doar
maritim ci și fluvial, asigurând conexiunea nemijlocită la coridorul Dunăre–Rin,
pe lângă alte calități, cum sunt adâncimile maxime, suprafețele generoase de apa
și uscat, îi conferă unicitate în această parte a Europei și, în mod firesc, un nivel de
atractivitate foarte ridicat.
Dar uriașul potențial al portului Constanța poate fi valorificat numai dacă se
construiesc facilitățile corespunzătoare de depozitare şi manipulare a cerealelor şi
dacă beneficiază de conexiuni puternice către interiorul continentului, înțelegând
prin aceasta capacități de preluare mari și viteze de deplasare pe măsură. Aceasta
este posibil numai cu ajutorul unui sistem feroviar performant, dimensionat corespunzător, care să asigure timpi de deplasare a mărfurilor dinspre port spre stația
Curtici și invers de circa 24 de ore (Neculcea, 2018).
Infrastructura feroviară
Dintre toți factorii angrenați în asigurarea suportului logistic feroviar necesar susținerii dezvoltării sectorului agricol, în special în ce priveste producţia de cereale,
cel care prezintă cea mai mare inerţie este infrastructura feroviara. Deși adeseori
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sunt greu de decelat problemele care ţin în mod intim de infrastructura feroviară,
de cele mai multe ori acestea fiind percepute ca probleme ale sistemului de transport feroviar, ca întreg, vom încerca să intrăm într-o oarecare măsura în profunzimea cauzelor prezentei stări de fapt.
Ultimele aproape trei decenii au marcat profund transportul feroviar din
România și din Uniunea Europeană, aducând modificări paradigmatice substanțiale în ce privește organizarea, funcționarea și modelele de relaționare între subsistemele acestui sistem. Urmare a acestor măsuri care vizau integrarea pe orizontala a rețelelor, a sistemelor de siguranță, a practicilor de exploatare și dinamizarea
și orientarea către client a proceselor de transport prin introducerea concurenţei
în sistem, o serie întreagă de efecte directe și colaterale şi-au manifestat prezența
afectând pozitiv sau, de multe ori, negativ, întreaga industrie feroviară.
În Raportul special Transportul feroviar de marfă nu este încă pe calea cea bună
(Curtea Europeană de Conturi, 2016), sunt prezentate următoarele concluzii cu
privire la intervalul 2000–2015:
„În ansamblu, performanța transportului feroviar de marfă în UE rămâne nesatisfăcătoare, în timp ce poziția transportului rutier s-a consolidat și mai mult din
2000. În ciuda obiectivelor stabilite de Comisie pentru politica UE, și anume de a
reorienta mărfurile dinspre transportul rutier către cel feroviar, și în pofida fondurilor puse la dispoziție de către UE pentru infrastructura feroviară, performanța
transportului feroviar de marfă în UE este nesatisfăcătoare din punctul de vedere
al volumului transportat și al ponderii sale modale. De altfel, în medie, ponderea
modală a transportului feroviar de marfă a scăzut ușor, la nivelul UE, din 2011.
Transportul feroviar de marfă nu a reușit, în ultimii 15 ani, să concureze în
mod eficace cu transportul rutier în UE. Expeditorii preferă în mod clar transportul
rutier în locul transportului feroviar pentru transportul mărfurilor.”
În România, transportul feroviar de mărfuri și de călători a scăzut continuu
după 1989, în prezent fiind de circa şase ori mai mic.
Precaritatea situației în care se află în prezent sistemul feroviar din România
este dată nu doar de slaba densitate a circulației, ci și de faptul că, deși există un
trafic rarefiat, nici acesta nu poate fi gestionat cu succes, multe secțiuni ale rețelei fiind declarate, în mare parte a anului, saturate. Astfel, chiar pe coridorul de
marfă Curtici–Simeria–Brașov–București–Fetești–Constanța apar adesea, pentru
trenurile de marfă, blocaje pe secțiunile adiacente stațiilor Curtici, Predeal, Brazi,
Constanța, și nu numai.
Care sunt cauzele acestei situații paradoxale? Este vorba numai de o defectuoasă și ineficientă utilizare a infrastructurii? Există factori obiectivi care influențează
în mod negativ capacitatea de circulație și care nu sunt controlați și stăpâniți la
nivelul corespunzător?
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Vom prezenta în acest scurt material doar două din cele mai importante
cauze ale situației în care se afla astăzi transportul feroviar de mărfuri.
Aspecte juridice şi organizatorice
Unul din indicatorii de productivitate a rețelelor feroviare este densitatea traficului măsurată în (mii călători/km + mii tone nete/km)/km de rețea feroviară. Wu et al.
(2014) supune atenției graficul din Figura 1. cu privire la productivitatea rețelelor
feroviare la nivelul anului 2010 din diferite țări.

Figura 1. Densitatea traficului la diferite căi ferate (Sursa: (Wu et al., 2014))

Dacă încercăm să plasăm în grafic și productivitatea (aproximativă) a rețelei
feroviare din România din 1989 și actuală, ar rezulta următorul clasament:
1.	China
41.000
2. Rusia
24.000
3. India
19.000
4. Japonia
15.000
5. SUA
10.000
6. România 1989
8.000
7.	Germania
4.000
8. România 2016
1.600
Am putea acum să mai gândim că ar fi posibil în România să atingem din nou
o densitate a traficului ca cea de dinainte de 1990? Din păcate, se pare că nu. Și
aceasta nu doar din cauza subfinanțării sistemului feroviar în favoarea sistemului
rutier, a lipsei unor politici dirijiste (ca înainte de 1989). Sunt aspecte care țin de
temelia organizării transportului feroviar care ar împiedica astfel de performanțe.
Pentru a explica această aserțiune vom face câțiva pași înapoi către manuale și acte
normative.
Constantin Tomescu (1966) ne oferă o imagine foarte sugestiva a ce este calea
ferată și care sunt rosturile sale:
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„O industrie de transport – o cale ferată – are ca scop deplasarea bunurilor și
persoanelor în spațiu, de la un loc la altul. Produsul finit al căilor ferate este tona-kilometru marfă și călătorul-km. Aceste produse finite se obțin prin circulația
trenurilor [...].
Produsul finit al căilor ferate, ca orice produs industrial, trebuie să fie ieftin
și de bună calitate, adică, în speță, transportul să fie dus la destinație în minimum
de timp și în bună stare, așa cum s-a primit la expediere, fără nici o lipsă, fără nici
o degradare.”
Termenii îngroșați în text reprezintă conceptul de eficiență în transportul feroviar și în orice sistem de transport.
În Legea nr. 129/1996 (Parlamentul României, 1996) privind transportul pe
căile ferate române, conceptul de eficiență rămâne încă un deziderat pentru CFR,
fiind de altfel ultimul act normativ care afirma aceasta în sensul descris mai sus:
„Art 2. Transportul public feroviar constituie, prin natura sa, un sector strategic, de interes național, reprezintă un serviciu esențial pentru societate, contribuie
la satisfacerea dreptului la liberă circulație, la rezolvarea unor interese majore ale
economiei, asigură transportul persoanelor, al mărfurilor și al altor bunuri în interiorul țării și în trafic internațional, cu înalt grad de siguranță, în condiții ecologice,
eficiente, și îndeplinește sarcini specifice pentru nevoile de apărare a țării, potrivit
legii.”
Ulterior, în Hotărârea nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale
de Căi Ferate C.F.R. - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate
Române (Guvernul României, 1998a), care abroga legea nr. 129/1996, termenul de
eficiență, în sensul definit mai sus, dispare:
„Art. 5. C.F.R. va urmări, potrivit obiectului său de activitate, realizarea activității de ansamblu a transportului feroviar public, intern și internațional, în conformitate cu cerințele siguranței circulației și ale tehnologiilor specifice de transport.”
Dispariția conceptului de eficiență a procesului de transport din scopurile CFR
este și mai evidenta în Statutul CFR (Guvernul României, 1998b):
„ARTICOLUL 5 Scopul
Scopul C.F.R. este realizarea de profit, prin gestionarea pe principii comerciale
a infrastructurii feroviare și punerea acesteia la dispoziție operatorilor de transport
feroviar, pe baza contractului de acces, precum și prin desfășurarea altor activități
specifice necesare realizării obiectului său de activitate.”
Deci, atât în legea de înființare a CFR SA cât și în statutul CFR termeni precum
eficiența procesului de transport, realizarea transportului în timpul cel mai scurt
au dispărut. Se poate argumenta că aceste aspecte sunt în totalitate în sarcina operatorilor de transport, dar acest lucru nu este corect, întrucât, chiar în statutul CFR
la Art. 6, al (1), pct. c, CFR își asuma conducerea, organizarea, planificarea, coordona-
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rea și controlul activităților de exploatare a infrastructurii feroviare, iar la al (2), pct c)
al aceluiași articol, este specificat faptul că CFR organizează și coordonează circulația
trenurilor. Aceste activități trebuie realizate în condiții de eficiență și nu doar în
condiții de siguranța circulației.
În plus, să ne întoarcem la manual (Tomescu, 1966):
„Cheia de boltă a unei exploatări de cale ferată o formează circulația trenurilor;
în această circulație a trenurilor se concentrează toate acțiunile, bune sau rele, ale
tuturor organelor de cale ferată, de sus sau de jos, și din orice sector de activitate al
Departamentului de Căi Ferate.”
Analizând aceasta aserțiune cu valoare de principiu și situația actuala a sistemului feroviar, observam că frâiele exploatării sunt împărțite acum: o parte sunt în
mâinile operatorilor de transport și o alta parte în mâinile CFR SA. Mai mult, „cheia
de bolta” se afla în grija CFR SA (organizarea circulației trenurilor). Este posibil, în
aceste condiții ca eficiența procesului de transport să nu se afle printre dezideratele administratorului de infrastructură?
Se poate arata ca prin actele normative promovate a dispărut şi ideea de eficiență în efectuarea manevrei (MT, 1997), (MTCT, 2005a).
Putem aprecia, așadar, că după separarea administrării infrastructurii de cea a
serviciilor de transport de marfă și de călători, s-a produs o derobare a managementului infrastructurii de la scopurile firești ale oricărui sistem de transport (sistem
de transport = rețea plus vehicule, în termeni generali), enunțate și în manualele
de exploatare a căii ferate (cantitate transportată, viteză, ieftinătate, predictibilitate, siguranță). Iar aceasta stare de fapt se întemeiază pe reglementări legale. Dacă
înainte de reorganizare obiectivele departamentelor ce reprezentau infrastructura
se subordonau scopurilor de eficiență enunțate, singurele în măsură să legitimeze
un serviciu de calitate pentru clienții finali ai acestui mod de transport, în prezent,
moștenitoarea acestor departamente, CFR SA are un alt „moment de spin” foarte
adesea, împotriva acestor obiective.
Cum poate fi, de altfel, calificată reducerea vitezei maxime a trenurilor de marfă de la 100 km/h la 80 km/h, inclusiv pe secțiunile reabilitate ale infrastructurii
(unde viteza maximă ar trebui să fie de 120 km/h, față de 100 km/h cât ar trebui
să fie pe secțiile nereabilitate)? Sau tendința de reducere a tonajelor brute maxime
la transport și manevră și opoziția mai mult sau mai puțin voalata la încercările de
creștere a acestora? Managementul feroviar, la toate nivelurile, ar trebui să rezolve ecuații ce „pun în antiteză” viteza traficului cu siguranța traficului, astfel încât
produsul finit tona km și calator km, să îndeplinească standardele de calitate mult
așteptate. Când administratorul infrastructurii dezertează de la aceasta „confruntare”, ascunzând-se comod în spatele conceptului de siguranță, absolutizându-l, nu
ne rămâne decât să contemplam decăderea întregului sistem feroviar.
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Lipsa capacităților de circulație pentru trenurile de marfă
Plecând de la faptul că rețeaua prezintă aceeași lungime și aceleași dotări de semnalizare și centralizare ca în urmă cu 30 de ani, se consideră și se afirmă adesea că
există un excedent de capacitate pe calea ferată fără a se fi întreprins niciun demers substanțial de evaluare a acesteia. De pildă, în Master Planul de Transport, la
pag 250, era propusă, ca metodă de creștere a eficienţei prin diminuarea costurilor,
reducerea surplusului de linii de garare respectiv de stații, fiind prezumat un excedent de capacitate. Cum definim „surplusul de linii de garare” sau „surplusul de
stații”? Perspectiva, care ia în calcul doar profitabilitatea CFR SA, este periculoasă
întrucât dispariția de stații sau de linii din stații, generează un impact negativ asupra capacității secțiilor, mai ales în cazul unui trafic eterogen, trenurile de marfă
fiind cele dezavantajate.
În (Neculcea, 2018) s-a realizat o analiză comparativă a caracteristicilor de secție din anii 1990 și 2018, pentru secțiunea Palas–Fetești (cea mai intens utilizată
din ţară şi esențială pentru traficul de cereale) reușind să ofere răspunsuri la întrebarea „De ce în prezent pe secțiunea în discuție nu poate circula același număr de
trenuri ca în anii ’90?”. Au fost demonstrate următoarele aspecte:
• Viteza medie a trenurilor de calatori cu viteza sporita a crescut cu 28,93% în
timp ce viteza medie a trenurilor directe de marfa a scăzut (tehnic nejustificat) cu
10,27%.
• În prezent, pe secțiunea Fetești–Palas, un tren rapid de calatori înlătură din
grafic cu 40 – 61 % mai multe trenuri directe de marfă decât în 1990. În aceste
condiții, pentru că mai multe trenuri de marfă trebuie oprite în parcurs pentru
trecerea unui tren de călători, ar trebui ca numărul liniilor de garare din stații să fie
mai mare acum decât în 1990.
• Realitatea arataă că dispozitivele de linii s-au diminuat cu 43%, fapt care face
ca orice perturbație operațională din Portul Constanta să fie rapid resimțită pe secția analizată (opriri de trenuri în parcurs, congestie trafic de marfa, lipsa capacitate
de circulație).
În Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 (Guvernul României, 2008), se specifică faptul că „atingerea obiectivelor și implementarea acțiunilor stabilite pentru realizarea unui transport durabil va avea efecte
benefice directe la nivelul tuturor structurilor sistemului de transport – administratori de infrastructuri, operatori de transport și servicii conexe transporturilor,
beneficiari ai serviciilor de transport (persoane, unități de producție, distribuție,
desfacere) etc. Rezultatele așteptate ca urmare a implementării acțiunilor sunt:
• mărirea capacității de transport (30% - 100%), creșterea siguranței circulației și navigației și a securității mărfurilor și persoanelor (25% - 50%);
• creșterea accesibilității pe rute și destinații (20% - 50%), reducerea timpului
mediu de călătorie (20% - 40%).”

VIII. INSTRUMENTE / 883

Modernizarea tronsonului Fetești–Palas se consideră încheiată din anul 2011,
deci adusă la standardele stabilite de strategia pentru transport durabil, dar niciunul din efectele benefice enunțate mai sus nu au devenit realitate pentru transportul feroviar de mărfuri ci, din contră, situația este mult înrăutățită.
Mai mult, tronsonul de linie Fetești–Palas face parte din Coridorul 10 european de transport de marfă competitiv (Regulamentul (UE) nr. 913/2010) și, ar fi
trebuit ca să fi fost deja găsit un echilibru corect între traficul de marfă și traficul
de călători, asigurându-se o capacitate adecvată pentru transportul de marfă, în
conformitate cu nevoile pieței și asumate obiective comune de punctualitate pentru trenurile de marfă care să fi fost deja atinse. Observam, din păcate că vitezele
de circulație ale trenurilor de marfă au fost diminuate iar capacitatea de circulație
alocată acestora s-a redus substanțial.
Soluții
Rezolvarea problemelor depinde numai de voința managementului politic şi tehnic
din sectoarele vizate, parte din soluții fiind enunțate şi repetate prin mai multe
rapoarte şi acte normative.
Atât directiva 34/2012 (Parlamentul European și Consiliul UE, 2012) cât și
Raportul special Transportul feroviar de marfă nu este încă pe calea cea bună (Curtea
Europeană de Conturi, 2016) recomanda următoarele masuri pentru stoparea declinului transportului feroviar de mărfuri:
1. Încurajarea și creșterea concurentei. Aici trebuie avuta în vedere competiția loiala în care nici unul dintre jucători nu trebuie favorizat de politicile sectoriale
ale statului.
2. Asigurarea nediscriminatorie a accesului pe infrastructură. Aceasta presupune
în primul rand un tratament nediferentiat între traficul de calatori şi cel de marfuri
în sensul în care capacitatea de circulatie trebuie să fie alocata în mod echitabil.
3. Orientarea către client a administratorului de infrastructură. Acesta este conceptul care inglobeaza aspectul comercial esential al relatiei dintre administratorul
de infrastructura şi operatorul de transport. Cel de-al doilea solicita şi cumpara de
la primul capacitati de circulatie pentru trenurile sale. Or, dupa cum am aratat mai
sus oferta de capacitate a CFR SA este în prezent, pe multe din sectiunile de retea,
una cu totul inadecvata.
4. Îndeplinirea permanentă de către întreprinderile feroviare a cerințelor în
materie de bună reputație, capacitate financiară și competență profesională. Din
păcate criteriile de evaluare a bunei reputații sunt mult prea laxe în România. Faptul ca sunt tolerate companii de transport care prin tarifele (sub costuri) practicate
nu mai pot plăti tariful de utilizare a infrastructurii afectând în mod direct din
punct de vedere al siguranței pe toți jucătorii acestei piețe este numai unul din aspectele grave ale neaplicării acestui principiu.
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În termeni concreți şi cu efecte imediate în ce privește transportul feroviar de
cereale, o miza esențială este finalizarea cât mai grabnică a coridorului IV feroviar
și adaptarea acestuia la un trafic eterogen în care trenurile de marfă să aibă alocată
o rezerva de capacitate importantă. Numai în acest mod se asigura condițiile corespunzătoare direcționării fluxurilor de transport de cereale din întreaga Românie şi
din Câmpia Panonica chiar, către portul Constanta.
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O perspectivă asupra transportului rutier
de produse agricole
Marilena Matei

Transportul de produse agricole este, în cea mai mare parte, efectuat chiar de fermieri. Sunt gospodari care apelează încă la transportul cu cai şi fermieri bine organizaţi, cu mijloace proprii de transport, în mare parte achiziţionate cu fonduri
europene. Cum transportul de cereale, care deţine încă cea mai mare pondere în
ceea ce priveşte transportul de produse agricole, are un caracter sezonier, în paralel
cu transportul în cont propriu s-a dezvoltat şi o categorie de transportatori specializaţi pe cereale, mai ales, şi care lucrează atât pentru clienţi din ţară, cât şi pentru
cei din afara ţării.
Furnizorii de vehicule specializate pentru transportul de cereale au încheiat
încă un an bun în ceea ce priveşte vânzările, cu aproape 400 de unităţi noi vândute,
în condiţiile în care 2018 a fost un an agricol bun pentru România, care a depăşit
pentru prima dată în ultimii ani Franţa la recolta de porumb. Au fost însă probleme
în toamnă pentru culturile de rapiţă, din cauza secetei mari din vară, care va face ca,
probabil, recolta din 2019 să fie slabă, mai ales în sudul ţării.
Majoritatea clienţilor de semiremorci basculabile din aluminiu lucrează doar
în transportul intern de cereale, unde încă este nevoie de creşterea capacităţii, circa
15% dintre ei fiind contractaţi de clienţi din Comunitate. O noutate în domeniu
în ultimii ani este aceea că, pe fondul creşterii capacităţii de însilozare de la noi,
perioadele moarte nu mai sunt la fel de mari ca în trecut. Finanţarea este tot cu
rată sezonieră, pentru că în continuare sunt două vârfuri de activitate, în vară şi în
toamnă.
Investiţiile în silozuri cresc eficienţa fermierilor şi a transportatorilor
Dacă în urmă cu 4-5 ani transportul de cereale era efectuat cu bene basculabile care
iarna erau folosite la lucrări de deszăpezire, iar vara la campaniile agricole, în prezent majoritatea fermierilor au investit în silozuri de mare capacitate care le oferă
posibilitatea de a stoca cerealele și a le transporta către cumpărători pe măsură ce
sunt vândute. Această gestionare mai bună a activității comerciale aduce avantaje
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financiare agricultorilor, care acum nu mai sunt forțați să vândă imediat după recoltare toată producția, evident, la un preț foarte mic, ci să depoziteze grâul sau porumbul în silozuri și să vândă atunci când prețul crește sau atunci când are nevoie
de capacitate de depozitare nouă sau de resurse financiare. În același timp, firmele
specializate în transporturi de cereale pot exploata mai eficient vehiculele de transport, având nevoie de un număr mai mic de camioane cu care fac cam același număr
de curse în medie pe an, însă lucrează tot anul, nu numai 2-3 luni pe an ca înainte.
În trecut camioanele încărcau cerealele imediat după recoltare luând apoi drumul către Portul Constanța, principala poartă de ieșire la export. Evident că timpul
de așteptare lângă ogor și, mai ales, timpul de așteptare în port pentru a descărca
la dană sau la siloz erau foarte lungi, uneori fiind nevoie de aproape trei-patru zile
pentru un transport din Bărăgan în Constanța. Au fost dese cazurile în care șoferii,
cu nervii întinși la maximum, ajungeau la violețe fizice când unii colegi de breaslă
intrau pe lângă coadă.
Timpii lungi de așteptare în port îi determinau pe mulți șoferi să supraîncarce
camioanele cât le permitea capacitatea benei, mai ales că plata transportului se face
în funcție de greutate. Acesta era unul dintre motivele pentru care sezonul recoltării cerealelor scotea mai multe instituții de control în trafic, inclusiv pe timp de
noapte. Pe lângă controlul greutății admise pe drumurile publice, care pe autostrăzi
și drumuri expres este de 11 t pe axă și 40 de tone în total, iar pe drumurile județene este de 10 sau chiar 9 t pe axă pe anumite segmente de drum neabilitate, organele de control acordau multe amenzi și ca urmare a depășirii timpului de conducere
admis, care este de 9 ore pe zi, cu o pauză de 45 de minute după fiecare 4,5 ore.
Timpul de așteptare în coadă, fie la încărcare, pe câmp, fie la descărcare, în port, se
consideră tot timp de condus dacă mașina tot repornește și mai înaintează câțiva
metri, astfel că șoferii care transportă cereale erau victime sigure pentru controlorii
ISCTR (Inspectoratul de Stat în Controlul Transportului Rutier).
Pe lângă astfel de controale, camioanele de cereale au fost și sunt încă controlate și de inspectori ANAF, multe dintre cerealele recoltate fiind vândute și transportate fără documente fiscale.
Haosul din campaniile agricole de vară s-a redus mult în prezent, deși încă se
formează cozi în portul Constanța, dar și pe marginea drumurilor de unde se încarcă.
Mulți fermieri au investit însă în silozuri de mare capacitate, către care transportă uneori cerealele cu remorci agricole special adaptate pentru câmp, cuplate la
tractoare agricole.Multe dintre aceste vehicule specializate au fost cumpărate de
agricultori cu fonduri europene, fiind pregătiți să lucreze eficient și profesionist.
Când vine vorba de transportul către port sau chiar spre vestul țării, agricultorii lucrează în principal cu firmele de transport specializate. Acestea au vehicule
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tot mai eficiente, cu bene și șasiuri din aluminiu pentru o greutate proprie redusă
și posibilitatea de a transporta cât mai mult, însă în condițiile respectării limitelor
admise de greutate.
Autorităţile vest-europene nu mai vor camioane româneşti de cereale
în porturile lor
Firmele de transport au început tot mai mult să lucreze în transport de cereale și
în afara țării, transportând încărcături mai ales din Serbia, Ungaria, Cehia, Polonia
câtre porturile majore din vestul Europei, gen Hamburg, Anvers sau Rotterdam.
Marii traderi de cereale prezenți în România au rețele comerciale și de silozuri dezvoltate și în alte țări europene, propunerea de a lucra cu ei și pe alte piețe venind
firesc, cu atât mai mult cu cât românii sunt printre cei mai ieftini transportatori din
întreaga Europă.
Acest export de servicii de transport, inclusiv pe domeniul agricol, a determinat o creștere a vânzărilor de vehicule specializate pentru transportul de cereale în
România, cu atât mai mult cu cât acestea sunt folosite pentru întreg anul, nu numai
în sezoanele agricole, ca până acum. Transportatorii care doresc o utilizare maximă
a vehiculelor optează pentru remorci extrem de specializate, gen walking floor, cu
care pot transporta nu numai cereale, ci și leguminoase și orice produse vrac, inclusiv produse paletizate, astfel încât flexibilitatea oferită este maximă și se pot găsi
mai ușor curse astfel încât vehiculul să nu circule niciodată fără încărcătură.
Din păcate, transportatorii de profesie se confruntă cu un val de restricții ale
autorităților din mai multe țări vest-europene - Belgia, Franța, Germania, Austria,
Olanda etc. - care impun firmelor din estul Europei să își plătească șoferii la același
nivel cu șoferii angajați în aceste țări, ceea ce va mai domoli dezvoltarea acestui
segment de transport, în ciuda cererii în creștere de capacități de transport.
Anul acesta firmele de transport din estul Europei au de înfruntat decizia guvernelor populiste din ţările cu economiile cele mai dezvoltate din Europa de a introduce prin noul Pachet de Mobilitate câteva măsuri legislative total nefavorabile
României și celorlalte țări est-europene în ceea ce privește vânzarea de servicii de
transport către clienți externi: remunerarea egală a şoferilor estici cu cea primită de
şoferii din vestul Europei în condiţiile în care tarifele de transport care le sunt plătite esticilor sunt cu circa 40% mai mici decât cele plătite firmelor din vestul Europei,
obligativitatea trimiterii în ţară a şoferilor la fiecare 3-4 săptămâni, interzicerea
petrecerii week-endului de către şoferi în cabina camionului, etc.Urmarea va fi, cel
mai probabil, ca unele firme de transport să se mute cu totul în vestul Europei.
Costurile plătite vor fi oricum, cel puțin aceleași, dacă nu chiar mai mari luând în
considerare că dobânzile practicate în România sunt mult peste nivelul celor din
Germania sau Olanda, de pildă.
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Firmele care vor decide să lucreze doar în România au de înfruntat concurența
pe care le-o fac chiar fermierii, pentru că, la nivel național, marile ferme agricole
dispun și de parc propriu de camioane, cu care își transportă necesarul lunar către
clienți, în timp ce în perioadele de vârf, în sezon sau când crește cererea, apelează la
subcontractori pentru acoperirea surplusului de curse.
Sau se pot reorienta către construcţii, sector pe care mulţi investitori aşteaptă
să îl vadă revigorat în România.

Importanța centrelor logistice din agricultură.
Cel mai mare hub logistic agricol
din România – Siloz Carani
Dan Dolghin

Județul Timiș reprezintă județul cu cea mai mare suprafață agicolă a României,
are cea mai mare producție de cereale a României și ocupă mare parte din cel de-al
doilea bazin cerealier al României, mai exact, Câmpia Banatului.
Cu producții anuale ce depășesc 2 milioane de tone de cereale, Timișul are o
structură logistică peste media națională, capacitatea de depozitare autorizată fiind
egală cu producția anuală.
Mecanizarea de performanță, tehnologiile agricole moderne și prezența investitorilor străini în exploatarea agricolă a terenurilor sunt factori care fac din Timiș
cel mai performant județ din punct de vedere agricol. În plus, pe măsura creșterii
producției, s-au desfășurat investiții consistente și în materie de suport logistic,
astfel încât rețeaua de baze și silozuri din prezent fiind una dintre cele mai dense
din România.
Depozitul independent, o nouă verigă în lanțul logistic agricol
din România
În partea de nord a Timișului se află situat și Siloz Carani, cel mai mare hub logistic
agricol din România, având avantajul echipării tehnice moderne, a amplasării la
magistrala de cale ferată Curtici – Deva, fiind înconjurat de un bazin agricol important și beneficiind de experiența unei echipe consolidate.
Cu o capacitate de peste 150.000 tone, Siloz Carani© este un prim pas în crearea unei noi verigi în lanțul logistic agricol din România: depozitul independent.
Siloz Carani© constituie o investiție îndrăzneață, fiind cel mai mare siloz de
cereale al cărui singur obiect de activitate îl reprezintă depozitarea cerealelor. Marea majoritate a silozurilor și bazelor de depozitare din România aparțin unor investitori care sînt fie producători agricoli, fie traderi de cereale, fie ambele.
Totuși, acționarii Siloz Carani© au considerat că piața agricolă românească este
destul de matură pentru ca activitatea de depozitare să fie gestionată separat, de
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firme specializate în acest domeniu, așa cum se întîmplă deja, de mulți ani, în agricultura din Vestul Europei.
Apariția acestui nou business este determinată de particularitățile activității
de depozitare, cu cerințe diferite de activitățile agricole sau de trading a căror anexă
a fost considerată. Și asta deoarece manipularea, condiționare și depozitarea unor
produse vii pe o perioadă medie sau lungă de timp constituie procese cu totul diferite de cele existente în ramurile mai sus menționate.
Astfel, decizia de a ne rezuma doar la activitatea de depozitare a fost asumată
și are ca obiectiv poziționarea pe termen mediu și lung ca prestator de servicii de
depozitare pentru produse agricole și inputuri pentru agricultură
Pentru a atinge profitabilitatea scontată, metodele folosite au fost cele specifice unui management modern, folosind baza tehnică existentă. Astfel, putem
enumera principalele mijloace ce au făcut din Siloz Carani© un exemplu de succes
pentru industria de profil:
– Poziționarea: amplasarea Siloz Carani© la magistrala electrică CF și deținerea
în proprietatea a unei locomotive de manevră au asigurat tarife și timpi de transport reduși pentru clienții noștri
– Economia de scală: capacitatea foarte mare de depozitare (peste 150.000 t) și
debitele mari de recepție și livrare (cca 5.000 t/zi capacitate recepție și 2.000 t/zi
livrare) ajută la obținerea unor costuri mai bune pentru clienți, timpii de așteptare
fiind reduși
– Îmbunătățirea continuă: investiții în creșterea capacităților și a debitelor,
crearea unui soft propriu de gestiune a cantității și calității produselor depozitate,
implementarea de metode noi de conservare sau de determinare a calității cerealelor
– Conformare: autorizarea Siloz Carani© conform tuturor cerințelor legale, îndeplinirea condițiilor de mediu și securitate în muncă, asigurarea stocurilor terților
– Experiența echipei: folosirea unui mix de personal cu experiență cu personal
tînăr a dus la o fluctuație de personal scăzută pe o piață a muncii extrem de competitivă și ce se confruntă cu o puternică penurie de personal
– Corectitudine: un factor extrem de important în această industrie este încrederea pe care partenerii noștri o au în determinările calitative și cantitative efectuate de personalul nostru. După 3 ani de activitate, gradul de retenție de 100% al
clienților Siloz Carani© demonstrează faptul că aceștia au încredere în noi
– Transparență: Clienților noștri li se transmit electronic rapoarte zilnice cu
recepțiile și livrările efectuate, rapoarte ce includ cantități și calități diseminate la
nivel de mijloc de transport.
– Predictibilitate: Siloz Carani© a schimbat modul de tarifare a serviciilor existent tradițional pe piață, eliminînd acele tarife ce suscitau discuții cu clienți, astfel
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că pentru cei ce depozitează produse nivelul de predictibilitate a costurilor este maxim. În plus Siloz Carani© asigură un sistem de devize de lucrări simplu și acoperitor
pentru toate serviciile prestate
– Imagine: crearea unui site (www.silozcarani.ro), organizarea de întîlniri anuale cu clienții, sponsorizarea de evenimente specifice comunității locale
– Vînzare continuă: chiar dacă avem contracte anuale cu clienții noștri în realitate ei iau decizii de folosire a serviciilor noastre pe întreaga perioadă a anului de
aceea contactul cu ei este permanent, „vînzarea” serviciilor noastre fiind un proces
continuu în timp
– Controlul calității și viteza de reacție: deoarece știm cît de critică este pentru
clienții Siloz Carani© integritatea calității produselor depozitate accesul la verificarea produselor depozitate este neîngrădit iar eventualele reclamații sînt monitorizate și remediate de top management.
Acestea și multe altele au făcut ca, din primul an de activitate, Siloz Carani© să
depășească pragul de rentabilitate și să devină un standard pentru domeniul depozitării cerealelor pentru zona de Vest a României.
Astăzi, Siloz Carani©, care se află în cel de-al treilea an de activitate, își calculează următorul pas: cel de dezvoltare pe orizontală a serviciilor de depozitare,
pregătindu-ne pentru investiții în spații de depozitare pentru inputuri agricole (îngrășăminte, pesticide, insecticide).
Iar planurile de viitor și încrederea acționarilor în viitorul acestei întreprinderi
ne face să considerăm că modelul de bussiness generat de Siloz Carani© poate fi
replicat și în alte zone ale României.
Dar nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul clienților Siloz
Carani©, cărora le mulțumim.

PIAȚA AGRICOLĂ
PiaŢa produselor agroalimentare
Piața românească de produse agroalimentare1

În ultimii ani, pentru alinierea la tendinţele actuale ale pieţei, agricultura europeană a pus accentul pe calitate şi specializare. Pentru evidenţierea valorii adăugate
a acestui sector, asigurarea competitivităţii la nivel global, creşterea economică şi
crearea de locuri de muncă, piaţa agroalimentară este sprijinită printr-o serie de
sisteme de calitate şi certificare a produselor şi prin mecanisme de promovare bine
definite şi reglementate la nivel comunitar şi naţional.
În acest context, pentru realizarea unor produse de înaltă calitate, fermierii şi
producătorii europeni acordă o atenţie sporită materiei prime utilizate şi originii
acesteia, îşi îmbunătăţesc tehnicile de producţie şi prelucrare şi au în vedere respectarea standardelor de bunăstare a animalelor, de mediu şi de muncă. Pe de altă parte, consumatorii şi comercianţii se bazează tot mai mult pe logo-urile şi sistemele
de certificare existente la nivel naţional, deoarece acestea furnizează informaţii de
încredere cu privire la atributele produsului şi ale procesului de fabricaţie.
Analiză comparativă 2007-2013 versus 2014-2020
privind piaţa produselor agroalimentare
Până în prezent, sectorul agroalimentar românesc a fost caracterizat de o integrare
scăzută a participanţilor pe filierele agroalimentare, în special pentru produse cum
ar fi laptele, legumele şi fructele. Lipsa informaţiilor despre piaţa agroalimentară,
atractivitatea redusă a asocierii pentru producătorii agricoli, eficacitatea scăzută a
contractelor dintre operatorii economici, lipsa instalaţiilor de ambalare şi etichetare şi inexistenţa burselor agricole funcţionale sunt principalele cauze care au determinat gradul redus de integrare pe piaţă a produselor agricole româneşti.
În lipsa informaţiilor de piaţă, fermierii, în special operatorii medii şi mici, acţionează în necunoştinţă de cauză când iau decizii, consecinţa fiind pierderi la toate
nivelurile şi diminuarea substanţială a competitivităţii. În orice ţară cu economie
1
Piața produselor agroalimentare, Publicația tematică, nr 27, anul II, http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/buletine-tematice/PT27.pdf
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de piaţă există informaţii minimale corecte şi transparente, accesibile tuturor producătorilor de pe piaţă. În perioada de programare 2007-2013, singurul tip de cooperare care a fost sprijinit în mod explicit în cadrul politicii de dezvoltare rurală
a fost în vederea dezvoltării de noi produse, procedee şi tehnologii în sectoarele
agroalimentar şi forestier.
Piaţa agroalimentară românească este încă departe de performanţele din celelalte state membre, ceea ce face ca decalajele de productivitate să devină şi mai
accentuate. Cu toate acestea, locul ocupat de ţara noastră la multe dintre produsele
de origine animală şi vegetală întăreşte concluzia existenţei unui potenţial de producţie semnificativ al sectorului agroalimentar românesc.
Dacă ne referim la standardele de siguranţă alimentară, conform situaţiei
monitorizate a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, la
sfârşitul anului 2013, din totalul celor 531 de unităţi de procesare (pentru carne
roşie, carne de pasăre, lapte, produse lactate şi ouă) supuse perioadei de tranziţie
pentru îndeplinirea standardelor de siguranţă alimentară, doar 12,2% au încheiat
contracte de finanţare în această direcţie.
Sunt însă şi veşti bune. Conform Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, România a reuşit în 2013, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, să înregistreze
un excedent de peste 300 de milioane de euro în comerţul cu produse agroalimentare, faţă de un deficit de aproape 800 de milioane de euro în anul 2012.
Ingrediente pentru succesul pe piața europeană: Calitate, promovare,
marketing şi comunicare
Sectorul agroalimentar românesc se confruntă în continuare cu provocări legate
de conformarea la standardele europene de siguranţă şi calitate a alimentelor pe
întreg lanţul agroalimentar. Acest fapt a avut un impact deosebit în industria cărnii
şi a laptelui, unde standardele au fost cele mai severe. În acelaşi timp, este nevoie
de o mai bună integrare a producătorilor agroalimentari pe piaţă şi la nivelul lanţurilor scurte de aprovizionare. Pentru producătorii mai mici, accentul va fi pus pe
stimularea asocierii, în timp ce pentru marii „actori” se va insista în direcţia investiţiilor în modernizare, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, cu accent pe
sectoarele care au cea mai mare valoare adăugată şi cel mai mare potenţial pentru
export.
PNDR 2014-2020 vine cu soluţii pentru micii operatori, susţinându-i în scopul organizării de procese de lucru comune şi al partajării facilităţilor şi resurselor.
Acest lucru ar trebui să se reflecte în viabilitatea acestora din punct de vedere economic, în pofida dimensiunilor lor reduse.
Totodată, transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare vor fi adaptate la
nevoile actorilor- ţintă, ale fermierilor şi ale celor care activează în sectorul agro-
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alimentar. Prin urmare, se intenţionează sprijinirea în egală măsură, îndrumarea
profesională şi dezvoltarea de activităţi demonstrative şi acţiuni de informare.
Competitivitatea producătorilor primari va fi îmbunătăţită printr-o mai bună
integrare a acestora în cadrul lanţului agroalimentar prin intermediul schemelor
de calitate, prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe
pieţele locale şi circuite scurte de aprovizionare.
Ca urmare a cooperării dintre micii fermieri, vor fi posibile acţiuni inovatoare
care nu pot fi realizate în afara unei forme asociative. Astfel, vor putea fi dezvoltate
noi moduri de păstrare a producţiei agroalimentare (pentru creşterea siguranţei
alimentare), produse adaptate mai bine cerinţelor pieţei şi metode de utilizare a
deşeurilor şi de epurare a apei, pentru protejarea mediului. Sprijinirea cooperării
„actorilor” din sectorul agroalimentar în scopul comercializării produselor în cadrul
lanţurilor scurte va facilita utilizarea modalităţilor inovatoare în domeniu şi atragerea unor noi categorii de consumatori.
Posibilitatea comercializării produselor alimentare obţinute la nivel local prin
lanţuri scurte şi prin pieţe locale va deveni o componentă importantă a sectorului
agroalimentar din România. Astfel, vânzarea directă a produselor proaspete va reprezenta o sursă importantă de venit pentru o mare parte dintre micii fermieri.
În concluzie, noua programare oferă premisele unei dezvoltări durabile a pieţei
produselor agroalimentare româneşti, competitivă la nivel european şi în conformitate cu standardele de calitate. Prin dezvoltarea de proiecte-pilot, produse, noi
practici şi tehnologii, va creşte valoarea adăugată a produselor agroalimentare şi
forestiere şi se va consolida rolul fermierilor şi al silvicultorilor în cadrul lanţului
de aprovizionare.

Piața digitală a produselor agroalimentare
Radu Antohe

Globalizarea este procesul ce a permis dezvoltări și diseminări, fără precedent, ale
progresului tehnic, astfel că, în prezent, omenirea este în fața unei noi etape și
anume aceea a revoluției digitale. În acest context, viitoarele priorităţi strategice de
politică agrară și de dezvoltare rurală necesită reorientări, redimensionări.
O primă țintă ar putea fi piaţa, în general, a produselor agroalimentare, modul
în care ne prezentăm produsele atât pe piaţa internă cât și externă, deoarece, în
majoritatea cazurilor, nivelul prețurilor acestora nu este conform cu calitatea; de
exemplu, valoarea de export a grâului, din ultimii 3 ani, nu exprimă nici calitatea
produsului românesc, nici importanţa sa în asigurarea securităţii alimentare, nici
nu reușește să satisfacă așteptările producătorilor privind prețul de vânzare și nici
nu este de natură a permite investiții, etc.
O altă posibilă țintă este aceea a lipsei instrumentelor necesare unui comerţ
modern, cu capacitate de aprovizionare constantă a cerințelor consumatorilor cu
produse agroalimentare. Se observă o lipsă a legăturilor directe dintre structurile
de producție agricolă şi structurile de colectare, depozitare, condiționare-păstrare
de la nivel local/ regional. Aceste realități limitează accesul producătorilor şi implicit îi exclude din operaţiunile de comercializare sau le accentuează caracterul sezonier al valorizării rezultatelor muncii lor, ceea ce se reflectă, în ultimă instanță, în
nivelul prețurilor de valorificare a produselor agroalimentare și deci în capacitatea
de asigurare a continuității viitoarelor lor activități productive.
Mai trebuie remarcat faptul că prin degradarea stării cercetării din domeniul
agricol baza științifică de susținere a diverselor programe strategice elaborate are
de suferit în implementare. Menționăm că, în prezent, nu numai că importăm material biologic ci suntem și un importator net de produse agroalimentare în condițiile în care numeroși producători agricoli nu au capacitatea de a-și valorifica munca.
Apreciez că o adevărată dezvoltare va veni dacă am cumpăra material biologic și
produse agroalimentare la propriile institute de cercetare agronomică, precum și de
la proprii noștri producători agricoli, deoarece numai așa vom putea reține în țară
o plus valoare mai mare.
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500 pieţe agroalimentare permanente,
din care circa 400 sunt pieţe urbane
Disfuncţionalităţile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale cu
produse din sectorul agricol, la nivel național, generează: evaziune fiscală în acest
domeniu; presiuni speculative asupra preţurilor produselor la consumatorul final;
concurenţă neloială între actorii din piaţă persoane fizice şi comercianţi; deficit de
competitivitate al produselor autohtone faţă de produse provenite din ţări terţe;
etc.
Dimensiunea filierei de comercializare a produselor agroalimentare, în regim
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, la nivel naţional cuprinde peste 500 pieţe
agroalimentare permanente, din care circa 400 sunt pieţe urbane aflate în marea
majoritate în proprietate şi administrare privată sau în proprietate publică şi administrare privată, precum şi circa 700 de structuri de vânzare temporare organizate
în mediul rural. Trebuie precizat că o importantă parte a producţiei naţionale este
valorificată în ultima categorie de entități, existând o serie de neajunsuri ce pornesc
de la condiţiile improprii ale acestor canale comerciale necontrolabile, eludarea legislaţiei fiscale, crearea concurenţă neloială, etc. – toate acestea având, în ultimă
instanță, un impact social şi economic negativ semnificativ.
Se cunoaşte faptul că piaţa dă suport performanţelor, iar atunci când legăturile cu piaţa sunt scurtcircuitate, performanţele devin slab stimulative, și, în plus,
în absența capitalului rezultatele muncii din agricultura de semi-subzistență și de
subzistență se orientează spre susţinerea familiei. Conexiunea fermierilor din România cu piaţa, mai ales a celor 3,2 milioane de gospodării de semi-subzistență și
de subzistență [1], este slabă sau, de cele mai multe ori, inexistentă, fenomen ce
explică orientarea, cu predilecție, a acestor actori spre autoconsum. Deci, producţia
din gospodăriile de semi-subzistență și de subzistență nu este sub control, nu este
susţinută, nu este standardizată, dar deține 55% din suprafaţa agricolă a ţării. La
această realitate a contribuit și orientarea Politicii Agricole Comune, după 2004, de
susținere, cu precădere, a fermelor de mari dimensiuni, unități care în România realizează 45% din producţia agricolă, producție care nu numai că este standardizată,
dar şi este integrată în comerţul modern.
Fermele de subzistență și platformele de e-commerce
Pentru gospodăriile de semi-subzistență și de subzistență singura soluţie de intrare
în piață o reprezintă reorientarea către ultimele tendințe din cunoaștere – genetica,
tehnologia informației și a comunicațiilor (Information Technology and Communication – IT&C/ TIC [2]). Este de precizat că azi în România totalul vânzărilor on-line se ridică la aproximativ 5% din tranzacțiile comerciale, dar potenţialul acestui
segment este imens. Având mintea deschisă şi învăţând din modelele europene,
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putem anticipa viitorul, care vine curând peste noi. A face acest lucru înseamnă să
gândim în scheme directe, cu interes direct, fără să încălcăm regulile Uniunii şi să
fim în concordanţă cu partenerii noştri europeni.
Aducând această nouă dimensiune pieţei produselor agricole ruralul poate
intra în online, în piaţa digitală, prin înființarea unor centre de colectare gestionate de cooperative/ asociații agricole, aflate în legătură directă cu entitățile
similare de preluare şi distribuire din urban. Un argument definitoriu este dat de
numărul și dinamica persoanelor în vârstă de 16-74 ani, care au accesat Internetul - în 2017, existau în rural 4,1 milioane de persoane care au accesat cel puțin
o dată Internet-ul (37,6% din total); în 2017 față de 2007, creșterea acestui indicator a fost de 4,95 ori în rural, față de numai 2,23 ori media pe țară, în ace3ași
perioadă [3].
În ultimii ani, au fost dezvoltate diverse platforme e-commerce, care încurajează comerțul on-line cu produse agroalimentare tradiționale, autentice direct de la
producătorii autorizați fără alți intermediari asigurând totodată, consultanță tehnică și agricolă pentru agenții economici implicați pe filiera agroalimentară. Reușita extinderii acestui tip abordare, respectiv platformele care promovează comerțul
agricol în mediul on-line, necesită crearea și legalizarea unei infrastructuri specifice
în cadrul cărora rețele de socializare ce au ca scop crearea unui mediu on-line al fermierilor, promovarea individuală sau în grup a acestora și a produselor lor. Aceste
rețele au rolul de a-i ajuta pe fermieri să comunice între ei, să realizeze schimburi
de idei și, după caz, să încurajeze noi parteneriate.
Cunoaşterea particularităţilor pieţei principalelor produse agricole – cereale,
legume, fructe, etc. – are rolul de a orienta producătorii, dar şi pe ceilalţi agenţi
economici aflaţi pe filieră în realizarea unor activităţi de valorificare eficientă, cu
valoare adăugată sporită şi cu un grad de predictibilitate crescut.
Adaptarea și integrarea pieței produselor agricole în mediul on-line are un rol
atât economic cât şi, mai ales, social, contribuind la realizarea unui sistem funcțional și dinamic.
Experiența statelor dezvoltate demonstrează că, deși agricultura, ca ramură de
bază, este consumatoare de resurse și de progres, tocmai integrarea elementelor
de progres tehnologic în piața agroalimentară poate asigura sporirea funcționalității acesteia. Prin urmare, conceperea de proiecte complexe, care să conducă la dinamizarea schimburilor de mărfuri agroalimentare prin intermediul platformelor
e-commerce va putea contribui la limitarea riscurilor pentru producătorii local, la
stabilirea unor preţuri realiste, care să poată contribui la dezvoltarea agriculturii și
a spațiului rural.
În aceste condiții, agricultura va beneficia de facilitățile progresului tehnic și
de stimularea pieței agroalimentare din România.
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Este posibilă o Bursă Agricolă în România?1
Septimiu Stoica

Discuția despre o bursă agricolă în România (să folosim în interiorul acestui text
și acronimul BAR) – în ciuda faptului că ar fi, nu-i așa, doar... o discuție – nu este
însă deloc una ușoară. Mai ales pentru oamenii serioși, care au proprietatea termenilor și expertiză suficientă în domeniul bursier. Aceasta nu numai subiectiv, ca o
consecință generală a efectului Dunning – Kruger, ci, în principal, din cauza mizei
instituției și a istoriei recente a tentativelor sale de operaționalizare.
Nu ne vom cantona însă în istorie. La aceast capitol să menționăm doar două
aspecte definitorii. Primul este acela că există la noi o admirabilă poveste a instituției. Au funcționat, dedicate sau generale, burse agricole în România, în antebelic
și interbelic, unele chiar cu mare succes, în capitală, dar și, în special, în zona Brăila
– Galați, nu întâmplător porturi dunărene însemnate, într-o zonă limitrofă marilor
culturi de cereale. Se susținea astfel cu mândrie faptul că, spre exemplu, prețul grâului în Europa se descoperea și fixă în România. O istorie, așadar, frumoasă.
Al doilea aspect, relevat de această dată de istoria recentă, la antipod, este însă
unul descurajant. De douăzeci și cinci de ani, un sfert de veac, așadar, de noua economie presupusă liberă, de piață, toate tentativele de a asigura o funcționare bursieră pentru comerțul cu produse agricole au eșuat. Dincolo de comentarii, acestea
sunt faptele.
Acum, de ce miza este așa de importantă, iar problemă complicată. În primul
rând pentru că agricultura reprezintă o ramură economică majoră în România, cu
mari posibilități și speranțe de dezvoltare. Suporteri ai săi nu sunt numai cei firești,
din interior, ci și factori comunitari și chiar beneficiari potențiali din arealuri mai
îndepărtate. România, în această zonă a lumii, are clar un potențial uriaș de producție agricolă, pentru sine dar și pentru ceilalți, din păcate încă nevalorificat, iar o
dezvoltare substanțială a infrastructurii, inclusiv la nivelul celei tranzacționale, nu
poate decât să crească încrederea și să urgenteze saltul anunțat și atât de așteptat.
1
Prezentul text reflecta strict punctul de vedere al autorului sau şi nu exprima sau infirma pozitia institutiei bursiere pe care acesta o reprezinta administrativ.
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Apoi, chiar și în stadiul actual, producătorii agricoli se plâng repetat și – adesori sonor – de prețurile descurajante pe care le obțin pentru produsele lor, ceea ce
menține multe exploatații la nivelul minim al profitabilității. Astfel, componenta
de creștere, investițională, prin auto-finanţare, a unei ramuri economice atât de
promițătoare se lăsă de mult timp așteptată. Agricultura continuă să rămână, de fiecare dată și repetat, o poveste anuală, cu sfârșit imprevizibil: bucurie sau tristețe?
După cum va fi fiind timpul și timpurile.
Sigur, problemele agriculturii românești sunt structurale: fărâmițarea proprietăților, slaba logistică, precaritatea infrastructurii, penuria forței de muncă, abordările empirice, diletantismul funcțional, inconsistența legislativă, incompletitudinile instituționale, etc., lista este lungă, nu vom insista.
În această situație, când totul pare încâlcit și complicat de rezolvat, o soluție
miraculoasă ar fi salvatoare; de exemplu, ei bine, Bursa, Bursa Agricolă. Nu vom
cădea în această ispită, deși venim dintr-o lume care valorizează exact această instituție. Nu există însă rețete miraculoase, o știm, ci doar politici care, cu profesionalism și consecvență puse în practică pot, în timp, să conducă la redresarea poate
spectaculoasă a unui asemenea vast domeniu de activitate. Dar despre aceasta, cu
altă ocazie.
După exprimarea unei prudențe rezerve de principiu trebuie să subliniem însă
imediat că funcționarea cu adevărat a bursei agricole în România ar fi totuși salutară. Ea ar fi unul dintre pașii importanți în politicile pe care le invocăm. Este nevoie
de un mecanism credibil de descoperire a prețului (care ar funcționa, după aceea, ca
referință), este nevoie de transparentă, de corectitudine, de tratament egal pentru
toate părțile, de siguranță, etc. Este nevoie, mai mult decât de orice, de o piață națională, unde să ai certitudinea că, la fiecare tentativă, vei întâlni imediat cel puțin
un partener cu care să închei tranzacția, fie că intenționezi să vinzi sau să cumperi,
la prețul corect al momentului.
Tranzacții sporadice pe ringurile de produse agricole
ale Bursei Române de Mărfuri
De ce nu s-a întâmplat acest lucru până acum? Trebuie spus că în România funcționează de douăzeci și șase de ani o bursă generală de mărfuri – Bursa Română
de Mărfuri (abreviată BRM) – care a operaționalizat încă de la început ringuri de
produse agricole. S-au mobilizat resurse materiale și umane importante pentru că
ele să funcționeze. Din păcate, tranzacțiile au fost sporadice, rareori semnificative
cantitativ. De-a lungul anilor, au existat chiar tentative de constituire de burse specializate, dedicate, cu și mai puțin succes însă, cel puțin până acum.
Ce s-a putut constata? Că interesul teoretic nu s-a manifestat și practic. Campaniile de marketing, atâtea câte și cât au fost, nu au reușit încă să convingă. Nici
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la nivel individual, nici la acela al asociațiilor de producători bursa agricolă nu a
stârnit măcar curiozitatea de a încerca câteva tranzacții, prin depunerea de ordine
inițiatoare de vânzare.
Nici pe partea de cumpărare, deși aici sunt prezenți și mari operatori internaționali (presupuși acomodați, poate chiar familiari cu ideea de bursă), transparența,
reglementarea, supravegherea și raportarea – atuurile burselor de pretutindeni - nu
au stârnit în România entuziasmul scontat. Să prefere marii jucători moduri mai
discrete de tranzacționare și înțelegerile unu la unu? Să fie privilegiați de ei samsarii (intermediari colectori) și un comportament inadecvat fiscal, cum s-a speculat
cu ani în urmă?
Câteva mișcări pozitive instituțional au avut însă loc, deși efectele lor nu se
manifestă încă prin evoluții semnificative. De exmplu, BRM a procedurat schimburi de informații cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în baza
cărora pune de câțiva ani la dispoziția publicului interesat indicatori de prețuri de
pe piața extra-bursiera.
Tot în baza unor consultări între autorități și organismele și operatorii din
piață au fost emise legislația primară (Legea nr.101/2014) și cea secundară pentru
tranzacționarea en-gros a semințelor de consum (citește cereale), care introduceau
un instrument vital pentru comerțul inclusiv bursier al acestora: certificatul de depozit. Certificatul de depozit urma să asigure nu numai tranzacționarea bursieră a
produselor agricole, ci și bancabilitatea finanțării activității fermierilor, ceea ce justifică și interesul major în domeniu al instituțiilor de credit. Din păcate, utilizarea
sa a fost la început stopată de evenimente regretabile, iar acum e blocată (efectele
sunt aceleași) de refuzul depozitarilor de a folosi tipizatele puse la dispoziție de
Registratarul lor unic (funcție asumată, sub licență, pentru fluiditate, chiar de către
BRM).
Funcționează, oare, în țările dezvoltate, astăzi, veritabile burse agricole?
Toate cele de mai sus exprimă blocajul instituțional al funcționării unei burse agricole performante în acest moment în România, dincolo de tranzacțiile sporadice de
care am pomenit deja. În această situație, dacă răspunsul este, totuși, „da, vrem să
avem o bursă adevărată agricolă, efectivă, cu multe tranzacții în România”, trebuie
să pornim de la deslușirea câtorva realități. Pentru aceasta, vom încerca un sumar
exercițiu maieutic.
Unu, prima întrebare, funcționează, oare, în țările dezvoltate, astăzi, veritabile
burse agricole? Răspunsul este unul nuanțat și ne vom strădui să-l rezumăm.
Bursele de mărfuri agricole au înregistrat o dezvoltare puternică în secolul al
XIX – lea și în prima jumătate a secolului al XX – lea. Treptat, funcția lor clasică de
a asigura întâlnirea fizică masivă a cererii cu ofertă și înregistrarea pe loc (spot)

902 / Caiet documentar 4 Agricultura

a tranzacțiilor a început să fie realizată prin contactele directe între comercienti,
înlesnite decisiv de noile mijloace de comunicare. Deci, off-exchange.
În această situație, bursele de mărfuri și-au schimbat menirea, de la loc de întâlnire și facilitare a vânzărilor și cumpărărilor fizice la realizarea de operațiuni viitoare, la termen, în general cu decontare valorică. Este vorba de contracte futures
sau options (așa-numitele produse derivate, derivatives), având ca active produse
agricole fizice. Rolul lor s-a schimbat, așadar, oferind acum comercianților posibilitatea de derula operațiuni de management al riscului (hedging) cu privire la variația
prețurilor viitoare.
Bursele au căpătat astfel alura unor instituții mai degrabă financiare, iar numărul lor s-a micșorat. Nu mai e necesară prezența locală, e suficient și mult mai
util prin eficenta – citește, lichiditate – un (singur) centru bursier important pe
un areal întins. Frecvent, nu se mai practică o bursă de produse derivate în fiecare
țară, se poate folosi una internaţională reprezentativă. Este și cazul Europei, unde
funcționează puține adevărate burse de produse derivate agricole.
Se impun însă două remarci. Primă este aceea că în țările în curs de dezvoltare,
chiar în acelea puternice dintre ele, sunt operaționalizate încă în disciplina bursieră
„tranzacții la vedere” (spot) cu produse agricole larg comercializate, pe lângă operațiunile cu contracte derivate. Este vorba de aconomii puternice, în expansiune, cum
este cazul Chinei, Indiei, Rusiei, Braziliei, Africii de Sud. Exemplul lor este preluat,
cu rezultate încă mediocre, dar totuși preluat, și de țări mai mici.
A doua remarcă este că nici în țările europene dezvoltate nu s-a renunțat complet la conceptul de bursa agricolă locală. Numai că aceste instituții s-au contractat
față de forma lor clasică, ele oferind acum doar funcțiuni auxiliare pentru comercianții din domeniu: colectarea și difuzarea publică de informații cu privire la prețurile spot extra-bursiere, informații generale referitoare la membri (comercianți sau
intermediari – broker -i), facilități de rezolvare alternativă a disputelor în domeniu
(ADR), în special arbitraj.
Este util să avem și noi o proprie bursă agricolă în România?
Doi; este util să avem și noi o proprie bursă agricolă în România? Sau poate chiar
necesar? De ce? Întrebarea aceasta ține mai mult de cursul raționamentului, răspunsul nostru argumentat anterior este deja unul pozitiv. În condițiile unei țări că
România, unde se manifestă încă dificultăți de comunicare și de acces la informații,
unde logistica și infrastructura de acces și conservare este precară, unde se manifestă suspiciuni (adesea, justificate) cu privire la modul de încheiere al contractelor,
unde este nevoie acută de reguli, de monitorizare, de transparentă și de concurență
perfectă, instituția Bursei devine extrem de necesară. Mai ales în ceea ce privește comercializarea mărfurilor cu mare impact în viața publicului și al economiei
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naționale, precum energia și – ceea ce ne interesează în acest material – produsele agricole. Este apoi firesc, respectând interesul public, ca pentru anumite de
tipuri de participanți să se deruleze operațiunile exclusiv în formate concurențiale
și transparente, de preferință bursiere; exemplul semnificativ este acela al domeniului achizițiilor publice.
Cum se poate construi, totuși, o bursă dedicată, în speță una agricolă?
Trei; cum se poate construi, totuși, o bursă dedicată, în speță una agricolă? Există,
în opinia noastră, trei driver-i care, independent sau împreună, pot capacita nașterea unei burse.
Calea naturală și sigură pentru a constitui o bursă o reprezintă decizia (cel mai
bine comună) de a o construi a vânzătorilor și cumpărătorilor anumitor clase de
active. Aceștia pot astfel garanta lichiditatea viitoarei piețe (cel mai important activ
al unei burse) prin angajamentul lor de a-și plasa ordinele și de efectua tranzacțiile
între ei în același loc, în baza unor reguli stabilite de comun acord. Este calea prin
care s-au constituit istoric bursele reprezentative, urmată și astăzi în economiile
dezvoltate.
A doua posibilitate este, mai nou, aceea a inițiativei private a unor furnizori de
servicii tranzacționale, în ultima perioadă de timp mai ales de factură electronică/
informatică, care sesizează oportunitatea de a lansa respectivele facilități prezumtivilor utilizatori, vânzători și cumpărători de valori (financiare), bunuri (mărfuri)
sau servicii. Bursele însăși își pot extinde activitatea oferind capacitățile proprii,
deja antrenate, pentru noi tipuri de active, constituind informal în interiorul lor
burse (adică piețe) noi.
În fine, când consideră vitală operaționalizarea unei burse, statul însuși se poate implica în construcția acesteia. De regulă, face aceasta îmbinând componentele
normative (introduce prin lege obligativitatea constituirii sale și/sau impune cote
minime de participare tranzacțională), cu cele administrative și cu facilitățile acordate participanților. Se întâmplă uneori ca instituții internaționale să participe, cu
fonduri sau know-how, la asemenea proiecte, în sprijinul dezvoltării economiilor
locale sau regionale.
Includerea doritei BAR chiar în structura Bursei Române
de Mărfuri – o soluție
În fine, patru, întrebarea din titlul intervenției noastre; este posibilă o bursă agricolă performantă în România? Din nou, răspunsul se putea ghici de la începutul
acestor rânduri. Faptul că el este pozitiv, nu înseamnă nici că este simplu de pus în
practică, nici că putem liniștiți aștepta un happy-end.
Există, așa cum am arătat, mai multe posibilități de realizare a instituției. Vom
opta pentru una realistă, bazată pe experiență curentă și pe ceea ce avem operațio-
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nal în acest moment în țară. Ne este, astfel, greu de crezut că vânzătorii primari și
cumpărătorii de produse agricole, după atâția ani, vor conștientiza și coagula brusc
ideea constituirii unei burse agricole, găsind și forța, și resursele și determinarea de
a o pune în practică. Sau că guvernul se va trezi, va căuta expertiză și va mobiliza
cumva fonduri/finanțare pentru a o face el. Rămâne, așadar, valabilă doar inițiativa
privată, a unui furnizor de servicii. Oricât ai scruta peisajul, observi în țară un singur astfel de candidat, cel care și-a manifestat continuu, de douăzeci și cinci de ani,
dorința de a asigura (și) funcția de bursă agricolă: Bursa Română de Mărfuri. Dar,
nu lăsată singură, aici trebuie, într-un fel sau altul, mobilizați și ceilalți factori menționați (driver-i), în fond, marii beneficiari: participanții la piața agricolă și statul
român. Să vedem, pe scurt, de ce și cum.
Pentru includerea doritei BAR chiar în structura Bursei Române de Mărfuri
pledează, cel puțin, următoarele argumente în favoarea BRM:
– Disponibilitatea, chiar dorința acesteia de a face eforturile și diligențele necesare în materie;
– Experiență deja acumulată în domeniu, implicarea (de exemplu, în materia
certificatelor de depozit), cooperararile și parteneriatele deja încheiate (de exemplu, cu MADR);
– Expertiza probată în practica bursieră (cea mai „veche” instituție de profil
din țară și printre cele mai „vârstnice” din regiune);
– Notorietatea câștigată și excelentă în alte domenii bursiere sensibile (de
exemplu, piețele de gaze și de energie);
– Operaționalizarea, în afara piețelor spot, și a piețelor de produse derivate,
iminentă la BRM (care ar putea să-i confere un leadership regional);
– Costurile (... de toate felurile!) reduse, instituția fiind deja autorizată și funcțională de douăzeci și șase de ani, cu personal specializat la sediul central și în terminale distribuite în întreaga țară.
BRM nu ar trebui, cum deja am spus, lăsată însă singură în efortul său de a
funcționa (și) ca o bursă de produse agricole. Așa cum am arătat și ceilalți driver-i
(statul, dar și cei mai importanți participanți la piață) trebuie să se implice. Proiectul BAR nu poate fi dezvoltat decât împreună, cu o agendă practică convenită
și acceptată, cu un management de proiect și cu responsabilități concrete pentru
fiecare dintre cele trei părți. Fără a anticipa (nu ar fi corect într-un articol doar prospectiv, precum cel prezent), este de presupus că statul ar putea interveni normativ
(de exemplu, pentru dematerializarea certificatelor de depozit și pentru obligarea
depozitarilor, sub spectrul unor sancțiuni severe, să le respecte regimul), iar asociațiile profesionale ale producătorilor, procesatorilor, exportatorilor, etc. ar trebui să
găsească soluțiile pentru implicarea reală a membrilor în tranzacționarea activă pe
BAR. Fără discuție, ar trebui să fie implementate soluții de stimulare a participan-
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ților la piață care aleg bursa ca loc de negociere și de tranzacționare și ar trebui, simetric, sancționați acei participanți, care din motive oculte o ocolesc („optimizări”
fiscale, etc.) nejustificat. Evident, pe partea ei, BRM ar trebui să găsească soluții
pentru problemele tehnice bursiere de rezolvat, nu puține și nu mici (de exemplu,
fungibilizarea produselor, referința unică virtuală de livrare, garantarea, etc.).
Ca o părere personală, cred că BAR și infrastructura din jurul său (depozite,
centre de certificare a calității, etc.) ar trebui să fie piesa instituțională principală,
dar nu singura, dintr-un complex instituțional cu funcții de suport pentru tranzacțiile cu produse agricole. Ar mai putea să funcționeze aici, pe lângă menționatele
mecanisme de colectare și diseminare a informațiilor de preț sau de cele de rezolvare alternativă a disputelor (arbitraj, conciliere, etc.) și centre de instruire și perfecționare, centre metodologice, etc., o întreagă structură care să practice, dar și să
promoveze și susțină dezvoltarea unui comerț modern cu produse agricole.
Sperăm că argumentele expuse în acest text să fi reușit să explice de ce este
nevoie de o bursă agricolă în România contemporană, de ce tentativele nu au avut
rezultate convingătoare până acum, care sunt dificultățile și problemele care trebuie rezolvate, ce ar putea fi făcut de acum înainte pentru a reuși.
Evident, dată fiind miza majoră pentru țara noastră a proiectului BAR, ne (re)
exprimăm, și în acest final, disponibilitatea de a colabora, în orice format, cu toți
factorii interesați pentru demararea și realizarea cât mai grabnică a acestuia. Da,
este posibilă o bursă agricolă în România, cu efecte majore pentru economia națională și (poate chiar) spațiul economic european, pentru că ea este necesară și
pentru că există competența și resursele de a o constitui, în baza parteneriatului
larg al tuturor actorilor publici și privați interesați.

Crearea valorii adăugate pe filiera agroalimentară
Raluca Andreea Ion, Irina Elena Petrescu

Consumatorii decid să cumpere un produs sau altul în funcție de numeroși factori.
Printre aceștia, utilitatea produsului joacă un rol important și este legată de valoarea adăugată de-a lungul numeroaselor transformări la care este supus produsul
agricol pentru a deveni aliment, în drumul său de la producător la consumator.
Din punct de vedere financiar-contabil (Zahiu și Năstase, 2002), valoarea adăugată se obține scăzând din valoarea producției consumurile legate de aceasta și
celelalte consumuri intermediare (subcontractări, servicii cumpărate din exteriorul întreprinderii etc.). Valoarea adăugată este repartizată pentru acoperirea altor
cheltuieli de exploatare (salarii, impozite, taxe etc.). Valoarea adăugată reprezintă,
astfel, măsura valorii realizate în urma activității productive a unui agent economic
și reflectă efortul propriu depus de acesta.
Din punct de vedere economic, valoarea adăugată prezintă o importanță deosebită, atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Ea se obține prin trecerea unui produs de la o fază a filierei la alta, prin acțiuni specifice care îi modifică
utilitatea și care adaugă valoare produsului.
Pentru consumator, un produs este util prin loc, timp și formă. Utilitățile de
loc și timp înseamnă ca produsul să fie oferit în locuri accesibile consumatorului, în
momentul în care acesta și-l dorește. Fructele recoltate într-o livadă nu au utilitate
pentru consumatorul aflat într-un oraș, decât dacă sunt transportate din locurile
de producție, către cele de consum. În mod asemănător, fructele recoltate în luna
august, dar solicitate de consumatori în luna ianuarie, nu au utilitate decât dacă
sunt depozitate în această perioadă de timp. Utilitatea de formă constă în proprietatea produsului de a fi oferit în forma pe care o dorește consumatorul. Produsul
grâu are o formă fără utilitate pentru consumatorul final, dar făina și pâinea, rezultate în urma procesării grâului, au utilitate pentru acesta. Procesarea, transportul
și depozitarea, enunțate anterior, sunt activități ale filierei care adaugă valoare produsului, ceea ce aduce beneficii producătorilor, și îi schimbă utilitatea, ceea ce aduce
beneficii consumatorilor.
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Filiera este definită de Malassis (et al. 1992, p.94) ca fiind itinerariul parcurs de
un produs în interiorul sistemului agroalimentar. Filiera cuprinde ansamblul agenţilor, întreprinderi şi administraţii, şi operaţiilor, producţie, repartiţie şi finanţare,
care concură la formarea şi la transferul produselor până în stadiul final de utilizare,
şi mecanismele de ajustare a fluxurilor factorilor şi produselor de-a lungul filierei.
În ultimii ani, în literatura de specialitate, rapoarte, conferințe și comunicări,
se dezbate termenul de lanț scurt, definit în documentele Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale ca fiind acea configurație a lanțului alimentar care nu implică
mai mult de un intermediar între producător și consumator (MADR, 2018). Având
în vedere faptul că pe filiera unui produs agroalimentar intervin mai mulți agenți
economici, fiecare îndeplinind un rol specific, în conformitate cu activitățile pe care
le defășoară, apare întrebarea care agent economic va rămâne în lanțul scurt?
Pe filiera agroalimentară, între producătorul agricol și consumator intervin
agenții care colectează produsele agricole, cei care sortează și depozitează produsele agricole, procesatorul care transformă produsele agricole în produse alimentare,
intermediarii (angrosiștii și detailiștii) care transportă, depozitează, promovează și
vând produsele alimentare către consumatori (Ion, 2005). Ansamblul acestor activități, prin jocul valorilor adăugate şi al marjelor comerciale, contribuie la formarea valorii de piaţă a produsului (Marin et al. 2018, p.26). În cazuri specifice, unii
agenți economici dintre cei enumerați pot să lipsească. De exemplu, procesatorul
lipsește dintr-o filieră a unui produs care nu necesită transformări fizice, ci este
vândut consumatorului în forma în care se recoltează.
În sistemul agroalimentar, anumite activități logistice, de promovare, cercetare, finanțare, considerate ajutătoare, pot fi desfășurate de întreprinderi şi instituţii
publice şi/sau private, cum ar fi institutele de cercetare, băncile, agenţiile de transport, publicitate, asigurări etc. (Istudor, 2000). În plus, pe o filieră pot interveni şi
alte organizaţii, cum ar fi sindicate, asociaţii ale producătorilor şi asociaţii ale consumatorilor, organisme profesionale şi interprofesionale (Manole et al., 2005). Se
observă, astfel, că filiera poate fi complexă și lungă, având în vedere numărul mare
al activităților și agenților.
Revenind la întrebarea care agent economic va rămâne în lanțul scurt, în literatura de specialitate (Marin et al. 2016), au fost enunțate modele de lanțuri scurte
în care, între producător și consumator, există un intermediar, detailistul, având
în vedere că modelul actual de cumpărare a produselor agroalimentare este supermarketul, hipermarketul sau magazinele de tip discount, care aparțin detailiștilor.
Modelele exclud engrosiștii și procesatorii, dar nu și activitățile pe care le desfășoară
aceștia. Activitățile de colectare, transport, sortare, depozitare, procesare și vânzare
adaugă valoare produselor, prin schimbarea utilității acestora, și nu sunt excluse
din lanț, ci sunt desfășurate de agenții care rămân pe filieră: producătorul agricol
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și detailistul. Având în vedere că exploatațiile agricole în România au dimensiuni
mici, iar producătorii agricoli au putere economică redusă, pentru a putea desfășura
activitățile preluate de la agenții economici excluși, fermierii se pot reuni într-o formă asociativă. Astfel, lanțul scurt propus (Marin et al. 2017) presupune integrarea
activităților atât pe verticală, prin preluarea de către producătorii agricoli a unor activități postrecoltare, cât și pe orizontală, prin asocierea producătorilor într-o formă
asociativă. Devine, astfel, posibilă existența unor lanțuri scurte la produsele agroalimentare, fără, însă, a renunța la activitățile care adaugă valoare produselor.
Se poate afirma că valoarea adăugată se creează de-a lungul filierei agroalimentare datorită activităților de transformare, sortare, transport, depozitare la care
sunt supuse produsele și care le schimbă forma, locul și momentul livrării, făcându-le, astfel, utile, consumatorilor. Aceste activități nu dispar dintr-un lanț scurt,
chiar dacă unii operatori ai filierei sunt excluși, atât timp cât sunt preluate, prin
integrare, de agenții economici care rămân.
Importurile și exporturile de produse agricole și alimentare ale României
Având în vedere că valoarea adăugată se formează de-a lungul filierei prin intervenții specifice asupra produselor agroalimentare – colectare, transport, sortare, depozitare, procesare, vânzare etc. – înseamnă că un produs va fi cu atât mai valoros, cu
cât este supus mai multor operații. Filierele agroalimentare în România se întrerup
la faza de colectare-transport a produselor agricole și se reiau în faza de vânzare-cumpărare a produselor alimentare. Partea de mijloc a filierei – procesarea – se
realizează, pentru unele produse agricole, în afara țării noastre. Datele statistice,
referitoare la importurile și exporturile de produse agroalimentate și prezentate în
tabelele și figurile următoare, susțin această afirmație.

Figura nr.1 Importurile și exporturile de produse agricole și alimentare ale României,
în anul 2016 (1000 $)
Sursa: prelucrarea datelor FAOSTAT
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În Figura nr.1 se observă că România a încheiat anul 2016 cu balanțe de plăți
negative, atât la produsele agricole (-313.829.000 dolari), cât și la produsele alimentare (-1.228.940.000 dolari). Diferența dintre importurile de produse alimentare și
exporturile de produse agricole, ceea ce, în viziunea noastră, ar însemna valoarea
adăugată obținută în afara țării și care rezultă în urma activității de transformare
a mărfurilor din produse agricole în produse alimentare, este de -1.171.096.000
dolari.
Această perspectivă este prea generală, de aceea, se analizează structura importurilor și exporturilor pe grupe de produse (Tabelul nr.1).
Tabelul nr.1 Importurile și exporturile României pentru unele produse agricole
și alimentare, în anul 2016
Produsul

Import
(t)

Import Export
(1000 $) (t)

Export
(1000 $)

2503754 543662
11882078 2292327
Cereale
1377277 272160
7078190 1280115
Grâu și făină*
1200000 235200
6993999 1263677
Grâu
Pâine
4813
8247
4104
8820
Semințe oleaginoase
371006 275016
2761184 1203544
Semințe de floarea
197215 153222
1183712 542110
soarelui
Ulei de floarea soarelui
37788
35919
126146
110734
Zahăr și miere
555582 311524
138306
108453
Băuturi non-alcoolice
128937 85548
134445
59093
Băuturi alcoolice
19669
86835
1418
8198
Produse lactate și ouă
420430
115588
1289697
190362
Legume și fructe
Carne și produse din
761077
378632
carne
41971
4881
2553171 183807
Ovine** (animale vii)
Bovine** (animale vii)
13277
10575
276470
175997
Porcine** (animale vii)
1245399 85970
13424
1995
Pui*** (animale vii)
94018
42835
15696
28625
*în echivalent grâu, **capete, ***1000 capete
Sursa: prelucrarea datelor FAOSTAT

Balanța
Balanța de
comercială plăți
(t)
(1000 $)
9378324
5700913
5793999
-709
2390178

1748665
1007955
1028477
573
928528

986497

388888

88358
-417276
5508
-18251

74815
-203071
-26455
-78637
-304842
-1099335
-382445

2511200
263193
-1231975
-78322

178926
165422
-83975
-14210

România are balanța comercială echilibrată pentru cereale, grâu și făină, băuturi non-alcoolice, semințe oleaginoase, semințe de floarea soarelui, ulei de floarea
soarelui, ovine și bovine și balanță comercială dezechilibrată pentru pâine, zahăr și
miere, băuturi alcoolice, porcine și pui. Balanța de plăți este pozitivă la cereale, grâu
și făină, pâine, semințe oleaginoase, semințe de floarea soarelui, ulei de floarea soarelui, ovine și bovine și negativă la zahăr și miere, băuturi non-alcoolice, băuturi alcoolice, produse lactate, legume și fructe, carne și produse din carne, porcine și pui.
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Din analiza structurală a importurilor și exporturilor de produse agricole și
alimentare se observă că România exportă animale vii – bovine și ovine – și importă carne și produse din carne, exportă cereale, inclusiv grâu, și importă produse
de panificație, exportă semințe oleaginoase, inclusiv semințe de floarea soarelui, și
importă ulei.
Dacă se are în vedere produsul ulei, în anul 2016, România a obținut o producție de 2.032.340 t, din care a exportat 1.183.712 t (58%). Disponibilitățile interne
rămase pentru prelucrare au fost de 848.628 t. În același an, România a importat
37.788 t. Consumul de ulei de floarea soarelui în România este de 220.000 t, ceea
ce înseamnă că 17% din consum este asigurat din import, în condițiile în care țara
noastră a fost cel mai mare exportator mondial de semințe de floarea soarelui în
anul 2016 și ar fi putut asigura din producția proprie consumul intern de ulei, dacă
semințele de floarea soarelui ar fi fost prelucrate în țară.
Datele statistice confirmă astfel ipoteza că România exportă produse agricole,
cu valoarea adăugată redusă, și importă produse alimentare, cu valoare adăugată
mai mare. Cu alte cuvinte, o parte semnificativă a valorii adăugate se obține în afara
țării.
Crearea valorii adăugate pentru produsele agroalimentare în țară
Problema filierelor întrerupte este aceea că o parte, poate cea mai mare, din valoarea adăugată se realizează în afara granițelor țării. Procesarea, principala activitate
a filierei care schimbă forma fizică a produselor agricole, creează valoare prin creșterea utilității de formă a produselor oferite consumatorilor. Acest lucru devine
un neajuns pentru România, în condițiile în care valoarea adăugată pentru unele
produse agroalimentare este obținută în exteriorul țării.
De aceea, o soluție ar fi dezvoltarea industriei de procesare a produselor agricole. Conform datelor Eurostat, în anul 2016, industria de prelucrare a produselor
agricole cuprindea 8078 de întreprinderi, care obțineau o cifră de afaceri de 9564
mil. Euro și o valoare adăugată de 1231 mil. Euro.
În ultimii ani, sectorul industriei alimentare a beneficiat de investiții importante, finanțate, în principal, din fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Începând cu anul 2007, România a beneficiat de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare rurală, de
8,022 mld. Euro pentru perioada 2007-2013 și de 9,6 mld.Euro pentru perioada
actuală, respectiv 2014 – 2020. Din totalul acestor sume, pentru proiectele care
vizează creșterea competitivității întreprinderilor de procesare din sectorul agroalimentar, au fost alocate peste 719 mil. Euro în perioada 2007 – 2013 (sumele alocate măsurii 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice”, reprezentând circa 8,9% din totalul fondurilor) și 542 mil. Euro în perioada 2014 – 2020
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(sumele alocate măsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul
produselor agricole”, reprezentând circa 5,6% din totalul fondurilor).
Conform Ghidului Solicitantului pentru măsura 123, sprijinul financiar s-a
acordat pentru următoarele investiţii: introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi
procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive, adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare, cât
şi în cea de distribuţie a produselor obţinute, îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor forestiere, precum şi a eficienţei economice a activităţii
micro-întreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.
Figura 2 Numărul total și valoarea totală a proiectelor aprobate pentru măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice”, pe regiuni de dezvoltare,
la 31 decembrie 2015

Sursa: prelucrări date „Raport anual de progrese privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în România în anul 2015”, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Din totalul celor 935 de proiecte finalizate și finanțate prin intermediul măsurii 123, se constată că distribuția acestora pe regiuni este următoarea: 93 în regiunea Nord-Est, 177 în regiunea Sud-Est, 185 în regiunea Sud-Muntenia, 68 în
regiunea Sud-Vest, 110 în regiunea Vest, 145 în regiunea Nord-Vest, 140 în regiunea Centru și 17 în regiunea București-Ilfov. Analizând valoarea publică totală a
proiectelor finalizate, se constată că regiunea Sud-Est deținea cea mai mare valoare, de 143,4 mil.Euro, urmată de regiunea Sud-Muntenia. La polul opus, regiunea
București-Ilfov deține cea mai mică suprafață agricolă, motiv pentru care deține și
cel mai scăzut număr al proiectelor implementate și, implicit, cea mai mică valoare
a acestora. De asemenea, sprijinul financiar alocat prin intermediul acestei măsuri
pentru fiecare proiect, reprezenta procent din valoarea eligibilă a acestuia, iar pentru regiunea București-Ilfov, sprijinul era mai mic.
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Figura 3 Valoarea medie a a proiectelor aprobate pentru măsura 123 „Creșterea valorii
adăugate a produselor agricole și silvice”, pe regiuni de dezvoltare, la 31 decembrie 2015
(Euro/proiect)

Sursa: prelucrări date „Raport anual de progrese privind implementarea Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală în România în anul 2015”, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

În cadrul figurii nr. 3, este prezentată distribuția pe regiuni a valorii medii a
proiectelor finalizate prin intermediul măsurii 123, calculată ca raport între valoarea publică a proiectelor și numărul acestora. Regiunea București-Ilfov deține cel
mai mic număr al proiectelor, cu cea mai mică valoare totală, totuși, valoarea medie
a proiectelor este cea mai mare. Valoarea medie a unui proiect finalizat în cadrul regiunii București-Ilfov a fost de circa 962,3 mii Euro, cu 46% mai mare decât valoarea obținută la nivelul României (de 657,5 mii Euro). Cu 140 de proiecte finalizate,
regiunea Centru obține o valoare medie a proiectelor de 373,9 mii Euro, cu 45% mai
mică decât valoarea obținută la nivelul României.
Tabelul nr.2 Capacitățile de producție create și modernizate prin intermediul fondurilor
europene nerambursabile, măsura 123 ” Creșterea valorii adăugate a produselor agricole
și silvice”, la 31 decembrie 2015
Unitate de referinţă pentru proiectele aprobate
NuUnitate de masură
mar
Capacitate implicată - investiţii noi
Capacitate implicată - modernizări
de
Sector de proproducţie
mii hl/ mii m³/
iecte mii t/an mii hl/ mii m³/
mii buc
mii t/an
mii buc
an
an
an
an
aprobate
Carne şi produse
69
100,884 0
0
0
865,393 0
0
0
din carne
Lapte şi produse
44
125,606 336,012 0
0
4,697
2.131,53 0
0
lactate
Fructe, legume
44
161,821 16,825 0
0
26,059 0
0
0
şi cartofi
Vin
46
0
263,987 0
0
0
339,891 0
0
Seminţe oleagi5
noase

159,637

0

0

0

66,528

0

0

0
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Unitate de referinţă pentru proiectele aprobate
NuUnitate de masură
mar
Capacitate implicată - investiţii noi
Capacitate implicată - modernizări
de
Sector de proproducţie
mii hl/ mii m³/
iecte mii t/an mii hl/ mii m³/
mii buc
mii t/an
mii buc
an
an
an
an
aprobate
Panificatie şi
patiserie

277

497,174

0

0

23.950

1.847,92 0

0

472.596

Dulciuri şi produse zaharoase

1

0,56

0

0

0

0

0

0

0

2,902

0

0

0

0

0

0

0

2.515,87 0

0

0

1.687,42 0

0

0

0

0

0

0

0,236

0

0

0

9

104,834

0

0

0

11,901

0

0

0

124

11,808

0

1.275,81 0

2,066

0

859,495 0

3

72,182

1,037

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2,012

0

0

0

0

0

3

2

0

0

201.245.169 0

0

0

0

935

3.755,275 617,861 1.277,822 201.269.119 4512,226 2471,42 859,495 472.596

Miere de albine 6
Cereale şi nutre302
ţuri combinate
Alimente die1
tetice
Alte alimente
Produse lemnoase
Producere de
biocombustibil
Producere de
biogaz
Ouă
TOTAL

Sursa: Raport anual de progrese privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în
România în anul 2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiectele finanțate prin intermediul măsurii 123 au vizat investiții atât în
crearea unor capacități noi de producție, cât și modernizarea celor existente. Astfel, finalizarea celor 935 de proiecte a creat o capacitate nouă de producție, pentru
toate sectoarele de producție, de 3755,2 mii tone/an, 617,86 mii hl./an, 1277,8
mii m3/an și modernizarea capacității existente de producție de 4512,2 mii tone/
an, 2471,4 mii hl./an și 859,4 mii m3/an. Pe sectoare de producție, cele mai multe
proiecte și cele mai mari capacități de producție nou create și modernizate au fost
realizate pentru cereale și nutrețuri combinate și panificație și patiserie.
În ceea ce privește impactul acestor măsuri, conform Raportului anual de
progrese privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în
România în anul 2015, realizat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmare a sprijinului financiar obţinut, pentru proiectele finalizate anterior
anului 2015, creșterea valorii adăugate brute a fost de 489,55 mil. euro, 414 întreprinderi au introdus tehnici noi, iar 231 întreprinderi au introdus produse noi
(la nivelul unei întreprinderi putându-se introduce atât tehnici noi, cât şi produse
noi).
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Tabelul nr. 3 Stadiul implementării proiectelor finanțate prin submăsura 4.2,
la 3 ianuarie 2019
Masura
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru
investiţii în procesarea/ marketingul
produselor agricole”
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” - ITI Delta Dunării
Submăsura 4.2 „Schemă de ajutor de
stat GBER”
Submăsura 4.2 „Schemă de minimis”
Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din
sectorul pomicol”
Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din
sectorul pomicol” - ITI Delta Dunării
Submăsura 4.2a „Schemă de ajutor de
stat GBER”
Submăsura 4.2a „Schemă de minimis”
TOTAL 4.2.
TOTAL PNDR

Alocare financi- Proiecte depuse
ara (Euro)
Nr.
Valoare - Euro

Nr.

Proiecte contractate
Valoare- Euro

359883695,1

612

531.880.600

175

146.622.124

10600000

7

11.489.693

5

10.380.115

112500000

171

106.933.355

89

66.849.729

12500000

47

785.466

26

506.931

34629438,56

32

11.672.499

15

7.231.399

800000

-

-

-

-

10800000

-

-

-

-

1200000
542913133,7
9441583798

869
56.332

662761613,1
310
231590297,5
8.498.702.276 29485 3923552448

Sursa: prelucrare date Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, submăsura 4.2 reprezintă o continuare a măsurii 123, având aceleași obiective, iar alocările financiare totalizează circa 542 mil. Euro. Conform datelor publicate de AFIR, au fost depuse 869 de
proiecte pentru submăsura 4.2, cu o valoare totală de 6,6 mld. Euro. Din totalul
acestora, au fost contracte 310 proiecte, din care 22 sunt finalizate, 9 reziliate iar
restul se află în etapa de implementare. Valoarea medie a unui proiect contractat
este de 747.065 Euro. Din totalul celor 56.332 proiecte depuse pentru a obține
finanțare nerabursabilă, 1,5% au fost depuse pentru submăsura 4.2, iar din totalul
celor 29.485 de proiecte contracte prin PNDR, 1,0% au fost pentru submăsura 4.2.
Concluzii
Investițiile realizate în unitățile de procesare din industria alimentară au contribuit la introducerea unor noi tehnici de producție, a unor produse noi, precum și la
creșterea valorii adăugate. Dezvoltarea industriei de prelucrare a produselor agricole reprezintă o soluție pentru formarea valorii adăugate a produselor pe filiera
agroalimentară în țară, de aceea recomandăm ca politicile agroalimentare să aibă
ca obiectiv dezvoltarea industriei de procesare, iar fondurile financiare nerambursabile și susținerea financiară a statului să se îndrepte către sectorul industriei ali-

VIII. INSTRUMENTE / 915

mentare. În acest fel, România se va transforma, din importator, în exportator de
valoare adăugată.
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Direcții de orientare strategică a producției
agroalimentare desprinse din analiza comerțului
României cu produse agroalimentare
Toma Dinu

În ultimii ani producția agricolă a crescut constant, dar România a redevenit deficitară în comerțul cu produse agroalimentare. Analiza comerțului exterior al unei țări
poate ajuta la indentificarea punctelor forte ale țării respective, domeniile pentru
care aceasta are avantaje de competitivitate și în mod similar și sectoarele pentru
care sunt necesare ajustări, intervenții, pentru ca și acestea să iși îmbunătățească
nivelul de competitivitate.
Generic, comerțul cu produse agroalimentare este clasificat în cele 24 de grupe
de produse, de la produsele primare, materii prime, (cereale, semințe de oleaginoase, legume, fructe, animale, peste) până la produsele prelucrate, rezultate din
industria alimentară precum preparatele de diverse feluri și subprodusele lor industriale.
Tendința comerțului exterior agroalimentar al României,
valori lunare 2007-2016
Analiza soldului lunar valoric al balanței comerciale a României cu produse agroalimentare pe o perioadă de 10 ani (2007-2016) arată că există o tendință general de
ameliorare chiar dacă în ultimii ani ai perioadei se reia trendul negativ (fig. 1). Soldurile lunare valorice sunt pozitive în lunile de vară (iulie – august) și se mențin în
zona neutră sau devin negative în tot restul anului. Soldul cumulat al celor 10 ani ai
perioadei este negativ, de -10,37 miliarde dolari (cifre nominale) respectiv peste un
milliard dolari deficit comercial anual mediu. Deși România este mare producătoare
și exportatoare de cereale, oleaginoase, animale vii și mai nou tutun (de fapt țigarete), deficitul înregistrat pentru celelalte grupe de produse aduce soldul general la
cele 10,37 miliarde dolari menționate anterior.
Deficitul este cu atât mai îngrijorător cu cât este dat de comerțul cu produse
cu valoare adăugată mai mare. Dacă se compară prețul mediu al exporturilor (581
$/t) cu cel al importurilor agroalimentare (972 $/t), este evidentă lipsa de competitivitate a României pe acest sector în ansamblul său. De asemenea, constatăm că
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suntem excedentari pentru lunile de vară toamnă (când se exportă cerealele și oleaginoasele) și revenim pe sold negativ în lunile de primăvară vară când se importă
masiv flori, fructe, ouă și bineînțeles care de porc și pasăre!

Fig. 1 Tendința comerțului exterior agroalimentar al României,
valori lunare 2007-2016, mii$.

Fig. 2 Prețuri ale produselor agroalimentare, comerțul exterior
al României, 2007-2016, $/t.

Cu toate acestea, analiza atentă relevă faptul că detaliile pot face diferența întrucât pentru câteva grupe de produse există sectoare vedetă, cu excedent comercial și de asemenea sectoare în declin, cu deficit major dar care poate fi ameliorat pe
termen mediu și lung. România este mare exportator de produse agricole de volum,
ieftine, cu un nivel scăzut de prelucrare (cereale, semințe de oleaginoase, animale
vii) și importator de produse alimentare cu un grad mai mare de prelucrare și cu
valoare adăugată mai mare (carne, pește, legume, fructe, flori, zahăr, cafea, cacao,
preparate alimentare sub diverse forme, băuturi, subproduse ale industriei alimentare. Excepția pozitivă din acest tablou este grupa 24 Tutun, care poate fi arătat ca
un exemplu de bune practici.

918 / Caiet documentar 4 Agricultura

Fig. 3 Soldul comercial al României, 24 de grupe produse agroalimentare,
2007-2016, mii $

Dacă în producția vegetală de cultură mare am atins un nivel relevant de competitivitate, este necesar ca în continuare să se acorde atenție zonelor cu potenţial
mare, care pot deveni motoare de creștere pentru sectorul agroalimentar al României respective zona de creștere a animalelor și de prelucrarea a producției agricole.
Din analiza soldurilor comerciale pentru produse agroalimentare, cumulat, pe durata celor 10 ani analizați, în cifre nominale, România prezintă cele mai mari deficite pentru următoarele grupe de produse: carne (-5,08 mld $), fructe (-2,86 mld
$), zahăr (-2,59 mld $), preparate diverse (-2,54 mld $), subproduse ale industriei
alimentare – în principal sorturi (-2,41 mld $), lapte și alte produse animale (-2,04
mld $), preparate din cereale (-1,97 mld $), cafea, ceai (-1,82 mld $), preparate din
legume (-1,82 mld $), legume (1,60 mld $), băuturi (1,54 mld $), cacao (1,45 mld $),
pește (1,32 mld$), produse ale industriei morăritului (1,08 mld $), flori (-0,96 mld
$).Pentru aceeași perioadă, România prezintă un excedent comercial valoric cumulat pentru doar 5 grupe de produse: cereale (11,6 mld $), semințe de oleaginoase
(5,21 mld $), tutun (3,28 mld $), animale vii (1,73 mld $) și sume nesemnificative
pentru materiale pentru impletit.
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În cei 10 ani ai perioadei, România a exportat 35,9 milioane tone de cereale
și a realizat un excedent de 11,59 miliarde dolari compus din soldurile cumulate
de la grâu, porumb, orz și orez. În aceeași perioadă însă, România a înregistrat un
deficit cumulat de 5,721 miliarde $ pentru produse care sunt direct sau indirect din
cereale (vezi tabelul 1).
Tabelul 1. Sinteză comerț cu cereale și produse derivate, 2007-2016.
Grupa generică de
produse

Subgrupă produse
Griu şi meslin (amestec de grâu cu secara 2:1)

10. Cereale.
Sold grupă:
11,559 mld $

11. Produse ale ind.
morăritului; Malț,
Amidon, Insulină, Gluten. Sold grupă, -1,076
mld $
19. Preparate de cereale, făină, amidon, lapte,
produse de patiserie.
Sold grupă:
-1,968 mld $
22. Băuturi, lichide
alcoolice și oțeturi
Sold parțial grupă:
-1,044 mld $
23. Reziduuri și deșeuri
ale ind. alimentare
Sld part: - 1,633 mld $

Sold comercial,
mil $
5.580

Porumb

4.641

Orz

1.522

Orez

-222

Malț, prăjit sau neprăjit

-577

Făină de grâu sau meslin

-320

Crupe, grișuri și aglomerate ca pelete din cereale

-73

Gluten de grâu, uscat sau neuscat

-38

Faina de cereale, altele decit grâu sau meslin
Produse de brutărie, patiserie şi biscuiti +/- cacao

-26
-1.040

Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri,
gris, amidon

-562

Produse pe baza de cereale expandate sau prăjite

-229

Aluat alimentar chiar fiert, umplut

-136

Alcool etilic nedenat. pina la 80% alcool; prep.
alcool. mixte

-647

Alcool etilic nedenaturat cu 80% sau peste alcool

-233

Bere fabricata din malț

-134

Preparate de tipurile celor folosite în hrana animalelor

-1.689

Tărâţe, spărturi şi alte reziduuri, aglomerate

-47

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului

103

Încurajarea industriei de prelucrare a cerealelor și oleaginoaselor
Ca primă observație, o direcție de orientare strategică ar fi încurajare a industriei de
prelucrare a cerealelor și transformarea acestora în malț și extracte de malț, făină,
gluten, mălai, cereale expandate, produse de brutărie și patiserie, aluat, amidon,
alcool, tărâțe, etc., produse cu valoare adăugată mai mare, care ar crește nivelul de
integrare și de prelucrarea a producției de cereale. Ca un paradox, exportăm grâu la
un preț mediu de 220,4 $/t și importăm tărâțe (pentru care suntem deficitari!) cu
prețul de 216,9 $/t.
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Încurajarea producției de orez datorită condițiilor prielnice din sudul
și vestul țării
O altă direcție strategică ar putea fi reprezentată de încurajarea producției de orez
în perioada următoare în măsura în care sudul și vestul țării au condiții naturale
prielnice acestei culturi iar producțiile sunt sustenabile din punct de vedere economic în comparației cu importul direct.
A doua mare grupă de produse agroalimentare care asigură un excedent comercial este grupa 12, denumită generic „Semințe și fructe; plante industriale și
medicale; paie și furaj” dar regăsim aici semințele de plante oleaginoase (floarea
soarelui, rapiță, soia și mai fânul pentru care devenim exportator net în ultima
perioadă). Excedentul comercial al grupei este de 5,21 mld $ în condițiile în care
s-au exportat 8,79 mil t în cei 10 ani. Grupa 12 trebuie însă analizată împreună cu
grupa 15 „Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală” și grupa 23 „Reziduuri
ale industriei alimentare” (vezi tabelul 2).
Tabelul 2 Sinteză comerț cu semințe și fructe, plante industriale și medicale, paie,
furaje (generic oleaginoase) și produse derivate, 2007-2016
Grupa generică de
produse

12. Semințe și fructe;
plante industriale și
medicale, paie, furaje.
(Semințe oleaginoase)
Sold grupă
5,209 mld $

15. Grăsimi și uleiuri
de origine vegetală sau
animală
Sold grupă
-360 mil $

23. Reziduuri și deșeuri
ale ind. alimentare
Sld part: - 2,413 mld $

Subgrupă produse

Sold comercial,
mil $

Semințe de floarea soarelui

3.130

Semințe de rapiță

2.829

Semințe, fructe, spori pentru însămânțat

-295

Boabe de soia

-132

Arahide

-102

Alte semințe de oleaginoase

-60

Sfecla furajeră, rădăcini furajere, fân, lucerna, trifoi

-25

Ulei de floarea soarelui

590

Ulei de rapiță

139

Ulei de soia

25

Margarină, amestecuri sau preparate din grăsimi

-43

Grăsimi, uleiuri și fracțiuni

-69

Ulei de măsline

-157

Alte grăsimi și uleiuri vegetale sau animale

-266

Ulei de palmier și cocos

-570

Turte şi alte reziduuri din extracţia grasimilor

718

Turte şi alte reziduuri din extracţia uleiului de soia

-1.442

Preparate de tipurile celor folosite în hrana animalelor

-1.689
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Observația făcută la grupa cerealelor este valabilă și pentru grupa semințelor
oleaginoase: se impune orientarea politicilor de sprijin pentru a încuraja prelucrarea primară și secundară a producției vegetale de floarea soarelui, rapiță și soia în
uleiuri, grăsimi, margarină, biodiesel. Prin prelucrarea producției se vor obține de
asemenea subproduse precum turtele din extracția uleiului, folosibile ca materie
primă în obținerea furajelor pentru animale (soldul pentru turtele de soia este 1,44
mld $ la 10 ani). O remarcă specială privind cultura de soia. România are tradiție
și experiență în această cultură și va trebui să se găsească soluții de sprijin pentru
păstrarea și extinderii culturii de soia (vezi deficitul de boabe de soia și excedentul
de ulei de soia). A doua remarcă se cuvine pentru încurajarea producției de fân din
lucernă și trifoi. Este un sector care a înregistrat sold pozitiv în ultimii doi ani ai
perioadei și care poate fi exploatat în continuare inclusiv pentru producția animală
internă.
A treia grupă cu excedent comercial este grupa 1, Animale vii care va fi examinată împreună cu grupa 2, Carne și organe comestibile, grupa 4, Lapte, produse
lactate, ouă, miere, grupa 5, Alte produse de origine animală și de asemenea cu
produsele lor procesate respectiv grupa 16 Preparate din carne și pește și grupa 21,
Preparate diverse (tabelul 3).
Eforturi pentru transformarea producției vegetale în produse animale
și apoi în carne și preparate din carne
Se confirmă încă o dată remarca potrivit căreia în continuare sunt necesare eforturi
pentru transformarea producției vegetale în produse animale și apoi în carne și preparate din carne. România este excedentară pentru ovine și caprine, pentru bovine
vii dar este deficitară la producția de porcine, vii și carne, și în mai mică măsură la
producția de pasăre și carne de pasăre. În cei 10 ani s-au importat porci (de fapt
purcei) și carne de porc în valoare de 4,83 mld $, o medie anuală de peste 500 milioane $ dacă se ia în calcul și slănina sau intestinele. Este evident că pentru perioada
următoare trebuie să încurajăm cumva reproducția și producția la specia porcine și
în egală măsură la pasăre acestea fiind carnea preferată de români. Nu este lipsit
de interes orientarea obiceiurilor alimentare către carnea de ovine și bovine pentru
care avem excedent (la bovine fiind relativ echilibrați).
Tabelul 3. Sinteză comerț cu animale vii, carne și produse derivate, pe perioada 2007-2016
Grupa generică de
produse
Animale vii
Sold grupă
1,729 mld $

Subgrupă produse
Ovine și caprine
Bovine
Porcine
Păsări

Sold comercial, mil $
1.528
1.322
-916
-242
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Grupa generică de
produse
2 Carne și organe comestibile
Sold grupă
-5,083 mld $

Subgrupă produse
Carne ovine

139

Carne sărată și slănină

-339

Carne pasăre

-557

Carne porcine
Miere naturală

Lapte şi smântână, concentrate sau cu zahar
4 Lapte, produse lactate, ouă, miere, produse Oua de păsări, fără coajă şi gălbenuşuri de ou
de origine animală
Unt şi alte derivate grase din lapte; paste lactate
Sold grupă
-2,040 mld $
Lapte şi smântână, neconcentrate,fără zahăr
Brânzeturi și cașuri
5 Alte produse de origi- Produse de origine animala, nedenumite
ne animală
Intestine, vezici și stomacuri de animale
Sld grupă -313 mil $
Cârnaţi, şi prod. similare, din carne, organe,
16 Preparate din carne, sânge
peste crustacee
Alte preparate sau conserve din carne, organe
21 Preparate diverse

Sold comercial, mil $

Îngheţate şi alte forme de gheaţă comestibilă

-3.918
361
-53
-181
-258
-532
-1.096
-29
-263
13
203
-246

Tutunul – singura materie primă importată de România, prelucrată
și exportată cu sold pozitiv substanțial
A patra grupă pentru care România este excedentară în comerțul agroalimentar
este grupa 24, Tutun brut sau neprelucrat cu un sold pozitiv la 10 ani de 3,277 mld
$. Așa cum s-a mai spus deja, această grupă este un exemplu d e bune practici, de
cum ar trebui să acționăm pentru a deveni competitivi într-un sector de activitate. România a încurajat instalarea marilor procesatori de tutun la începutul anilor
2000 și acum culege roadele (din punct de vedere al comerțului cu tutun și produse
derivate din tutun, respectiv țigarete. Din table rezultă că România este un mare
importator de tutun brut și a devenit exportator net de „Tigari de foi, trabucuri,
tigarete, din tutun / inlocuitori”. Între toate cele 24 de grupe de produse agroalimentare așa cum sunt ele grupate pentru comerțul exterior, grupa 24, Tutun este
singura grupă (excepția care confirmă regula? Să sperăm că nu!), în care în România
se importă materie primă, se prelucrează, se crează valoare adăugată, și este exportată cu un sold pozitiv mai mult decât generos: 3,278 mld $ în 10 ani iar tedința
este de creștere.
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Tabelul 4. Sinteza comerțului cu tutun și produse derivate, pe perioada 2007-2016
Grupa generică de
produse

Subgrupă produse
Ţigări de foi,trabucuri, ţigarete, din tutun

24. Tutun brut sau
neprelucrat
Sld gr 3,278 mld $

Sold comercial, mil $
5.407

Alte tutunuri prelucrate şi înlocuitori de
tutun

-424

Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri
tutun

-1.706

În mod evident pentru acest fapt a trebuit să se acorde avantaje pentru instalarea investitorilor, companii multinaționale, cu branduri cu vocație globală și cu
vânzări în toată lumea. Și mai benefic ar fi pentru agricultura românească dacă ar
pute produce tutunul materie primă care să fie integrat în lanțul de producție al țigaretelor vândute la nivel global. Atenție însă că industria de prelucrare a tutunului
se poate muta relativ ușor dacă ar găsi condiții sensibil mai favorabile în alte locuri.
Și de asemenea atenție la progresul tehnologic în domeniu: recent o mare companie
producătore de țigarete a anunțat lansarea unei investiții de miliarde de dolari în
producția țigaretelor electronice dar din păcate nu în România!
Exemplul Tutunului poate fi copiat pentru produse din grupele 9 Cafea, ceai,
mate, și condimente, 18 Cacao, și produse preparate din cacao și parțial pentru
grupa 17, Zahăr și produse zaharoase. Cu excepția zahărului din sfeclă de zahăr și
a ceaiului autohton, România nu are condiții pentru a produce cafea ori cacao. Dar
urmând exemplu grupei Tutun, poate juca abil pentru a aduce companii și branduri
cu adresare și vocație globală care să se instaleze în România și să devină alte cazuri
de bune practici în materie de transformare și comerț cu produse agroalimentare.
Pentru producția de zahăr, odată cu liberalizarea pieței după 1990, multe din
fabricile de zahăr care au supraviețuit tranziției au preferat, din rațiuni economice,
prelucarea zahărului brut din trestie, mai ieftin și ușor de obținut, alternativei care
însemna cultivarea sfeclei de zahăr, recoltarea și depozitarea pe durata campaniei
de prelucrare și rafinarea propriu zisă a zahărului din sfeclă. Au mai rămas câteva
zone cultivatoare de sfeclă de zahăr în jurul fabricilor de zahăr încă active (Bod, Luduș, Oradea, Roman) și ar fi bine să le păstrăm pe acestea dacă nu chiar să le extindem măcar din rațiuni strategice dacă nu pentru diversificarea producției agricole!
Din primele date prezentate este evidentă necesitatea de a sprijini producția
de pește și derivate din pește (conservele de pește în special!). Doar pentru peste
viu, proaspăt, sau congelat soldul la 10 ani este de 1,315 mld $ și este pe tendință
de creștere. Românii își doresc peste pe masa din ce în ce mai mult, iar politicile
guvernamentale trebuie să țină cont de acest lucru prin încurajarea producției piscicole.
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Am lăsat mai la urmă, nu întâmplător, grupele 6 Flori, 7 Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari, 8 Fructe comestibile. La categoria fructe (a doua grupă
ca deficit!) acest deficit de 2,862 mld $ poate că ni se pare enorm. Dar dacă îl explicăm din ce este compus și îl punem în context poate că lucrurile se văd oarecum diferit. Trei sferturi din deficit este făcut de fructe care nu se pot produce în România:
citrice 1,127 mld $ deficit și banane, 826 mil $ deficit. Împreună cele două subgrupe
totalizează 1,953 mld $ la 10 ani adică circa 195 mil $ medie anuală sau 16,3 mil
$ pe lună este prețul pe care românii îl plătesc pentru „luxul” de a consuma aceste
fructe. Mi-am permis să le numesc produse de lux întrucât, din analiza datelor de
import, am constatat că, pentru banane cel puțin, cantitățile importate și consumate de români au scăzut în perioada de criză (2009-2014) și au revenit pe creștere
odată cu creșterea veniturilor începând cu 2015. Acest exemplu poate demonstra
de asemenea că veniturile românilor a crescut, în termeni reali, începând cu 2014.
La fructe avem categoria Mere, pere și gutui pentru care deficitul este relativ
mic de doar 344 mil $ în 10 ani dar să nu uităm că livezile au un ciclu de producție
mult mai lung, cer investiții de pornire mai mari și se amortizează pe termen mediu
și lung (ca și producția din zootehnie!).
Între timp a mai intervenit și criza declanșată de blocada rusă asupra importurilor de produse agroalimentare din Uniunea Europeană, inclusiv pentru merele
din Polonia și carnea de porc din Danemarca, Olanda, Germania și Franța, produse
care azi își caută debușee pe piața europeană.
Dincolo de aceste considerații, dacă dorim să ne dezvoltăm și să ameliorăm
deficitul comercial cu produse agroalimentare al României, direcțiile de dezvoltare
pe care ar trebui să le urmăm ar fi mai degrabă să încurajăm transformarea decât
producția și mergând pe filieră, să încurajăm facerile locale care promit să asigure
desfacere la nivel naţional și regional.
Ca o concluzie a acestor câteva pagini, România își poate ameliora soldul balanței comerciale cu produse agroalimentare în măsura în care va încuraja pe viitor mai
degrabă producția zootehnică, industria de transformare și prelucrare a producției
agricole și de asemenea va dezvolta lanțuri de distribuție cel puțin cu adresare regională poate chiar globală, cât mai apropiate de consumatorul final, român sau
cetățean al Terrei!

Expansiunea comerțului internațional agroalimentar
al României în perioada post-aderare
Camelia Gavrilescu

1. Introducere
Evoluția comerțului agroalimentar românesc pe parcursul ultimilor 25 de ani poate
fi împărțit în trei perioade diferite, fiecare cu caracteristici specifice: perioada de
tranziție, perioada de pre-aderare, și membru al UE (perioada post-aderare).
Criza economică și cea sistemică cu care România s-a confruntat în perioada de
tranziție de la o economie planificat-centralizată la o economie de piață s-a încheiat
în anul 2000. Fracturile și disfuncționalitățile apărute în filierele agroalimentare
ca urmare a modificărilor regimului de proprietate și a mecanismelor economice
s-au reflectat în capacitatea insuficientă de satisfacere a cererii interne (în termeni
cantitativi și calitativi), precum și într-o competitivitate scăzută a produselor agroalimentare românești pe piețele internaționale. Prin urmare, comerțul internațional agroalimentar românesc a prezentat pentru o lungă perioadă de timp un sold
negativ.
Aderarea României la CEFTA în 1997 a însemnat începutul procesului de relaxare a politicilor protecționiste anterioare severe: eliminarea restricțiilor de import
și de export, și adoptarea unui regim tarifar moderat. Acestea au venit împreună
cu facilitățile comerciale dintre țările membre CEFTA, și care s-au adăugat la facilitățile rezultate din acordul de asociere cu UE (în vigoare din 1995). Presiunea
concurențială a produselor agroalimentare importate pe piața românească au găsit
producătorii agroalimentari interni aproape complet nepregătiți să-i facă față. În
diferite zone ale filierelor produselor alimentare, privatizarea a progresat în ritmuri
diferite, ceea cea avut drept rezultat o ofertă internă insuficientă și ineficientă (Gavrilescu, 2014a). Astfel, o bună parte a piețelor agroalimentare românești a fost
pierdută de producătorii interni în favoarea unor produse mai ieftine importate.
Apropierea de aderarea la UE a pus și mai multă presiune asupra producătorilor
agroalimentari din România. În același timp, ea a împins creșterea investițiilor
prin intermediul programelor de investiții pre și post-aderare (cum ar fi SAPARD și
PNDR) în sectorul agricol de bază, precum creșterea investițiilor cu capital străin și
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intern în sectorul de prelucrare a produselor alimentare. Rezultatul a fost capitalizare în sectorul agricol de bază - lentă, dar continuă - și modernizare în sectorul de
prelucrare a produselor alimentare, care a început să recâștige încet piețele agroalimentare interne, iar pe de altă parte, a facilitat intrarea pe Piața Unică, respectând
și cerințele de calitate și siguranță alimentară.
2. Material și metode
Pentru a se asigura coerența și comparabilitatea datelor cu alte țări, sursa datelor
a fost baza de date Comext (Eurostat), în Nomenclatura Combinată, la nivel de
doi digiți (capitolele HS 01-24). Comerțul intracomunitar (expedieri și introduceri)
a fost separat de comerțul extra-comunitar și de cel general (conform Eurostat –
Statistica Comerțului Agricol). Comerțul UE pe total și pe țări a fost calculat cu
contribuțiile fiecărui nou stat membru, începând cu primul an de la aderarea sa:
UE-25 pentru 2004-2006, UE-27 pentru 2007-2012 și UE-28 pentru 2013-2017.
Au fost analizate ierarhia, valorile și direcțiile schimburilor, precum și compoziția
principalelor fluxuri comerciale.
3. Rezultate și discuții
Anul 2000 a marcat ieșirea țării din criza „de tranziție” și intrarea într-o perioadă
de dezvoltare economică, care a coincis cu pre-aderarea la UE. Până în 2006 (ultimul an înainte de aderarea la UE), exporturile s-au dublat, valoarea importurilor
s-a multiplicat de 2,4 ori, iar deficitul comercial agroalimentar a crescut de 2,5 ori.
Comerțul agroalimentar a crescut continuu din anul 2002. În perioada de
pre-aderare (2002-2006), valoarea exporturilor a crescut cu 85%. După aderare,
creșterea s-a accelerat: în primul an, exporturile au crescut cu 30% comparativ cu
anul 2006. Avantajele prezenței pe Piața Unică, sprijinul semnificativ pentru agricultură provenind din bugetul PAC, împreună cu programele de dezvoltare pre- și
post-aderare care au luat forma unor investiții importante atât în ferme de producție cât și în unități de procesare moderne, aliniate la standardele de calitate ale UE,
au dus la o creștere spectaculoasă a exporturilor de produse alimentare românești
(Gavrilescu și Voicilaș, 2014). După numai primii doi ani de la aderarea la UE, valoarea exporturilor era de 2,5 ori mai mare decât în 2006. Apoi, de-a lungul întregii
perioade de post-aderare, exporturile au continuat să crească semnificativ: în 2017
(la 11 ani de aderare), valoarea exporturilor era de 7,5 ori mai mare (6,4 miliarde
de euro) decât în 2006.
Importurile au cres c ut de asemenea în perioada de pre-aderare, cu 95% între 2002 și 2006. Pe lângă expansiunea semnificativă a exporturilor, primii doi ani
după aderare au însemnat o pătrundere și mai masivă a importurilor agroalimentare (în comparație cu anii precedenți): +0,9 miliarde euro în 2007 față de 2006 și +1

VIII. INSTRUMENTE / 927

miliard EUR în 2008, comparativ cu anul 2007. Ritmul de creștere a importurilor în
perioada post-aderare s-au dovedit a fi mai lent decât cel al exporturilor: valoarea
importurilor a fost în 2017 doar de 3,1 ori mai mare decât în 2006.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a variat în jurul valorii de 35%
în perioada de pre-aderare, determinând o balanță comercială negativă (figura 1).
Deoarece importurile au crescut mai repede decât exporturile (în termeni absoluți
și relativi), deficitul a crescut continuu. Șocul aderării a dus la o valoare maximă a
deficitului (-2,2 miliarde euro). O tendință similară s-a manifestat în majoritatea celorlalte noi state membre în primii lor doi ani de la aderare, așa că acești doi ani pot
fi considerați ca o perioadă de timp necesară adaptării la statutul de membru al UE.
Efectele crizei au devenit evidente în comerțul agroalimentar românesc în 2009,
printr-o reducere cu 12% a importurilor; exporturile au reușit însă să rămână pe un
trend ascendent. Accesul liber pe Piața Unică a UE, precum și devalorizarea monedei
naționale au fost factori care au favorizat exporturile (Gavrilescu, 2014b).
Ca urmare a creșterii accelerate a exporturilor agroalimentare în 2010-2017,
în combinație cu un ritm mai lent de creștere a importurilor, tendința continuu
crescătoare a deficitului balanței comerciale s-a inversat. Mai mult decât atât, deficitul s-a diminuat rapid, cu 81% în doar patru ani: de la maximul de -2215 milioane
euro în 2007, la -425 milioane euro în 2011; a crescut ușor în 2012 (un an agricol
foarte slab, care a împins în sus importurile) (-750 milioane euro), iar în cele din
urmă, în 2013, deficitul s-a transformat în excedent (+337 milioane euro), pentru
prima dată după 25 de ani. Excedentul a crescut în 2014, ajungând la 458 de milioane euro, dar balanța s-a inversat din nou începând cu 2015, iar deficitul a crescut
accelerat, atingând -1016 milioane euro în 2017.
Figura 1 – Acoperirea importurilor agroalimentare totale prin exporturi (%)

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat
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3.1. Modificări în comerțul agroalimentar românesc cu țările UE
Începând din 1995 (anul punerii în aplicare a Acordului de asociere cu UE), comerțul agroalimentar românesc a devenit orientat din ce în ce mai mult către UE. Ponderea exporturilor către țările UE în perioada de pre-aderare a variat între 70-77%
(figura 2).
Figura 2 – Ponderea fluxurilor comerciale intra- și extra-comunitare în exporturile și
importurile agroalimentare totale românești

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat

După aderare, ponderea exporturilor intra-UE a atins un maxim de 79% în
2009 și, ulterior, a scăzut în termeni relativi, dar a crescut în termeni absoluți. Importurile provenind din țările UE au variat în perioada de pre-aderare între 54-59%,
dar după aderare ponderea acestora s-a dublat, datorită principiului preferinței comunitare și faptului că România a aplicat regulile și tarifele vamale comunitare.
La momentul aderării sale la UE, România se prezenta cu un sector agroalimentar mult mai puțin dezvoltat și mai puțin eficient comparativ cu vechile state
membre, și chiar cu noile state membre care au aderat la UE în 2004 (Gavrilescu și
Voicilaș, 2014). Oportunitățile oferite de accesul liber pe Piața Unică și sprijinul
financiar comunitar au impulsionat eforturile de dezvoltare, care au generat importante câștiguri de eficiență și producție pe filierele produselor, reflectate, printre
altele, într-o creștere semnificativă a exporturilor agroalimentare.
Comerțul agroalimentar românesc cu țările UE a crescut semnificativ în perioada post-aderare. În termeni valorici, exporturile s-au multiplicat de 8,2 ori (2017
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față de 2006). Importurile au crescut de asemenea, dar într-un ritm mai lent, de 4,7
ori între 2006 și 2017. În primii doi ani post-aderare, deficitul comercial românesc
cu țările UE a atins valorile sale maxime, întrucât a fost nevoie de câțiva ani pentru
a se adapta la noua condiție de stat membru al Uniunii Europene. Deficitul comercial românesc intra-UE a contribuit substanțial la deficitul comercial agro-alimentar
general (cu 74% în 2007 și cu 94% în 2008). În anii următori, deficitul comercial
cu țările UE a scăzut semnificativ (figura 3): de la vârful din 2008 (-2,04 miliarde
euro), la mai puțin de jumătate în 2014 (-0,75 miliarde euro), urcând apoi rapid la
-1,96 miliarde euro în 2017.
Produsele agroalimentare românești nu sunt încă suficient de competitive pe
Piața Unică; drept urmare, balanța a rămas negativă până în prezent.
Figura 3 – Comerțul agroalimentar al României cu țările membre UE

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat

Din punct de vedere al orientării geografice a comerțului agroalimentar românesc cu țările UE, principalele destinații de export au fost în 2011-2017: Italia,
Bulgaria, Ungaria, Olanda și Spania și care au cumulat în această perioadă 59% din
valoarea exportului intra-comunitar.
Figura 4 ilustrează modificările exporturilor și importurilor către principalele destinații din UE. Practic, principalele destinații au rămas aproximativ la fel
înainte și după aderare, dar valorile s-au multiplicat semnificativ între perioada de
pre-aderare (media 2004-2006, o vom denumi P0), iar cele două perioade post-aderare (media 2007-2010 o vom numi P1, iar media 2011-2017 o vom numi P2).
Către Italia, care este prima destinație, exporturile românești au crescut de 1,9 ori
între P1 și P2, și de 6,8 ori între P0 și P2; către Regatul Unit, exporturile au cres-
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cut de 4,9 ori în P2 față de P1, și de 18,7 ori în P2 față de P0; către Ungaria de 2,3
ori în P2 față de P1 și de 8,9 ori în P2 față de P0); către Germania, exporturile au
crescut de 1,9 ori în perioada post-aderare și de 13 ori în comparație cu perioada de
pre-aderare, etc.
Figura 4 – Comerțul agroalimentar românesc intra-comunitar: modificări în primele 10
destinații de export și primele 10 origini ale importurilor

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat

Cele mai mari importuri agroalimentare au provenit (în 2011-2017) din Ungaria, apoi din Germania, Polonia, Bulgaria și Olanda. Primele cinci țări de origine
au cumulat în această perioadă 65% din totalul importurilor intracomunitare românești (figura 4).
Importurile s-au multiplicat de asemenea, dar mult mai puțin spectaculos decât exporturile, în principal, deoarece importurile erau deja foarte mari, iar ritmul
lor de creștere a fost mai redus. De la partenerul său principal, Ungaria, România a
importat în 2011-2017 produse agroalimentare în valoare de 6 ori mai mare decât
în perioada de pre-aderare (2004-2006), în timp ce în perioada post-aderare valoarea a crescut doar de 1,4 ori (P2 față de P1). În mod similar, importurile din Germania și Olanda au crescut de câte 4,1 ori (fiecare), iar cele din Italia de 3,9 ori între
P2 și P0, în timp ce în perioada post-aderare (P2 față de P1), acestea au crescut doar
de 1,6 ori (din Germania), de 1,2 ori (din Olanda) și respectiv de 1,5 ori (din Italia).
Rezultatul acestor evoluții combinate s-a reflectat în balanța comercială (media
2004-2006, comparativ cu media 2011-2017): cu Italia, Portugalia și Grecia soldul
a rămas pozitiv și excedentul a crescut; cu Spania, Regatul Unit și Irlanda, soldul a
trecut de la negativ la pozitiv.
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Balanța comercială a rămas negativă și deficitul a crescut între cele două perioade analizate în post-aderare (2011-2017 / 2007-2010), cu Ungaria, Germania,
Polonia, Bulgaria și Republica Cehă; în timp ce deficitul s-a diminuat în comerțul cu
Olanda, Austria și Franța. Comerțul cu Italia, Spania, Portugalia și Grecia a prezentat în perioada post-aderare un excedent comercial în creștere.
Tabelul 1 ilustrează modificările în exporturile românești ale celor 24 grupe de
produse agroalimentare (capitolele HS 01-24 (Sistemul Armonizat, Nomenclatura
Combinată)) cu țările UE.
Tabelul 1 – Modificări în compoziția comerțului agroalimentar românesc cu țările UE pe
grupe de produse (milioane euro)
Capitol HS
12
24
10
15
14
16
05
01
13
17
11
06
03
23
07
20
09
18
22
19
21
04
08
02
Total

EXPORT
IMPORT
BALANȚA
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
2004200420072007-2010 2011-2017
20112004- 2007-2010 20112006
2006
2010
(P1)
(P2)
2017 (P2) 2006 (P0)
(P1)
2017 (P2)
(P0)
(P0)
(P1)
76,11
306,69
687,50
22,99
130,31
182,24
53,11
176,38
505,26
2,00
267,90
628,35 103,80
108,38
184,47 -101,80
159,52
443,88
57,84
259,20
621,60
32,90
227,91
391,91
24,94
31,30
229,69
26,44
95,60
176,00
31,49
137,34
169,15
-5,05
-41,74
6,84
1,97
1,59
1,68
0,20
1,24
1,13
1,77
0,35
0,56
15,70
38,25
109,99
10,70
47,97
111,91
5,00
-9,72
-1,92
6,84
11,48
29,21
9,27
21,27
33,22
-2,42
-9,80
-4,01
82,87
133,76
149,29
31,18
90,38
157,38
51,70
43,39
-8,09
0,05
0,10
0,36
4,85
12,84
18,51
-4,80
-12,74
-18,15
6,78
40,32
73,63
34,47
117,10
128,18
-27,69
-76,78
-54,56
0,10
7,47
12,55
37,52
94,89
102,17
-37,43
-87,42
-89,62
1,16
1,46
3,23
22,78
70,30
98,70
-21,62
-68,84
-95,47
1,80
5,21
13,66
16,62
69,53
116,35
-14,82
-64,32
-102,69
10,06
47,03
103,36
65,77
132,80
224,42
-55,71
-85,77
-121,06
38,75
46,43
71,88
30,20
87,24
195,51
8,55
-40,81
-123,63
15,02
22,36
42,24
46,32
122,04
176,65
-31,30
-99,68
-134,41
0,46
5,14
15,95
39,00
76,42
154,11
-38,54
-71,29
-138,15
2,77
12,72
41,94
33,01
95,93
190,97
-30,24
-83,20
-149,03
14,95
47,47
87,31
52,07
146,81
241,54
-37,11
-99,34
-154,24
13,51
34,82
94,46
49,47
151,44
273,36
-35,96
-116,62
-178,90
10,24
36,80
99,87
95,07
204,20
290,69
-84,83
-167,40
-190,82
25,83
49,08
132,01
36,73
200,90
330,20
-10,90
-151,82
-198,19
22,30
29,93
60,37
35,37
117,08
307,56
-13,07
-87,15
-247,18
15,29
62,64
217,68 250,03
586,50
557,97 -234,74
-523,86
-340,29
448,83 1,563,44 3,474,13 1091,80 3050,81 4638,31 -642,97 -1,487,37 -1,164,19

Note: capitolele HS 01-24 (din Sistemul Armonizat) cuprind toate produsele agroalimentare: 01-animale vii;
02-carne și organe comestibile; 03-pește și crustacee; 04-lapte, produse lactate, ouă și miere; 05-alte produse
animale; 06-plante vii; 07-legume; 08-fructe; 09-cafea, ceai și condimente; 10-cereale; 11-produse ale industriei morăritului; 12-oleaginoase; 13-lacuri, gume și rășini; 14-alte produse vegetale; 15-uleiuri și grăsimi;
16-preparate din carne și pește; 17-zahăr și produse zaharoase; 18-cacao și produse din cacao; 19-produse de
brutărie și patiserie; 20-preparate din legume și fructe; 21-preparate alimentare diverse; 22-băuturi; 23-nutrețuri pentru animale; 24-tutun și produse din tutun.
Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat
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Mediile utilizate în analiză permit o imagine mai bună a tendințelor mai lungi;
astfel rezultatele sunt mai puțin influențate de schimbările anuale ale cursului de
schimb, de condițiile climatice nefavorabile sau de oportunități de export aleatoare
singulare.
Expansiunea exporturilor este evidentă pentru toate grupele de produse între
2007-2010 (P1) și 2011-2017 (P2). Se poate observa că expansiunea exporturilor
s-a bazat în principal pe foarte puține produse, în special produse agricole de bază,
cum ar fi semințe oleaginoase (grupa 12 - valoarea medie a exporturilor a crescut
de 2,2 ori, ajungând la 688 milioane euro în P2), cereale (grupa 10 - valoarea medie
a exporturilor a crescut de 2,4 ori, ajungând la 628 milioane euro în P2). Singurul
grup de produse prelucrate ale căror exporturi au crescut în mod evident au fost
produsele din tutun (grupa 24 - valoarea exporturilor a crescut de 2,3 ori în P2 față
de P1, dar nu mai puțin de 314 de ori între perioada de pre- și post-aderare), ca
urmare a unei investiții străine directe într-o unitate de mare de procesare a produselor din tutun. Celelalte produse prelucrate au avut o expansiune mai moderată
a exporturilor, dar cu toate acestea, valoarea lor a crescut de mai multe ori în comparație cu perioada de pre-aderare (P0): HS-04 – lapte și produse lactate a crescut
de 5,1 ori (ajungând la 132 milioane euro), HS-15 - uleiuri și grăsimi a crescut de
6,7 ori (ajungând la 176 milioane de euro), HS-16 - preparate din carne și pește a
crescut de 7 ori și a ajuns la 110 milioane de euro. Pentru HS-19 – produse de brutărie și patiserie, HS-21 - preparate alimentare diverse și HS-22 - băuturi - valoarea
medie a exporturilor a crescut (P2/P0) de 7 ori, de 9,8 ori și respectiv de 5,8 ori. În
perioada post-aderare, valoarea medie a exporturilor s-a dublat cel puțin la toate
aceste grupe de produse, ajungând la peste 87 de milioane euro fiecare.
Dacă se utilizează balanța comercială ca indicator al competitivității externe,
se observă că în perioada 2011-2017 numai 5 din 24 grupe de produse au balanță
pozitivă (însumând un excedent net cumulat de 1,2 miliarde euro). În ordine, grupele de produse care prezintă excedent comercial (medii 2011-2017) sunt: semințele oleaginoase, produsele din tutun, cerealele, uleiurile și grăsimile, alte produse
vegetale.
Produele cu cele mai mari valori ale deficitului comercial (peste 150 milioane
euro fiecare) sunt (medii 2011-2017): carnea, fructele, laptele și produsele lactate,
preparate alimentare diverse, produsele de brutărie și patiserie, băuturile.
3.2. Modificări în comerțul agroalimentar românesc cu țări din afara UE
În perioada de pre-aderare, România a fost parte în mai multe acorduri de comerț
liber (cu Republica Moldova, Turcia, Israel, CEFTA1); de aceea comerțul românesc
1
CEFTA = Central-European Free Trade Agreement = Acordul Central-European de Comerț Liber. Din CEFTA au făcut parte: Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Unga-
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cu țările din afara UE a crescut în mod semnificativ (de 1,8 ori între 2000-2006)
(figura 5).
Figura 5 – Comerțul agroalimentar românesc cu țări din afara UE

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat

După aderare, exporturile extra-UE au crescut spectaculos: în 2012 erau de
4,7 ori mai mari decât în 2006. Dar progresul real a venit începând cu anul 2013,
când România a reușit să pătrundă pe piețele din Orientul Mijlociu: în 2013-2017,
exporturile au fost aproape duble față de 2012 și de 8,5 ori mai mari decât în 2006
(figura 5), atingând maximul în 2016 (2,34 miliarde euro).
Valoarea importurilor din țări din afara UE în perioada de pre-aderare (20002006) era de cca. 5 ori mai mare decât a exporturilor. După aderare, valoarea importurilor a scăzut în termeni absoluți, în 2010, importurile au fost cu 1/3 mai mici
decât în 2006. Trendul importurilor a redevenit crescător începând cu anul 2011,
valoarea acestora depășind 900 milioane euro anual, și a atins punctul maxim în
2017 (1,2 miliarde euro).
Ca urmare, deficitul comercial agroalimentar românesc cu țările din afara UE
a crescut până în 2006, când a atins un vârf de -811 milioane euro, apoi a scăzut
drastic până în 2009, și s-a transformat în excedent începând din 2010. Datorită
exporturilor masive, excedentul balanței comerciale agroalimentare cu țările din
afara UE a ajuns la un maxim de 1,3 miliarde euro (în 2016).
ria; fiecare din aceste țări a părăsit CEFTA la momentul aderării sale la UE. În prezent, țările membre
CEFTA sunt: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru și Serbia.
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Destinațiile pentru exporturile românești în afara UE s-au schimbat destul de
semnificativ în perioada post-aderare (tabelul 2). Au fost calculate valori medii pentru a diminua influența variațiilor anuale și a observa mai tendințele mai lungi.
Tabelul 2 – Modificări în comerțul agroalimentar românesc extra-UE
cu primii 10 parteneri

Partner

Media
20072010 (P1)

EXPORTURI

Media
20112017 (P2)

Modificare P2-P1

Valoare (milioane euro)

Modificare P2/P1
Valoare
(%)

Media
20072010 (P1)

Media
20112017 (P2)

Modificare P2-P1

Pondere în total export extra-UE
(%)

Total extra-UE

560,63

1860,01

1299,38

3,3

100,0

100,0

0,0

Egipt

9,30

243,76

234,46

26,2

1,7

13,1

11,4

Turcia

127,12

200,61

73,49

1,6

22,7

10,8

-11,9

Iordania

8,44

165,65

157,21

19,6

1,5

8,9

7,4

Libia

15,26

136,58

121,31

8,9

2,7

7,3

4,6

Arabia Saudită

33,35

111,23

77,89

3,3

5,9

6,0

0,0

Israel

33,47

94,01

60,53

2,8

6,0

5,1

-0,9

Coreea de Sud

38,48

61,26

22,79

1,6

6,9

3,3

-3,6

Ucraina

7,68

59,54

51,86

7,8

1,4

3,2

1,8

Moldova, Rep.

24,75

51,25

26,51

2,1

4,4

2,8

-1,7

Federația Rusă

10,95

49,65

38,70

4,5

2,0

2,7

0,7

IMPORTURI

Valoare (milioane euro)

Valoare
(%)

Pondere în total import extra-UE
(%)

Total extra-UE

794,29

1015,10

220,81

1,3

100,0

100,0

0,0

Brazilia

195,55

219,33

23,79

1,1

24,6

21,6

-3,0

Turcia

117,41

163,27

45,86

1,4

14,8

16,1

1,3

Moldova, Rep.

38,77

92,07

53,30

2,4

4,9

9,1

4,2

SUA

61,83

64,64

2,81

1,0

7,8

6,4

-1,4

Argentina

40,58

61,21

20,63

1,5

5,1

6,0

0,9

China

48,48

44,02

-4,46

0,9

6,1

4,3

-1,8

Ucraina

10,33

39,62

29,29

3,8

1,3

3,9

2,6

Serbia

29,16

34,76

5,60

1,2

3,7

3,4

-0,2

India

13,88

22,90

9,02

1,6

1,7

2,3

0,5

Vietnam

20,63

22,74

2,11

1,1

2,6

2,2

-0,4

Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat

În 2007-2010, primele 10 destinații pentru exporturile românești din afara UE
au fost: Turcia (aproape un sfert: 23%, adică aproximativ 127 de milioane euro pe
an, iar exporturile au constat în semințe oleaginoase, uleiuri și grăsimi comestibile,
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fructe, nutrețuri pentru animale și cereale), apoi Coreea de Sud, Israel și Arabia
Saudită (aproximativ 7% fiecare), în timp ce Egiptul s-a clasat pe poziția a opta
(1,7%). Creșterea masivă a exporturilor de cereale și oleaginoase pe piețele din
Orientul Mijlociu după 2013 a schimbat complet ierarhia extra-UE a destinațiilor
exporturilor agroalimentare românești: Egiptul a urcat pe pe primul loc (cu 13,1%
din valoarea totală a exporturilor extra-UE), Turcia este pe locul al doilea (10,8%),
urmată de Iordania (8,9%), Libia (7,3%), Arabia Saudita (6,0%) și Israel (5,1%).
Cu toate că exporturile către Rusia au crescut de 1,3 ori (P2/P0) (doar produse
care nu sunt interzise de embargo2), ea se situează încă pe locul 11 în comparație
cu rangul 4 înainte de aderare. Același lucru s-a întâmplat și în relația cu Republica
Moldova, care a coborât de pe locul al doilea (în perioada 2004-2006), până pe
locul 9 (în 2011-2017), cu toate că valoarea absolută a exporturilor a crescut de
2,7 ori.
La importuri, schimbările au fost mult mai puțin spectaculoase decât în cazul exporturilor (tabelul 2). În perioada de pre-aderare P0: 2004-2006), cele mai
mari importuri au provenit din Brazilia 24,2% (adică cca. 222 milioane euro pe an,
importurile constând în principal din zahăr, carne și nutrețuri pentru animale),
apoi din SUA (17,7%), Turcia (8,7%) (fructe și legume în stare proaspătă, preparate
din legume și fructe, și produse de brutărie și patiserie), Canada (6,3%), Ecuador
(4,9%), China (4,3%), Republica Moldova (4,1%), Elveția (2,7%), Egipt (2,5%) și
Malaezia (1,8%). În perioada P2 (2011-2017), primele două țări de origine a importurilor au fost Brazilia și Turcia, în timp ce Argentina a urcat de pe poziția 10 înainte de aderare, până pe locul 5 după aderare. Între perioadele pre- și post-aderare
(P0 până la P2), importurile din SUA au scăzut cu 61%, în timp ce importurile din
Republica Moldova s-au dublat, urcând-o pe poziția a treia.
Dintre cele 24 de grupe HS, numai trei grupe, și anume animale vii (HS-01);
cereale (HS-10); lacuri, gume și rășini (HS-13) sunt exportate în principal către
destinații din afara UE; cu toate acestea ele reprezintă împreună 72% din totalul
exporturilor către extra-UE și 25% din totalul exporturilor agroalimentare românești.
Mai mult jumătate din totalul exporturilor acestor grupe de produse s-a dus
către țările din afara UE: animalele vii au fost exportate în Libia, Iordania și Israel;
cerealele au plecat mai ales către Egipt, Arabia Saudită și Iordania.
În ceea ce privește compoziția exporturilor agroalimentare extra-UE, în ambele perioade studiate, cerealele și semințele oleaginoase au ocupat primele poziții
(tabelul 3).
Valoarea cerealelor exportate a crescut de 31 de ori, de la 38 milioane euro în
perioada 2004-2006 (P0) până la 1,9 miliarde euro în 2011-2017 (P2), și de 3,7 ori
2

Embargoul a fost impus în august 2014.
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în perioada post-aderare, adică în 2011-2017 (P2), comparativ cu 2007-2010 (P1).
Exporturile de semințe oleaginoase au crescut de asemenea, deși nu la fel de spectaculos ca cerealele: valoarea lor a crescut de 5,3 ori (P2 față de P0), și s-a dublat în
P2 față de P1. Similar cu semințele oleaginoase, valoarea exporturilor de animale
vii a crescut (de 7 ori în post-aderare față de perioada de pre-aderare, P2/P0), și de
7,7 ori în P2 față de P1. În valoare relativă însă, ponderea animalelor vii în exporturile totale către extra-UE s-a diminuat. Exporturile de tutun și produse din tutun
au crescut, de asemenea, ca urmare a investiției de 40 de milioane de euro a companiei British American Tobacco într-o fabrică de produse din tutun din Ploiești.
În perioada de pre-aderare, exporturile românești extra-UE au fost foarte concentrate (primele 5 grupe de produse au reprezentat 73,2% din total), iar în perioada
post-aderare, concentrația s-a mărit și mai mult: primele 5 produse exportate au
cumulat 82% din totalul exporturilor în 2007-2010 și 88% în 2011-2017, din cauza
orientării masive către cereale și oleaginoase.
Tabelul 3 – Modificări în compoziția comerțului agroalimentar românesc extra-comunitar
pe grupe de produse

Capitol HS

EXPORTURI

Media
20072010
(P1)

Media
20112017
(P2)

Modificare
P2-P1

Valoare (milioane euro)

Media
Modifi2007care P2/
2010
P1
(P1)
Valoare
(%)

Media
20112017
(P2)

Modificare
P2-P1

Pondere în total export
extra-UE (%)

Total extra-UE

560,63

1860,01 1299,38 3,3

100,0

100,0

0,0

10 - Cereale

317,69

1161,66 843,96

3,7

56,7

62,5

5,8

12 – Semințe oleagioase

98,85

201,63

102,78

2,0

17,6

10,8

-6,8

01 – Animale vii

21,69

167,79

146,10

7,7

3,9

9,0

5,2

23 – Nutrețuri pentru
animale

9,60

65,00

55,40

6,8

1,7

3,5

1,8

15 – Uleiuri și grăsimi

10,73

39,22

28,49

3,7

1,9

2,1

0,2

24 – Tutun și produse din
tutun

21,68

33,13

11,46

1,5

3,9

1,8

-2,1

21 – Preparate alimentare
diverse

9,08

29,06

19,98

3,2

1,6

1,6

-0,1

22 – Băuturi

19,29

27,88

8,59

1,4

3,4

1,5

-1,9

19 – Prod. de brutărie și
patiserie

9,04

23,38

14,34

2,6

1,6

1,3

-0,4

02 - Carne

4,05

23,06

19,01

5,7

0,7

1,2

0,5
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Media Media
ModiModifi2007- 2011ficare
care P2/
2017
2010
P2-P1
P1
(P2)
(P1)
Valoare Pondere în total import
Valoare (milioane euro)
(%)
extra-UE (%)
794,29 1015,10 220,81 1,3
100,0
100,0
0,0
Media
20072010
(P1)

Media
20112017
(P2)

Modificare
P2-P1

17 – Zahăr și prod. zaharoa104,94
se

168,71

63,77

1,6

13,2

16,6

3,4

23 – Nutrețuri pentru
animale

98,30

156,86

58,56

1,6

12,4

15,5

3,1

24 – Tutun și produse din
tutun

61,13

110,11

48,98

1,8

7,7

10,8

3,2

12 – Oleaginoase

52,93

107,66

54,73

2,0

6,7

10,6

3,9

Capitol HS

IMPORTURI
Total extra-UE

08 – Fructe

94,22

83,35

-10,87

0,9

11,9

8,2

-3,7

07 - Legume

55,64

58,00

2,36

1,0

7,0

5,7

-1,3

21 – Prep. alimentare
diverse

43,67

48,62

4,95

1,1

5,5

4,8

-0,7

09 – Cafea, ceai și condimente

38,60

42,89

4,29

1,1

4,9

4,2

-0,6

19 – Prod. de brutărie și
patiserie

12,29

38,27

25,99

3,1

1,5

3,8

2,2

49,54
33,53
-16,01 0,7
6,2
Sursa: calcule pe baza datelor Eurostat

3,3

-2,9

15 – Uleiuri și grăsimi

La import, din nou, cele mai multe produse sunt originare în principal din UE,
în timp ce excepțiile notabile sunt: zahărul și nutrețurile pentru animale (șroturi
de soia). Zahărul provenit din țări din afara UE este importat din Brazilia (jumătate
din cantitate), dar și din Zimbabwe, Republica Moldova, Serbia și Cuba. Din totalul
importurilor de nutrețuri pentru animale (în principal șroturi de soia), 44% provin
din Brazilia, Argentina și SUA.
Importurile românești din afara UE sunt mult mai diversificate în comparație cu exporturile: coeficientul de concentrare CR-5 (valoarea cumulată a primelor
5 produse importate raportată la valoarea totală a importurilor) a fost de numai
63,3% în perioada de pre-aderare, a scâzut la 51,9% în 2007-2010 și a crescut apoi
la 61,7% în 2011-2017.
4. Concluzii
Valoarea comerțului agroalimentar românesc a crescut continuu în ultimul deceniu
și jumătate, mai ales după aderarea la UE. În perioada de pre-aderare, expansiunea
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exporturilor a fost mai lentă decât cea a importurilor (din cauza unei adaptări întârziate la cerințele de calitate, sanitare și veterinare din UE, precum și din cauza
barierelor comerciale – taxe vamale și cote de export). După primii doi ani de la
aderare, tendințele s-au inversat: exporturile au crescut mai repede decât importurile, determinând o reducere foarte rapidă a balanței al comerțului agroalimentar
general, precum și trecerea acesteia la excedent (în perioada 2013-2014).
Schimburile comerciale cu țările UE au urmat aceleași tipare generale, dar diferența de competitivitate pe filierele produselor persistă până în prezent, astfel încât
balanța comerțului intra-comunitar românesc a rămas negativă.
Cea mai mare parte a schimburilor comerciale, pentru cele mai multe grupe de
produse (HS 01-24), este cu țările UE; oricum, există și câteva excepții, cum ar fi:
animale vii, cereale, lacuri-gume și rășini, care mai mult de jumătate sunt exportate
în afara Uniunii Europene. La anumite produse, cum ar fi zahărul și nutrețurile
pentru animale, la care nici România și nici UE nu sunt auto-suficiente, mai mult
de jumătate din importuri provin din țări din afara UE.
Principalele destinații din UE pentru exporturile (expedierile) românești în perioada post-aderare au fost: Italia, Bulgaria, Ungaria, Olanda și Spania, reprezentând împreună aproape 2/3 din valoarea exporturilor (expedierilor) intra-comunitare, în timp ce principalele țări de origine pentru importuri (introduceri) au fost
Ungaria, Germania, Polonia, Bulgaria și Olanda, reprezentând împreună aproape
70% din valoarea importurilor (introducerilor) intra-comunitare.
La toate cele 24 grupe de produse agroalimentare valoarea exporturilor a crescut după aderare, dar cele mai mari ponderi în exporturi le au produsele agricole de
bază (animale vii, cereale și semințe oleaginoase), și doar tutunul și produsele din
tutun din categoria produselor prelucrate.
Importurile au crescut aproape continuu din anul 2002 până în prezent, carnea reprezentând principalul articol de import, urmată de lapte și produse lactate,
preparate alimentare diverse, fructe, legume și produse de brutărie și patiserie.
Comerțul agroalimentar românesc a crescut spectaculos după aderarea la UE.
Cu toate că s-au înregistrat evoluții pozitive importante, este necesară obținerea
unor îmbunătățiri semnificative ale producției și eficienței pe filierele produselor,
pentru a putea exporta mai mult pe Piața Unică, precum și pentru creșterea ponderii produselor prelucrate. Industria alimentară în continuă dezvoltare contribuie
din ce în ce mai mult la creșterea exporturilor de produse prelucrate; în același timp,
pe termen mediu se așteaptă o mai bună utilizare a produselor agricole de bază nu
ca mărfuri de export, ci ca inputuri pentru produse cu valoare mai ridicată (cereale
pentru producția de carne, semințe oleaginoase pentu producția de uleiuri, etc.).
Țintele comerțului agroalimentar al României ar trebui să fie în următoarea
perioadă (Steriu, 2013; Valentin, 2016): diversificarea sortimentală a exporturilor
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(concentrarea excesivă poate deveni nefavorabilă la apariția unor perturbări pe
piețe internaționale), reducerea ponderii exporturilor de produse agricole de bază
în favoarea produselor cu un grad mai înalt de prelucrare și valoare adăugată mai
mare, creșterea exporturilor de produse de calitate ridicată (vinuri, produse horticole, produse ecologice, produse prelucrate tradiționale, etc.); reducerea importurilor alimente de bază (carne, legume, fructe) și înlocuirea acestora cu produse obținute în țară – e nevoie ca piața internă românească să fie recâștigată de produsele
românești.
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Cum creștem competitivitatea produselor agroalimentare
românești pe piața europeană?
Studiu de caz: Salamul de Sibiu
Carmen Gavrilescu

În 19 februarie 2016, Comisia Europeană a anunţat oficial că a acceptat cererea
de înregistrare în registrul produselor cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP) a salamului de Sibiu. Acesta se produce, potrivit anunţului european, în unităţi din
Bacău, Braşov, Bucureşti, Covasna, Călăraşi, Ilfov şi Prahova. Dosarul a fost depus
la Bruxelles în 21 noiembrie 2014, şi a fost pus în discuţie, spre analiză, în 6 octombrie 2015, pentru a primi recunoaşterea în a doua lună a anului 2016.
Acest titlu promovează și protejează denumirile produselor agricole și alimentare a căror producție este strâns legată de o anumită zonă geografică.
Până în momentul în care reflectoarele europenilor s-au oprit asupra produsului românesc, Salamul de Sibiu a făcut un drum lung spre afirmare, care a durat
mai mult de o sută de ani. În jurul Salamului de Sibiu au circulat, în timp, o serie de
legende, de poveşti, prin care românii au încercat să explice prin ce este diferit de
alte produse asemănătoare şi prin care i-au creat o aură inconfundabilă, de neegalat
în bucătăria românească. Astfel, s-a spus despre el că ar conţine carne de cal, care e
mai curată şi se obţine greu şi, din acest motiv, ar fi mai bun. Nu e adevărat, pentru
producerea salamului e folosită doar carne de porc. S-a mai spus că ar fi fost atât
de curat la gust pentru că ar fi fost produs în timpul comuniştilor în Sibiu, oraşul
condus de Nicu Ceauşescu. Şi aceasta era o legendă, fiindcă, paradoxal, acesta se
fabrica mai mult în Mediaş şi că oricum existau şi alte unităţi de producţie, nu doar
cea din Sibiu. Dar românii aveau nevoie de o vedetă a meselor de sărbătoare, de un
produs special cu o poveste pe măsură în jurul ei.
5+1, pentru reţetă
Dacă la un moment dat a apărut un conflict între producătorii de salam de Sibiu,
în 2014 a fost înfiinţată Asociaţia Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS) din care
făceau parte, la acea dată, Agricola Bacău, Aldis, H&E Reinert, Salsi SA şi Scandia
România. Ulterior, în asociaţie a aderat şi Cris Tim, ca producător de Salam de
Sibiu.
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Toți cei cinci competitori au avut îndrăzneala să se asocieze într-o structură şi,
timp de doi ani şi jumătate, au colaborat pentru a dovedi că Salamul de Sibiu poate
fi încadrat într-un sistem european de certificare a calităţii, respectiv IGP. A fost
un drum laborios, dar astăzi Salamul de Sibiu stă la egalitate, la masa europeană,
cu alte produse, dovendind, încă o dată, măiestria oamenilor care îl fac, precum şi
calitatea excelentă a acestui produs.
Astfel, din competitori, membrii asociaţiei de azi au devenit parteneri într-un
proiect gândit pentru ca salamul de Sibiu să convingă la Bruxelles că merită să fie
inclus pe o listă lungă de alte produse atestate, pe care, din păcate, România apare
foarte rar şi nici o altă dată cu un produs din carne, cu toate că românii sunt recunoscuţi ca fiind mari amatori de astfel de produse.
După înfiinţare, membrii asociaţiei au ţinut să precizeze printr-un comunicat
că „Scandia România este deținătorul mărcii «Sibiu» și al unei vaste familli de mărci
construite în jurul acestei mărci, încă din 1968. Pe de altă parte, mai mulți producători locali, (...) au înregistrat în septembrie 2008 la OSIM, potrivit legislației în
vigoare, denumirea „Salam de Sibiu” ca indicație geografică protejată, în ideea de a
crea o protecție în jurul acestui produs extrem de prețios.
Asociaţii au în comun faptul că prepară produsul după acelaşi caiet de sarcini,
cunoscut şi avizat de reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
dar, între produsele lor, pot apărea şi diferenţe, din cauză că folosesc lemn de esență tare unic sau în combinație, sau pentru că parametrii de realizare ai stagionării
salamului pot fi diferiți.
În total, în România, cei şase membri APSS, care livrează aproximativ 95% din
cantitatea destinată pentru piaţa naţională, produc în jur de 1700 de tone de salam
de Sibiu, pe an. După primirea atestării europene, se estimează că cererea de produse şi, implicit, oferta să fi crescut cu 10 %. De asemenea, scăderea taxei pe valoarea
adăugată pentru produsele alimentare a făcut ca, în timp, cantitatea de produse
vândută să crească simţitor, în cerere şi producţie.
Cel mai bine, salamul se vinde în sezonul rece, în lunile de toamnă-iarnă şi,
mai ales, cu ocazia Sărbătorilor. Nu poate trece o aniversare sau o masă festivă fără
vestitul Salam de Sibiu.
Este un produs românesc, care și-a creat un brand bazat pe calitate și s-a menținut pe piața autohtonă, în ciuda diversității mari de produse pe care consumatorul român le poate allege. Batoanele albe pleacă adesea și peste hotare şi, chiar dacă
volumul care ajunge la export este mic, produsul este aşteptat cu nerăbdare peste
hotare, mai ales în comunităţile de români stabiliţi în străinătate care, chiar dacă
sunt de foarte mult timp plecaţi de acasă, de fiecare dată când se întorc, îşi pun în
bagaje îndrăgitul salam de Sibiu.
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O reţetă cunoscută cu multe necunoscute
Salamul de Sibiu se produce doar din carne de porc, provenind în mare parte din
unităţile de procesare din fermele româneşti. Întregul proces de fabricație, respectiv recepția materiilor și a materialelor, procesarea (tranșarea, tocarea, umplerea
membranelor, afumarea cu lemn de esență tare, însămânțarea cu mucegai nobil,
maturarea și uscarea), ambalarea și depozitarea se desfășoara în aria geografică delimitată de caietul de sarcini depus la Bruxelles şi Bucureşti.
Reţeta produsului se bazează pe tocătura „bob de orez”, adăugarea manuală a
amestecului de sărare şi condimentare „în ploaie”, verificare manuală a elasticităţii
batonului pe perioada afumării, încarcare manuală a depozitelor, periere manuală
a fiecărui baton de salam. Alături de carne, se mai adaugă doar trei condimente,
pentru ca gustul să nu fie încărcat, ci simplu şi robust.
Și mucegaiul nobil de deasupra salamului are o poveste. El apare din miceliile unor mucegaiuri benefice, este reconstituit şi pulverizat pe batoanele de salam.
Apoi creşte, iar specialiștii iau fiecare baton de Sibiu şi îl perie manual pe fiecare în
parte. Salamul este un produs viu, care îşi schimbă mereu gustul. Într-un fel e la 40
de zile şi în alt fel după 50 de zile.
Dincolo de aspectele tehnologice, de fabricile utilate cu echipamente de producție moderne, de depozitele și de echipamentele de monitorizare și de control
al temperaturii și umidității, latura umană își păstrează relevanța în procesul de
fabricare a Salamului de Sibiu. Astfel, un rol foarte important a fost și este îndeplinit de către maeștrii mezelari, care își pun amprenta semnificativ pe calitatea Salamului de Sibiu ce ajunge pe mesele consumatorilor și a căror iscusință este și acum
hotărâtoare în crearea particularităților care fac acest produs valoros.
Doar măiestria acestor oameni deprinși cu meșteșugul este cea care, mai presus de orice cunoștințe obișnuite, indică momentul potrivit pentru a acționa într-un anume fel și nu altfel.
Istoria unui produs
Istoria produsului poate fi trasată până la sfârșitul secolului al XIX-lea, când, în
inima Carpaților, a început să se producă un salam uscat denumit „salam de iarnă”,
devenit ulterior „salam din vama Sibiu” și, în cele din urmă, „Salam de Sibiu”. Acest
nou produs reușește să atragă atenția populației din zonă, dar și de peste hotare
și, în scurt timp, devine un etalon recunoscut. Istoria Salamului de Sibiu ne arată,
prin dovezi certe, că producția celebrului sortiment a început concomitent în cel
puțin două zone diferite din România, în Mediaș și arealul Văii Prahovei (Sinaia).
Istoria producerii acestui salam a fost strâns legată de dezvoltarea agriculturii din
aceste zone, precum și de formarea în cadrul lor a unor grupuri de producători
care s-au specializat în fabricarea acestui sortiment și care, de-a lungul timpului, au
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contribuit la răspândirea fabricării acestuia în afara arealului Mediaș – Sinaia și la
consolidarea acestei tradiții și în celelalte zone din arealul specificat.
Principalii fabricanți de Salam de Sibiu de la sfârșitul secolului XIX și începutul
secolului XX au fost Jozsef Theil și Filippo Dozzi. Cei doi producători de mezeluri
au transformat Salamul de Sibiu într-un produs de lux care nu lipsea de la cele mai
sofisticate mese. Începând cu anii 1950, exporturile de Salam de Sibiu cresc exponențial, corespunzător unei cereri din ce în ce mai mari din țări precum Austria,
Republica Federală Germană, Cehoslovacia, Israel, Belgia, Suedia și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
Ținând cont de entuziasmul consumatorilor și considerând creșterea exportului drept una dintre sarcinile prioritare ale activității productive, conducerea
Partidului Comunist Român a analizat oportunitatea dezvoltării producției acestui
sortiment de salam la nivel național.
Astfel, în perioada 1971-1974, s-a construit o nouă fabrică la Mediaș, iar planul cincinal de dezvoltare din 1974 prevedea construcția pe teritoriul României a
încă trei fabrici de Salam de Sibiu, respectiv în Bacău, Bihor şi Galați, primele două
fiind, de altfel, deschise în decursul anilor următori și începând să funcționeze la
parametri din ce în ce mai mari sub aspectul capacității lor de producție. Imediat
după căderea regimului comunist, deschiderea de noi unități de producție a Salamului de Sibiu (de exemplu, la Călărași, la Brașov-Feldioara) a contribuit la alimentarea reputației produsului și la menținerea acestui sortiment în atenția vie a consumatorilor. Povestea salamului durează de mai bine de un secol, iar două unităţi
au produs fără pauze salam de Sibiu, de la începuturi până astăzi.

Lanțuri agro-alimentare intergrate scurte
Beneficiile lanțurilor scurte agroalimentare.
România și oportunitățile PAC post-2020
Daciana Sârbu

92% dintre cetățenii europeni consideră că Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze piețele și canalele de distribuție locală, pentru ca alimentele produse local
să fie mai accesibile, conform unui sondaj Eurobarometru din 2011. Aproximativ
89% consideră că e în beneficiul consumatorilor să cumpere alimente produse la o
fermă din zona unde locuiesc. Mai recent, un Eurobarometru din 2016 arăta că, în
opinia cetățenilor europeni, cele mai importante obiective ale Politicii Agricole Comune a UE ar trebui să fie investiția în zonele rurale pentru stimularea economiei și
crearea de locuri de muncă, și, respectiv, consolidarea rolului fermierului în lanțul
alimentar. Dincolo de cifre și de concepte, rămâne un adevăr simplu – tot mai mulți oameni își doresc alimente proaspete, „de la producător”, deci produse cât mai
aproape de locul de unde le cumpără.
Lanțurile scurte de aprovizionare alimentară sunt o sintagmă poate complicată care descrie această realitate – posibilitatea de a cumpăra alimente produse local,
cu un număr minim de intermediari între producător și consumator. Paradoxal,
o definire clară și comună în plan european a acestora a apărut destul de recent
în legislația europeană – printr-un regulament (1305/2013) intrat în vigoare după
reforma Politicii Agricole Comune pentru perioada 2014-2020. Acea definiție sublinia, de altfel, și câteva dintre avantajele implicite ale dezvoltării acestui tip de rețea
comercială – cooperarea, dezvoltarea economică locală, întărirea relațiilor dintre
producători, procesatori și consumatori.
Ce înseamnă concret aceste avantaje?
Principalele beneficii economice și sociale ale lanțurilor scurte
de aprovizionare
CALITATE MAI BUNĂ. Alimentele astfel comercializate, provenite de la ferme mici locale, au calitate ridicată și, în multe cazuri, sunt obținute prin metode de
producție sau rețete tradiționale, testate în timp.
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PROSPEȚIME. În special în cazul fructelor și legumelor, consumatorii au acces la produse mai proaspete, culese într-un stadiu mai avansat de coacere, ceea ce
le pune în valoare gustul și savoarea.
PREȚURI MAI MICI. Fiindcă nu există necesitatea unor ambalaje care să ofere protecție sporită, nici costuri de transport la distanțe mari și, în multe cazuri,
nici nevoia de depozitare, costurile sunt implicit mai reduse.
PĂSTRAREA TRADIȚIILOR. Vânzarea locală încurajează agricultura la scara
mică și în acest fel menținerea tradițiilor de producere, ca și conservarea gusturilor
și aromelor cunoscute de generații.
CREȘTEREA ECONOMIEI LOCALE. Lanțurile scurte de aprovizionare sunt
un punct de plecare pentru crearea unor adevărate parteneriate între producători și
consumatori, care, prin relația de încredere consolidată în timp, sprijină economia
locală sau regională. Dacă un producător local oferă în mod consistent alimente de
calitate cumpărătorilor săi, aceștia îl vor recomanda și altora, ceea ce înseamnă clienți noi, venituri în plus și posibilitatea de dezvoltare a afacerii acelui producător,
care poate ajunge să creeze astfel noi locuri de muncă.
AVANTAJE PENTRU COMUNITATE. Dezvoltarea fermelor mici înseamnă
nu doar oportunități de locuri de muncă pentru membrii comunității și atragerea
de investiții suplimentare, dar și posibilitatea conturării unei identități aparte pentru comunitatea respectivă. O zonă cunoscută pentru calitatea specială a unui fruct
sau pentru rețeta specială a unui aliment tradițional își poate crea o etichetă de prestigiu, care poate aduce investitori din alte domenii sau chiar dezvoltare turistică.
COOPERAREA. Existența și funcționarea lor sprijină relaționarea dintre fermele locale, sectorul alimentar și chiar structurile locale de turism, antrenând dezvoltare pe termen lung.
PROTEJAREA MEDIULUI. Prin reducerea semnificativă a costurilor de transport și a emisiilor de carbon, prin folosirea redusă a pesticidelor, prin ambalajele
mai puține și economisirea energiei necesare pentru depozitare, se reduce impactul
asupra mediului.
TRASABILITATE. Fiindcă acest tip de comerț implică mai puțini intermediari, este asigurată o mai bună posibilitate de identificare a sursei și parcursului alimentelor de la producător la consumator.
ROL SPORIT PENTRU PRODUCĂTORI. Având în majoritatea cazurilor o relație directă cu consumatorii, fermierii se pot bucura cu adevărat de rolul pe care
îl merită pe piața agroalimentară. Nu sunt doar cuvinte frumoase - în primul rînd
e vorba de avantajele financiare, producătorii putând astfel să beneficieze de un
procent mare din prețul final al produselor. E vorba însă și de rolul lor în crearea
produselor și raportarea directă la beneficiarul final: cumpărătorul nu merge acasă
cu un produs oarecare luat de pe un raft de magazin, ci cu un aliment despre care
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cunoaște detalii dincolo de preț și greutate – eventual după ce a pus întrebări și a
putut afla despre proveniența exactă, modul de cultivare, poate chiar și recomandări de preparare sau punere în valoare.
Exemple de lanțuri scurte de aprovizionare
Există mai multe tipuri de lanțuri scurte de aprovizionare, ce funcționează
acum în statele membre UE, multe dintre ele și în România:
• Vânzări directe la fermă
• Vânzări în piețe locale
• Spații de vânzare colectivă, ce reunesc mai mulți producători
• „Coșul de produse” livrat direct de la fermă cumpărătorilor
• Participarea producătorilor la târguri, festivaluri și sărbători locale
• „Culegere și cumpărare” – fermele sau livezile invită cumpărătorii să-și culeagă singuri fructele sau legumele, fie că e vorba de struguri, căpșuni, roșii sau
cireșe.
Dificultăți și provocări
Beneficiile sunt clare. Iar în ultimii ani, tot mai mulți consumatori preferă alimentele provenite de la fermele mici, pe care le percep ca fiind proaspete, neprocesate
și de foarte bună calitate. Și atunci, de ce nu sunt suficient de dezvoltate aceste lanțuri scurte de aprovizionare, în special în state precum România? De ce este atât de
dificil, pentru micii producători, să pătrundă pe piață și să-și aducă produsele către
consumatori? Obstacolele sunt diverse, iar cele mai multe dintre ele țin tocmai de
dificultățile în distribuția și promovarea produselor.
Există în politicile agricole actuale programe destinate micilor fermieri, însă
mulți dintre ei nu cunosc aceste oportunități, sau birocrația îi împiedică să le acceseze și să le folosească.
De cealaltă parte, chiar dacă există un interes în creștere pentru fermele locale,
interesul cumpărătorilor nu depășește întotdeauna comoditatea ori inerția aprovizionării de la supermarket, sau obstacolele ce țin de timp, distanță, trafic etc. se
dovedesc mai puternice. Deși teoria spune că prețurile ar trebui să fie mai mici fiindcă dispar o serie de costuri, uneori nu se întâmplă chiar așa, fiindcă fermele mici
produc mai „curat”, uneori ecologic, și implicit costurile de producție cresc.
Mai există și un factor ce ține, cumva, de un tip de responsabilitate socială,
dificil de asumat sau de pretins. Nu întotdeauna consumatorul este conștient de
valoarea adăugată a aprovizionării de la producatori locali – adică de toate beneficiile atașate gestului aparent simplu de a prefera micul producator supermarketului;
de faptul că nu alege doar un produs pentru următoarea masă a familiei, ci contribuie la crearea unei adevărate rețele de posibilități ce pot aduce avantaje serioase
comunității în care trăiește. Atunci când optează pentru un astfel de produs, nu se
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bucură doar de un aliment savuros, eventual un fruct produs și cules în sezonul său
potrivit, ci ajută și economia locală, contribuie la protejarea mediului și poate chiar
la conservarea unor tradiții culinare sau obiceiuri alimentare locale. Dar acest tip
de calcul de responsabilitate socială va deveni obișnuință doar în timp, pe măsură
ce se vor dezvolta resorturile sale în societate.
Ce perspective oferă noua Politică Agricolă Comună?
Propunerile Comisiei Europene pentru reforma PAC post-2020 aduc mai multă flexibilitate pentru statele membre. Potrivit Regulamentului pentru planurile strategice,
fiecare stat membru va trebui să își creeze propriul plan strategic pe 5 ani, aprobat
de Comisie, și să prezinte apoi rapoarte anuale de progres.
România va avea astfel oportunitatea să includă, printre obiectivele sale, participarea la lanțurile scurte de aprovizionare, ca parte din obiectivul obligatoriu ce
ține de „îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric” (Articolul 6,
punctul c din Regulament).
În același timp, fiecare stat membru are obligația să acorde, din fondurile de
dezvoltare rurală, sprijin pentru programe voluntare de mediu (voluntary eco-schemes), având libertatea să aleagă practicile pe care le consideră favorabile mediului.
Prin urmare, posibilitatea de acțiune se află aproape exclusiv la guvernele naționale. Comisia Europeană a creat un cadru ce ar putea permite fiecărei țări să aloce
fonduri pentru sprijinirea micilor fermieri. Iar dacă reforma PAC va fi aprobată în
această formă, programele naționale se vor trasa la nivel național, cu priorități și
obiective ce se pliază pe nevoile fiecărui stat membru.
România are un număr extrem de mare de mici producători care în
acest moment nu au acces la piață. Sprijinirea lor ar antrena nu doar supraviețuirea și dezvoltarea lor, ci și dezvoltarea pe termen lung a unor
comunități locale, fără a mai aminti beneficiile aduse consumatorilor. În
aceste condiții, România ar avea nu doar posibilitatea, ci și obligația de a-și fixa ca
obiectiv crearea de piețe locale și stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare.
Am depus, individual sau în cooperare cu alți colegi, peste 300 de amendamente la propunerile pentru reforma Politicii Agricole Comune, pe teme pe care le
consider de interes în primul rând pentru agricultorii români. Printre ele se numără sprijinul pentru tinerii fermieri, pentru zonele defavorizate, menținerea plăților
cuplate pentru sectoarele sensibile, sprijinul sub formă de plăți directe pentru apicultori, sau menținerea finanțării actuale pentru programul fructe și legume în școli (care ar trebui, de altfel, să reprezinte inclusiv o oportunitate pentru sprijinirea
producătorilor locali). Susținerea lanțurilor scurte de aprovizionare s-a numărat
printre prioritățile mele în formularea sau susținerea de amendamente în contextul reformei PAC.
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Spre exemplu, am depus mai multe amendamente la Raportul referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (un raport premergător reformei PAC, prin
care Parlamentul European își exprimă poziția cu privire la viitoarea Politică Agricolă Comună) și am cerut mai multă atenție și sprijin pentru lanțurile scurte de
aprovizionare și pentru piețele locale.
De altfel, am solicitat în mai multe rânduri sprijin la nivel guvernamental și
local pentru conștientizarea beneficiilor acestor lanțuri scurte, care facilitează inclusiv accesul la alimente mai sănătoase.
Lanțurile scurte de aprovizionare alimentară înseamnă calitate și sănătate –
pentru oameni, pentru economie, pentru comunitate, pentru mediu. Pentru țara
noastră, miza este chiar mai ridicată – dezvoltarea lor înseamnă acces la piață
pentru un număr considerabil de mici producători, care ar putea face astfel pasul de la agricultura de subzistență la șansa prosperității. Am speranța că România va ști să profite de oportunitățile pe care le va crea în acest sens noua
Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene.

Bune practici
Preoțescu – Crescător de Capre
Mihai Preoțescu

În anul 2004, familia noastră s-a mutat din București în Balotești – Ilfov, într-o
casă nou edificată. Am plantat primii pomi, vița de vie, am amenajat o gradină de
legume și ne-am bucurat de primele ouă de curte.
În 2012 am luat decizia să ne cumpărăm două capre pentru a avea o alternativă
sănătoasă la produsele lactate din comerț. Am ales să cumpărăm două capre din
rasa Alpină Franceză aduse din Austria de un comerciant de animale de fermă. La
acel moment nu știam mare lucru despre alimentația, nevoile și particularitățile
căprițelor. Din primul an de lactație am încercat să facem brânză, testând diverse
rețete, dar cu rezultate slabe inițial.
Am apreciat în mod deosebit laptele, gustos, gras, textura fină, fără miros specific și productivitatea animalelor.
Colegii de birou și câţiva vecini apropiați au primit pe parcursul anului laptele
și brânzeturile care ne prisoseau. Laptele a fost atât de apreciat în raport cu oricare
alt produs similar din retailul modern, încât ne-am gândit la o extindere a numărului de capre. Din acel moment, călătoriile noastre s-au axat pe vizitarea fermelor
de capre de familie din Germania, Austria, Franța și Italia. Ne-am îndrăgostit de
brânzeturile franțuzești și ne-am propus să învățăm măcar o rețetă de brânză maturată cu mucegai.
Una din principalele probleme cu care ne-am confruntat a fost lipsa surselor de
documentare. Nu am reușit să găsim nici măcar o carte relevantă despre creșterea
caprinelor, despre problemele de sănătate specifice și nici rețete de transformare a
laptelui în brânzeturi.
Am vizitat regulat, începând cu 2014, târgul de profil CaprInov, Niort – Franța.
Cărțile cumpărate din cadrul acestui târg au reprezentat un moment important în dezvoltarea proiectului nostru.
În vara lui 2014, am construit un grajd modern cu alee centrală de furajare, sală
de muls și creșă pentru iezi. De asemenea, am construit un Atelier de preparare a
brânzeturilor compus dintr-o sală de lucru echipată cu pasteurizator, mese de inox
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pentru brânzeturi, rafturi mobile și camere frigorifice pentru maturarea brânzeturilor.
Am achiziționat încă 30 de capre rasa Alpină Franceză, ajungând în 2016 la 60
de femele lactante.
Proiectul nostru a devenit cunoscut clienților sub numele „Preoțescu Crescător
de Capre”. Pagina de Facebook a proiectului și identitatea vizuală au strâns rapid
peste 10.000 de urmăritori, în principal datorită postărilor ce prezentau căprițele,
grajdul, momentele lor de joacă și alte aspecte relevante pentru un potențial client
informat, ce își alege hrana cu atenție. De asemenea, micile clipuri video realizate
în Atelier cu produse în diferite faze de pregătire, însoțite de explicații detaliate, au
fost deosebit de apreciate.
Am optat pentru obținerea de la primărie a unui Certificat de Producător Agricol, care ne oferă posibilitatea să funcționăm legal și să facem vânzarea directă a
produselor utilizând un carnet de comercializare. Asta ne-a scutit de obținerea unor
autorizații dificil de obținut în cazul înființării unei societăți comerciale clasice.
Atelierul a fost autorizat DSV ca Centru de Lapte Integrat în cadrul fermei.
Produsele pregătite pentru clienții noștri în Atelier sunt următoarele: Lapte
pasteurizat, Iaurt, Chefir, Brânză tânără, Brânză tartinabilă, brânzeturi cu mucegai
nobil – Nor Creț, Turnul Vlăsiei, Tomme și Capriciu.
Până în anul 2017 vânzarea produselor s-a făcut pe bază de comandă online în
zona de proximitate a fermei, cu livrare la domiciliu. Începând cu 2018 am optat
pentru vânzarea produselor direct din fermă utilizând Cheesemobilul – o remorcă
comercială modernă de mici dimensiuni.
Căprițele sunt crescute în regim de stabulație, cu acces liber în curțile laterale ale grajdului, unde se pot juca în voie, pot dormi la soare și pot intra oricând
la adăpostul grajdului. Întrucât ferma nu deține și nu exploatează teren agricol,
furajul animalelor este achiziționat în totalitate. Am optat de la început pentru
cumpărarea cerealelor și a nutrețului din proximitate, încurajând astfel alte mici
afaceri ale tinerilor agricultori din zonă. Cumpărăm anual aproximativ 25 tone de
cereale și leguminoase (porumb, triticale, orz, floarea-soarelui, mazăre) și peste
300 de baloți rotunzi de lucernă. Un alt avantaj al achiziției de furaje din proximitatea fermei este acela că putem evalua periodic starea culturilor de cereale,
nivelul calitativ al lucernei și condițiile meteo din timpul recoltării pentru a verifica nivelul calitativ al nutrețului. Să păstrăm în minte faptul că proiectul de
față își desfășoară activitatea la mică distanță de București, într-o zonă rezidențială, unde pășunile au fost demult desființate, iar terenurile agricole au prețuri
de achiziție deosebit de scumpe. Proiectele similare întâlnite de noi în Europa, în
marea lor majoritate, se bazau pe cultivarea cerealelor și a nutrețurilor în sistem
propriu.
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Pe lângă veniturile realizate din comercializarea directă a produselor, o altă
sursă de finanțare este vânzarea iezilor de reproducție. Tineretul născut în ferma
noastră provine din exemplare cu certificate de origine, rasă pură Alpină Franceză, iar cererea pentru iezi de reproducție este foarte mare. Cumpărătorul, crescător de animale la rândul lui are astfel garanția că tineretul cumpărat din ferma
noastră este un produs ameliorat al rasei sale, eligibil la subvenția de rasă. Pentru
anul 2018 subvenția s-a situat în jurul valorii de 25 euro/caprină cu certificat de
origine.
80% din vânzările proiectului sunt realizate direct în fermă. Cheesemobilul ne
permite să expunem într-un mod profesionist și agreabil toate tipurile de brânzeturi și lactate produse de noi. De asemenea, produsele pot fi degustate împreună
cu un pahar de vin sau cu un măr din livada familiei, ocazie cu care povestim și
schimbăm idei despre lapte, brânzeturi, principii sănătoase de alimentație și despre
diversitatea de intoleranțe și alergii.
Clienții apreciază în mod deosebit faptul că pot vizita ferma, interacționând
astfel cu animalele, că pot vedea sala și condițiile de muls și nu în ultimul rând că
întâlnesc familia care crește căprițele și pregătește brânzeturile. Este principalul
argument pentru care vin și cumpără produse premium, la un preț (corect prețuit)
ce reflectă calitatea și munca crescătorului de animale. Este exemplu de succes de
lanț alimentar scurt.
Finanțarea proiectului Preoțescu Crescător de Capre a fost făcută exclusiv din
economiile familiei fără a apela la o formă de creditare. Principalul motiv pentru
care nu am accesat fonduri europene, pentru a credita măcar parțial proiectul, este
acela că pentru aceasta eram forțaţi să devenim societate comerciala. Noi ne-am
dorit de la bun început să utilizăm statutul de producător agricol, ceea ce este asimilat cu o activitate pe persoană fizică, nu juridică.
Ar fi minunat dacă s-ar investiga mai atent oportunitatea ca producătorii agricoli să poată accesa diverse forme prietenoase de creditare. Mâncarea cu adevărat
bună vine de la țară, dintr-o gospodărie. Cu stimulentele financiare potrivite, statul
ar putea încuraja dotarea și specializarea familiilor interesate să facă un produs mai
bun, mai elaborat, corect ambalat și depozitat, vândut la un preț corect. Comunitățile ar putea deveni astfel mai legate și mai prospere.
Să ne gândim puțin la o familie care face zootehnie de subzistență și vinde
laptele cu 2 lei litrul, pentru că nu știe să-l transforme corect în produse cu valoare
adăugată sau să-l refrigereze, din lipsa dotărilor. Dacă ar avea condiţiile necesare
unei transformări în astfel de produse a laptelui, cu siguranță copiii acestor familii
ar continua munca părinților lor.
O problemă deosebit de importantă este lipsa materialelor de informare. Sunt
atât de multe cărți minunate, competent scrise, cu informații ușor de implementat
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care ar putea fi traduse şi publicate în limba română! Bineînțeles, cu finanțare din
partea Ministerului Agriculturii, altfel nicio editură nu ar fi interesată.
Un alt aspect este lipsa echipamentelor pentru transformarea laptelui în brânzeturi de volum mic. La un volum de 300 litri lapte zilnic ai nevoie de un tanc de
răcire de mică capacitate, un pasteurizator corect dimensionat și alte materiale. Or,
în acest moment, în România găsești doar echipamente pentru volume mari deoarece nimeni nu este interesat să ofere soluții tehnice ieftine micului zootehnist.
Menționez că 100% din toate echipamentele ce dotează Atelierul nostru au
fost făcute la comandă, special concepute de către noi și dimensionate corespunzător. Echipamentele noastre sunt făcute din inox alimentar, cu senzori de temperatură, de măsurare dinamică a volumului și a PH-ului, cu control precis al temperaturii și umidităţii.
Investiția făcută în Grajd, dependințe, spații depozitare nutreț, Atelier și echipamente, Sală de muls și căprițe o aproximăm în jurul valorii de 180.000 euro.
Cu siguranță, dacă am fi avut la startul proiectului know-how-ul de azi, am fi
putut realiza investiția la o valoare mult mai mică.
Experiența anterioară în anteprenoriat m-a învățat printre altele să păstrez
lucrurile cât mai simple și am preferat să evit înființarea unei societăți comerciale.
Ne gândim pe viitor să oferim consultanță micilor fermieri și chiar să pregătim
un material bazat pe experiența acumulată.

Ferma Baciu: de la furcă la furculiță
George Alexandru Baciu

Ferma Baciu a luat ființă în anul 2003, pe fondul „febrei pământului”, când toată lumea era într-o acerbă competiție în a acapara cât mai multe suprafețe de teren arabil, unii având deja informația a ceea ce avea să urmeze vizavi de intrarea României
în UE și subvențiile ce urmau să vină, iar alții pur și simplu pentru a lucra terenul,
privind acest lucru ca pe o afacere.
Ferma Baciu a pornit prin arendarea unor suprafețe mici, ajungând ca în prezent să exploateze o suprafață de 2 000 ha.
Afacerea a pornit având ca activitate principală cultivarea cerealelor și plantelor tehnice. Terenul arendat, situat pe malul Dunării, provenea din desecări, fapt
care a condus la numeroase probleme în exploatare, deoarece pânza de apă freatică este la suprafață, iar în primăverile cu ploi multe lucrările aferente înființării
culturilor se făceau foarte greu și mai târziu decât în mod normal, iar pe culturile
înființate din toamnă de multe ori băltea apa.
În ciuda acestor neajunsuri, agricultura practicată de Ferma Baciu este una performantă, bazându-se și pe un sistem de irigații propriu alimentat de apele Dunării.
Mergând pe premisa cultivării de cereale, în condițiile în care costurile cu înființarea culturilor deveneau din an în an mai mari, iar produsele finite – cerealele
– aveau prețuri mici, uneori la limita recuperării cheltuielilor, în urma unor analize
și documentări aprofundate, am luat decizia de a înființa o fermă de vaci de lapte.
Un argument în plus a constat în faptul că România se integrase deja în Uniunea Europeană și începuse să se vehiculeze conceptul de a se valorifica proteina
vegetală prin transformarea acesteia în proteină animală.
Această oportunitate a venit și pe fondul existenței programelor de dezvoltare
rurală sprijinite cu bani de la Uniune. Sens în care, după o serie de ezitări, în anul
2010 am luat hotărârea de a întocmi și depune un proiect în vederea înființării unei
ferme de vaci de lapte cu o capacitate de 300 de capete. Am depus proiectul care a
fost acceptat ca fiind fezabil și deci finanțabil prin fonduri europene în procent de
50%, diferența fiind acoperită din credite bancare.
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După aprobarea proiectului, a început aventura implementării, cu o birocrație
extinsă, având de întocmit un șir nesfârșit de documente – multe dintre ele fără
vreo logică perceptibilă. Spre exemplu, se cerea să ai cotă de lapte, deși tu nu aveai
animale, și foarte multe altele care îl pot determina chiar și pe cel mai tenace antreprenor să abandoneze proiectul. Cu toate aceste greutăți, am reușit să finalizăm în
septembrie 2012 construcția fermei de vaci.
În urma documentării și analizelor elaborate, am decis să populăm grajdurile
cu vaci dintr-o rasă mixtă de lapte-carne și aveam mai multe opțiuni. În final, am
optat pentru rasa Montbeliarde din Franța, care este o rasă foarte robustă și cu o
adaptabilitate excelentă la diferite condiții de climă, răspunzând foarte bine pe partea de valorificare a furajelor ce se produc în fermă. Laptele produs este de o calitate
excelentă, cu indici de grăsime 4,2 și proteina 3,7, fiind foarte apreciat de cei care
produc specialități de genul iaurtului și în special brânză.
Am populat ferma cu 300 capete juninci, care până la sfârșitul anului 2013 au
fătat, sporind astfel efectivul. În acest punct, ne puneam problema: ce vom face cu
tăurașii?
În piață, prețul de achiziție în viu era foarte mic, iar pe acest fond, luând în
calcul și faptul că aveam furaje suficiente, am luat decizia de a nu vinde nimic și de
a încerca să abatorizăm tăurașii și să vindem carnea în sistem propriu.
Toate bune și frumoase pe hârtie, dar nu aveam nici abator și nici magazine, iar
atunci am hotărât împreună cu familia (Ferma Baciu este o fermă de familie – soția,
fiul, fiica, ginerele și doi nepoți lucrează în fermă) că trebuie să facem un magazin în
oraș, unde să încercăm să vindem exclusiv carne de vită, conștienți de faptul că va fi
foarte greu, românul neavând cultura consumului acestui tip de carne.
Am avut ocazia de a cumpăra un spațiu în piața centrală din Călărași, care avea
însă destinație de măcelărie, dar de porc. A urmat apoi o etapă de renovare totală
a spațiului, obținând un concept dedicat exclusiv cărnii și produselor din vită. Am
început apoi și abatorizarea la un abator în sistem de prestări servicii.
Primele întâlniri cu clienții ne-au confirmat ceea ce arată și statisticile: faptul că în România consumul de carne de vită este scăzut, iar educația consumatorului în această direcție era vitală pentru reușita afacerii noastre. Nu ne-am
pierdut optimismul, în ciuda faptului că în primele șase luni vânzările nu erau
încurajatoare.
La un moment dat, am decis să construim propriul abator numai de vită și oaie,
care să satisfacă necesitățile proprii. Am construit un abator de capacitate mică în
incinta fermei, care este dotat la standardele cerute de legislația națională și europeană în domeniu. Acum avem posibilitatea să sacrificăm după cum se cere în piață;
între timp am extins rețeaua de magazine proprii și în București, carnea de vită și
produsele noastre din carne de vită având succes în rândul consumatorilor.
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Acum putem afirma că am realizat conceptul „de la furcă la furculiță” în totalitate sau producția pe lanț integrat – animalele sacrificate fiind crescute în ferma
noastră după cele mai înalte standarde.
Animalele sunt hrănite după rețete recomandate de specialiști (nutriționiști
din Franța), cu cereale produse exclusiv în fermă, fără organisme modificate genetic, cât mai aproape de natural, de aceea gustul cărnii de vită este unul deosebit și
vine să confirme sloganul Ferma Baciu – Noblețea cărnii de vită.

Ferma de căpșuni Codrea
Maria-Maruni Codrea, Andreea Flavia Andrecan

„Ar fi inutil să se încerce datarea, chiar și aproximativă, a începuturilor pomiculturii, pentru că însăși Geneza atestă simultaneitatea apariției pe pământ a omului și
a pomilor fructiferi”.
Nu se știe cu certitudine momentul în care omul a început să cultive plante
agricole și pomicole, dar se presupune că acest lucru s-a produs odată cu trecerea
de la viața nomadă la cea sedentară. Primele dovezi scrise despre cultura pomilor
fructiferi datează din epoca vechiului regat egiptean, unde erau amintite livezile, în
cadrul cărora măslinul ocupa un loc foarte important.
„Nu este o noutate faptul că, printre ocupațiile sale pe tărâmul agriculturii,
populația României a îndrăgit și a dat de-a lungul istoriei sale milenare o atenție
aparte culturii pomilor fructiferi”. Cultura pomilor în țara noastră are origini străvechi, ea pierzându-se în negura vremurilor.
Pomicultura contemporană a fost marcată în permanență de preocupările privind elaborarea unor soluții tehnologice de exploatare a plantațiilor pomicole cât
mai perfecționate, subordonate atât factorilor biologici (combinația soi/portaltoi),
cât și cerințelor impuse de reducerea consumului de energie, de forță de muncă,
simplificarea tehnologiilor de cultură și de realizarea producției pomicole în condiții de eficiență economică cât mai ridicată.
Pomicultura este o ramură importantă a agriculturii, importanța acesteia fiind
dată de înalta valoare a fructelor în alimentația omului, precum și folosirea lor în
profilaxia și tratarea multor boli.
Momentele impresionante din timpul vegetației precum: înfloritul și zborul
albinelor, maturarea fructelor, aduc un element de confort estetic și foarte util pentru viața oamenilor. Un alt element benefic al prezenței plantațiilor pomicole este
efectul antipoluant din zonele unde sunt amplasate. Printr-o anumită strategie
adoptată la amplasarea acestor plantații, de selectare a portaltoilor și sortimentului
adecvat, lucrări de fertilizare, lucrările solului, tăierile de formare și de fructificare,
se urmărește asigurarea unui anumit potențial de producție.
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Importanța acestui subiect abordat este de foarte mare actualitate, deoarece
fructele acestui arbust sunt foarte solicitate la export.
Cunoașterea în detaliu a factorilor climatic și influența acestora asupra creșterii și dezvoltării pomilor reprezintă un avantaj ce permite dirijarea unor factori
(tratamente fitosanitare, aport de hrană și apă) pentru menținerea unei producții
sănătoase și de calitate superioară.
Căpșunul, Fragaria x ananassa, ocupă un loc fruntaș comparativ cu alte speciile
pomicole, în ceea ce privește importanța economică. Căpșunul este o specie pomicolă care are o plasticitate ecologică ridicată și care fructifică în cele mai variate
condiții de climă și sol. Căpșunele sunt primele fructe care apar pe piață la începutul verii și pot fi consumate atât în stare proaspătă, cât și sub formă de dulceață,
gem, compot, jeleuri, pot fi folosite în gelaterii, cofetării sau chiar pentru sucuri și
fresh-uri.
În condițiile tării noastre, cultivarea acestei specii permite asigurarea fructelor proaspete în lunile mai și iunie, înaintea altor specii, care fructifică mai târziu
(SHOLTZ et al., 2008). Căpșunul este singura specie pomicolă care se pretează la
cultura obișnuită în câmp, dar și la cultura din spațiile protejate. Această particularitate biologică, dar și caracterele genetice specifice căpșunului, soiurile remontante, creează posibilitatea ca acest fruct să poată fi consumat în stare proaspătă în
toate anotimpurile anului. Soiurile remontante au capacitatea de a produce pe tot
parcursul anului și au o productivitate mai mare, ceea ce permite obținerea unor
venituri mai ridicate.
Căpșunul este o specie precoce, producând fructe încă din primul an de la plantare, dacă stolonii se plantează la sfârșitul verii (august-septembrie). Neajunsurile
acestei culturi sunt consumul ridicat de forță de muncă necesar la plantare și perisabilitatea fructelor.
Căpșunele sunt incluse în categoria fructelor de lux, iar un rol important în
ansamblul comerțului mondial de fructe este reflectat și de faptul că, producția globală a acestei specii este de două ori mai mare decât producția mondială de cireșe.
Recunoscute pentru valoarea lor nutritivă căpșunele sunt bogate în vitamine
(42-106 mg ac. ascorbic/100 g fruct proaspăt), zaharuri (5-12%), săruri minerale și
acizi (0,6-1,6%) printre care și acidul elagic cu rol inhibator în dezvoltarea celulelor
canceroase, sunt deosebit de apreciate de consumator și pentru aroma și gustul
care în mare măsură sunt datorate și mediului în care se cultivă.
Conform datelor FAO, în anul 2016, în România, suprafața ocupată cu căpșuni
era de 2.724 ha, cu o producție de 23.000 tone. Cele mai mari producții s-au înregistrat în județul Satu Mare, cu 12.362 tone, urmat de județul Argeș (1.776 t), Vâlcea
(1.252 t), Gorj (1.074) și Arad (1.053 t) (Institutul Național de Statistică).
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Localizarea fermei. Ferma familiei Codrea se află la 20 kilometri de Satu
Mare, în localitatea Drăgușeni.
Satu Mare, mai ales zona Halmeu, este foarte renumită pentru cultura căpșunului, iar în România este cunoscută drept „Țara Căpșunelor”. În această zonă,
căpșunul se cultivă dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Cea mai renumită
localitate pentru cultivarea acestei specii este Halmeu. Aici s-au adus și cultivat primele plante de căpșuni de către evrei, care pe atunci erau în număr mare în această
comună.
La început au fost suprafețe foarte mici, pentru consum propriu, apoi sesizându-se condițiile naturale prielnice pentru această plantă, plantațiile au început să
se extindă. În acea vreme, toate fructele erau culese pentru export și duse în Rusia.
Oamenii din Halmeu au o tradiție în cultivarea căpșunului de peste 70 de ani.
Satul Drăgușeni a luat naștere în anul 1924. Bazele acestui sat au fost puse de
circa 60 de familii maramureșene. Localitatea este situată pe drumul european E81
Satu Mare–Ciuperceni–Halmeu, drumul care duce la granița cu Ucraina. La început
localitatea s-a numit Simion Bărnuțiu, dar ulterior a primit numele de Drăgușeni,
în amintirea voievodului de Maramureș, Dragoș (ro.wikipedia.org).
Stadiul actual. Ferma Codrea este una din cele mai cunoscute ferme de
căpșuni din județul Satu Mare. Datorită dragostei pentru agricultură și pământ, familia Codrea, Victor și Felicia, a decis să investească în agricultură. Știau că această
ramura este foarte importantă pentru populație, un sector de care se îndepărtează
tot mai multă lume din România, dar aveau foarte mare încredere că peste ani vor
reuși să construiască ceva frumos. Totul a început cu 10 arii căpșuni, soiuri românești, autohtone, patru animale, purcei și văcuțe, și o suprafața mică de pământ,
moștenită de la bunici în anul 1995.
Victor și Felicia au văzut un potențial în cultura de căpșuni și, ajutându-i și
condițiile propice din această zonă, s-au hotărât să investească mai mult în această
cultură. A urmat o perioadă cu multe deplasări la ferme de căpșuni în Europa, pentru a vedea și a învăța noile tehnologii pentru această cultură.
În 2004, a fost înființată prima firmă, iar în 2007, firma a câștigat primul proiect de 245 de mii de euro din fonduri SAPARD (Programul Special de Pre-Adreare
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), bani care trebuiau investiți într-o seră de
căpșuni, performantă. În vara acelui an au fost aduse plante refrigerate din Italia,
care au fost plantate în câmp deschis, pe folie neagră, așa cum era în Italia. Plantele
au avut o productivitate foarte mare, până la 1,5 kg de fructe pe plantă. Plantele
refrigerate au fost plantate în iulie, iar în august au apărut primele fructe. Victor și
Felicia au fost printre primii producători care au adus în România noile tehnologii
de cultură a căpșunilor, plante, partea de mulcire (substratul de sub plante, cel mai
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des întâlnit fiind folia neagră), cât și irigarea prin picurare, care venea sub folie, iar
apa ajungea direct la rădăcina plantei. Din acel moment, ferma de căpșuni a început
să prindă viață, iar familia Codrea din Drăgușeni să fie cunoscută pentru producțiile mari de căpșuni și pentru calitatea fructelor. Totul părea să meargă spre bine,
plantele aduse din Italia s-au aclimatizat foarte bine, produceau cantități mari de
fructe frumoase, sănătoase și foarte gustoase, mai puțin sera, care se întindea pe o
suprafața de 3.000 mp, iar ceea ce era în proiect nu semăna deloc cu realitatea, era
doar un schelet. A urmat o perioada extrem de grea pentru familia Codrea, care se
rezuma doar la datorii, credite și probleme financiare. Victor și Felicia au realizat
că acei bani nu vor mai putea fi recuperați vreodată, și nici construcția nu o să fie
finalizată, dar nu s-au dat bătuți.
În 2009 a urmat un alt proiect finanțat de PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală), iar fondurile din acest proiect au fost îndreptate spre cultura de
căpșuni. În aceea perioadă, ferma Codrea deținea o suprafață de 8 ha de căpșuni,
cultivate cu soiuri productive aduse din Italia, plus sera de 30 de arii unde erau
plantate soiuri remontate, ceea ce permitea familiei Codrea să producă fructe pe
parcursul întregului an calendaristic. Datorită producției mari de fructe, până la
40 t/ha, familia Codrea a început să colaboreze cu supermarket-urile din România,
cofetării, gelaterii, cu firme care produceau gemuri și fresh-uri, iar piețele din Satu
Mare, Baia Mare și Cluj, erau pline cu căpșuni de la familia Codrea din Satu Mare.
Acest lucru nu a durat mai mult de un an, deoarece colaboratorii, majoritatea, nu
erau serioși, iar marfa era plătită la un preț mult mai mic, comparativ cu fructele
importante.
După această experiență, soții Codrea au hotărât să diminueze suprafața de
căpșuni și au început să investească mai mult în sectorul agricol și cel zootehnic. În
2013, fiica cea mare, Maria Codrea, a început să se implice tot mai mult în afacerea familiei, iar în 2014 a câștigat primul ei proiect de 300.000 euro finanțat prin
PNDR, cu care a reușit să reînnoiască utilajele agricole din fermă. Era studentă la
specializarea de Horticultură, facultatea de Horticultură din cadrul Universității de
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. A început să prindă drag
de fermă și de afacere și a hotărât să se implice tot mai mult. Cu toate că ferma se
extinde și pe alte domenii, familia Codrea nu a renunțat la pasiunea lor: căpșunii.
Implicare Mariei s-a văzut prin imagine pe care o aducea fermei, era tot timpul
informată cu privire la sectorul agricol, participa la conferințe și dezbateri, căuta
colaboratori pe domeniile ei de activitate și își dorea să aducă ferma la un alt nivel.
Acum este la doctorat, face cercetări pe cultura de căpșuni și vrea să scoată mai
mult în evidența cultura ecologică a acestei specii.
Datorită implicării, promovării făcute fructelor, calităţii acestor, seriozităţii cu
care erau tratați clienții, noilor tehnologii, au avut ocazia ca ferma lor să fie vizitată
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de miniștri, europarlamentari străini şi români, care au consider ferma de căpșuni
Codrea ca un exemplu de bună practică. Tot în anul 2014, au avut deosebita plăcere
să fie vizitați de reporterii de la emisiunea „România Te Iubesc”, care au stat două
zile la fermă pentru a filma și a lua interviu membrilor familiei despre diferențele
între plantele de căpșuni refrigerate aduse din străinătate și cele autohtone. Această emisiunea a ajutat familia Codrea să se promoveze și mai mult.
„Virusul’’ proiectelor, implicării și al dedicației asupra firmei, l-a moștenit de la
părinții ei, iar anul acesta și-a dorit să mai investească energie pentru a mai scrie
un proiect european, finanțat prin AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale), care presupune construcția unui complex zootehnic, modern, așa cum au
visat ea și sora ei de când erau mici. Acest proiect a fost selectat pentru finanțare,
de curând, în valoare de 2 milioane de euro, și urmează să înceapă la construcții în
vara anului 2019.
În prezent, chiar dacă a început să investească și în celelalte ramuri, familia
Codrea nu a renunțat la cultura de căpșuni și nici nu o să renunțe vreodată. Acum
dețin o suprafață de 3 ha de căpșuni certificați ecologic, cu soiurile Clery și Joly,
aduşi din Italia, care au o productivitate foarte bună, iar calitatea fructelor este una
superioară.
Pe lângă această dezvoltarea a afacerii, membrii familiei țin foarte mult și la
educație și mai ales la educație agricolă. Din acest motiv, de trei ani, la ferma lor vin
copii de la grădiniță, școală și chiar de la universitate, dar și familii, pe care îi învață
despre cultura căpșunilor, despre creșterea animalelor, despre proiecte europene
și ce presupune antreprenoriatul agricol. Ei sunt foarte încântați și pe parcursul
timpul petrecut la fermă ei au posibilitatea să recolteze singuri fructe, să vadă tot
procesul de funcționalitate a fermei, iar unii mai îndrăzneți chiar pun mână și participă la muncă alături de familia Codrea.
Membrii familiei sunt implicați toți în afacerea familiei, de la cel mai mare la
cel mai mic. Mezina familie, Codruța, care are doar 16 ani, este și ea foarte activă și
își dorește să continue studiile în direcția medicinei veterinare. Ei țin foarte mult
la tradiție și se promovează cu acest lucru, dar și cu produsele lor ecologice și de
calitate.
În următorul an, ferma Codrea își dorește să iasă pe piață cu o nouă imagine, cu
un logo care o să reprezinte familia, tradiția și dragostea pentru agricultură.

FINANȚAREA ȘI ASIGURAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
Finanțarea agriculturii
O relație pe termen lung între instituțiile bancare
și agricultură
Ana Maria Samuilă

Aceasta relaţie îşi are probabil începuturile în jurul anului 2000 î.Hr. în Asiria, India
şi Sumeria, când primele forme de împrumuturi au fost dezvoltate în armonie cu
nevoia de stocare, transportare şi comercializare a produselor agricole.
Cuvântul „credit” are originea în termenul latin „credo” (încredere), astfel o
relaţie de creditare îşi are bazele în încredere, convingere, bună-credinţă.
Ce a fost relevant la începuturi
Diseminarea informaţiei/accesul la informaţie
Importanţa securizării mâncării şi a educaţiei agricole este consemnata încă înainte
de Christos, din vremea Mesopotamiei (1800 B.C.). S-au găsit tăbliţe de lut care au
scopul explicării importantei irigării plantelor şi metode de eliminare a rozătoarelor din grâne. În Egipt s-au descoperit hieroglife care aveau scopul de a indica
metode de protejare a recoltei cât şi norme de securitate împotriva inundaţiilor
cauzate de Nil.
Structura creditării
În special înainte de secolul XX, finanţările erau gestionate de anumite familii înstărite. Primele însemnări istorice sunt cele ale familiei Egibi pe perioada 600-482
i.Hr. Care atesta ca aceştia acţiona ca şi creditori, păstrau depozite, finanţau comerţul, reglau datorii. Aceştia se ocupau inclusiv de creditarea unor tranzacţii viitoare.
La baza avutei familiei se aflau activităţile agricole şi achiziţia continuă de terenuri
agricole. Agricultura era în acel moment cea mai sigura şi evidenta forma de comerţ, iar produsele agricole, cele mai sigure şi lichide garanţii.
Starea de fapt
În prezent, agricultura a redevenit o preocupare globală mai degrabă din perspectiva securizării mâncării şi mai putin din perspectiva creşterii profitului; Într-un
mediu globalizat, ca toate industriile şi agricultura este afectata şi influenţată de
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tendinţe ce exced granitele geografice sau politice. Prețurile produselor agricole,
cum ar fi cereale, lapte, zahar, ulei etc, sunt stabilite şi influenţate de piețele internaționale. Securitatea alimentară devine un obiectiv strategic şi lumea se împarte
în piețele agricole performante, cei care au puterea de a influenta şi au şi potențialul
de a stimula un nou val de investiții și inovații şi pieţele agricole subdezvoltate a
căror baza o reprezintă fermierii care se lupta pentru supravieţuire. În acest context relaţia dintre agricultura şi banca este mai încercată ca niciodată şi o parte din
greşelile trecutului nu au fost iertate.
Astfel, accesul la finanţare poate departaja între cei care pot influenta inovaţia
şi progresul şi cei care se lupta pentru supravieţuire. Agricultura este perceputa ca
un domeniu cu randamente mici şi risc mare ceea ce în ochiul unui finanţist indica
plasarea de lichidităţi într-un loc riscant şi cu randamente mici. Astfel, băncile îşi
limitează sau chiar evita expunerile către sectorul agricol. Atunci când finanţează
o fac la un preţ ridicat, structurile sunt adesea foarte stricte şi prea puţin adaptate
specificului industriei. Globalizarea şi tehnologia transforma inclusiv agricultura
într-o industrie care are nevoie de capital şi/sau investiţii şi/sau creditare.
Perspectiva fermierului: gândire strategică
Fermierii îşi doresc să aibă acces la credit la momentul potrivit pentru a putea asigura randamentul visat. Pentru ca în cazul în are, finanţarea nu e acordată la timp,
fermierii risca să rămână captivi într-un cerc al randamentelor scăzute. Fără investiţii nu se pot obţine randamente şi profitabilitatea este afectata în mod negativ.
Pentru a schimba acesta reacţie în lanţ este nevoie de investiţii şi creditare. Ca să
poată finanţa, băncile au nevoie să analizeze viabilitatea investiţiei/banilor pe care
ii oferă împrumut şi să evalueze dacă investiţia poate genera profit sau nu. Asta
însemna ca orice creditare trebuie să adreseze următoarele aspecte generale de finanţare/investiţie:
• Afacerea/proiectul va genera profit adiţional suficient cât să poată acoperi
costurile suplimentare ce le implica o finanţare?
• Încasările generate de proiect vor putea acoperi suma creditului acordat conform graficului de rambursare?
• Fermierul are capacitatea de a gestiona riscurile aferente desfăşurării afacerii ce ar putea genera pierderi?
Înainte de orice discuţie cu o instituţie bancara orice fermier trebuie să considere următoarele decizii importante:
1. A împrumuta sau a nu împrumuta? Momentul este oportun? Contractarea
unui credit contra ciclului de producţie poate duce la ruinarea afacerii. De exemplu
dacă ne gândim la un business de procesare/comercializare a peştilor, a căror pescuire este clar reglementata atât din punct de vedere al cantităţii cât şi al perioadelor,
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care nu reuşeşte să acceseze finanţarea în perioada în care costul peştilor este jos, o
diferenţă de 1 luna poate duce la o creştere a preţului de achiziţie chiar şi de 30%.
2. Cum să mă împrumut? Care este structura optima?
3. De la cine să mă împrumut? De la o banca, de la un IGN, de la un fond de
investiţii etc?
4. Care este modul cel mai eficient şi corect de a folosi banii împrumutaţi?
5. Când şi cum se va putea rambursa/plăti creditul?
6. Care sunt riscurile afacerii mele şi cum le adresez? Uneori fermierii, în discuţia de creditare, sunt tentaţi să nu adreseze partea de riscuri pentru ca considera ca
le limitează accesul la creditare. În realitate, un finanţator are mai multa deschidere
dacă înţelege ca fermierul îşi cunoaşte bine riscurile şi ştie să le şi gestioneze.
Dacă la prima întrebare răspunsul este destul de intuitiv, mai ales pentru un
fermier care îşi înţelege afacerea, la întrebările 2-5 este vorba mai degrabă de de
modul de structurare a creditului, de modul în care banca îşi prezintă oferta. Ce se
înţelege prin structura de creditare?
În acest moment finanţarea agriculturii poate fi contracta sub diferite denumiri şi în diferite structuri, în funcţie de capacităţile şi reglementările fiecărei instituţii bancare.
Dar în principal se pot acomoda prin credit bancar următoarele nevoi (scopul
finanţării): achiziţia de proprietate agricola, achiziţie/modernizarea mijloacelor de
producţie şi capital de lucru/creditarea stocurilor.
Structurarea finanţării depinde în egala măsură şi de banca dar şi de fermier. Uneori băncile pot avea structuri limitate, deoarece nu au oameni pregătiţi să
înţeleagă industria sau nu au apetit de finanţare a sectorului. Atunci când exista
înţelegere şi apetit e posibil ca acomodarea unei structuri în mod optim să necesite
modificare de norme şi proceduri, lucru care nu este simplu şi nici rapid. La celalt
capăt, fermierul este uneori nevoit să accepte structuri care nu se potrivesc şi care
la un moment dat îi pot crea problem din lipsa de alternative; alteori, fiind impulsionat de obţinerea unui cost cât mai scăzut, fermierul, în mod deliberat accesează
cea mai ieftina oferta.
Atunci când este posibil este recomandabil ca structura să urmărească scopul
finanţării:
• finanţare pe termen scurt (cu maturitate până în 3 ani) pentru capital de
lucru/creditarea stocurilor
• finanţare pe termen mediu (cu maturitate de până în 7 ani) pentru producţii
care au costuri operaţionale pe un ciclu ce necesită mai mult de 12 luni şi retehnologizare (unde este aplicabil)
• termen lung (cu maturitate peste 10 ani) pentru activele care pot oferi randamente pe termen lung
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Oricât de simplist ar suna, acesta corelare nu este respectata, deoarece impulsul este de satisfacerea nevoii imediate pe principiul „ce e în mana nu e minciuna”
fără a conştientiza o posibila limitare în viitor. Cel mai des întâlnit exemplu este
finanţarea investiţiilor din capitalul de lucru ca o strategie pe termen lung şi optimizare de costuri de finanţare.
Pentru o afacere de succes este important să existe o strategie de dezvoltare
care să fie reflectata şi în structura finanţării şi nu structura finanţării să dicteze
strategia pe termen lung. Pentru companiile la început de drum, cel mai adesea finanţările pe termen scurt sunt cele mai uşor accesibile dar pe termen mediu şi lung
nu este recomandabil, în primul rand pentru ca epuizează/limitează numerarului
disponibil pentru acoperirea nevoilor operaţionale dar şi influenţează valoarea
companiei şi limitează posibilitatea de investiţii viitoare.
Alte aspecte relevante pentru structura creditării include, pe lângă maturitate,
graficul de rambursare şi pachetul de garanţii. Pentru plata creditului în mod ideal
ar trebui să fie cât mai aproape de momentul şi structura încasărilor. În general
acest aspect este acomodat de bănci mai cu uşurinţă. Astfel, rambursarea creditului depinde în principal de producţia şi marchetarea produselor agricole dar şi de
perfectarea corecta a garanţiilor. Mă refer aici în special la creditarea pe termen
scurt care au ca şi baza de garanţie stocurile şi/sau creanţele. În cazul creditelor pe
termen lung, închiderea creditului este bazata integral pe încasări iar valorificarea
garanţiilor reprezintă o ultima soluţie.
De aceea negocierea pachetului de garanţii este un subiect discutat, atât din
punct de vedere a tipului şi a calităţii garanţiilor dar şi a perfectării acestuia (semnarea contractelor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare)
Tipurile de garanţii cu care un fermier poate garanta un credit au anumite aspect specific industriei, care rezulta în mod automat în nişte condiţii de raportare
şi monitorizare mai stricta, astfel:
• animalele şi recoltele vor trebui raportate periodic către banca, cu confirmări
de către terţe parti şi cu corelarea valorilor garanţiei la preturile de pe burse; pentru
recolte o varianta care ar putea impulsiona creditarea ar fi certificatele de depozit,
dar acest tip de garanţie nu este disponibil în România în acest moment
• garanţii imobiliare, vehicule şi echipamente au o volatilitate mai mica; astfel
condiţiile de garantare sunt standardizate şi mai uşor de acomodat; singurul aspect
specific este ca uneori, în cazul echipamentelor sau utilajelor extreme de specializate, care nu ar putea fi revalorificate, nu pot fi acceptate ca şi garanţie, chiar dacă
acel utilaj este valoros
• teren agricol – partea legala de perfectare a acestui tip de garanţie e de obicei
îndelungată cu probleme legate de cadastru sau terenul lucrat nu poate fi achiziţionat sau este proprietatea altei persoane
• garanţie personală/fidejusiune
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Perspectiva băncii: o decizie în afara tiparelor
În oglinda cu raţionamentul fermierului, şi în cazul finanţatorului, exista 3 principii fundamentale cu care începe procesul de fundamentare a deciziei de a credita.
În engleza literatura de specialitate acestea sunt cunoscute ca cei 3” R” pentru analizarea viabilităţii unui credit:
– Randamentul Investiţiei/Creditului. În cazul unei ferme agricole, randamentul investitei şi abilitatea de generare de profit se calculează ţinând cont de
următoarele:
– Estimarea producţiei totale plecând de la planul existent (rezultate), incluzând propunerea de creştere ce ar trebui să rezulte ca urmare a creditării
– Estimarea evoluţiei preturilor pe principalele costuri şi preturi de vânzare a
producţiei
– Aplicarea unui randament adecvat pentru mărimea businessului pentru estimarea producţiei totale
– Estimarea cheltuielilor şi încasărilor
Capacitatea de rambursare/plata, adică capacitatea fermierului de plata integrala a sumei împrumutate, conform unui grafic agreat, şi acoperirea integrala a costului de finanţare (dobânda şi comisioane). Uneori o investiţie are capacitate limita
de generare de profit, insuficient pentru a deservi ambele sume (rambursarea şi
costurile) şi în acest caz investiţie va deveni „nebancabilă”. Rambursare nu este legata strict doar de abilitatea de generare de profit, dar şi se alti indicatori financiari
(structura cheltuielilor, alte datorii existente, taxe şi impozite etc) cât şi de anumiţi
factori calitativi (capacităţi manageriale, nivelul de educaţie etc)
Gândirea de mai aplica diferit în cazul finanţării de înfiinţare a recoltelor sau
a finanţării de stocuri care au o valoare de piaţă observabila (preturile sunt listate
pe burse de mărfuri) şi o capacitate de lichidare rapida. În aceste doua tipuri de
creditare structură este importanta în aşa fel încât împrumutul să aibă un caracter
automat de rambursare (engl. „self liquidating”), iar sursa principala de rambursare
o reprezintă valorificarea stocurilor/recoltelor.
Capacitatea de rambursare a unui credit ar putea fi afectata în mod negativ de
următoarele situaţii:
• Dimensiunea foarte mica a fermei
• Cultivarea unei singure culturi într-o singura zona
• Randamente sub nivelul mediu
• Cheltuieli mari/disproporţionate ale întregii familii care trăieşte din exploatarea fermei
• Finanţarea incorecta: utilizarea de credit pe termen scurt/credit pe stocuri
pentru investiţii
• Utilizarea unor practici şi a unei tehnologii învechite
• Lipsa fondurilor proprii
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Aplicarea următoarelor principii ar putea ajuta în asigurarea randamentelor
optime cât şi a unor profituri suficiente pentru accesarea unei finanţări:
– Sporirea veniturilor prin corecta gestionare a operaţiunilor şi controlul cheltuielilor
– Concentrarea pe investiţiile care generează scădere de cheltuieli şi sporirea
randamentelor
– Finanţarea corecta a afacerii/evitarea dezechilibrelor în structura de finanţare
– Graficele de rambursare trebuie concepute în mod corect şi urmărite în implementare
– Creşterea capitalurilor proprii prin economisire
– Diversificarea tipurilor de recolte pentru diminuarea riscului de a pierde întrega producţie
– Îmbunătăţirea/dezvoltarea capacităţilor manageriale
– Optimizarea canalelor de vânzare pentru o remunerare corecta a produselor
agricole
– Adoptarea unor norme minime de gestionarea riscurilor cum ar fi încheierea
de poliţe de asigurare pt diferite riscuri
Abilitatea împrumutatului de a gestiona riscurile reprezintă capacitatea fermierului de a rezista (în ideea de continuarea afacerii) în cazul în care apar variabile
în structura venitului (care deriva din producţie) şi afacerea înregistrează pierderi
financiare. Riscurile la care mă refer sunt cele care ţin de factori ce exced abilităţile
manageriale ale fermierului: inundaţii, seceta, fluctuaţii ale preturilor etc
Finanţatorii sectorului agricol îşi dezvolta modele bazate pe statistici care ţin
cont de rezultate obţinute pe o perioada extinsa de timp la nivel de industrie şi
pe fenomenul ciclic; de asemenea se fac comparaţii cu fermieri care îşi desfăşoară
activitatea în condiţii similare. Pornind de la un estimat al potenţialului calculat se
pot observa diferenţe între diferitele tipuri de afaceri/regiuni din care rezulta un
coeficient de risc, adică un procent al unei posibile pierderi financiare.
Concluzii
La nivel global accesul la finanţare rămâne limitat influenţând accesul la tehnologie
şi indirect calitatea şi preţul hranei. Tehnologia în agricultura este legata de asigurare biodiversităţii şi rata de adopţie a inovaţiei. În egala măsură, dezvoltarea unui
sistem financiar funcţional şi interesat de a susţine agricultura este benefic pentru
fermieri dar indirect este benefic şi pentru dezvoltarea tarii lor.
La polul opus, lipsa finanţării limitează dezvoltarea sectorului şi menţine agricultura la un nivel de subzistenţă.
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În concluzie, ce este important de punctat este ca pentru ca sistemul financiar
să crească finanţarea către agricultura, este necesar ca restul instituţiilor implicate
să dezvolte politici coerente şi să sprijine în administrarea corecta şi de calitate a
masurilor (ex. Limitarea corupţiei, eliminarea birocraţiei, dezvoltarea de politici pe
termen lung, etc).
Creşterea agriculturii ar putea sprijini în mod real creşterea randamentului României adresând cu prioritate următoarele efecte: capitalizarea şi tehnologizarea
fermelor, educaţia fermierilor, consolidarea exploataţiilor agricole. Randamente
ridicate ar genera şi exporturi mai mari şi ar putea plasa România printre cei mai
importanţi jucători. Dezvoltarea infrastructurii ar potenta acest fenomen punând
România pe harta jucătorilor relevanţi în lume.

Despre posibilitatea unei repartizări mai echilibrate
a sprijinului pentru veniturile agricultorilor din România
Lucian Luca

Problema repartizării mai echilibrate a plăților directe pentru fermierii din UE nu
trebuie confundată cu aceea a „convergenței interne” a plăților directe și nici înlocuită cu aceea a „convergenței externe” a acestora.
Din punct de vedere al „convergenței interne”, România - ca și celelalte noi state membre care au optat pentru Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) - are o
situație definitiv rezolvată potrivit criteriului de comparație (plata pentru hectarul
eligibil), spre deosebire de anumite vechi state membre unde acestă problemă încă
își așteaptă rezolvarea completă.
În ce privește „convergența externă”, acesta este un proces de durată care a
fost acceptat ca legitim în cursul ultimei reforme a Politicii Agricole Comune (PAC)
și vine în completarea creșterii treptate a nivelului plăților directe negociate la momentul aderării, dar care nu poate fi accelerat, în contextul în care există presiuni
importante legate de bugetul UE.
20% din fermieri primesc 80% din plăţi
După reforma PAC din 2013, care a acordat statelor membre o flexibilitate nemaiîntâlnită până atunci în calibrarea intrumentelor aferente Pilonului 1 al PAC,
decidenții naționali au avut de făcut anumite opțiuni care defineau modalitatea
de sprijinire a fermierilor și implicit obiectivele acestui sprijin. S-au luat decizii în
legătură cu schemele de acordare a plăților directe începând cu 2015, respectiv:
cerințele minime pentru acordarea plăților directe; reducerea plăților și plafonarea;
flexibilitatea între piloni; schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); ajutorul național tranzitoriu; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu (înverzirea); plăţile pentru zonele cu constrângeri naturale; sprijinul
cuplat facultativ.
Problema unui sprijin echitabil pentru veniturile agricultorilor s-a pus în legătură cu obiectivul inițial al PAC de asigurare a unor venituri din agricultură comparabile cu cele din alte sectoare. De altfel, Comunicarea privind viitorul alimentației
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și al agriculturii face trimitere explicită (figura 6 din Comunicare, preluată aici) la
această interpretare. Implicit, sunt puse în evidență și diferențele dintre veniturile
fermierilor din diferitele țări (un aspect care are legătură cu „convergența externă”,
dar care este amplificat și de nivelul productivității muncii în agricultură în fiecare
țară), dar mai ales diferențele dintre salariile medii pe ansamblul economiei fiecărui
stat membru (pentru că e puțin probabil să se ajungă în multe state la situația din
Cehia și Estonia, în care sprijinul finanțat prin PAC să conducă la venituri ale fermierilor mai mari decât salariile medii la nivel național).

Figura 6 din Comunicarea privind viitorul alimentației și al agriculturii
Sursa: Comisia Europeană - Comunicarea privind viitorul alimentației și al agriculturii (29.11.2017)

La acestea se adaugă și încercările repetate (la fiecare reformă, începând din
1992) ale Comisiei de a corecta polarizarea plăților directe (redusă adesea la constatarea că 20% din fermieri primesc 80% din plăți), prin măsuri de reducere procentuală a plăților directe, pe categorii de ferme. Succesul limitat al acestor propuneri, ca rezultat al compromisului la care s-a ajuns prin negocieri la nivel politic, s-a
concretizat inițial prin introducerea „modulării”, iar la ultima reformă (Cioloș) prin
obligativitatea unei reduceri liniare de 5% din plățile de bază (SAPS, în cazul României) pentru toți beneficiarii care primesc mai mult de 150000 euro (așa numita
degresivitate). Plafonarea sumelor de peste 300000 euro era opțională. Alternativ,
se putea introduce o plată redistributivă (pentru care trebuia alocat cel puțin 5%
din plafonul național pentru toate plățile directe), prin care se acorda o plată suplimentară primelor 30 ha (sau celor aflate sub media națională a exploatației).
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România a ales acestă din urmă schemă, alături de Franța, Germania, Croația,
Lituania și regiunea flamandă a Belgiei. Din tabelul centralizator al opțiunilor statelor membre se vede că cele mai multe țări au optat pentru varianta minimală a reducerii plăților de bază, anume cu 5% a sumelor care depășesc 150000 euro. În cele
mai multe cazuri, înainte de aplicarea reducerii erau deduse salariile și contribuțiile
aferente acestora, așa cum permitea regulamentul european.
Dar și plafonarea propriu-zisă (adică reducerea cu 100% de la un anumit nivel
a fost adoptată de 10 state membre (unele nu pe întreg teritoriul). Este de reținut
că unele state au aplicat plafonarea încă de la suma de 150000 euro. Totuși, pentru
anul 2015 ponderile sumelor totale obținute din reducerile procentuale și din plafonare erau în cele mai multe state nesemnificative (sub 0,5%), în doar patru în jur
de 1% și doar în Ungaria (care a aplicat plafonarea de la 176000 euro) ponderea era
de 6,6% din SAPS.
Opțiunile statelor membre UE privind implementarea plăților directe începând cu 2015
Reducerea plăților
Plata redistributivă
Statul membru
Nivel reducere Prag aplicare Procent alocare Prag aplicare Nivel supliment
Austria
100%
150000 €
Belgia (Valonia)
100%
150000 €
Belgia (Flandra)
17%
30 ha
...
5%
150000 €
Bulgaria
7%
...
76 €/ha
100%
300000 €
Croația
10%
20 ha
34 €/ha
Cipru
5%
150000 €
Cehia
5%
150000 €
Danemarca
5%
150000 €
Estonia
5%
150000 €
Finlanda
5%
150000 €
5% (2015)
26 €/ha
52 ha
Franța
103 €/ha
20% (2018)
Germania
16 ha
30 €/ha
Grecia
100%
150000 €
5%
150000 €
Ungaria
100%
176000 €
Irlanda
100%
150000 €
50%
150000 €
Italia
100%
500000 €
Letonia
5%
150000 €
Lituania
15%
30 ha
50 €/ha
Luxemburg
5%
150000 €
Malta
5%
150000 €
Olanda
5%
150000 €
Polonia
100%
150000 €
8,3%
30 ha
41 €/ha
Portugalia
5%
150000 €
5 ha
5 €/ha
România
5%
30 ha
45 €/ha
Slovacia
5%
150000 €
Slovenia
5%
150000 €
5%
150000 €
Spania
100%
300000 €
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Reducerea plăților
Plata redistributivă
Nivel reducere Prag aplicare Procent alocare Prag aplicare Nivel supliment
Suedia
5%
150000 €
UK (Anglia)
5%
150000 €
UK (Irlanda Nord) 100%
150000 €
150000 €
15%
200000 €
30%
...
54 ha
...
UK (Țara Galillor)
250000 €
55%
300000 €
100%
5%
150000 €
UK (Scoția)
100%
500000 €
Sursa: Mapping and analysis of the implementation of the CAP, DG Agri, 2016
Statul membru

Tabelul scoate în evidență diferențele de abordare ale diferitelor state, generate
de realitatea structurilor agricole existente în fiecare caz, dar și de contextul social
și politic specific fiecărei țări.
Opțiunea României de la acel moment a putut fi interpretată ca rezultat al
lobby-ului marilor fermieri, mai ales că procesul de consultare publică a fost unul
deficitar. Anumite calcule din 2011 estimau numărul fermelor afectate de reducerea și plafonarea plăților la 157 (din care 34 de plafonare). Totuși, este posibil ca
opțiunea pentru schema redistributivă, cu tot cu dezavantajarea micilor exploatații
de până la 5 ha, să fi fost o opțiune potrivită pentru structura agricolă a României.
O analiză detaliată a efectelor acestei scheme ar putea să ghideze opțiunea pentru
o nouă combinație de măsuri de echilibrare a repartiției sprijinului pentru venit.
Acestea ar putea fi coroborate cu investigarea comparativă a felului în care
Franța a gândit schema redistributivă ca una progresivă (pornind de la 5% din plafon în 2015 și urmând să ajungă la 30% în 2018, chiar dacă din 2017 a fost limitat
la 10%), dar și a celui în care Polonia a combinat plafonarea strictă (la 150000 mii
euro) cu o redistribuire mai importantă decât în România, chiar dacă și acolo au
fost excluse de la redistribuire fermele mici (dar cele sub 3 ha).
Pentru fermieri plățile directe reprezintă probabil cel mai util instrument al
PAC și cel mai concret sprijin acordat de o politică europeană. Dacă fondurile pentru dezvoltarea rurală sunt accesate printr-o competiție de proiecte, plățile pe suprafață ajung la toți cei înregistrați la Agenţia pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). În 2016 numărul beneficiarilor era de aproximativ 850 de mii. Deși e
unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, acesta reprezintă doar un sfert
din numărul celor 3,4 milioane de exploatații agricole care existau în România în
2016 (conforn Anchetei structurale în agricultura, realizată de Institutul Național de
Statistică). Astfel, în jur de 2,5 milioane de exploatații foarte mici, cu mai puțin de
2 ha de teren agricol rămân în afara influenței PAC. Acesta este rezultatul opțiunii
făcute la momentul aderării de a exclude exploatațiile cu mai puțin de 1 ha, suprafața luată în calcul fiind formată din parcele de cel puțin 0,3 ha. Decizia se pare că a
fost una rațională, care a ținut cont de capacitatea administrativă a APIA.
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Ulterior acestei decizii, este de menționat tendința de reducere a numărului de
beneficiari ai plăților directe, atât ca urmare a unui proces natural de ieșire din activitate a persoanelor în vârstă (stimulat până în 2010 de programul guvernamental Renta viageră), cât și ca urmare a discriminării fermelor sub 5 ha prin pragurile diferite ale
schemei de redistribuire implementată din 2015. Astfel, de la 1,23 milioane de beneficiari în 2007 s-a ajuns la 1,09 milioane în 2010, iar de la 1,03 milioane de beneficiari
în 2013 la 0,84 milioane în 2016. Desigur, cele mai mari reduceri s-au înregistrat la
categoria fermelro sub 5 ha, pentru acre a scăzut și suprafașa agricolă cumulată, cu
aproape un milion de hectare în cei zece ani de la aderare (graficul cu suprafețele).
Evoluția suprafeței agricole pentru care se acorda plăți directe, pe clase de exploatații

Sursa: Date APIA prelucrate de autor

În ce privește structura exploatațiilor din România care beneficiază de plăți
directe, distribuția acestora după sumele primite este vizibil diferită comparativ cu
două repere frecvent utilizate de specialiști, Franța și Polonia. Dacă mijlocul distribuției seamănă cu cel din Franța, în amândouă țările grupele cu sume între 10
mii și 100 mii euro fiind cele care primesc cei mai mulți bani, în România ele cumulează 33,5% din sprijin (care ajunge la 2,5% din beneficiari), pe când în Franța
aceleași grupe cumulează 87,2% din sprijin (care ajunge la 59,5% din beneficiari).
Polonia, cu o structură a fermelor mai apropiată de România, dar fără polarizarea
specifică structurii românești, are grupele cele mai importante între 2 mii și 20 mii
euro, care primesc cumulat 60,6% din sprijiin (pentru 29,4% din beneficiari). Astfel, merită pusă întrebarea dacă România a ales cele mai bune mijloace de a sprijini
fermele familiale comerciale.
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Trei modele de distribuție a plăților directe către fermieri: România, Franța și Polonia
Sursa: DG Agri, Statistical Factsheet 2017 (France, Poland, Romania); plățile directe pentru 2016

Despre plafonarea plăților în cazul României
Revenind la eventualitatea plafonării în cazul României, ar merita menționat faptul
că dacă în 2010 existau 4 beneficiari ai plăților SAPS cu sume de peste 1 milion euro
și 14 beneficiari cu sume între 500 mii și 1 milion euro, în 2015 numărul acestora se
ridicase la 18, respectiv 51 (sumele din 2015 includ și plățile pentru înverzire, care
nu sunt supuse plafonării conform actualului regulament). De aceea, ar fi necesară
o interpretare care să integreze decizia de plafonare în ansamblul măsurilor de corecție din mediul social și politic românesc pentru că subvențiile agricole acordate
din fonduri europene sunt tot bani publici, iar sumele economisite din plafonarea sprijinului european ar fi folosite tot în România, pentru alte măsuri necesare
agriculturii, după cum vor fi ele definite prin Planul strategic pentru PAC, propus de
Comunicarea Comisiei.
Astăzi, când se negociază propunerea de regulament privitoare la acordarea
plăților directe pentru perioada 2021-2027, propunere care prevede reducerea graduală a plăților (de la 60 mii euro cu cel puțin 25%, de la 70 mii euro cu 50% și de
la 90 mii euro cu 75%), dar și plafonarea obligatorie de la 100 mii euro, România
consideră (prin vocea ministrului agriculturii) că plafonarea nu poate fi acceptată,
deoarece fermele mari sunt cele care asigură securitatea alimentară și contribuie
esențial la economia țării. Cu alte cuvinte, România și-ar fi găsit calea dezvoltării
prin sprijinirea fermelor foarte mari. O analiză nepărtinitoare ar trebui însă să țină
seama de faptul că actualul model de distribuire a plăților directe a condus la preferința fermierilor români pentru cultura mare și în special pentru cereale (la care și
gradul de autoaprovizionare a fost unul impresionant, de 149% în 2015), în dauna
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unor alte subsectoare la fel de importante: de exemplu, pentru tomate gradul de
autoaprovizionare a fost în 2015 de 74%, iar pentru carnea de porc de 70%. Deși
actualul guvern a luat unele măsuri din categoria ajutorului de stat, prin care să corecteze aceste neajunsuri (programe de susținere a produselor deficitare: tomate în
extrasezon, porci din rase tradiționale), poate că și măsurile de echilibrarea a sprijinului pentru fermieri ar putea contribui la corectarea dezechilibrelor structurale
ale producției agricole românești.

Perspective privind finanțarea sectorului agricol
din România
Mirela Iovu

Chiar în contextul unor ani exceptionali pentru agricultura României, precum
2018, nu putini specialisti atrag atentia asupra potentialului de îmbunătăţire a
acestui sector economic, semnaland exportul semnificativ de materie prima
şi importul ulterior de bunuri procesate. De altfel, cifrele furnizate de Comisia Europeana indica unele diferente de productivitate între agricultura românească şi cea europeană. Astfel, deşi aproximativ o treime din toate fermele din
Uniunea Europeana sunt în România (3,9 milioane ferme) şi ponderea agriculturii în economia României este una din cele mai mari la nivelul Uniunii Europene,
productivitatea agricola a României este la 30% faţă de cea la nivelul Uniunii. Mai
mult, se semnaleaza gradul mare de polarizare între producatorii agricoli din ţara
noastra (fermele mari şi mijlocii reprezinta 7%, dar detin 70% din suprafata agricola, iar peste 93% din ferme detin mai putin 5ha şi detin în total restul de 30% din
suprafata agricola). Acum, în 2018, terenurile agricole ale României pot reprezenta
o resursă esenţială pentru prosperitate.
Prin urmare, cum sustinem cresterea productivitatii agriculturii româneşti şi ce rol are finanţarea (în special bancara) în acest proces? Opiniile
legate de perspectivele de finanţare a sectorului agricol din România se afla la interferenta a cel putin patru factori:
a) Perspectiva analistilor economici;
b) Profilul de risc specific afacerii;
c) Implicarea Statului;
d) Politica Agricola Comuna.
1. Perspectiva analiștilor economici
Deşi agricultura, alături de silvicultura şi piscicultura, a avut o contributie la formarea PIB în 2017 de 4,4% şi a inregistrat o crestere semnificativa a volumului de
activitate, respectiv 18,3%, analistii sunt destul de retinuti şi considera ca pe
termen lung, sectorul agricol din România va fi un sector riscant, facand
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investiţiile şi finanţările dificil de atras. Într-un studiu sectorial, COFACE pozitioneaza agricultura în randul sectoarelor cele mai vulnerabile din România.

2. Profilul de risc specific afacerii
Profilul de risc şi cultura financiara scazuta a clientilor din sectorul agricol necesita o cunoastere personalizata şi o monitorizare permanenta din partea
finanţatorilor. Orice solicitare, demers din partea unui finanţator, de ex. trebuie
explicat într-un mod simplu, inteligibil. Astfel:
• în multe cazuri, viata societatii este amestecata cu viata personala a
asociatilor acesteia (în agricultura, de exemplu, intalnim destul de frecvent afaceri în care la nivelul societatii sunt pastrate activităţile de servicii agricole, în timp
ce ferma de animale, ce genereaza în general cash consistent, apare în proprietatea
asociatilor persoane fizice, terenul fermei apartine administratorului / persoana
fizica, iar ferma functioneaza pe acel teren);
• faramitarea proprietatilor de terenuri agricole, terenurile cu multe
probleme juridice sau de inregistrare la cadastru, cât şi lipsa unei dorinte ferme din
partea proprietarilor de a vinde determina un grad de utilizare scazut al creditelor destinate achiziţiei de terenuri agricole;
• majoritatea agricultorilor sunt dependenti de marii distribuitori / integratori, atât pe linie de input-uri (seminte, ingrasaminte, servicii,...) dar şi în
ceea ce priveste desfacerea produselor. Asociatiile de mici agricultori nu par
eficiente, pentru ca ele nu sunt organizate pe lantul valoric şi pe o divizare a responsabilitatilor. Aceste vulnerabilitati scad foarte mult rentabilitatea;
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Evoluţia suprafeţelor agricole utilizate în exploataţiile agricole fără personalitate
juridică, în România, în perioada 2002-2010

• cultura cash-ului persista la toate nivelurile: plata furnizorilor, plata salariilor, incasari,... Mai mult decat atât, majoritatea au dificultati în a face planificari
pe linie de eliberare / efectuare plati cu numerar;
• persoanele din mediul rural, chiar şi multe dintre cele care desfasoara o afacere prin intermediul unei societati, au comportamente specifice:
o efectueaza putine operatiuni bancare;
o se deplaseaza în general o data pe luna la cea mai apropiata unitate bancara, elibereaza toate sumele primite în numerar şi dupa aceea efectueaza în cash
platile pentru toate nevoile pe care le au;
• unii clienti inteleg destul de greu faptul ca gestiunea cash-ului este o activitate pe cale de disparitie în domeniul bancar şi doresc comisioane mai
ieftine pentru un astfel de serviciu.
3. Implicarea Statului în susținerea agriculturii
În momentul de faţă, exista în România un cadru legislativ ce permite garantarea în proportie de 80% a creditelor pentru fermieri, inclusiv pentru dezvoltarea
afacerilor în domeniul productiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii:
a) pentru achiziţia de terenuri cu destinatie agricola;
b) pentru finanţarea productiei agricole, finanţarea productiei piscicole şi a
investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 şi Programul Operational pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020;
c) beneficiarilor PNDR 2014 - 2020, respectiv POPAM 2014 - 2020, pentru
finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste programe.
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Creditele garantate trebuie să aiba o valoare maxim 3 mil. EUR, cu o dobanda
maxima la nivelul ROBOR/EURIBOR 6 luni plus o marja de 2 puncte procentuale.
Anumite criterii de acordare a subventiilor precum numarul de angajati raportat la suprafata agricola exploatata ar putea avantaja fermele mici. Ar fi insa
dezavantajate fermele mari, mecanizate, a caror productivitate se exprima printr-un numar redus de angajati raportat la suprafata exploatata. O valoare mai mica
a subventiilor va reduce profitabilitatea şi lichiditatea acestor companii, principalii
clienti pentru creditele acordate de banci.
Este necesara insa o îmbunătăţire a cadrului legislativ de consolidare a
activităţii agricultorilor în cooperative / asociatii de producatori agricoli.
O participare a Statului la acest demers ar permite:
a. o mai buna integrare a lantului valoric din industria agroalimentara;
b. o concentrare / consolidare a capitalului autohton;
c. o identificare, analiza şi monitorizare mai judicioasa a riscurilor pentru
banci.
4. Politica Agricolă Comună
4.1 Situaţia actuală
Noua Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene intrata în vigoare
în anul 2015 îşi doreste să sustina toate filierele agricole şi pune accentul mai mult
pe contributia la ameliorarea mediului inconjurator, cresterea animalelor
şi crearea de locuri de munca.
În cadrul PAC au fost stabilite doua directii majore respectiv de suport al
agricultorilor şi de sustinere a proiectelor de investiţii în domeniul agricol. Astfel,
au fost stabiliti cei 2 piloni: Pilonul I prin care se aloca sumele necesare pentru sustinerea agricultorilor sub forma de subventii (la hectar, pe cap animal,
etc) şi Pilonul II prin care se aloca fonduri pentru cofinanţarea proiectelor
investiţionale (contributia UE în cadrul proiectelor cu componenta de fonduri
europene).
Provocările majore intampinate de fermierii din UE sunt următoarele:
– Modificarile climatice cu impact negativ asupra productiei (20% din
ferme pierd anual cel putin 30% productie din cauza fenomenelor meteorologice)
– Profitabilitate scazuta la nivelul ramurii economice ca urmare a unui
cumul de factori:
• Dimensiunea redusa a fermelor;
• Standardele de calitate ridicate impuse legislativ de UE;
• Costuri ridicate a factorilor de productie.
În perioada 2014 – 2020, PAC a vizat doua directii, respectiv: diminuarea
efectelor negative mai sus mentionate şi îmbunătăţirea competitivitatii sectoriale.
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4.2 Perspective generale la nivel european după 2020. Impact asupra
agricultorilor români
Politica Agricola Comuna post 2020 (PAC post 2020) îşi va mentine obiectivele de
sustinere a mediului rural şi de crestere a competitivitatii, fiind totodata corelata cu obiectivele asumate la nivel European în ceea ce priveste protectia mediului
inconjurator şi energia verde:
– Incurajarea cresterii sustenabile prin investiţii cu scopul îmbunătăţirii calitative a fortei de munca din domeniu;
– Incurajarea bio-economiei şi economiei circulare;
– Transferul inovatiilor tehnologice de la nivelul de conceptie (din laborator)
în cadrul fermelor;
– Integrarea fermierilor în economia digitala.
Un rol important il va avea şi incurajarea fermierilor de a participa la reducerea emisiilor de carbon cu până la 40% până în anul 2030 (tinta asumata
prin Acordul de la Paris).
Totodata, în urma consultarilor publice a fost determinat un nou model functional al PAC ce se propune a fi aplicat în urmatoarea perioada, în scopul reducerii
birocratiei şi a eliminarii disfunctionalitatilor existente.
În acest moment, prin PAC sunt prezentate detaliat reglementarile şi politicile
sectoriale necesare a fi aplicate de fiecare membru al UE, până la nivel de unitate
primara (ferma). În urmatoarea perioada se propune schitarea unui cadru de baza
la nivel european urmand ca legislatia naţională în domeniu la nivelul fiecarui stat
să completeze acest cadru, astfel incat fiecare membru UE să-şi poata indeplini
obligatiile asumate, tinand cont de condiţionalităţile legislative şi teritoriale proprii.
Nivelul subventiilor acordate prin Pilonul I va putea fi reglementat tinand
cont de condiţionalităţile locale, respectiv atât nivelul sumelor alocate cât şi
valoarea efectiva a acestora / ferma, pot fi stabilite de către fiecare stat în functie de
strategia acestuia într-un anumit domeniu. De exemplu, în situatia în care un stat
doreste să incurajeze agricultura ecologica, poate acorda suventii mai mari pentru
acest tip de cultura, sau poate acorda subventii mai mari proprietarilor de terenuri
unde traiesc specii de animale amenintate în cazul în care îşi doreste conservarea
biodiversitatii locale. În acelasi timp, membrii PAC (statele membre UE) vor avea
o mai mare libertate decizionala în ceea ce priveste masurile de monitorizare,
control şi formele de penalizare aplicabile pentru fermele ce nu respecta prevederile PAC. Platile prin Pilonul I se doresc a fi optimizate pentru o mai buna distributie a subventiilor către destinatari.
Astfel, în vederea eliminarii discrepantelor actuale (20% din fermieri primesc 80% din subventii) sunt explorate noi condiţionalităţi privind acordarea acestor subventii, din care mentionam:
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– Limitarea platilor la nivel de ferme tinand cont şi de numarul de angajati;
– Stabilirea unor subventii regresive în functie de capacitatea fermelor;
– Stabilirea unor tinte prioritare al subventiilor acordate, în primul plan urmand să fie cei ce sunt fermieri activi care se sustin din agricultura neavând
alte surse de venit.
Ariile mai putin explorate (bio agricultura, ecoturism, energie verde) vor fi
sustinute prin investiţii directe în aceste zone prin Pilonul II.
PAC post 2020 se va concentra şi asupra asigurarii unui sistem de sustinere
a finanţării la un nivel adecvat, în acest sens fiind explorate noi instrumente
financiare inovative cu suportul Bancii Europene de Investiţii (un astfel de
exemplu pentru România, este selectia de intermediari financiari pentru Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, din PNDR).
Pentru indeplinirea obligatiilor de mediu asumate la nivel European, noul model al PAC va permite Statelor Membre să asigure sustinerea fermierilor proprii
în condiţii particularizate tinand cont de condiţionalităţile proprii printr-un mix
de masuri sustinute atât prin sumele alocate prin Pilonul I cât şi în complementaritate prin sumele acordate prin Pilonul II. Un exemplu concret ce
functioneaza şi astazi pentru complementaritatea sumelor acordate prin Pilonul I
şi II o reprezinta pomicultura în regim ecologic. Astfel, plantatiile de pomi fructiferi în regim ecologic primesc prin Pilonul I subventii mai mari decat plantatiile în
regim normal şi totodata pe anumite submasuri promovate prin Pilonul II primesc
un procent mai ridicat din grant raportat la valoarea totala a investiţiei propuse,
fiind bonificata cresterea acestora în regim ecologic.
Un element important de reducere a riscurilor sistemice la nivelul agriculturii
europene il constituie afluxul de tineri fermieri pentru intinerirea comunitatii agricole. În acest sens, se vor acorda fonduri pentru atragerea de tineri fermieri,
fonduri ce vor fi alocate personalizat de statele membre în functie de propriile condiţionalităţi.
Pentru a putea raspunde cererii în crestere la nivelul UE de produse organice
precum şi pentru coordonarea cu alte politici europene în vederea combaterii problemelor de sanatate cum ar fi obezitatea, în cadrul PAC post 2020 vor fi trasate masuri specifice ce să asigure suportul agriculturii organice. Totodata,
vor fi sustinute scheme de constientizare a necesitatii unei alimentatii sanatoase
în randul tinerilor, un bun exemplu fiind schemele de subventionare a legumelor,
fructelor şi produselor lactate în cadrul scolilor din cadrul UE.
În vederea sustinerii politicilor europene cu privire la migratie, vor fi dezvoltate în cadrul PAC scheme de instruire a emigrantilor în domeniul agricol.
În acelasi timp, sunt explorate potentiale scheme de integrare a acestora în mediul
rural din cadrul UE.
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Dezvoltarea şi retehnologozarea agriculturii rămâne un domeniu de interes, sustinut atât prin unele programe şi initiative guvernamentale, cât şi prin
fondurile europene alocate pe aceasta zona.
4.3 Sume alocate agriculturii româneşti
Perioada 2007-2020
• Pilonul I – 16,8 mld EURO
• Pilonul II – 18 mld EURO
• Total – 34,8 mld EURO
Dupa 2020:
Şi în continuare, prin noua Politica Agricola Comuna, România va beneficia
de sume importante. Astfel, în luna iunie 2018 Comisia Europeana a inaintat spre
analiza tarilor membre o prima propunere de buget pentru Perioada de programare
2021-2027. Bugetul PAC propus de CE este de 365 miliarde Euro pentru cele 27
state membre, din care pentru România 20 miliarde Euro, structurate astfel:
– din FEGA (pentru plati directe): 13,3 miliarde Euro
– din FEADR (pentru dezvoltare rurala) 6,7 miliarde Euro.
Faţă de actuala perioada de programare 2014-2020, alocarea pentru România
este mai mare cu aproximativ 0,6 miliarde Euro, respectiv:
– alocarea pentru plati sub forma de subventii va creste cu aprox. 18% (de
la 11,3 miliarde Euro în prezent la 13,3 miliarde Euro propus). Va exista deci un
interes crescut pentru acordarea creditelor APIA;
– sumele alocate pentru proiecte investiţionale vor scadea cu 17% (de la
8,1 miliarde Euro în prezent la 6,7 miliarde Euro propus).
Din cele prezentate rezulta ca în Perioada de programare 2021-2027 exista
în continuare oportunitati de implicare a industriei financiar-bancare în
finanţarea proiectelor de accesare fonduri europene din domeniul agriculturii, alocarile totale propuse fiind mai mari decat cele aferente Perioadei de
Programare 2014-2020. Şi în noua perioada de programare se va acorda atentie
dezvoltarii de instrumente financiare, în care bancile pot deveni intermediari
financiari.
În loc de concluzie
Agricultura a fost și este unul dintre pilonii de bază ai dezvoltării României, beneficiind de o climă favorabilă, dar și de terenuri propice diferitelor culturi agricole.
Avem aproape 15 milioane de hectare de teren arabil și pășuni, dar agricultura este
cel mai vulnerabil domeniu al României.
În România, din cauza fragmentarii foarte mari a terenurilor, peste 50% din
subventiile europene ajung la fermele mijlocii şi mari (ce au în exploatare
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peste 100 ha de teren) şi care reprezinta aproximativ 1% din totalul fermelor din
România. Din pacate, caracteristicile principale ale agriculturii româneşti au rămas aceleaşi din perioada de pre-aderare, respectiv:
a) pondere ridicată a populației ocupate în agricultură, ca urmare a caracterului de subzistență al activității din cea mai mare parte a gospodăriilor individuale;
b) slaba reprezentare a fermelor familiale comerciale, terenul agricol fiind utilizat preponderent de un mare număr de exploatații individuale mici şi un
număr redus de exploatații foarte mari;
c) sumele mari primite de sectorul agricol de la bugetul UE şi de la bugetul național au avut un impact nesemnificativ asupra performanțelor tehnice şi economice ale fermelor.
Pe acest fond de subdezvoltare a sectorului agricol românesc, Politica Agricolă Comună trebuie completata cu o viziune naționala cu privire la rolul agriculturii în modernizarea economică a României, pentru ca în lipsa unei strategii
clare, pe termen lung, potențialul ridicat este departe de a fi atins.
În ceea ce priveste apetitul finanţatorilor, acesta s-ar putea indrepta în viitor
spre agricultura făcută la cel mai înalt nivel cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație și către firme care utilizează tehnologii revoluționare. Şi chiar dacă în agricultura românească tehnologia a patruns deja, aceasta este mult sub potential şi
nevoile reale, ceea ce reprezinta pe de o parte o oportunitate dar şi o lipsa de competitivitate care s-ar putea accentua pe viitor.

Fonduri europene
De ce e importantă Politica Agricolă Comună (PAC)
pentru România?1
Daniel Dăianu, Amalia Fugaru, Gabriela Mihailovici,
Clara Volintiru

1. Ce este Politica Agricolă Comuncă (PAC)?
Pentru a înțelege provocările PAC în CFM 2021-2027 este important să înțelegem
o serie de critici sau nemulțumiri în raport cu evoluția PAC pe parcursul ultimelor
decade. În primul rând, se poate observa o tendință de alocare descrescătoare constantă la nivelul PAC de la un cadru financiar la altul. Continuă să fie programul cu
pondere semnificativă în bugetul UE, dar se poate observa o prevalență din ce în ce
mai mare a intervențiilor derivate din Politica de Coeziune. Deși ponderea cheltuielilor agricole și de coeziune a scăzut de-a lungul anilor, aceste politici reprezintă
în continuare peste 70 la sută din total, dar cheltuielile s-au axat din ce în ce mai
mult pe domenii, cum ar fi cercetarea, rețelele transeuropene și acțiunea externă,
precum și pe programele gestionate direct la nivel european. Totuși, este important
de punctat că în termeni de valoare absolută, transferurile bugetare pentru PAC (și
în special pentru componenta de plăți directe) au crescut pe parcursul ultimelor
decade datorită procesului de extindere în 2004, 2007 și 2013.

Evoluția alocărilor bugetare UE pentru principalele domenii pe politici publice
Sursă: COM (2017) 358 Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE
Fragment preluat din Dăianu, D., Fugaru, A., Mihailovici, G., și Volintiru, C. (2018) Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități, Institutul European din România (IER) Studii de
Strategie şi Politici SPOS, nr. 1/2018.
1
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Alocările aferente politicii agricole comune și celor doi piloni au avut o tendință descendentă procentual pe parcursul ultimilor ani, dar această tendință va fi
înregistrată cu precădere pe cadrul financiar multianual viitor conform estimărilor
experților. Scăderea procentuală este mare: de la aproximativ 80% din bugetul comunitar în anii ‘80, la 43% în 2007, la 35% până la finalul actualului cadru financiar
multianual și mai departe până la doar 27% cât este estimat că va reprezenta bugetul PAC până la finalul cadrului financiar multianual 2021-2027. Totuși, dacă luăm
în calcul cifrele absolute ale alocărilor pentru politica agricolă comună și valoarea
totală a bugetului comunitar, putem observa în figura de mai jos, că dinamica bugetului politicii agricole comune este mult mai constant decât se menționează public
de multe ori. Astfel, ponderea bugetului PAC nu este în atât de mare măsură diminuată de scăderea alocărilor sale pe parcursul ultimilor ani, pe cât este generată de
creșterea mare a altor tipuri de cheltuieli la nivelul bugetului comunitar.
În perioada 2014-2020 alocarea pentru PAC la nivelul UE a fost de 408 mld.
euro, din care 312,7 mld. euro prin Fondul european de garantare agricolă (FEGA)
pentru Pilonul 1 și 95,6 mld. euro prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) pentru Pilonul 2. În perioada 2021-2027 alocarea pentru Politica
Agricolă Comună la nivelul UE se anticipează a fi de 365 mld. euro, din care 286,2
mld. euro prin Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru Pilonul 1 și
78,8 mld. euro prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
pentru Pilonul 2. Astfel, din totalul de aproximativ 43 mld. euro pe care se anticipează că PAC îi va pierde în perioada următoare de finanțare raportat la cadrul
actual, cea mai mare scădere este înregistrată la nivelul plăților directe, FEGA pierzând aproximativ 27 mld. euro, la nivelul Pilonului 2, FEADR fiind diminuat cu
aproximativ 17 mld. Euro.
Beneficiarii Politicii Agricole Comune

Sursă: COM (2017) 358 Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE
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2. Ce aduce nou în Politica Agricolă Comună (PAC) în ciclul financiar
2021-2027?
Conform noii gândiri a CE în raport cu valoarea adăugată europeană pe care obiectivele de finanțare o asigură, se consideră că PAC oferă următoarele soluții pentru
provocările actuale ale UE2:
– asigurarea unei piețe unice și a unor condiții de concurență echitabile prin
intermediul unei plase de siguranță comune privind veniturile și prevenirea posibilelor denaturări ale concurenței;
– consolidarea rezistenței sectorului agricol al UE, necesară pentru valorificarea globalizării și prin obținerea de rezultate în ceea ce privește principalele provocări legate de schimbările climatice și de biodiversitate, precum și de calitatea
solului, a apei și a aerului.
PAC 2021 - 2027 este definită de nouă obiective: (i) sprijinirea veniturilor fiabile, (ii) creșterea competitivității, (iii) reechilibrarea puterii în cadrul lanțului alimentar, (iv) combaterea schimbărilor climatice, (v) promovarea utilizării durabile
a resurselor naturale, (vi) protejarea biodiversității, (vii) sprijinirea reînnoirii generațiilor, (viii) promovarea ocupării forței de muncă și a creșterii economice și (ix)
asigurarea unei calități înalte a alimentelor. În implementarea acestor obiective,
arhitectura PAC din cadrul CFM 2021-2027 va conține: (i) o serie de îmbunătățiri
în sensul flexibilizării și responsabilizării, între statele membre și între subcomponente ale PAC prin intermediul Planului strategic național; (ii) o mai mare granularitate de diagnostic a nevoilor, mai mare la nivel subnațional.
PAC post 2020 se concentrează asupra obiectivelor care acoperă toate cele trei
dimensiuni ale agriculturii durabile în UE3:
– Promovarea unui sector agricol inteligent și robust;
– Intensificarea atenției acordate mediului și acțiunilor climatice și participarea la realizarea obiectivelor UE în domeniul mediului și al climei respectiv,
– Consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.
Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării
acestor măsuri.
CE vizează realizarea unui nou model de a obține rezultate pentru PAC în care
statele membre ar avea mai multă flexibilitate pentru a-și personaliza deciziile și a
le adapta la circumstanțele locale. În acest sens, consultarea opțională a ComitetuCOM(2018) 32 Anexă la Comunicarea Comisiei, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
3
COM(2018) 32 Anexă la Comunicarea Comisiei, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
2
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lui Regiunilor4 poate răspunde într-o anumită măsură nevoii dezvoltării unui cadru
de finanțare care să recunoască mai bine distincția dintre bunuri publice europene
și bunuri publice locale, precum și a specificităților structurale de la nivel subnațional.
Planul strategic PAC pentru fiecare stat membru înseamnă că fiecare stat
membru al UE va trebui să efectueze o analiză cuprinzătoare a nevoilor sale specifice și să elaboreze un plan strategic PAC. Fiecare plan va arăta modul în care statul
membru în cauză urmează să utilizeze finanțarea PAC pentru a răspunde nevoilor
respective (ex: instrumentele care vor fi utilizate și stabilind ținte proprii).
Convergența la nivel UE va fi asigurată ex ante prin aprobarea prealabilă a CE
și pe parcursul cadrului operațional, când statele membre vor transmite CE un raport privind performanța care va arăta progresele înregistrate în direcția atingerii
țintelor stabilite în raport cu rezultatele planificate. Planurile strategice vor fi verificate pentru a se garanta că nu generează distorsiuni ale pieței unice sau o povară
excesivă pentru beneficiari sau pentru administrații. Cadrul PAC 2021 - 2027 pare
să aibă o orientare mult mai specifică pe rezultate, cu un set de indicatori predefinit
și un nou sistem de monitorizare și ghidare a implementării PAC cu instrumente
dedicate de sancțiune sau recompensă5.
CE va analiza apoi rapoartele anuale și, dacă este necesar, va propune recomandări pentru îmbunătățirea performanței. În cazul României, nu a existat acest tip
de abordare integrată la nivel programatic între intervențiile PAC și, prin urmare,
dezvoltarea unei strategii integrate pentru pilonii PAC va fi o provocare prioritară
în perioada imediat următoare.
PAC a fost de multe ori un subiect contencios în spațiul decizional european,
această politică fiind deopotrivă privită ca o abordare protecționistă excesivă, cât
și insuficientă. În raport cu noul CFM 2021 - 2027, PAC trebuie să răspundă unei
serii de provocări în ceea ce privește logica de programare (ex: cererea de protecție,
mecanismele de protecție, procedurile de alocare bugetară, criterii de eligibilitate)
precum și în ceea ce privește sustenabilitatea cheltuielilor și valoarea totală a sumelor alocate.
Majoritatea plăților din cadrul PAC sunt, în momentul de față, finanțate integral de bugetul UE (ceea ce creează astfel o legătură directă între beneficiari și
mecanismul redistributiv al bugetului UE în ansamblul lui). Într-o cercetare din
2017 pentru Comisia AGRI din cadrul PE asupra provocărilor PAC în noul cadru
financiar 2021-2027 se propunea introducerea co-finanțărilor naționale, luate în
calcul pentru Pilonul 1 al plăților directe.
Vezi Propunerea de Regulament privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10262-2018-INIT/en/pdf
5
EU Budget: The Cap after 2020, https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-common-agricultural-policy-after-2020-2018-jun-01_en
4
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Politica agricolă comună, alocarea propusă pentru CFM 2021-2027
(cifre în prețuri curente, mil. euro)
Pachetul financiar total pentru 2021-2027

365 005

din care:
• Fondul european de garantare agricolă (FEGA)
• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Sursă: COM(2018) 32 Anexă la Comunicarea Comisiei, p.596

286 195
78 811

Cu toate acestea, într-o cercetare din 2017 pentru Comisia AGRI din cadrul PE
asupra provocărilor PAC în noul cadru financiar 2021-2027, se propun trei modele
pentru viitorul plăților directe (Pilonul 1):
– Modelul 1 – Ajustări tehnice (steady-as-she-goes) presupune că factorii de
decizie vor prelungi structura actuală a plăților directe până la următoarea perioadă
de programare, dar vor dori să facă unele modificări tehnice legislației pentru a-i
îmbunătăți eficacitatea și pentru a simplifica gestionarea sa.
– Modelul 2 – Orientare pe ferme (back to the future) urmărește exemplul Statelor Unite, în care plățile decuplate directe sunt eliminate, iar economiile sunt utilizate pentru a introduce plăți anticiclice sau o serie de instrumente de stabilizare a
venitului. Plățile anti-ciclice nu par să prezinte niciun beneficiu. Există posibilitatea
de a transfera resursele spre instrumente de stabilizare a venitului, dar acestea ar
trebui gestionate în principal la nivelul statelor membre.
– Modelul 3 – Re-evaluarea factorului verde (sustainable countryside) readuce
în discuție plata de ecologizare și ia în considerare patru opțiuni diferite pentru a
o înlocui. Acestea includ transformarea obligațiilor de ecologizare în ecocondiționalitate; înlocuirea obligațiilor de ecologizare cu o abordare de tip „listă cu opțiuni”
la nivelul statului membru/la nivel regional; adoptarea „ecologizării condiționate”,
prin care dreptul de a primi o plată de bază ar fi condiționat de participarea la o
măsură de bază de agromediu și climă în Pilonul 2; și transferul plății de ecologizare
pentru măsuri voluntare de agromediu și climă în Pilonul 2.
La nivelul ponderii exploatațiilor de mici dimensiuni există totuși diferențe
considerabile între statele membre. De exemplu, în Germania, mai puțin de 9 la
sută dintre exploatații sunt de mici dimensiuni, în timp ce, proporția exploatațiilor
agricole de mici dimensiuni este de 92 la sută în România și de 97 la sută în Malta7.
Mai mult decât atât, în unele zone rurale nu există surse alternative credibile de
locuri de muncă și de venituri în afara celor provenite din agricultură.
Documentul poate fi consultat aici https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
7
CE, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_ro.pdf
6
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În România spre exemplu, sectorul primar (agricultura, silvicultura şi pescuitul) reprezintă 4,3 la sută din VAB și 23,1 la sută din ocuparea forței de muncă,
mult peste mediile europene, atât în termeni economici (1,5 la sută în UE-28), cât
şi în ceea ce privește ocuparea forței de muncă (4,3 la sută în UE-28)8.Mai mult decât atât, cele mai recente date Eurostat ne arată o diferență semnificativă la nivelul
României între exploatările agricole (3,6 milioane reprezentând o treime (33,5 la
sută) din numărul total al exploatațiilor din UE) și ponderea suprafețelor agricole
utilizate (România se clasa a treia după statele insulare Malta și Cipru în 2013)9.
Alocări politica agricolă comună (2007-2027)(mil. euro)

Sursă: IEG Policy, The new CAP and the EU budget

În contrapartidă, PAC 2021 - 2027 propune o serie de măsuri menite să aducă
mai multă flexibilitate și reactivitate la nevoile locale, în contextul în care există
îngrijorări mari cu privire la fragmentarea PAC. Astfel, CE propune o plafonare a
plăților per fermă la 100.000 euro și cu aplicarea degresivității între 60.000 euro și
100.000 euro, o cotă de cel puțin 2 la sută din alocările pentru plățile directe din
fiecare stat membru către sprijinul complementar pentru venit tinerilor fermieri
și prime de instalare de aproximativ 100.000 euro. Mesajul de ansamblu al acestui
set de măsuri este de a crea o imagine granulară și realistă a beneficiarilor CAP cu
o orientare certă către cei care pot să producă valoare adăugată și constituie grupul
țintă specific. Mai mult decât atât, statele membre vor avea și posibilitatea de a
transfera până la 15 la sută din alocările lor din PAC între plățile directe și dezvolCE,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-ro_ro_0.pdf, p. 6.
9
CE, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farm_structure_statistics/ro#Informa.C8.9Bii_suplimentare_Eurostat
8
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tarea rurală și invers, cu scopul de a se asigura că prioritățile și măsurile lor pot fi
finanțate. Un procent mai ridicat, de până la 15 la sută poate fi transferat dinspre
plățile directe către alocările FEADR pentru intervențiile care vizează obiectivele
în domeniul mediului și al climei și de până la 2 la sută pentru granturile pentru
instalarea tinerilor fermieri.
În ultima perioadă, PAC a trecut printr-un amplu proces de reformă, care s-a
concretizat într-un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC pentru
perioada 2014-2020. Actele de bază constau în trei regulamente ale Consiliului și
ale PE privind: i) planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre
în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), ii) organizarea comună a piețelor (OCP) unică, iii) un
regulament orizontal privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC. Noi reglementări precum cele pentru piața concurențială (ex: Regulament 1308/2013)10
reprezintă una dintre principalele provocări transectoriale pe care le întâmpină
PAC în perioada următoare.
Noul model de cadru de monitorizare și evaluare a performanței va fi organizat
în jurul următoarelor principii11:
• Indicatorii de context rămân pertinenți, întrucât reflectă aspectele relevante
ale tendințelor generale din economie, mediu și societate și sunt susceptibili să aibă
o influență asupra performanței.
• Selectarea unui set limitat de indicatori mai bine direcționați ar trebui să fie
realizată astfel încât să se aleagă indicatorii care arată cât mai fidel cu putință dacă
intervenția sprijinită contribuie la realizarea obiectivelor de referință în comparație cu scenariul de bază stabilit și prin utilizarea de definiții clare.
• Performanța globală a politicii va fi evaluată multianual cu ajutorul indicatorilor de impact. Evaluarea anuală a performanței politicii se va baza pe lista completă a indicatorilor de rezultat.
• Indicatorii de realizare ar crea, anual, o legătură între cheltuieli și performanța în materie de implementare a politicii. Acesta este un exercițiu anual de verificare a performantei și, se bazează pe o listă de indicatori de realizare (pre-stabiliți
în anexa propunerii de regulament de stabilire a normelor privind sprijinul pentru
planurile strategice).
• Fiabilitatea indicatorilor de performanță relevanți poate fi facilitată prin sinergiile dintre datele statistice și cele administrative, dar necesită prezența unui
sistem de controale de calitate.
O organizare comună a piețelor (OCP) se referă la setul de norme utilizate pentru a organiza piața unică a produselor agricole (ex: siguranța pieței, măsuri excep10
11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=fr
Documentul CE SWD 2018 171 final, COM(2018) 392 final / 2 mai 2018, pag 10.
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ționale în cazul perturbării pieței, standarde de comercializare, programe școlare
pentru distribuire de lapte, fructe și legume către elevi, dispoziții comerciale). OCP
include de asemenea un număr de programe operaționale pentru o serie de sectoare, precum sectorul fructelor și legumelor, sectorul apicol, sectorul vitivinicol, cel
al hameiului și cel al măslinelor. În perioada 2021 - 2027, 20 de miliarde euro sunt
propuși ca alocare pentru măsurile de sprijinire a pieței 12.
În mare parte, Regulamentul OCP va rămâne neschimbat în viitoarea PAC,
cu câteva excepții. O schimbare importantă este aceea că programele operaționale
sus-menționate vor trebui integrate în planul strategic PAC al fiecărei țări, iar statele membre vor avea posibilitatea (dacă consideră necesar) de a concepe programe
operaționale (numite și intervenții sectoriale) pentru alte sectoare. Acestea pot fi
toate sectoarele agricole – de la cereale și carne la semințe, plante vii și arbori –, dar
cu excepția alcoolului etilic și a tutunului. Statele membre pot rezerva până la 3 la
sută din bugetul lor aferent pilonului 1 pentru aceste intervenții sectoriale. Aceste
scheme vor sprijini producătorii care se reunesc în cadrul organizațiilor de producători în scopul de a întreprinde acțiuni comune în favoarea mediului sau de a-și
consolida o poziție mai bună în lanțul alimentar.
Provocările CAP în raport cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale UE sunt
mari în CFM 2021-202713. „Câștigătorii” din sectorul agricol în termeni de valoare
adăugată în ultimii ani au fost: Bulgaria, regiunile din sudul României, Slovacia,
Cehia, Danemarca, regiunile din sudul Marii Britanii și Irlanda14. Corelația cu politica de coeziune ar trebui să fie mare pentru a menține obiectivele de dezvoltare
structurală în interiorul pieței unice.
O atenție sporită este acordată în cadrul PAC 2021-2027 schimbărilor climatice. Astfel, minimum 30 la sută din Pilonul 2 va fi corelat cu intervenții legate de politica de mediu și 40 la sută din bugetul total al PAC urmează să fie alocat în cadrul
măsurilor de schimbare climatică.
Un nou sistem de „condiționalitate” va face ca sprijinul pentru venit sau prima
anuală pe suprafață din cadrul intervențiile pentru dezvoltarea rurală să depindă
de aplicarea unor practici agricole favorabile mediului și climei. De asemenea, un
nou sistem, al așa-numitelor „programe ecologice” finanțate din alocările naționale
destinate plăților directe, va fi obligatoriu pentru statele membre, deși fermierii nu
vor fi obligați să participe la ele. Conform CE, aceste programe ecologice vor trebui
să vizeze obiectivele PAC legate de mediu și climă în moduri complementare celorlalte instrumente relevante disponibile și să depășească nivelul deja impus prin
MEMO/18/3974, Bugetul UE: politica agricolă comună după 2020, p.5
Vanino, S. et al (2017). Research for Agri Committee-policy support for Productivity Vs Sustainability in EU Agriculture: towards viable farming and green growth. 10.2861/514946
14
Powell, J. R., Vigani, M., Hawketts, E., Schuh, B., Gorny, H., Kaucic, J., & Kirchmayr-Novak, S.
(2016). The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating rural jobs.
12
13
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cerințele privind condiționalitatea. Cu toate acestea, fiecare stat membru va putea
să conceapă aceste programe după cum consideră necesar.15
O abordare de tip recompensă și pedeapsă (stick and carrot) structurează logica
intervențiilor PAC 2021-2027, previzionându-se o rezervă de 5 la sută din bugetul
total ca stimuli de recompensă pentru statele membre care își ating obiectivele legate de climă, mediu și biodiversitate. Noi obligații privind sistemul de „condiționalitate” includ: (1) conservarea solurilor bogate în carbon prin protejarea zonelor
umede și a turbăriilor, (2) instrumentul obligatoriu de gestionare a nutrienților la
îmbunătățirea calității apei, reducerea amoniacului și nivelurile de oxid de azot și
(3) rotația culturilor în locul diversificării culturilor din cadrul actualei plăți pentru
practici agricole benefice pentru climă.
CE promovează o nouă abordare de complementaritate între programe și își
dorește ca PAC 2021-2027 să poată realiza sinergii reușite cu programul Orizont
Europa16 în cadrul căruia va fi prevăzută suma de 10 miliarde euro pentru sprijinirea cercetării și a inovării în domenii precum industria alimentară, agricultura,
dezvoltarea rurală și bioeconomia. Se vor asigura, de asemenea, sinergii cu programul LIFE, programul UE pentru mediu și politici climatice, în vederea optimizării
absorbției fondurilor care sprijină investițiile în domeniul mediului și pentru realizarea unor evaluări operaționale ale stării mediului agricol și ale impactului politicilor, este necesară promovarea unor strânse sinergii cu programul spațial.
În concluzie, PAC 2021-2027 poate introduce o serie de elemente noi precum17:
– Un nou model de punere în aplicare, care reunește operațiunile într-un instrument unic de programare - planul strategic al politicii agricole comune
– Mai multă flexibilitate și simplificare, bazându-se pe obiective comune decise la nivelul UE, statele membre vor dispune de o marjă sporită pentru a-şi corela nevoile cu sistemele de intervenție pe care acestea le vor stabili în planul lor
strategic național, asigurând astfel o orientare mai pronunțată către obținerea de
rezultate.
– O distribuție mai echilibrată a plaților prin degresivitate și plafonare obligatorie la nivel de exploatație, care scad în funcție de dimensiunea exploatației agricole, favorizând redistribuita către exploatațiile mijlocii și către cele mai mici.
– O legătură mai strânsă cu obiectivele de mediu prin care primirea integrală
a sprijinului PAC depind de respectarea de către beneficiari a standardelor de bază
referitoare la mediu, schimbările climatice, sănătatea publică, sănătatea animaleMEMO/18/3974, Bugetul UE: politica agricolă comună după 2020, p.4.
vezi clusterul „Hrana şi resursele naturale”, al cărui obiectiv este de a transforma sistemele
agricole şi alimentare în sisteme complet sigure, durabile, rezistente, circulare, diversificate şi inovatoare
17
Factsheet Politica Agricolă Comună, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/budget-proposals-common-agricultural-policy-may2018_ro.pdf
15
16
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lor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor, sistemul de condiționalitate care
se va aplica tuturor beneficiarilor și se vor introduce schemele ecologice voluntare.
– O nouă rezervă pentru agricultură pentru a răspunde crizelor generate de
evoluțiile imprevizibile de pe piețele internaționale sau de șocuri specifice sectorului agricol în urma unor acțiuni întreprinse de țări din afara UE. Va fi necesar
să se prevadă în planurile strategice sprijin pentru instrumentele de gestionare a
riscului, inclusiv pentru stabilizarea veniturilor.
3. Cum se reflectă noile coordonate ale Politicii Agricole Comună
în România pentru cadrul de programare 2021-2027?
Pentru exercițiul financiar 2014 - 2020, România a avut alocate aproximativ 20,4
mld. euro pentru plăți directe și dezvoltare rurală (în creștere față de alocarea totală anterioară de 13,8 mld. euro pentru CFM 2007- 2013). În contrast, în viitorul
exercițiu financiar, România poate avea alocate 20,3 mld. euro pentru plăți directe
și dezvoltare rurală.
– Pilonul 1: Una dintre principalele provocări aferente sistemului de plăți directe este dimensiunea relativ redusă a proprietăților agricole din România (92,2 la
sută dintre proprietățile agricole din România sunt mai mici de 5 hectare18). Totuși,
numărul de cereri pentru plăți directe aferent exploatațiilor care nu depășesc 5 ha,
în 2018, este de 73.50 % conform informațiilor din Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), gestionat de Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA).
– Pilonul 2: Ratele de cofinanțare propuse pentru implementarea măsurilor
aferente pilonului 2 suferă o scădere semnificativă de la cofinanțarea de 85 la sută
(pentru exercițiul financiar 2014-2020) la 70 la sută pentru toate intervențiile
FEADR. Se acceptă anumite excepții: cofinanțare de 80 la sută pentru intervențiile de atingere a obiectivelor de mediu și climă, investiții non-productive, sprijin pentru acțiunile PEI (Parteneriatul European pentru Inovare)19 și LEADER20 și,
cofinanțare de 100 la sută pentru operațiunile finanțate din fondurile transferate
către FEADR din FEGA. Pentru sprijinul financiar aferent zonelor cu constrângeri
naturale sau alte constrângeri specifice (art. 66) rata de cofinanțare scade și ea de
la 85 la sută la 65 la sută. De asemenea, se elimină un anumit tip de regiune care a
18
Romania – CAP in your country https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-ro_en.pdf
19
Parteneriatul European de Inovare pentru productivitate și durabilitate agricolă (PEI-AGRI) a
fost înființat ca o nouă metodă de sprijinire a sectoarelor agricol și forestier de a deveni mai productive, durabile și capabile de a combate provocările actuale cum ar fi: concurență acerbă, volatilitatea
prețurilor pieței, schimbările climatice și reguli de mediu mai stricte.
20
Liaison Entre Actions de Développement Rural (LEADER) este un program menit să susțină
dezvoltarea rurală. În momentul de față, proiectele LEADER + sunt gestionate la nivelul unor Grupuri
de Acțiune Locală (GAL) în teritoriu.
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permis ca până acum Regiunea București Ilfov să fie finanțată cu o rată FEADR de
75 la sută. În propunerea CE21 sunt doar două tipuri de regiuni, respectiv „mai puțin dezvoltate” și „celelalte regiuni”. Pentru „celelalte regiuni” rata FEADR propusa
este de 43 la sută.
a. Impactul asupra bugetului național
România ar putea să primească în viitorul CFM aproximativ 20,4 miliarde euro, cu
13,7 miliarde alocate pilonului 1 (13,3 miliarde plăți directe și 363 milioane euro
pentru sectorul vitivinicol și sectorul apiculturii) și 6,7 miliarde euro destinați pilonului 2, de dezvoltare rurală. În CFM 2014-2020, România are alocate pentru PAC
fonduri de aproximativ 20,7 miliarde euro cu 12,7 miliarde alocate pilonului 1 (12,4
miliarde plăți directe și 333 milioane euro pentru sectorul vitivinicol) și 8 miliarde
euro destinați pilonului 2, de dezvoltare rurală. Alocările aferente României în propunerea pentru PAC 2021-2027 sunt similare ca nivel total celorlalte state membre
de mari dimensiuni precum Italia (36,3 miliarde euro) sau Polonia (30,4 miliarde
euro). După cum se poate observa în Anexa 7, România este a șasea țară din UE-27
în momentul de față (după Franța, Spania, Germania, Italia și Polonia) ca nivel al
cuantumului total al alocărilor pentru PAC, în cadrul CFM 2020-2027. În ceea ce
privește componentele PAC, România își menține poziția pentru alocările pe Pilonul
II Dezvoltare rurală, dar acest clasament este dominat de Polonia de această dată,
cu 9.2 mld euro față de 6.7 mld euro alocați României. În ceea ce privește alocările
pentru Pilonul I, atât la nivelul strict al plăților directe, cât și în formulă cumulată
cu alocările pentru piețe, România este devansată ușor de Grecia, cu aproximativ 14
mld euro, față de aproximativ 13 mld euro alocați României în această etapă.
Considerăm că pentru statele membre, pentru care cuantumul mediu la ha,
plăți directe, este sub media UE-27, anvelopele (pachetele) financiare inițiale nu ar
trebui să fie calculate prin reducerea cu 3,9% a plafonului din anul 2020. România
pierde o sumă de cca 47 mil euro în 2021 și 20 mil euro în 2022 față de 2019/2020,
perioadă în care fermierii români sunt net dezavantajați față de alți fermieri din
statele membre.
De asemenea suprafața de referință la nivelul celei din anul 2016, bază de calcul în mecanismul de convergență externă, nu este cea mai potrivită alegere, având
în vedere că România înregistrează o creștere de aprox. 400 mii ha în 2018 față de
2016 și, pe cale de consecință, România pierde o alocare totala pe perioada 20212027 de cca 188 mil euro.
21
Propunere de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.
1306/2013 {SWD(2018) 301 final} - {SEC(2018) 305 final} disponibil la http://www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2018/06-11/COM_COM20180393_
RO.pdf

994 / Caiet documentar 4 Agricultura
Alocări per stat membru în prețuri curente – în milioane EUR
Plăți directe
(Pilonul 1)

Piețe
(Pilonul 1)

Dezvoltare rurală
(Pilonul 2)

TOTAL

BE

3 399,2

3,0

470,2

3 872,4

BG

5 552,5

194,5

1 972,0

7 719,0

CZ

5 871,9

49,5

1 811,4

7 732,9

DK

5 922,9

2,1

530,7

6 455,6

DE

33 761,8

296,5

6 929,5

40 987,8

EE

1 243,3

1,0

615,1

1 859,4

IE

8 147,6

0,4

1 852,7

10 000,7

EL

14 255,9

440,0

3 567,1

18 263,1

ES

33 481,4

3 287,8

7 008,4

43 777,6

FR

50 034,5

3 809,2

8 464,8

62 308,6

HR

2 489,0

86,3

1 969,4

4 544,6

IT

24 921,3

2 545,5

8 892,2

36 359,0

CY

327,3

32,4

111,9

471,6

LV

2 218,7

2,3

821,2

3 042,1

LT

3 770,5

4,2

1 366,3

5 140,9

LU

224,9

0,2

86,0

311,2

HU

8 538,4

225,7

2 913,4

11 677,5

MT

31,6

0,1

85,5

117,1

NL

4 927,1

2,1

512,1

5 441,2

AT

4 653,7

102,4

3 363,3

8 119,4

PL

21 239,2

35,2

9 225,2

30 499,6

PT

4 214,4

1 168,7

3 452,5

8 835,6

RO

13 371,8

363,5

6 758,5

20 493,8

SI

903,4

38,5

715,7

1 657,6

SK

2 753,4

41,2

1 593,8

4 388,4

FIN

3 567,0

1,4

2 044,1

5 612,5

SE

4 712,5

4,1
1 480,9
Sursă: Comisia Europeană, MEMO/18/3974

6 197,4

În cadrul CFM 2014-2020 convergența externă a generat redistribuirea a aproximativ 2.9 mld euro de la statele cu plăți mai mari pe hectar la statele cu plăți
mai mici. Cu toate acestea, bilanțul impactului pozitiv nu include toate noile state
membre cărora le este destinată în mod special această măsură. În perioada viitoare
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de finanțare, este clar că mecanismul de convergența externă a plăților directe va
continua.
Nivelul convergenței externe pentru plățile directe ar trebui să fie cu mult mai
mare. România ar trebui să insiste pentru continuarea procesului de convergență
externă a plăților directe la un nivel mai ridicat decât cel propus. Cuantumul mediu
la ha al plăților directe pentru România și alte state membre (Portugalia, Letonia și
Lituania) este cu cca 30% mai mic decât cuantumul mediu la ha al UE-27.
Un alt impact bugetar negativ asupra alocărilor PAC aferente României în perioada următoare îl poate avea metoda de calcul a suprafeței agricole sau mai precis,
anul de referință la care se raportează această. La nivelul anului 2016, suprafața
agricolă a României este evaluată ca fiind de 9,4 hectare, dar estimările mai recente
plasează suprafața totală la nivel de 9,7 hectare. Dacă nu se iau în calcul cele mai
recente evaluări, riscăm să pierdem aproximativ 200 mil euro din alocările bugetare
PAC în CFM 2020-2027.
Conform estimărilor de impact ale CE, o scădere de aproximativ 5 la sută (în
prețuri curente) sau 12 la sută (în termeni reali—ajustat cu inflația) a bugetului
PAC în cadrul viitor de finanțare, comparativ cu cel actual implică o scădere de mai
mult de 8 la sută a mediei de venit a fermierilor din UE, cu efecte pronunțate pentru anumite sectoare, precum cel al crescătorilor de animale22.
Tabel 4.1: Fondurile alocate PAC în actualul CFM și propunerea pentru CFM post 2020
CFM 2014-2020
(miliarde euro)

CFM 2021-2027
(miliarde euro)

Variația CFM post 2020
comparativ CFM actual (%)

Pilonul I

309

286

-7

Pilonul II

100

79

-21

Total Pilon I +
Pilon II
409
365
-11
Sursa: http://eu.europa.eu/budget/mff/preallocations/index_en.cfm, respectiv https://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:c2bc7dbd-4fc3-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF

Bugetul aferent CFM 2014 - 2020 are însă specificitatea de fi bugetul PAC pentru 28 de state membre. Astfel, în cadrul CFM 2014 - 2020, Marea Britanie primea
aproximativ 22 mld euro pentru Pilonul I (a cincea cea mai mare alocare după Franța, Germania, Spania și Italia) și 3 mld euro pentru Pilonul II. Se poate observa în
Tabelul 4.1. că diferența de cuantum alocat PAC pe fiecare componentă este mult
mai mare decât simpla reducere a alocărilor datorită Brexit. Trebuie totuși luat în
calcul faptul că CFM 2021-2027 este aferent UE-27, iar alocările CFM 2014-2020
erau menite să acopere situația aferentă UE-28.
Commission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 301 [în engleză], accesibil la: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c1206abb-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
22
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Tot la nivelul CE, au existat cinci scenarii de implementare a viitoarei PAC, dar
la nivelul tuturor opțiunilor venitul fermierilor rămâne afectat negativ. Principalele motive sunt: reducerea și redistribuirea sprijinului bugetar (în special pentru
fermele mici și mijlocii), reducerea plăților directe (din cauza realocării fondurilor
pentru gestionarea riscurilor) și modificările practicilor agricole (pentru a spori
performanța ecologică și climatică a PAC)23.
În funcție de obiectivele vizate există în momentul de față mai multe opțiuni
de intervenții în ceea ce privește plățile directe din cadrul Pilonului 1:
• Plăți directe de bază.
• Plăți pentru înverzire pentru fermierii care au dreptul la o plată în cadrul
schemei de plată de bază sau al schemei de plată unică pe suprafață și care aplică pe
toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice pentru climă și mediu; (30 la
sută din pachetul financiar național de plăți directe).
• Plăți pentru tinerii fermieri (până la 2 la sută din pachetul financiar național de plăți directe)
Procentajul de 70 la sută care rămâne este alocat „plății de bază”, după deducerea întregii sume angajate pentru rezervele naționale de drepturi (obligatorii
până la 3 la sută din pachetele naționale) sau schemei de plată unică pe suprafață,
și următoarelor plăți pentru care statele membre mai pot opta să le implementeze:
– Plățile complementare redistributive (până la 30 la sută), prin intermediul
căreia se poate acorda un ajutor suplimentar pentru primele hectare ale unei exploatații;
– Plăți pentru zonele rurale cu constrângeri naturale (până la 5 la sută);
– Sprijin cuplat (până la 15 la sută) reprezentând un ajutor cuplat cu producția
în favoarea anumitor zone sau tipuri de activități agricole din motive economice
sau sociale.
În dezvoltarea mix-ului de instrumente financiare pe care PAC din România
le va adopta în ciclul financiar multianual 2021-2027, să se elimine plafonările pe
angajamentele suplimentare de mediu, astfel încât pierderile din diminuarea ratelor de cofinanțare să se poată compensa într-o anumită măsură pe acest tip de
intervenții. Față de un nivel de cofinanțare din bugetul comunitar de numai 75
la sută (față de 85 la sută în CFM actual), cofinanțarea este de 80 la sută pentru
intervențiile de atingere a obiectivelor de mediu și climă, investiții non-productive.
Mai mult decât atât, rezultatul reducerii plăților directe sau o parte a acestuia,
poate fi utilizat cu o rată de cofinanțare națională de 0 la sută în cadrul Pilonului 2
de dezvoltare rurală. Utilizarea eficientă a resurselor PAC prin realocări este funCommission Staff Working Document Impact Assessment SWD (2018) 301 [în engleză], accesibil la: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c1206abb-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF, p. 10.
23

VIII. INSTRUMENTE / 997

damentală în menținerea unui nivel similar de finanțare cu cel actual, în condițiile
în care propunerea de alocarea pentru dezvoltare rurală pentru România va fi mai
mică cu 15,68 la sută decât cea din acest CFM.
Programarea cheltuielilor bugetului național pe termen mediu poate să fie degrevată de o parte din efortul necesar pentru agricultură, având în vedere prevederile referitoare la Pilonul I al PAC – lipsa necesității cofinanțării din partea statului
membru și, respectiv, măsurile anuale de aplicare generală.
Alocare mai mare pentru fonduri destinate cercetării și intervenției în raport
cu provocările specifice României (schimbările climatice, transmiterea bolilor și dăunătorilor). Ideea de a „face mai mult cu mai puțin” se traduce prin diminuarea fondurilor totale alocate PAC în simultaneitate cu angajamentele suplimentare pe care
statele membre și le asumă în plan intersectorial, în special în ceea ce privește politica de mediu/schimbări climatice. Această viziune este însă dublată de o alocare
mai mare la nivel UE a fondurilor destinate activităților inovative și de cercetare și
dezvoltare. Pentru România, poate fi o oportunitate alocarea fondurilor suplimentare destinate cercetării în două din cele patru domenii de specializare inteligentă
pe care România și le-a asumat încă din CFM-ul actual pentru a se constitui într-un
pol competitiv în domeniul agriculturii ecologice la nivel regional: bioeconomie și
schimbări climatice și mediu.
Principalele riscuri pe care noi le identificăm în raport cu propunerile PAC pentru România sunt legate de: plafonarea plăților directe, capacitatea de calculare a
costurilor cu forța de muncă pentru stabilirea nivelului subvențiilor, diminuarea
ratei de cofinanțare din bugetul comunitar, impunerea abordărilor intersectoriale
și înregistrarea cadastrală a suprafețelor agricole. Ca măsură generală de minimizare a acestor riscuri este bine să fie avut în vedere în redactarea strategiei naționale,
a planului de proiecte și a procedurilor de finanțare impactul negativ ce poate decurge din aceste aspecte.
În actualul ciclu de finanțare, România a ales ca instrumente voluntare plata
redistributivă pentru primele 30 ha (min. 5 la sută din plafonul național pentru
plăți directe) în locul reducerii cu minimum 5 la sută a sumelor peste 150.000 euro.
Conform analizelor de impact de la acel moment, această opțiune a însemnat asigurarea unui avantaj pentru fermele de 5-125 ha. În CFM 2021 - 2027 se propune
pentru toate statele membre un sistem unitar de plafoane obligatorii pentru plățile
directe pentru marii fermieri la nivelul a 100.000 euro și cu aplicarea degresivității
între 60.000 euro și 100.000 euro. Pentru a minimiza impactul financiar negativ
asupra marilor fermieri, această plafonare ar trebui completată de un sistem de
sprijin cuplat (până la 15 la sută din pachetul financiar național de plăți directe).
Conform noilor propuneri, fermele mici și medii vor primi un sprijin mai mare pe
hectar.
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Impactul negativ pe care prevederile de plafonare la nivelul plăților directe îl
poate avea asupra fermelor mari mai poate fi mediat prin programarea atentă a
utilizării fondurilor economisite. Astfel, se pot aloca sume importante prin instrumente precum plăți pentru zonele rurale cu constrângeri naturale, plăți compensatorii pentru practici agricole de agromediu și climă sau plăți pentru agricultura ecologică). Mai mult decât atât, este important să se poată stabili cu maximă claritate
nivelul costurilor legate de salariile și alte tipuri de răsplată primite în schimbul
desfășurării activității agricole (inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente
ocupării forței de muncă), deoarece acestea nu intră sub incidența plafoanelor anterior menționate.
În momentul de față se folosește mecanismul de plată unică pe suprafață care
implică costuri de oportunitate numai la nivelul suprafețelor agricole contestate/
suprapuse, dar acestea sunt mult mai mici decât dacă s-ar trece la un mecanism
de plată pe fermă care ar presupune stabilirea și gestionarea drepturilor de plata.
Pentru identificarea corectă a parcelelor agricole, este oportună înregistrarea cadastrală a terenurilor. Deși programul național de înregistrare cadastrală este în
plină desfășurare, în momentul de față numai 36 la sută din suprafețele agricole
din România sunt înregistrate cadastral. Astfel, pentru a reduce pierderile aferente
procedurii de plată, trebuie menținut mecanismul de plată pe suprafață și nu cel de
plată pe fermă.
Pilonul II al PAC necesită atât programare multianuală, cât și cofinanțare, ceea
ce creează un risc pentru atragerea fondurilor europene din cauza dificultăților pe
care procesul bugetar din România le are în programarea cheltuielilor pe termen
mediu. Diminuarea riscului, strict din perspectiva domeniului agricol, se poate realiza prin utilizarea la maxim a sinergiilor care se pot realiza cu programele Orizont
Europa, LIFE, respectiv Programul spațial.
b. Propuneri de plafonare a plăților directe
Plățile directe către fermieri vor fi reduse începând de la 60 000 de euro și plafonate
pentru plăți peste 100 000 de euro pe fermă.
Conform art. 15 vizând reducerea plăților, din propunerea de Regulament
privind planurile strategice de PAC la nivelul statelor membre (COM (2018) 329),
„statele membre ar trebui să reducă cuantumul plăților directe care urmează să fie
acordate unui fermier pentru un an calendaristic dat și care depășesc 60 000 euro,
după cum urmează:
(a) cu cel puțin 25 la sută în cazul intervalului 60 000 -75 000 euro;
(b) cu cel puțin 50 la sută în cazul intervalului 75 000 -90 000 euro;
(c) cu cel puțin 75 la sută în cazul intervalului 90 000 -100 000 euro;
(d) cu 100 la sută în cazul cuantumurilor de peste 100 000 euro’’.
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Această măsură este, potrivit CE, concepută pentru a asigura o distribuție mai
echitabilă a plăților, dorindu-se ca rezultatul reducerii să finanțeze sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității pentru fermele mai
mici sau medii.
Cu toate acestea, în proiectul de aviz al Comitetul Economic și Social European asupra Propunerii de regulament privind planurile strategice PAC (NAT/747
„PAC – propuneri legislative”) se precizează că „Sprijinul pentru venitul redistribuit complementar va reduce și mai mult nivelul plăților directe și al veniturilor pentru fermierii care depind cel mai mult de plățile directe pentru veniturile lor, dintre
care mulți sunt fermieri cu normă întreagă, și va transfera plățile către fermierii cu
fracțiune de normă și către fermierii care depind mai puțin de plățile directe pentru
întregul lor venit.”
În acest context, este necesară o analiză atentă asupra stabilirii unui număr
maxim de hectare pentru care ar putea fi plătit sprijinul redistributiv complementar, posibilitatea de a se aplica specific unor tipuri de ferme definite și asupra surselor de finanțare. Nu în ultimul rând, atunci când se va stabili nivelul sprijinului
redistributiv complementar pentru venit trebuie evaluate nevoile pentru obiectivul
specific (a) „sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga
Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare”
Propunerea CE de a plafona subvențiile pentru fermele mari la nivelul maxim
de 100.000 de euro pe fermă înseamnă pentru proprietarii exploatațiilor agricole
mari din România pierderi semnificative. Impactul asupra marilor fermieri din România al acestei măsuri poate fi estimat a fi între 40024 și 80025 de milioane euro.
Conform celor mai recente date ale Eurostat, la nivelul anului financiar 2017,
plățile mai mari de 100 000 euro au reprezentat 28.2% din totalul plăților directe.
Astfel, 2060 de beneficiari au primit alocări ce depășesc noua propunere de plafon.
Raportându-ne la un cuantum total al al plăților directe (mai mari de 100 000 euro)
în valoare de 475,54 mil euro în 2017, putem evalua media plăților pentru această
categoria de beneficiari la aproximativ 231 000 euro. Astfel încât, putem estima o
diminuare medie cu mai mult de jumătate a veniturilor din PAC în categoria fermelor mari (de cele mai multe ori va fi mult mai mare), în CFM 2020-2027.26 La
nivelul anului 2016, în România, 5,9 milioane de hectare sunt exploatate de către
cei 12.310 fermieri care au exploatații agricole de peste 100 de hectare (Anexa 7).
Estimare bazată pe ipoteza că 2 mil. de hectare sunt afectate de această măsură, raportată la o
subvenție de aproximativ 200 euro pe hectar.
25
Estimare bazată pe ipoteza că 4 mil. de hectare sunt afectate de această măsură, raportată la o
subvenție de aproximativ 200 euro pe hectar.
26
Calculele se bazează pe datele MADR (reproduse în Anexa 7), Informații statistice România
(mai 2018), accesibil la: http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/rica/2018/info-statistice-ro-rica.
pdf
24
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Acestor actori economici le vor scădea accesul la finanțare și investițiile dacă varianta actuală de plafonare se va menține. În esență, 47,8 la sută din suprafețele
agricole din România sunt deținute de cele 0,36 la sută dintre ferme cu suprafețe
mai mari de 100 ha. Deși cea mai numeroasă categorie de ferme, cu 2,4 mil. în cazul
fermelor care au între 1 și 2 hectare, suprafața agricolă de acestea reprezintă numai
16 la sută din total.27
Conform actualei propuneri de PAC, primul prag de plafonare (cu 25 la sută)
s-ar aplica exploatațiilor agricole mai mari de 300 hectare, în timp ce ultimul prag
de plafonare (100 la sută) s-ar aplica exploatațiilor agricole mai mari de 500 de
hectare.
Alternativa pe care România o poate susține este formula de sprijin cuplat pentru venit aferent sectoarelor și producțiilor sau tipurilor specifice de agricultură
aferente, importante din motive economice, sociale sau de mediu sau de subvenții
regresive.
De asemenea, este necesară o analiză atentă asupra stabilirii unui număr maxim de hectare pentru care ar putea fi plătit sprijinul redistributiv complementar,
posibilitatea de a se aplica specific unor tipuri de ferme definite și asupra surselor
de finanțare. Nu în ultimul rând, atunci când se va stabili nivelul sprijinului redistributiv complementar pentru venit trebuie evaluate nevoile pentru obiectivul
specific (a) „sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga
Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare”
Fermierii propun compensarea acestor măsuri prin creșterea subvențiilor de
agromediu și prin acordarea unor facilități pentru angajarea oamenilor din mediul
rural. Deși aceste aspecte sunt deja prevăzute în propunerile de regulament pentru
PAC 2021 - 2017, nu este clară încă forma pe care acestea o vor lua pentru a putea
compensa restricțiile de cuantum total propuse.
Cel mai mare risc în cazul în care plafonările pentru marii fermieri se mențin
este ca aceștia să se (re)fragmenteze pentru a își crește nivelul subvenției. Un astfel
de proces însă ar scădea randamentul comercial al unei categorii oricum restrânsă
de producători agricoli de scară mare.
Reducerea plăților directe ar avea drept consecințe subminarea unităților agricole viabile și reducerea competitivității agriculturii din România.
c. Calcularea costurilor cu forța de muncă
În calcularea plăților directe din cadrul PAC 2021-2027 se vor lua în continuare
în considerare costurile cu forța de muncă. Înaintea aplicării plafoanelor anterior
menționate, statele membre scad din cuantumul plăților directe care urmează a fi
acordate unui fermier într-un an calendaristic dat:
27
Eurostat, Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and
NUTS 2 regions [ef_m_farmleg]
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a) salariile legate de o activitate agricolă declarate de fermier, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente ocupării forței de muncă și
b) costul echivalent al forței de muncă permanente și nesalariate legate de o
activitate agricolă practicată de persoane care lucrează în cadrul fermei în cauză și
care nu primesc un salariu sau care primesc o remunerație mai mică decât cuantumul plătit în mod normal pentru serviciile prestate, dar care sunt răsplătite prin
rezultatul economic al întreprinderii agricole.
Pentru a calcula cuantumurile menționate la literele (a) și (b), statele membre
utilizează salariile standard medii legate de o activitate agricolă la nivel național
sau regional, înmulțite cu numărul unităților de muncă anuale declarate de fermierul în cauză.
Totuși, calcularea costurilor cu forța de muncă este deseori problematică din
cauza unor factori caracteristici sectorului agricol din România precum: muncă nedeclarată, lucrători sezonieri etc. Conform datelor Inspecției Muncii, în anul 2017
au fost depistate 34.167 persoane care desfășurau muncă nedeclarată în România28. Potrivit unui raport Eurofound, principalele tipuri de muncă nedeclarată în
România includ: substituirea contractelor de muncă sezonieră pentru angajări permanente, contracte de muncă suprapuse pentru muncitorii sezonieri și angajarea
informală a zilierilor (lucrătorilor de zi) — pentru toate dintre acestea, sectorul
agricol fiind menționat ca unul dintre primele trei sectoare economice ca risc de
incidență29.
Conform datelor INSSE30, numărul de angajați din sectorul agricol s-a înjumătățit în perioada 2000-2016, scăzând de la 139.513 de salariați în 2000, la numai
66.634 de salariați în agricultură în 2010, revenind la un nivel de 83.951 de salariați în 2016. Dar, sectorul agricol este în mod special un caz sensibil la probleme
de calitate statistică asupra forței de muncă, deoarece o pondere foarte mare din
totalul forței de muncă este nesalariată (aprox. 85 la sută31).
Deși ponderea fermierilor plătiți din totalul celor care au depus cereri de finanțare la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe parcursul
ultimilor ani a crescut, ajungând la aproximativ 98 la sută la nivelul celor mai recente date disponibile, numărul total de fermieri care au depus cerere de finanțare
a scăzut constant în România. Față de anul 2007, când APIA înregistra aproximativ
1,2 milioane de fermieri care au depus cereri de finanțare, la nivelul anului 2016, au
fost înregistrate numai 901.268 fermieri.
Inspecția Muncii Raport de Activitate pentru 2017 Conform Legii nr. 544 din 2001, accesibil
la https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/187655/Raport+de+activitate+al+Inspectiei+Muncii+pentru+anul+2017.pdf/1a898dfa-6e03-4b82-bf59-8bd20e494dc5
29
Eurofound, Comparative Analytical Report on „Inequalities in working conditions: exploring
fraudulent forms of contracting work and self-employment in the European Union” Romania, 2016.
30
Calcule proprii pe baza datelor din baza de date TEMPO/INS.
31
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2017/300/40/4/em344.pdf
28
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Agricultura familială este cel mai răspândit model de agricultură în UE, marea majoritate a exploatațiilor agricole fiind în continuare gestionate ca exploatații individuale32. Termenul „exploatație familială” este utilizat pentru a desemna
orice exploatație aflată sub gestiune familială, unde cel puțin 50 la sută din forța
de muncă agricolă regulată este asigurată de către mâna de lucru din cadrul familiei. Aceste exploatații sunt caracterizate în general prin utilizarea pe scară largă a
forței de muncă din cadrul familiei. Conform celor mai recente date Eurostat, la
nivelul anului 2016, aprox. 3 mil. de ferme erau „exploatații familiale” (consumau
mai mult de 50 la sută din producția totală) din totalul de 3.4 milioane de ferme
existente în România.
Pondere exploatații familiale în România (2005-2016)
Nr. Total Ferme

Nr. Exploatații
familiale

Pondere Exploatații
familiale

2016

3,422,030

2,956,380

86.39%

2013

3,629,660

3,178,490

87.57%

2010

3,859,040

3,589,530

93.02%

2007

3,931,350

3,172,280

80.69%

2005
4,256,150
3,444,760
80.94%
Sursă: Eurostat, Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS
2 regions [ef_m_farmleg]
Pondere exploatații familiale în UE (2016)

Sursa: Eurostat, Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS
2 regions [ef_m_farmleg]
Curtea de Conturi Europeană, Raport special nr. 1 (2016) Sprijinul pentru veniturile fermierilor: este sistemul utilizat de Comisie pentru măsurarea performanței acestui sprijin bine conceput și
bazat pe date temeinice?, p. 11.
32
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Cereri depuse și plătite
Număr de fermieri
care au depus cerere

Număr de fermieri
plătiți

% fermieri platiți din
total fermieri care au
depus cerere

2007

1.241.934

1.167.211

93,98%

2008

1.130.404

1.089.377

96,37%

2009

1.122.046

1.091.026

97,24%

2010

1.093.167

1.074.748

98,32%

2011

1.088.809

1.079.923

99,18%

2012

1.079.899

1.068.432

98,94%

2013

1.048.728

1.035.588

98,75%

2014

1.027.874

1.012.724

98,53%

2015

944.076

927.951

98,29%

2016

901.268
Sursă: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Indicatori statistici APIA,
Statistici comparative Campania 2007 - Campania 2016, p. 55
Suprafața: solicitări de plată, determinări după controale, autorizată la plată
Suprafață solicitată (pe
total scheme solicitate)
ha

Suprafață determinată
după controale (pe total
scheme solicitate) ha

Suprafață autorizată la
plată (pe total scheme
solicitate) ha

2007

21.536.700

20.558.359

15.065.793

2008

12.811.679

12.470.464

12.365.448

2009

16.138.174

15.841.614

15.790.972

2010

16.089.089

15.859.226

15.825.127

2011

16.332.056

16.218.729

16.207.380

2012

16.684.657

16.569.238

16.544.095

2013

16.881.440

16.761.509

16.741.617

2014

16.967.321

16.862.738

16.842.517

2015

36.201.898

35.378.735

34.552.510

2016

33.099.461

31.576.717

30.849.001

Sursă: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Indicatori statistici APIA, Statistici comparative Campania 2007 - Campania 2016, p. 55
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În ceea ce privește costul mediu orar al forței de muncă a salariaților din sectorul agricol, acesta a crescut constant pe parcursul ultimilor ani, față de 8,47 lei/
oră, ajungând în 2016 (cele mai recente date statistice disponibile) la 15,44 lei/oră,
conform INSSE33. Aceste costuri medii orare reflectă îndeaproape dinamica înregistrată la nivelul întregii economii. Cu toate acestea, nivelul costurilor medii orare
din sectorul agricol suferă variații semnificative în funcție de tipul de activitate pe
care muncitorii agricoli o îndeplinesc.
Costul mediu orar al forței de muncă pe salariat în sectorul agricol din România
(2008-2016)

Sursa: INSSE, Costul mediu orar al forței de muncă pe salariat, pe activități (secțiuni și diviziuni) ale
economiei naționale CAEN Rev.2

d. Rata de cofinanțare
Conform Propunerii Comisiei privind CFM pentru perioada 2021-2027, în ceea ce
privește dezvoltarea rurală, se propune reechilibrarea finanțării între UE și bugetele
statelor membre. În conformitate cu ceea ce se prevede pentru fondurile structurale și de investiții europene, o creștere a ratelor de cofinanțare națională va permite
menținerea, în mare parte, la același nivel a sprijinului public pentru zonele rurale
europene. Distribuirea sprijinului FEADR se bazează pe criterii obiective, regiunile
mai puțin dezvoltate ar trebui să beneficieze în continuare de rate de cofinanțare
mai ridicate, principiu care se va aplica și anumitor măsuri precum LEADER și plăților pentru angajamentele în materie de gestiune. Statelor membre li se va oferi un
anumit nivel de flexibilitate pentru transferurile între alocări. Până la 15 la sută din
plățile directe respective pot fi transferate către alocările FEADR și vice-versa. Un
33

Calcule proprii pe baza datelor din baza de date TEMPO/INS.
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procent mai ridicat poate fi transferat dinspre plățile directe către alocările FEADR
pentru intervențiile care vizează obiectivele în domeniul mediului și al climei și
granturile pentru instalarea tinerilor fermieri34.
Principiile mai sus menționate în Regulamentul nr. 393 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune pentru alocările pilonului 2
de dezvoltare rurală în cadrul viitorului CFM se traduc printr-o scădere în cazul
României. Deși, comparativ cu alte state, România beneficiază de alocări mai generoase prin prisma numărului de regiuni „mai puțin dezvoltate”.
În esență, alocarea din bugetul comunitar pentru dezvoltarea rurală în România scade cu aproximativ 1,3 miliarde euro (de la 8 128 mil. euro în CFM 2014-2020
la 6759 milioane euro în CFM 2021-2027). Aceste alocări reflectă și faptul că rata de
cofinanțare comunitară scade de la 85 la sută în CFM 2014-2020 la aproximativ 70
la sută în CFM 2021-2027. După cum se menționează și în principiile enunțate în
Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC (COM (2018)
393), se acceptă anumite excepții: cofinanțare de 80 la sută pentru intervențiile de
atingere a obiectivelor de mediu și climă, investiții non-productive, sprijin pentru
acțiunile PEI și LEADER și cofinanțare de 100 la sută pentru operațiunile finanțate
din fondurile transferate către FEADR din FEGA. Pentru sprijinul financiar aferent
zonelor cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (art. 66) rata de
cofinanțare scade și ea de la 85 la sută la 65 la sută.
Impactul bugetar negativ estimat pentru perioada 2021-2027 pentru România
în ceea ce privește PAC poate fi estimat prin diferența de alocare aferentă pilonului
2 implică un impact bugetar de aproximativ 1,4 miliarde euro. Această sumă se
dublează la un impact total de aproximativ 2,9 mil. euro prin creșterea ratei de
cofinanțare națională (evaluată la nivelul de bază de 70 la sută) dacă se va dori
menținerea unui nivel similar al alocărilor pentru dezvoltare rurală în România.
Există două scenarii posibile de scădere a presiunii bugetare pe care pilonul 2
de dezvoltare rurală îl va aplica asupra bugetului național. În primul rând se pot
face alocări mai mari pentru programe care îndeplinesc obiectivelor de mediu și climă, sau fac parte din intervenții de tip PEI și LEADER, a căror nivel de cofinanțare
națională crește cu doar 5 la sută—contribuția UE scăzând de la 85 la sută la 80 la
sută.
În al doilea rând, se poate lua în calcul opțiunea utilizării fondurilor transferate
din pilonul 1, față de care nu există cofinanțare națională. Cu toate acestea, această
a doua variantă este problematică din punct de vedere organizațional, generând o
concurență între programe gestionate la nivelul aceleași instituții. Mai mult decât
atât, un document de evaluare a politicii agricole comune în cadrul financiar multi34

COM (2018) 393, p. 10 (Capitol Implicații Bugetare)
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anual actual arată un grad scăzut de coordonare între intervențiile aferente pilonului 1 și cele aferente pilonului 2 la nivelul tuturor statelor membre35.
e. Perspectivă inter-sectorială
Angajamentele intersectoriale fac ca PAC să aibă un impact bugetar. Astfel, la nivelul bugetului național, dincolo de alocările bugetare ale Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, și alte ministere vor avea atribuții, competențe și responsabilități în implementarea resurselor PAC. Una dintre dimensiunile principale intersectoriale ale PAC este legată de politica de mediu.
Există foarte puține documente strategice de referință în momentul de față
care să poată structura felul în care PAC 2021-2027 va răspunde diverselor angajamente de mediu în România. Cu toate acestea, în setul de măsuri pe care pilonul 2
le poate finanța la nivelul statelor membre sunt specificate o serie de măsuri specifice sau tangent politicii de mediu. Dintre acestea putem menționa36:
• menținerea practicilor agricole, care aduc o contribuție favorabilă mediului
și climei și încurajează schimbările necesare în acest sens (măsurile de agromediu și
climă)37.
• angajamente privind adoptarea sau menținerea practicilor și metodelor
specifice agriculturii ecologice (plăți pentru conversie sau în favoarea păstrării
practicilor agriculturii biologice);
• plăți legate de Natura 2000 și de directiva-cadru pentru apă;
• plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice.
Plățile directe în cadrul „programe ecologice” (acele programe aferente pilonului 1 vizând aplicarea unor practici agricole favorabile mediului și climei) ar putea
fi acordate fie ca un complement la plățile directe ale fermierilor, fie ca scheme autonome în cadrul cărora valorile plăților se bazează pe costurile suplimentare și pe
pierderile de venit pe care le suportă fermierii38. În complementaritate, bugetele
pentru dezvoltarea rurală pot fi folosite și pentru a finanța o serie de alte acțiuni
precum transferul de cunoștințe, investițiile favorabile mediului, inovarea și cooperarea39.
35
Mapping and analysis of the implementation of the CAP (2016), p. 10. Accesibil la: https://
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2016/mapping-analysis-implementation-cap/exec-sum_en.pdf
36
Al doilea pilon al PAC: politica de dezvoltare rurală. Accesibil la http://www.europarl.europa.
eu/factsheets/ro/sheet/110/al-doilea-pilon-al-pac-politica-de-dezvoltare-rurala.
37
Introducerea acestor măsuri în programele de dezvoltare rurală este obligatorie, dar angajamentele nu trebuie să se rezume la normele obligatorii.
38
MEMO/18/3974, Bugetul UE: politica agricolă comună după 2020, p.4.
39
MEMO/18/3974, Bugetul UE: politica agricolă comună după 2020, p.5.
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f. Înregistrare cadastrală a suprafețelor agricole
În CFM 2021 - 2027, se mențin alocările pentru venit prin mecanismul de plată pe
fermă (drepturi de plată) și plata sprijinului ca sumă uniformă per hectar. În cazul
ambelor mecanisme, nivelul încă scăzut de înregistrare cadastrală a suprafețelor
agricole implică pierderi pentru România. Cu toate acestea, cele mai mari pierderi
de absorbție s-ar putea produce în cazul mecanismului de plată pe fermă.
Planul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) vizează înregistrarea cadastrală sistematică a tuturor imobilelor și suprafețelor agricole din România în
următorii ani. Conform informațiilor oficiale oferite de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), la nivelul lunii august 2018, un total de
3,4 mil. hectare de teren agricol au cadastru. Cu toate că procesul de înregistrare
va continua pe parcursul următorilor ani, raportat la suprafața totală de terenuri
agricole din România de 9,4 hectare (la nivelul anului 2016, estimările mai recente
plasând suprafața totală la nivel de 9,7 hectare).
În acest context, plată unică pe suprafață rămâne singura variantă fezabilă
pentru ciclul financiar viitor. Totuși, și această variantă cuprinde pierderi la nivelul
absorbției de fonduri din PAC deoarece suprafețele incerte (cu suprapuneri între
suprafețele solicitate la plată) sunt respinse la plată. Astfel încât, la nivelul anului
2016, se înregistrau aproximativ 727.716 hectare diferență între suprafețele determinate după controale (din totalul schemelor solicitate) și suprafața finală autorizată la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Principalele riscuri aferente procesului de înregistrare cadastrală a terenurilor
agricole în România evaluate de ANCPI sunt:
a) schimbarea politicii guvernamentale în domeniul realizării cadastrului în
România, ca urmare a modificării priorităților strategice și pierderea de către ANCPI a gestionarii veniturilor proprii pentru implementarea PNCCF;
b) dificultățile pe care le poate întâmpină ANCPI în asigurarea bugetului pentru finalizarea cadastrării proprietăților în perioada de implementare a programului, precum și în promovarea unor modificări legislative necesare pentru implementarea acestuia;
c) întârzieri în demararea lucrărilor de înregistrare sistematica (la nivel de
UAT în special) cauzate procedurilor de achiziție îndelungate și anevoioase;
d) procedurile de achiziție publică derulate pentru contractarea lucrărilor de
înregistrare sistematică nu se finalizează cu atribuirea de contracte, fie ca urmare
a lipsei de ofertanți, fie ca urmare a depunerii de către aceștia a unor oferte neconforme, aspecte ce generează atât întârzieri în realizarea obiectivelor, cât și alocări
importante de resurse materiale și umane;
e) lipsa de cooperare în implementarea contractelor de înregistrare sistematică între părțile implicate: prestatori, primării, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, cetățeni;
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f) lipsa de interes a primăriilor pentru solicitarea finanțării de către ANCPI a
lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, coroborată cu lipsa
de personal în general și a personalului de specialitate de la nivelul primăriilor, baze
de date privitoare la imobile și proprietari incomplete și incorecte;
g) lipsa de participare a cetățenilor la lucrările de înregistrare sistematică,
ceea ce generează întârzierea procesului, ca urmare a eforturilor de identificare a
proprietarilor, coroborata cu neîndeplinirea scopului lucrărilor, acela de înregistrare a tuturor deținătorilor.
g. Susținerea noilor generații de fermieri
Țările vor trebui să rezerve cel puțin 2 la sută din alocarea lor destinată plăților directe pentru sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri care au înființat
o nouă exploatație pentru prima oară. Acesta se poate acorda ca supliment la plata
de bază celor stabiliți pentru prima dată în agricultură. Acest sprijin va fi completat
prin sprijin financiar pentru dezvoltarea rurală și diferite măsuri de facilitare a accesului la terenuri și la transferul acestora. Programul „Tinerii fermieri” din poate
oferi tinerilor agricultori un bonus de 25 la sută (maxim) pe parcursul primilor
cinci ani de activitate în acest sector. Tinerii agricultori ar avea de asemenea prioritate atunci când este vorba despre primirea plăților directe din rezerva națională
/ regională.40
În momentul de față 40 la sută din fermierii activi au mai mult de 50 de ani și
97 la sută dintre fermierii români au învățat agricultură doar din practică. Astfel
încât, înnoirea generaționala în agricultură și în economia rurală în general este
foarte importantă. Acest lucru este determinat de 3 factori: accesul la pământ,
accesul la capital, accesul la cunoștințe41. În contextul viitorului PAC în care inovarea și productivitatea vor fi determinante, noua generație de fermieri nu se poate
dezvolta fără o educație tehnică și antreprenorială temeinică, modernă, conectată
la piață.
Imaginea în oglindă ne arată că România are cel mai mare număr de fermieri
cu vârste sub 35 de ani în Uniunea Europeană. Cu aproximativ 280.000 de tineri
agricultori, România reprezintă o treime din această grupă de vârstă la agricultorii
europeni. Mai mult decât atât, România are și cel mai mare grup de agricultori cu
vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani: 609 610 - din nou o treime din această grupă
40
Young Farmers Program [în engleză], accesibil la: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/young-farmers_en.
41
Alexandra Toderiță, director executiv CRPE. Pentru detalii suplimentare vezi Propunere prioritate România PAC post 2020 – educație agricolă pentru formarea viitoarei generații de fermieri a
României ce vizează facilitarea transferului inter-generațional în agricultură ca o direcție importantă a
noii Politici Agricole Comune (post 2020) și integrarea acestei măsuri în configurarea PNDR 2020-2027.
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de vârstă în UE și aproape dublul celui de-al doilea clasat ca număr total, Polonia42.
Dat fiind acest context, după cum am menționat anterior, România are un interes
special în realizarea cu succes a acestui program.
h. Competitivitatea fermelor mici și mijlocii
Sprijinul redistributiv complementar pentru ferme mici și mijlocii în România reprezintă o preocupare importantă pentru Ministerul Agriculturii în contextul în
care se dorește asigurarea unui sprijin echitabil și mai bine orientat pentru venitul fermierului (convergența internă). În mod tradițional, în majoritatea statelor
membre, sume mari de bani se îndreptau către fermele mari, fiind dezavantajate
fermele mici și mijlocii. Comisia a luat notă de această situație introducând noile
plafonări pe Pilonul 1 pentru suprafețe mari. România poate folosi aceste noi prevederi ale CFM 2020 - 2017 pentru a întări și mai mult competitivitatea (extrem de
scăzută în momentul de față) a fermelor mici și mijlocii.
Numărul și tipul fermelor
Nr. ferme

Pondere
total

Suprafața agricolă
(ha)

Pondere total

Mai puțin de 1 ha

79.840

2.33%

Mai puțin de 2 ha

2.400.930

70.16%

1.539.790

12.32%

Între 2 și 4.9 ha

660.000

19.29%

2.048.620

16.39%

Între 5 și 9.9 ha

194.200

5.68%

1.304.360

10.43%

Între 10 și 19 ha

50.210

1.47%

666.260

5.33%

Între 20 și 29.9 ha

10.990

0.32%

262.970

2.10%

Între 30 și 49.9 ha

7.530

0.22%

288.640

2.31%

Între 50 și 99.9 ha

6.010

0.18%

418.450

3.35%

Mai mult de 100 ha

12.310

0.36%

5.973.450

47.78%

Sursa: Eurostat, Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output,
legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg)
European Commission (2016) Young farmers and the CAP, [în engleză], accesibil la: https://
publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4dbd4d5-b12a-4a3d-99ee-56f4bcd325b3.
42
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Distribuția ajutoarelor directe la producători

Sursa: http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/rica/2018/info-statistice-ro-rica.pdf
Cifre indicative privind repartizarea ajutoarelor directe pe clase de mărime a ajutorului
(mii euro)

Sursa: http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/rica/2018/info-statistice-ro-rica.pdf

Din totalul de 3,4 mil. de ferme din evidența Eurostat, numai 0,36 la sută au
mai mult de 100 de hectare. În contrast, peste 70 la sută din fermele din România
au între 1 și 2 hectare. Un raport recent asupra motoarelor de dezvoltare economică din Europa Centrală și de Est sugerează încadrarea României (alături de
Bulgaria) în categoria de centru producători de alimente (South East Food Hub);
deși România are 33.5 la sută din fermele Uniunii Europene, acestea sunt foarte
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mici și ineficiente, 25 la sută dintre fermierii din România trăind sub pragul de
subzistență43.
Ținând cont că s-au mai estompat conotațiile negative pe care soluțiile asociative în sectorul agricol le evocă datorită perioadei comuniste, o serie de măsuri
inovative în acest sens pentru fermele mici și mijlocii au dat randament pe parcursul ultimilor ani (ex: cooperative, food hubs).44 Astfel, în contextul în care entitățile
asociative din sectorul agricol reprezentau mai puțin de 1 la sută în 2010, se poate
observa un reviriment: între 2009 și 2013 au fost înființate 499 de cooperative
agricole45, iar până în decembrie 2017, au fost înregistrate un total de 1 083 cooperative agricole. Cu toate acestea, datele furnizate de Oficiul Registrului Comerțului
indică faptul că numai cca. jumătate dintre aceștia au avut activitate economică (au
depus documentele financiare) în cursul anului precedent. Astfel încât, România
ar trebui să investească în continuare și să elaboreze politici publice adaptate pentru a consolida (din punct de vedere cantitativ și calitativ) sectorul cooperativelor
agricole în perioada CFM 2020-2027, deoarece „exemplele pozitive existente și interesul crescând al agricultorilor demonstrează că este într-adevăr un instrument
de creștere a productivității, a accesului la piață, precum și a nivelului de investiții
și competitivitatea generală a fermelor mici și mijlocii”46.
Un alt model pilotat în prezent pentru agregarea producției micilor fermieri și
pentru a le ajuta să ajungă pe piață, este hub-ul alimentar (food hub). Acest model
acționează pe principiul centralizării resurselor47. Aceste hub-uri regionale au rolul
de a agrega, stoca, procesa și distribui produsele agricole către piețe locale, la prețuri convenabile atât pentru consumatori, cât și pentru micii producători48. Noile
propuneri de regulament PAC 2021-2027 pot favoriza în mare măsura acest tip de
inițiative pentru fermele mici și mijlocii.
Legatum Institute (2018) The Central and Eastern European Prosperity Report. [în engleză] accesibil aici: https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/de/Presse/Pressemeldungen/2018/09-sep/Legatum%20Institute%20CEE%20Prosperity%20Report%202018.pdf
44
Toderiță, A. (2018) Viitorul fermelor mici și mijlocii ale României: asociere și educație. Raport
CRPE, accesibil aici: http://www.rndr.ro/documente/Asociere_şi_educatie_agricola_-_Alexandra_
Toderita-CRPE-26_martie.pdf.
45
CRPE (2013) An Innovative Measure for Financing Association in Agriculture: Facilitation and
Individualized Support. Proposal for RDP 2014-2020. [în engleză] accesibil aici: http://www.crpe.ro/
en/wp-content/uploads/2013/11/CRPE-Policy-Brief-22-Proposal-for-supporting-agricultural-associations-RDP-2014-2020.pdf
46
Idem. Ca urmare a intervențiilor de succes pilotate în perioada 2012-2015 de dezvoltare a
cooperativelor agricole pentru fermele mici și mijlocii din România, PNDR 2014-2020 a alocat puncte
suplimentare aplicanților care făceau parte dintr-o cooperativă agricolă în accesarea măsurilor naționale—M. 02 Consultanță și M. 16 Cooperare), dar și în accesarea axei LEADER—Grupuri de Acțiune
Locală (GAL).
47
Romanian-America Foundation (RAD) Programul de dezvoltare a Food Hub-urilor, pentru
mai multe detalii: https://www.rafonline.org/en/programe/food-hub-development/.
48
CRPE Policy Brief no. 29 – Role of regional food hubs in the US [în engleză] accesibil aici:
http://www.crpe.ro/en/agriculture-role-regional-food-hubs-supporting-small-farmers-usa/.
43

Conceptul „Dezvoltarea Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunității”
finanțat în cadrul Politicii Agricole Comune
Carmen-Mihaela Boteanu

Prin Politica Agricolă Comună(PAC) este sprijinită agricultura prin intermediul
Pilonului I – pentru plăți directe acordate fermierilor în funcție de suprafețele și
culturile terenurilor lucrate de către aceștia, dar și prin intermediul Pilonului II pentru investiții în sectorul agricol, neagricol, forestier care contribuie la dezvoltarea spațiului rural și plăți compensatorii acordate deținătorilor de terenuri pentru
protejarea biodiversității sau nepracticarea unei agriculturi în sistem intensiv.
Un element de interes major în cadrul Pilonului II al PAC îl reprezintă conceptul „Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității” (DLRC) finanțat prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
care sprijină măsura LEADER a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
(PNDR).
Specificul LEADER îl reprezintă abordarea „de jos în sus”, care reprezintă o modalitate ce permite partenerilor locali să identifice un set coerent de măsuri adaptate nevoilor și priorităţilor specifice unui teritoriu şi să le transpună în strategii de
dezvoltare locală (SDL).
Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locală (SDL) este constituită
din teritoriile eligibile cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori,
reprezentate de unități aministrativ teritoriale (UAT) comune și UAT – orașe și municipii cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Prin Acordul de Parteneriat
România 2014RO16M8PA001.1.2 și Cadrul de Performanță aplicabil PNDR, a fost
propusă o țintă de 100% acoperire teritorială din suprafața totală eligibilă LEADER.
Reprezentanții la nivel local ai sectorului public, sectorului privat și societății
civile se asociază în parteneriate privat–publice active denumite grupuri de acţiune
locală (GAL), constituite în baza unui acord de parteneriat, ce au ca principal obiectiv elaborarea și implementarea SDL. Orice entitate interesată poate face parte din
parteneriatul constituit în vederea elaborării și implementării SDL, astfel încât să
participe activ la definirea priorităților de dezvoltare ale teritoriului acoperit de
strategie.
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În cadrul unui grup de acţiune locală reprezentanții sectorului privat trebuie
să dețină mai mult de 50% din numărul total al partenerilor. La nivel decizional,
niciun grup de interese nu trebuie să dețină mai mult de 49 % din drepturile de vot.
Strategiile elaborate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) şi selectate de Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se implementează de către Gal-uri,
implementarea concretizându-se în proiecte finanțate în aria de acoperire teritorială a SDL.
În România, implementarea abordării LEADER și activitatea Grupurilor de Acțiune Locală a început în exercitiul financiar 2007-2013 fiind selectate 163 de strategii de dezvoltare locală ce acoperă o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând
aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER.
În cadrul SDL-urilor selectate au fost implementate 1.363 de proiecte iar rata de
execuție financiară (plăţi efectuate) a fost peste 90%.
Valoarea maximă a unei strategii de dezvoltare locală a fost de 2.856.000 Euro,
indiferent de teritoriul vizat de SDL și a inclus și cheltuielile de funcționare a grupului de actiune locală responsabil cu implementarea strategiei. Valoarea totală a
strategiilor selectate în exercițiul financiar 2007-2013 este de circa 440 mil. Euro.
Implementarea LEADER în exercițiul financiar 2014-2020
Măsura 19 LEADER din cadrul PNDR 2014-2020 beneficiază de o alocare de
637.589.520 Euro (FEADR + Bugetul național) și conține următoarele submăsuri:
• Sub-măsura 19.1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
• Sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
• Sub-măsura 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale
GAL.
• Sub-măsura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, cu bugetul inclus în SDL.
Strategiile de dezvoltare locală pot fi elaborate cu sprijin financiar prin intermediul unui proiect depus în cadrul Sub-măsurii 19.1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală sau cu finanțarea proprie a GAL-ului.
În exercițiul financiar 2014-2020 au fost selectate 239 de SDL-uri cu o valoare
publică totală de 563.516.550,73 euro, având inclusă și valoarea aferentă bonusării
SDL-urilor în funcție de nivelulul de calitate al acestora.
SDL-urile selectate acoperă o suprafață de 211.028,32 km2, reprezentând 92%
din suprafața totală LEADER, acoperind 2735 comune și 142 de orașe și municipii,
o populație totală de 9.793.458 locuitori, reprezentând 86% din populația totală
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eligibilă LEADER. Astfel, cadrul de performanță este îndeplinit deoarece procentul
de acoperire a teritoriului eligibil LEADER depăsește procentul de 85%.
Din perspectiva bugetului, valoarea unei SDL s-a stabilit în funcție de numărul de locuitori și de suprafața acoperită de SDL și variază între 524.558,94 Euro
și 5.866.271,31 Euro, incluzând costurile de funcționare a grupului de acțiune locală.
SDL-urile care au obținut nivelul cel mai înalt de calitate, rezultat ca urmare a
procesului de selecție au primit o bonusare în funcție de criteriile de calitate îndeplinite de strategie. Valoarea totală a strategiilor selectate este de aproximativ 563
mil Euro.
În strategiile elaborate sunt incluse măsuri care ating obiectivele SDL, contribuie la obiectivele FEADR și generează valoare adaugată în teritoriu și/sau impact
economic, social, cultural și natural în teritoriu.
Cele mai semnificative oportunități de finanțare prin SDL care au putut fi incluse în măsurile acestor strategii se regăsesc în următoarele domenii de acțiune:
• contribuția la diversificarea activităţilor economice neagricole și încurajarea
micilor întreprinzători din spaţiul eligibil LEADER;
• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu
un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.
• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică,
infrastructura locală la scară mică, inclusiv rețele de tip broadband pentru asigurarea serviciilor de bază;
• creșterea atractivităţii zonelor eligibile LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește minoritățile,
protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;
Proiectele din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală sunt proiecte mici, care
trebuie să respecte un plafon de maxim 200.000 euro cofinanțare publică (FEADR+buget național), la care se adaugă cofinanţarea privată a solicitanților care depun proiectele la GAL, în funcție de tipul acestora.
Un potențial beneficiar poate depune un proiect în cadrul apelului de selecție
lansat de GAL, dacă:
• îndeplinește condițiile de eligibilitate menționate în anunțul de lansare;
• proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din SDL;
• proiectul va fi implementat în aria de aplicabilitate a SDL, care poate fi o unitate administrativ teritorială (UAT) – comună sau UAT – oraș cu populație mai mică
de 20.000 de locuitori;
• prin proiect trebuie să se demonstreze valoarea adăugată pe care investiția
finanțată prin LEADER o aduce teritoriului acoperit de SDL;
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Abordarea complementară la nivelul finanțărilor europene
pentru mecanismul DLRC
În exercitiul financiar 2014-2020, în România este aplicată pentru prima data complementaritatea la nivelul finanțărilor europene pentru mecanismul DLRC.
Astfel, complementar finanțărilor acordate pentru strategiile de dezvoltare locală, prin măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020, Programul Operațional Capital
Uman în cadrul Axei Prioritare 5 - Obiectivul Specific 5.2 „Implementarea strategiilor
de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu
o populație de până la 20.000 locuitori”, a alocat un buget de 105.989.108,19 euro.
În acest mod este asigurată complementaritatea finanțărilor prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul Social European (FSE).
Tipurile de activități eligibile care sunt finanțate prin POCU Obiectivul Specific
5.2 sunt în principal:
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a
doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii);
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe
cont propriu
• Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea.
Finanțarea DLRC prin Politica Agricolă Comună în exercițiul financiar
2021-2027
În cadrul Politicii Agricole Comune, Alocare FEADR propusă la acest moment pentru intervenții pentru dezvoltarea rurală, în cadrul Planului Național Strategic (viitorul PNDR) este de 6.758.523.373 euro. Un procent minim de 5 % din alocarea
FEADR la bugetul Planului Național Strategic trebuie alocată pentru LEADER iar
prima selecție a SDL și operaționalizarea GAL-urilor trebuie realizate în termen de
1 an de la aprobarea Planului Național Strategic.
Conform propunerii de REGULAMENT Nr. 393 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
„Distribuirea sprijinului FEADR se bazează pe criterii obiective legate de obiectivele de politică și ținând seama de distribuția actuală. Astfel cum se întâmplă
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în prezent, regiunile mai puțin dezvoltate ar trebui să beneficieze în continuare
de rate de cofinanțare mai ridicate, principiu care se va aplica și anumitor măsuri
precum LEADER și plăților pentru angajamentele în materie de gestiune. Statelor
membre li se va oferi un anumit nivel de flexibilitate pentru transferurile între alocări.”
Bibliografie:

1. http://www.pndr.ro/leader-2014-2020.html
2. http://www.pndr.ro/implementare-pndr-2014-2020/raport-anual-pndr-2014-2020.html
3. http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/377/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-%E2%80%9Dimplementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-%C3%AEn-comunit%C4%83%C8%9Bile-marginalizate-din-zona-rural%C4%83-%C8%99i-sau-%C3%AEnora%C8%99e-cu-o-popula%C8%9Bie-de-p%C3%A2n%C4%83-la-20-000-locuitori%E2%80%9D
4. https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en

O evaluare generală asupra stadiului proiectelor
de infrastructură de bază și acces și a investițiilor
non-agricole
George Turtoi

Dezvoltarea infrastructurii de bază și a investițiilor non-agricole reprezintă condiția primordială pentru dezvoltarea mediului rural, pentru creșterea nivelului de
trai, existența unei economii sustenabile, precum și pentru reducerea disparităților
dintre mediul rural și cel urban. Aceste două capitole au fost și încă sunt extrem de
deficitare la nivelul României, necesitând finanțări importante și susținute. Deși
s-au investit multe fonduri din bugetul național și bugetele administrațiilor locale,
principala sursă de finanțare a celor două sectoare a fost reprezentată de fondurile
europene de care România a beneficiat încă din perioada de pre-aderare la Uniunea
Europeană.
Asigurarea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de infrastructură de bază și de acces, precum și a investițiilor non-agricole în mediul rural din
România, a început odată cu demararea Programului SAPARD. Programul SAPARD
(Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală) a fost înființat în iunie 1999 de către Consiliul Uniunii Europene pentru a ajuta țările din Europa Centrală și de Est să rezolve probleme legate de ajustarea structurală în sectorul
agricol și zonele rurale, precum și în punerea în aplicare a acquis-ului comunitar
privind politica agricolă comună (PAC) și legislația conexă. Împreună cu ISPA și
Phare, acesta a fost unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanțate de
Uniunea Europeană pentru a sprijini țările candidate din Europa Centrală și de Est
în pregătirile lor de aderare la Uniunea Europeană.
Programul SAPARD – un succes de absorbție a fondurilor europene, dar
accesat doar de jumătate din comunele existente la nivelul întregii țări
Programul SAPARD a fost aplicat în România în perioada 2000-2006, prin intermediul MAFA (Acord multi-anual de finanțare), AFA (acord anual de finanțare) și
PNADR (Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), care conținea 10 măsuri de finanțare. În cadrul Programului SAPARD a existat măsura Măsura 2.1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale”, prin intermediul căreia
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s-au finanțat investiții în infrastructura rutieră (drumuri), aprovizionare cu apă
potabilă, sisteme de canalizare și lucrări de prevenire și protecție împotriva inundațiilor. De asemenea, prin intermediul Măsurii 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea
activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative”
au fost finanțate proiecte care vizau servicii agricole (Cercuri de maşini agricole),
turism rural, alte tipuri de activităţi de turism în spaţiul rural (turism montan,
turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism, etc), activităţi meşteşugăreşti,
acvacultura și alte activităţi (sericicultura, apicultura, cultivarea şi procesarea ciupercilor, fructe de pădure şi arbuşti fructiferi, plante medicinale şi aromatice, melci
şi broaşte).
Din cauza fenomenelor naturale care au calamitat o un număr mare de investiții finanțate în cadrul programului SAPARD, în anul 2006 a fost stabilită pentru
fiecare măsură de finanțare o componentă specială pentru reabilitarea proiectelor
calamitate.
Astfel, în perioada 2000-2006, pe parcursul celor 9 sesiuni care s-au desfăşurat
în perioada august – noiembrie 2002 şi în perioada aprilie – august 2006, pentru
măsura 2.1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale”, din cele 781 proiecte depuse, au fost contractate 764 proiecte, cu o valoare eligibilă totală aprobată
de 561,250 mil. Euro. Din numărul total de proiecte aprobate pentru măsura 2.1,
aproximativ 50% aparţin Submăsurii Drumuri în zonele rurale (382 proiecte aprobate), 36% sunt pe Submăsura de Alimentare cu apă (273 proiecte aprobate), 11%
sunt proiecte aprobate pentru Submăsura privind canalizarea (87 proiecte aprobate) şi 3% sunt proiecte aprobate pentru Submăsura privind lucrările de prevenire şi
de protecţie împotriva inundaţiilor (22 proiecte aprobate).
Dacă în cazul Submăsurii Drumuri, 92% din proiecte au vizat modernizarea
drumurilor existente, în cazul Submăsurilor privind Alimentarea cu apă şi Canalizarea, 67% şi, respectiv, 82% din numărul de proiecte aprobate au vizat executarea
de lucrări noi.
Pe parcursul celor 4 sesiuni care s-au desfăşurat în perioada aprilie – iulie 2006,
pentru măsura 2.1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale” – proiecte
calamitate, din cele 96 proiecte depuse, au fost contractate 83 proiecte, cu o valoare
eligibilă totală aprobată de 57,817 mil. Euro. Din numărul total de proiecte aprobate pentru măsura 2.1 calamitat, aproximativ 72% aparţin Submăsurii Drumuri
în zonele rurale (60 proiecte aprobate), 23% sunt pe Submăsura de Alimentare cu
apă (19 proiecte aprobate) şi 5% sunt proiecte aprobate pentru Submăsura privind
Canalizarea (4 proiecte aprobate).
În cazul investițiilor în infrastructură rurală finanțate în cadrul Programului
SAPARD s-au conturat două probleme principale. Prima dintre acestea a fost reprezentată de prioritizarea proiectelor din zonele defavorizate, acest lucru deter-
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minând mai târziu diverse deficiențe, cum ar fi incapacitatea autorităților publice
de a întreține infrastructura rutieră sau neutilizarea rețelei de apă sau canalizare
de către populația din comună, care nu are venituri suficiente pentru a-și permite
branșarea la infrastructura realizată - în aceste situații au fost adoptate soluțiile
cișmelelor stradale sau a finanțării branșamentelor individuale de către comună.
A doua problemă a fost una strategică, respectiv finanțarea infrastructurii de apă
uzată, independent de existența canalizării, lucru care nu este în prezent în conformitate cu directivele europene privind mediul. Aceste deficiențe au apărut în
principal din cauza lipsei unei viziuni strategice complexe, precum și a unor analize
obiective privind sustenabilitatea sau utilitatea investițiilor.
Deși Programul SAPARD a fost un real succes pentru România, absorbția fondurilor europene fiind aproape integrală, necesitățile de reabilitare și dezvoltare a
infrastructurii au fost satisfăcute în foarte mică măsură, deoarece nici măcar jumătate din cele 2861 de comune existente la nivelul țării nu au beneficiat de proiecte
de investiții în infrastructură. De asemenea, valorile individuale mici ale proiectelor (cel mult 1 milion euro) au permis reabilitarea sau dezvoltarea unei mici părți a
infrastructurii existente la nivelul comunelor care au beneficiat de finanțare.
Pentru Măsura 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care
generează activităţi multiple şi venituri alternative”, pe parcursul celor 32 de sesiuni desfăşurate în perioada decembrie 2003 - iulie 2006, din cele 1.658 proiecte
depuse, au fost contractate 1.055 proiecte, cu o valoare eligibilă totală aprobată de
66,336 mil. Euro. Aproximativ 59% din proiectele aprobate pentru această măsură
se adresează investiţiilor pe submăsura Turism rural (625 proiecte aprobate). De
asemenea, submăsura „Alte activităţi” deţine o pondere de 31% (330 contracte)
din totalul proiectelor aprobate pentru măsura 3.4, investiţiile preponderente fiind
orientate către apicultură (213 contracte reprezentând 65% din total submăsură)
şi într-o mai mică măsură către creşterea melcilor şi broaştelor (85 contracte reprezentând 26% din total submăsură). În ceea ce privește proiectele calamitate,
pe parcursul celor 2 de sesiuni desfăşurate în perioada iunie - iulie 2006, din cele 7
proiecte depuse, au fost contractate 3 proiecte, cu o valoare eligibilă totală aprobată
de 0,432 mil. Euro.
Proiectele finanțate în cadrul măsurii 3.4 au vizat și investiții din sectorul agricol sau al acvaculturii. Din domeniul non-agricol, au fost finanțate doar investiții în
turism și activități meșteșugărești. Problema lipsei unei analize obiective a viabilității proiectelor a afectat și investițiile finanțate prin această sub-măsură, beneficiarii, respectiv consultanții, manipulând datele din analizele cost-beneficiu pentru
a dovedi viabilitatea investițiilor. În perioada de monitorizare ex-post (5 ani de la
finalizarea proiectelor), o parte dintre investiții au fost închise deoarece nu erau
profitabile, iar sprijinul a fost recuperat.
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Cu toate dificultățile întâmpinate, Programul SAPARD a fost considerat cel
mai de succes program de pre-aderare, România situându-se pe primul loc la absorbția de fonduri europene în clasamentul statelor care au derulat acest program.
Începând cu anul 2007, România a aderat la Uniunea Europeană și a devenit
beneficiară a fondurilor europene intra-comunitare. Astfel, a fost elaborat Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, prin intermediul căruia s-a accesat
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Spre deosebire de Programul
SAPARD, FEADR oferea un spectru foarte larg de măsuri de finanțare, acoperind
aproape toate tipurile de investiții și servicii care se pot realiza în mediul rural sau
urban (în cazul investițiilor în domeniul agriculturii, al procesării produselor agricole și silviculturii). PNDR 2004-2013 a acoperit 23 măsuri de finanțare, cu o alocare totală de 8,12 miliarde EURO. Finanțările pentru infrastructura de bază și de
acces (măsura 322) la nivelul PNDR 2007-2013 au reprezentat aproximativ 20%
din alocarea programului, iar finanțările pentru investițiile non-agricole și investițiile în turism (măsurile 312 și 313) au reprezentat aproximativ 5% din alocarea
programului.
Deși exista în continuare o nevoie acută pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de bază și de acces, precum și pentru dezvoltarea de investiții
non-agricole în mediul rural, alocarea disponibilă pentru satisfacerea multitudinii
de necesități stringente la nivel național (aferente celor 23 măsuri de finanțare) a
permis dezvoltarea unui număr mic de proiecte comparativ cu cererea existentă.
Pentru o imagine exactă, trebuie amintit că gradul de accesare pentru măsura 322
Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale a
fost de 373% (9.472 proiecte depuse – 890 proiecte finanțate), pentru măsura 312
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi a fost de 368% (9.499
proiecte depuse – 2.583 proiecte finanțate), iar pentru măsura 313 Încurajarea activităţilor turistice a fost de 302% (3.703 proiecte depuse – 1.227 proiecte finanțate).
Cu toate acestea, realizările PNDR 2007-2013 sunt notabile, pentru locuitorii spaţiului rural fiind construiţi 2.900 kilometri de reţea de alimentare cu apă și 4.345
kilometri de reţea de canalizare. Impactul pozitiv al PNDR se poate măsura şi prin
prisma celor peste 2.600 IMM-uri non-agricole şi a celor peste 1.200 investiții care
presupun activități turistice finanţate prin PNDR, care au stat la baza revigorării
sustenabile a economiei rurale.
O parte din fonduri a contribuit la modernizarea a 3.862 de kilometri de drumuri comunale. Restul de bani au fost acordați proiectelor care au prevăzut înfiinţarea, extinderea şi modernizarea a 2.900 kilometri de reţea de alimentare cu apă și
a 4.345 kilometri de reţea de canalizare. Refacerea și modernizarea infrastructurii
culturale și sociale au fost prevăzute în 3 proiecte care au avut acest obiectiv. La
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acestea se adaugă alţi 723 kilometri de drumuri comunale afectate de inundații în
anul 2010 au fost refăcuţi.
Pentru proiectele de infrastructură, principalele deficiențe strategice în abordarea PNDR 2007-2013 au fost prioritizarea proiectelor complexe, care a generat o
implementare greoaie a investițiilor și nereguli în procedurile de achiziții publice,
precum și prioritizarea investițiilor în zonele cu un grad de sărăcie ridicat, care a dus
la realizarea de investiții cu rol preponderent social. Un aspect care trebuie menționat este acela că, în perioada 2007-2013 investițiile în infrastructura de apă-canal
au fost limitate pentru localitățile care au între 2.000-10.000 locuitori persoane
echivalente, restul comunelor urmând să fie acoperite de investițiile realizate prin
Fondul de Mediu, care finanța master-plan-urile pentru rețeaua regională.
În cazul proiectelor privind investițiile non-agricole, principala eroare strategică a fost includerea prestării de servicii în agricultură în rândul investițiilor
non-agricole, ceea ce a creat o breșă pentru agricultori în a accesa achiziția de mașini
agricole și utilizarea acestora în fermele proprii, creând astfel „condiții artificiale”.
O altă neregulă identificată inclusiv în cazul proiectelor din domeniul turismului a
fost fragmentarea investițiilor în mai multe proiecte, cu scopul de a depăși plafonul
maxim alocat pentru o investiție impus de regula de-minimis (cel mult 200.000
euro pentru trei ani financiari per beneficiar). Cu toate acestea, nu se poate nega
faptul că sprijinul financiar acordat până în prezent a dus la rezultate palpabile cu
efect benefic asupra vieții locuitorilor din mediul rural și a dezvoltării economiei
rurale.
Infrastructura rutieră și infrastructura de apă/apă uzată
sunt cele mai solicitate tipuri de investiții
Nevoia de modernizare a satelor românești a rămas în continuare foarte mare, raportată la alocarea financiară care a fost disponibilă în această perioadă de 7 ani.
Din acest motiv, în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a fost alocată o valoare de 1,1 miliarde de euro pentru Servicii de bază și reînnoirea satelor în
zonele rurale (măsura 7), reprezentând aproximativ 14% din alocarea programului.
În cazul investițiilor non-agricole, în perioada de programare 2014-2020 acestea
au fost comasate în cadrul unei singure măsuri de finanțare (măsura 6), cu două
tipuri de proiecte – proiecte adresate exclusiv înființării de noi activități non-agricole finanțate sub forma sprijinului forfetar (sub-măsura 6.2) și proiecte de investiții pentru înființarea/dezvoltarea de activități non-agricole finanțate în sistem de
rambursare (sub-măsura 6.4). Alocarea pentru investițiile non-agricole în cadrul
programului este de 250 milioane de euro, reprezentând aproximativ 3% din alocarea programului. Contribuțiile programului pentru investițiile în infrastructură și
cele non-agricole au fost diminuate față de programarea anterioară, deoarece pro-
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gramul 2014-2020 are o complexitate mai mare, precum și unele condiționalități
suplimentare, cum ar fi alocarea a cel puțin 30% pentru măsurile de mediu și climă,
cel puțin 5% pentru programul LEADER, etc. Cu toate acestea, până în prezent au
fost selectate 2.074 proiecte de investiții în infrastructura de bază în valoare de
1,43 miliarde euro și 2.987 proiecte de investiții non-agricole în valoare de 286
milioane euro.
În programarea 2014-2020 există o abordare diferită față de cele anterioare.
Infrastructura este finanțată prin intermediul a 2 sub-măsuri de finanțare, 7.2 Investiții în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scara mica și 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, iar selecția proiectelor se
realizează pe componente distincte, respectiv infrastructură de apă/apă uzată, infrastructură rutieră de interes local, infrastructură educațională și socială, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. În acest sens, autoritățile locale
pot stabili ce tipuri de investiții sunt necesare pentru comunele respective și pot
să depună proiecte doar pe componentele respective, fără a concura cu proiecte
din alte domenii. În programarea actuală s-a renunțat la finanțarea rețelelor de
alimentare cu electricitate sau gaze naturale, acestea fiind gestionate de operatori
privați, care le pot dezvolta din fonduri proprii. De asemenea, au fost stabilite alocări distincte pentru zona montană și zona Deltei Dunării, definită ca teritoriu ITI
(investiție teritorială integrată), iar proiectele depuse în aceste zone nu intră în
competiție la nivel național.
În cazul investițiilor non-agricole, programarea actuală a oferit rate de finanțare considerabil mai mari (până la 90% în cazul sub-măsurii 6.4 și 100% în cazul
sub-măsurii 6.2), iar investițiile în activități productive și serviciile pentru populație au avut prioritate. Finanțarea turismului s-a concentrat pe activități recreative
și agroturism. De asemenea, au fost prioritare solicitările depuse de fermieri sau
membrii familiilor acestora, pentru a echilibra veniturile volatile din sectorul producției agricole.
Din totalul proiectelor de infrastructură selectate pentru finanțare, 344 proiecte reprezintă investiții în infrastructura de apă/apă uzată (din care 9 în zona ITI
și 90 în zona montană), 515 reprezintă investiții în infrastructură rutieră (din care
26 în zona ITI și 140 în zona montană), 331 reprezintă investiții în infrastructura
educațională (din care 6 în zona ITI și 86 în zona montană), 675 reprezintă investiții
în patrimoniul cultural (din care 14 în zona ITI și 209 în zona montană). Din totalul
proiectelor pentru investiții non-agricole selectate, 1.964 reprezintă Sprijin pentru
înființarea de activități neagricole (din care 72 în zona ITI) și 1.023 reprezintă investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (din care 38 în zona ITI)
În continuare se observă că nevoia de investiții în infrastructură depășește
cu mult posibilitățile de finanțare existente, fiind depuse de două ori mai multe
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proiecte decât posibilitatea de finanțare. De asemenea, pentru înființarea sau dezvoltarea de activități non-agricole, au fost depuse aproape de trei ori mai multe
proiecte decât disponibilul de finanțare. Schimbarea modalității de depunere a
proiectelor a diminuat diferența dintre numărul de proiecte depuse și numărul de
proiecte selectate. Dacă s-ar fi aplicat sistemul de depunere din programarea 20072013, suprasolicitarea ar fi fost mai mult ca sigur aceeași.
Dificultățile întâmpinate în implementarea proiectelor din actuala programare, deși s-au diminuat, sunt similare cu cele întâmpinate în programarea anterioară, din cauza modificărilor repetate ale cadrului național de implementare care au
anulat prevederile stabilite inițial pentru evitarea acestor probleme. De asemenea,
schimbările radicale ale legislației în domeniul achizițiilor publice au îngreunat sau
în unele cazuri au blocat implementarea proiectelor de infrastructură.
Analizând cu atenție evoluția proiectelor de infrastructură și investițiile
non-agricole în cele 3 perioade de programare, se observă faptul că necesitățile de
dezvoltare ale României depășesc cu mult posibilitățile de satisfacere a acestora.
Deși în România au fost derulate în paralel și alte programe finanțate din bugetul
de stat (PNDL, România start-up etc.), nevoile de dezvoltare nu au fost îndeplinite,
existând în continuare un decalaj major față de celelalte state membre. Se observă
că infrastructura rutieră și infrastructura de apă/apă uzată sunt cele mai solicitate tipuri de investiții, acestea fiind principalele lipsuri la nivelul comunităților
rurale. De asemenea, se observă că în perioada programului SAPARD investițiile
în activități non-agricole au fost concentrate în sectorul turismului, iar în perioada
post-aderare acestea s-au diversificat considerabil, dezvoltându-se preponderent
investiții în activități productive și dezvoltarea de servicii pentru populație.
Realizarea infrastructurii de bază și dezvoltarea investițiilor non-agricole sunt
investițiile elementare care creează fundamentul dezvoltării comunităților, atât
prin creșterea nivelului de trai, cât și prin consolidarea economiei locale.
Fondurile europene de care beneficiază țara noastră reprezintă principalul
instrument de finanțare a mediului rural și contribuie considerabil la dezvoltarea
acestuia. În perioadele de programare viitoare, este necesar ca alocările financiare
pentru investițiile în infrastructură și cele în activități non-agricole să fie menținute cel puțin la nivelul actual, necesitățile de dezvoltare fiind în continuare foarte
mari.

Instrumente bancare
Finanțarea integrată agricolă și structurată
Adrian-Aurelian Răducan, Radu Ciocoiu

Repere majore ale României agricole în 2018
– România se situează pe primele locuri în Uniunea Europeană din punct de
vedere al suprafeţei arabile şi al suprafeţei cultivate cu cereale.
– Sectorul agricol detine un segment important în structura economiei românești, reprezinta 3,9% din PIB în 2016 și până la 4,4% din Produsul Intern Brut
în 2017, contribuția sa netă variază de la an la an, într-un interval de aproximativ
plus/ minus 0,5%.
– Productia de grane a atins aproximativ 24 milioane de tone obtinuta dintr-o
suprafata de 5 milioane hectare. În 2006, anul premergator integrarii europene,
productia de grane s-a situat la un nivel de aproximativ 11 milioane tone, pe fondul incheierii procesului de privatizare al fostelor Intreprinderi Agricole de Stat.
România înregistrează încă una dintre cele mai scăzute productivităţi din Uniunea
Europeană la producţia de grâu şi cea de porumb, chiar dacă exista companii reduse
ca numar, care au atins rezultate exceptionale prin cresterea gradului de echipare al
fermelor prin investiţii în tehnologii şi în infrastructura de irigatii. În ultimii ani se
observă o creştere a productivităţii pentru principalele culturi de cereale.
– Volatilitatea ridicată a productiilor poate avea impact negativ asupra rezultatelor financiare ale companiilor, deşi exista o tendinta de crestere a randamentelor. Volatilitata preturilor şi a riscului climatic este mai mare de 2-3 ori în România
decat media Uniunii Europene, în functie de tipul de cultura mare.
– Impact puternic negatv al condiţiilor climaterice asupra producţiei agricole
datorită lipsei sistemelor de irigaţii.
– Capacitatile specializate şi agreate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltari Rurale permit stocarea a 22,5 milioane tone de grane (din care 10,8 milioane
sunt reprezentate de silozuri şi diferenta este reprezentata de magazii şi depozite),
la care se mai pot adauga silozurile orizontale din plastic.
– Consumul naţional de grane (uman, zootehnic şi industrial) este estimat la
aproximativ 8-10 milioane de tone, astfel ca exista un potential semnificativ de
export în aceste condiţii.
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– Ponderea populaţiei ocupată în agricultură este foarte ridicată, de aproximativ 24% faţă de media Uniunii Europene care este la aproximativ 4,5%. Din aceştia,
doar 14% sunt salariati, iar diferenta din populaţia ocupată în agricultură este încadrată în categoria „auto-ocupare”, majoritatea desfaşurand o activitate agricolă
de subzistenţă.
– Nivelul de asigurare agricola al culturilor de camp nu a depasit 50% din intreaga suprafata cultivata. Acest aspect, evidentiaza semnificativ faptul ca finanţarea agricola integrata şi structurata este accesata doar de o mica parte de fermieri
care administreaza suprafete importante, cu acces la tehnologie şi nu în ultimul
rand cu acces la piete.
– La acest moment, productia avicola şi cea porcina deşi s-au concentrat şi
consolidat, deficitul balanţei comerciale de bunuri alimentare, exclusiv cereale, s-a
adâncit semnificativ în ultimii ani. Printre principalele categorii care înregistrează
dezechilibre se numără: carnea, fructele, legumele, laptele şi produsele lactate,
– Îmbunatăţirea accesului la finanţare creează un sector agricol competitiv,
rezilient la variatiile climatice, orientat spre export şi impune un progres predictibil
al performantelor agricole sporind securitatea alimentara.
Finanțările agricole pe termen scurt
Agricultura reprezinta una din principalele industrii care a captat atentia intermediarilor financiari (bancari şi non-bancari) în mod special în ultimii 15 ani. Numeroase institutii financiare specializate au aparut în peisajul românesc, adesea
spin-off-uri ale distribuitorilor de „input”-uri, care acopera nevoile financiare ale
tuturor tipurilor de fermieri (specializati în cultura mare, legumicultura, culturi
pomicole şi viticole), de la persoane fizice individuale care administreaza câteva
hectare până la companii care adminstreaza suprafete mari. Cei mai multi creditori
s-au axat pe anumite segmente de fermieri, considerate de către aceştia ca fiind
clienti eligibili, pentru ca au reusit să furnizeze acestora documente financiare şi
patrimoniale conforme.
În viziunea finanţatorilor bancari, potentialul resurselor agricole este urias şi
de aici rezulta determinarea de a dezvolta pe termen lung relatii predictibile cu jucatorii din agricultura, indiferent de localizarea acestora la nivelul filierei granelor.
Prin urmare, se disting doua tipuri de produse bancare, în functie de maturitatea
acestora, unele pe termen scurt, destinate productiei agricole vegetale şi animale
şi altele pe termen mediu şi lung, destinate investiţiilor care au drept scop consolidarea afacerilor de la nivel agricol şi alimentar, prin extinderea sau renovarea
capacitatilor de productie, inclusiv prin achiziţia de terenuri agricole. Solutiile de
finanţare bancara, pot fi extinse şi completate de către diverse instrumente de finanţare şi subventionare oferite de către organismele supranaţionale (europene şi
non-europene) prin politicile lor specifice în baza unor acorduri.
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Baza bunelor practici agricole de finanţare s-a dezvoltat prin consolidarea comerciala a binomului: fermieri – comercianti de grane. Aceştia din urma, datorită
acoperirii internaţionale au avut un rol determinant în deschiderea pietelor pentru
granele româneşti. Atrasi de profitalibilitatea acestui segment, noi jucatori şi-au facut aparitia, fie o noua categorie de comercianti locali, fie distribuitori de input-uri
care şi-au extins activităţile comerciale în aceasta zona. Anumite companii şi-au
creat chiar entitati dedicate şi specializate pentru gestionarea eficienta a riscului
de creditare.
Produsul bancar cel mai solicitat de către comerciantii de grane pe termen
scurt, rămâne creditul care asigura plata achiziţiilor de cereale şi seminte oleaginoase, de pe piaţa interna (exclusiv TVA). Beneficiarii acestor credite şi-au permis
largirea bazei de furnizori şi consolidarea multianuala a relatiei cu aceştia, bazandu-se pe maturitati ale facilitatilor de credit de până la 18 luni. Aceste facilitati
de credit sunt rambursate consecutiv vanzari stocurilor, evidentiindu-se caracterul
autolichidat al acestora.
Baza acestor finanţări o reprezinta rambursarea partiala sau totala a sumei
echivalente din portiunea stocului finanţat, urmata de eliberarea stocului. Eliberarea stocurilor poate fi acceptata şi fără rambursarea prealabila a sumei echivalente, în condiţiile în detinatorii de stocuri finanţaţi valorifica stocul către debitori
eligibili (comercianti internaţionali, procesatori interni), caz în care se va institui
ipoteca pe creantele rezultate din contractele de vanzare respective.
Stocurile finanţate sunt monitorizate până la rambursare de către un Inspector independent ce emite periodic, de obicei lunar, un raport cu privire la situatia
stocurilor ipotecate în favoarea Bancii. Valoarea stocurilor, are la baza un sistem de
informatii care permite monitorizarea preturilor atât la momentul finanţării cât şi
pe toata durata maturitatii creditului. În ipoteza în care comercializarea semnificativa a granelor s-ar muta pe ringul de tranzactionare al Bursei Române de Marfuri,
acuratetea preturilor ar fi mult mai buna, s-ar îmbunătăţi decizia de tranzactionare
dar şi dinamica finanţărilor.
Stocurile sunt pastrate în depozite autorizate de către Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltarii Rurale (MADR), separat de alte stocuri ipotecate în favoarea altor
Banci. Stocurile sunt asigurate impotriva tuturor riscurilor specifice, iar polita de
asigurare este cesionata în favoarea Bancii.
Beneficiarii cei mai reprezentativi ai acestor categorii de clienti sunt reprezentati de: comerciantii de grane (locali şi/sau internaţionali), fermierii angajati în
productia vegetala sau animala, producatorii de nutreturi combinate (independenti sau integrati în complexe de cresterea a animalelor de interes economic: porci,
pasari, bovine de carne şi lapte), producatori din industria de morarit şi panificatie,
precum şi de cei din industria uleiurilor vegetale.
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Decizia de finanţare a stocurilor de grane este axata în principal pe aspectele
tranzactionale şi de expertiza ale companiei în relatia comerciala cu furnizorii şi
clientii acestora, iar secundar pe aspectele de natura bilantiera şi patrimoniala.
Sistemul de finanțare al grânelor în baza Certificatelor de Depozit
Prin cuantificarea riscurilor aferente unei tranzactii rezulta un cost al finanţării
care este accesat de către clienti în condiţii competitive. Totusi, exista posibilitatea
ca aceste riscuri şi implicit costuri să fie diminuate semnificativ dacă s-ar apela la
relansarea cadrului legislativ privind utilizarea Sistemului de finanţare a granelor
în baza Certificatelor de Depozit emise de către proprietarii spatiilor de stocare. În
plan mondial, sunt state unde acest sistem de finanţare a continuat să se dezvolte
până astazi, ajungand să fie utilizat pe baza unei infrastructuri digitale. În România, a functionat în perioada interbelica şi în perioada 2010-2013. Sistemul de finanţare a incetat ca urmare a doua fraude şi a condus la un nou cadru stabilit prin
Legea nr. 101 / 2014. La acest moment, noul cadru legislativ creat, nu permite armonizarea relatiilor dintre structurile suport şi în consecinta este inaplicabil. Prin
regandirea structurilor suport, acest model alternativ de finanţare al stocurilor de
grane devine mai atractiv prin:
– Reducerea semnificativa a costurilor (riscurile reduse atrag costuri diminuate,
comisioane reduse, lipsa costurilor notariale),
– Simplitate, în sensul ca decizia de finanţare şi accesul la credit se face doar
prin prezentarea certificatului de depozit emis de către silozul care adaposteste stocul în cauza, fără a se mai bloca alte garantii patrimoniale suplimentare şi
– Rapiditate (nu necesita evaluari ale garantiilor şi nici ale documentelor financiare). Prin ne-angajarea garantiilor patrimoniale (la nivel de comerciant sau
fermier) într-o finanţare de stocuri, se pastreaza o rezerva de garantii pentru suplimentarea altor tipuri de finanţări care pot asigura accelerarea gradului de echipare
şi racordarea la cele mai performante tehnologii.
La punctul A sunt evidentiati actorii care stau la baza acestei scheme de finanţare, iar la punctul B este descris mecanismul de functionare şi relatiile dintre
aceştia.
A. Schema de functionare a finanţării în baza certificatelor de depozit, vezi
figura din pagina următoare:
B. Mecanismul de finanţare:
1. Depozitarul primeste stocul de grane şi emite pentru Fermier /Comerciant
unul sau mai multe Certificate de Depozit şi Taloane de Gaj.
2. Producatorul primeste finanţarea în urmatoarele condiţii:
– Maximum 80% din valoarea stocului pe baza Certificatului de Depozit şi Talonului de Gaj
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Schema de funcţionare a finanţării în baza certificatelor de depozit

– Certificatul de Depozit şi Talonul de Gaj se vor afla în posesia Bancii, pe
durata finanţării;
– Talonul de Gaj – reprezinta garantia de prim rang asupra stocului de grane,
pe durata finanţării.
3.	Fermierul /Comerciantul vinde stocul de grane unui Cumparator: Comerciant sau Procesator şi ii cedeaza acestuia Certificatul de Depozit.
4.	Cumparatorul va achita contravaloarea stocului de grane în contul de colectare al Deponentului la Banca şi va primi Talonul de Gaj.
5. În schimbul Certificatelor de Depozit şi a Taloanelor de Gaj, Cumparatorul
preia stocul de grane de la Depozitar.
Finanțarea agricolă destinată producției vegetale și animale
Alt produs bancar, necesar pe termen scurt şi frecvent solicitat de către fermieri
este creditul destinat sustinerii productiei vegetale şi animale. Structura de finanţare oglindeste activităţile derulate pe parcursul anului agricol şi acopera nevoile de
plata ale fermierului şi principiul este de a garanta cu obiectul activităţii, completat
şi cu alte active, inclusiv cu garantii emise de către Fondul de Garantare a Creditului
Rural.
Cel mai reprezentativ este creditul pentru infiintarea culturilor agricole (de
toamna şi primavara) de până la maximum 18 luni. Structura de finanţare oglindeste activităţile derulate pe parcursul anului agricol şi acopera plata achiziţiei de
bunuri şi servicii (seminte certificate, ingrasaminte chimice, pesticide, insecticide, fungicide, carburanti şi lubrifianti, lucrari de infiintare, intretinere, recoltare,
efectuate cu personal propriu sau cu terti, piese de schimb pentru masini agricole
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din dotare, energie electrica irigare, apa irigat), cât şi pentru alte cheltuieli de tipul: platii salariilor, asigurarilor agricole, taxelor şi impozitelor, TVA, cheltuielilor
aferente concesionarii şi/sau arendei, inclusiv o limita acordata pentru care nu se
solicita prezentarea de documente justificative. Produsul asigura anumite avantaje, de genul flexibilitatii la utilizare, în functie de nevoile specifice, evitandu-se astfel intreruperea activităţii şi rambursarea în functie de ciclul de productie. Structura garantiilor poate fi simpla sau complexa fiind reprezentata dintr-un amestec
de garantii, în principal cultura agricola, completata de ipoteci asupra terenurilor
agricole, activelor imobiliare, echipamentelor, creantelor, garantiilor emise de către fondurile de garantare şi garantiilor personale de tip fidejusiune. Rambursarea
este asigurata din valorificarea recoltelor, concept similar cu cel al finanţării stocurilor de grane.
Finanţarea agricola destinata productiei animale ar putea creste semnificativ
şi implicit valoarea adaugata de la nivelul filierei agricole, dacă proteina din grane
ar fi transformata în proteina animala. Aceasta incurajare a fermierilor din sectorul
cresterii animalelor ar fi posibila prin suport institutional şi rezolvarea problemelor
care deriva din nefinalizarea cadastrarii terenului agricol.
Informaţii necesare care stau la baza fiecărui tip de finanţare:

Documentele prezentate pentru finanţare, sunt în principal bugetul de venituri şi cheltuieli, situatiile financiare din ultimii 3 ani, strategia de achiziţie şi vanzare a stocurilor, structura costurilor de infiintare culture, detaliat pe fiecare tip de
culturi, principalii furnizori şi clienti, lista spatiilor de depozitare unde urmeaza să
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fie pastrate granele şi ultima adeverinta APIA, prezentari care să surprinda gradul
de echipare al fermelor, inclusiv accesul la infrastructura de irigatii.
Pe masura ce relatia dintre banca şi jucatorul agricol (fermier, distribuitor,
comerciant de grane) a inceput să se consolideze, procesul de educatie financiara
a inceput să devina mai complex şi a permis acestora accesul al toate tipurile de
instrumente de finanţare a comertului pe toata durata ciclului economic, aşa cum
sunt mentionate în figura urmatoare denumita „Lantul ciclului economic”:

Finanțarea subvențiilor APIA în baza adeverinței de înregistrare
a fermierului
Din situatiile prezentate de către Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura
(APIA) se impune a evidentia faptul ca pentru cele 9,6 milioane de hectare de teren
arabil exploatat au fost emise aproximativ 900.000 de cereri de plata. Clasificarea
acestora în functie de suprafata administrata, a permis identificarea urmatoarelor
categorii de fermieri, respectiv:
– 28 % sunt fermieri care administreaza terenuri până la 5 hectare,
– 10% sunt fermieri care administreaza terenuri între 5 – 10 hectare,
– 5% sunt fermieri care administreaza terenuri între 10 – 50 hectare,
– 52% sunt fermieri care adminstreaza terenuri peste 50 hectare.
Toate aceste categorii de fermieri, beneficiaza şi de credite bancare ce pot
fi obtinute în baza adeverintelor de Inregistrare ale Fermierului, emise de către
Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA). Aceste credite pot completa necesarul de finanţare al fermierilor, pe langa cele asigurate din sursele sale
proprii şi imprumuturile de natura comerciala (avansurile acordate de către clienti
şi creditele acordate de către furnizori). Prin acest tip de finanţare, fermierii îşi
pot îmbunătăţi fluxul de lichiditati. accesarea fiind simpla, rambursarea are loc la
momentul incasarii subventiei APIA şi nu se impun alte garantii suplimentare (cu
exceptia celor ce deriva din cesiunea creantelor şi a ipotecii mobiliare asupra conturilor curente ale beneficiarului, deschise la banca). Excelenta dobandita în finanţarea fermierilor mari a fost diseminata până la nivelul fermierilor mici prin produse
flexibile şi standardizate.
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Finanțarea investițiilor în agricultură
Produsele de finanţare bancare furnizate pe termen mediu şi lung permit cresterea
sustenabila şi pot acoperi nevoile specifice ale unei companii de la simple achiziţii
ale unor echipamente sau terenuri agricole până la proiecte investiţionale complexe. Solutiile optime de finanţare şi garantare sunt furnizate de specialisti experimentati. Aceste solutii de finanţare pot acoperi termene de finanţare de până la
120 de luni, perioade de utilizare ale finanţărilor corelate cu cele de implementare,
perioade de gratie dimensionate rezonabil astfel incat să poata asigura fluxul de
numerar necesar inceperii perioadei de rambursare, iar termenele de rambursare
să corespunda realitatilor afacerii şi să fie agreate de comun acord cu antreprenorul.
Solutia de succes pentru finanţarea proiectelor europene are la baza colaborarea dintre Antreprenor, Consultantul specializat în fonduri europene şi Finanţarorul Bancar încă de la stadiul de idee. Practica a demonstrat ca antreprenorii care au
initiat colaborarea cu reprezentantul bancar din acest stadiu incipient au trecut de
la relaţia client–bancă la o relatie de parteneriat. Tot o forma de educatie financiara, a reprezentat slefuirea proiectului de către antreprenor în colaborare cu banca
şi ulterior prin consultantul specializat în fonduri europene. În acest stadiu, pe de o
parte antreprenorul traieste euforia saltului în dezvoltarea afacerii sale gratie co-finanţării europene, iar pe de alta parte, banca incepe să structureze solutia de finanţare în functie de resursele sale. Incepe pratic interviul cu antreprenorul, pentru
identificarea patrimoniul de garantare, situatiei financiare, nivelul de expertiza al
proprietarului afaceri şi al echipei sale de management, atât la stadiul actual cât şi
viitor, experienta în implementarea unor proiecte similare dacă au existat, cunostintele despre piaţă (concurenta, productie locala, importuri), şi nu în ultimul rand
resursa umana disponibila şi motivata. Nivelul de constientizare al acestor aspecte,
permite antreprenorului să-şi parametreze proiectul în relaţia sa cu specialistul în
fonduri europene. În acest fel, antreprenorul evita să supradimensioneze proiectul,
situatie care altfel l-ar obliga să atraga finanţări peste potentialul sau, să mobilizeze
exagerat garantii (chiar şi în situatia în care să-şi completeze garantiile de la fondurile de garantare) şi să obtina produse ale caror costuri indirecte să-l impiedice
să fie competitiv. Un consultant bun este în principal cel care integreaza în documentatia pentru accesarea co-finanţării perspectiva antreprenorului şi cea bancara,
dar şi secundar disponibilitatea sa pe durata implementarii proiectului având în
vedere constrangerile birocratice particulare. Solutia de finanţare se construieste
în functie de: cadrul legislativ al achiziţiilor, mecanismul de atragere al co-finanţării
europene, durata implementarii proiectului şi dinamica pietei în care activeaza antreprenorul. Toate instrumentele de finanţare ale comertului (scrisori de garantie
bancara, acreditive), produsele destinate diminuarii riscului valutar şi de dobanda
care insotesc creditul bancar sunt adaptate la profilul proiectului.
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Finanțarea terenurilor agricole
Datorită expertizei şi experientei bancii, exista capacitatea de a finanţa şi achiziţia de terenuri agricole, în ciuda problemelor intalnite la nivel general: faramitarea
terenurilor agricole, informatii şi statut cadastral incert. Scopul unor asemenea finanţări este de a contribui la consolidarea exploatatiei într-un mod mai eficient
şi mai productiv. Terenul agricol finanţat trebuie să fie constituit ca o garantie a
finanţării şi să fie utilizat numai în scopuri agricole.
O banca implicata în finanţarea agriculturii trebuie să fie o banca universala de
top pe piaţa românească, aşa cum este cazul Raiffeisen Bank, să ofere o gama completa de produse şi servicii de calitate persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporatiilor
mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM şi EPOS,
phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (Raiffeisen Smart Mobile) şi internet banking (Raiffeisen Online).
Solutiile de finanţare bancara, prezentate anterior, pot fi extinse şi completate prin diverse instrumente financiare care permit îmbunătăţirea structurilor de
finanţare şi garantare. Aceste instrumente financiare sunt furnizate de către organismele supranaţionale (europene şi non-europene) prin politicile lor specifice în
baza unor acorduri.
Concluzii:
• Accesul la finanţare al actorului agricol indiferent de pozitia sa în cadrul filierei agricole este facil datorită multiplelor canale de distributie bancara,
• Specialistii bancari constituiti în centre de competenta pot furniza solutii de
finanţare adaptate specificului din fiecare tip de afacere agricola,
• Solutiile de finanţare pot fi standard sau personalizate în functie de profilul
clientului,
• Prin suport institutional, produsele bancare destinate finanţărilor pot evolua şi accelara dezvoltarea detinatorilor de afaceri agricole.
• Viitoarele politici naţionale privind dezvoltarea rurala vor renaste economic
satul românesc. Reproiectarea economiei agricole rurale ca creste de nevoia de carburant financiar, motiv pentru care sectorul bancar va sustine responsabil dezvoltarea.

Instrumente financiare non-bancare (IFN)
Mixuri financiare pentru sprijinul fermierilor
Codruț Nicolau, Bogdan Alexandrescu

În general, când ne referim la domeniul agricol, zonele avute în vedere sunt
– Cultura vegetală
– Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi şi
– Creşterea animalelor
În mod evident, în zona de cultură vegetală, piaţa cerealelor este majoritară.
La nivel mondial, cerealele reprezintă o sursă de bază în hrana populaţiei şi a
animalelor, fiind răspândite pe o suprafaţă de 760 milioane hectare, ceea ce reprezintă 50% din terenurile arabile ale planetei.
Dintre cereale, cea mai importantă este grâul, datorită calităţilor sale de panificaţie şi capacităţii de adaptare la o gamă largă de factori naturali (climă, sol), fiind
una dintre cele mai răspândite plante de cultură de pe glob.
Pe plan mondial, marile zone producătoare de grâu sunt localizate în Rusia,
Ucraina, cursul mijlociu al Volgăi, nordul munţilor Caucaz, în SUA (statele Dakota,
Minessota). În Europa, grâul este răspândit îndeosebi în Italia, Franţa, estul Angliei, nordul platoului Spaniei, cursul mijlociu al Dunării (Câmpia Română), Republica
Moldova. Asia are două zone importante de cultură a grâului în Nord-Estul Chinei,
în Delta Gangelui şi Indului. În America de Sud, terenuri cultivate cu grâu sunt în
Argentina, Brazilia, Uruguay, Peru, Chile. În Australia grâul este cea mai importantă cereală cultivată, deţinând 2/3 din terenurile arabile şi locul patru în lume la
export.
Sectorul „cereale” a fost primul care a facut obiectul Politicii Agricole Comune.
Din 1967 a inceput formarea sistemului Organizarii Comune de Piaţă a cerealelor şi
s-a perfectionat continuu până în prezent.
Până la reforma PAC din 1992 sustinerea pietei avea loc prin cumparari directe
de către organismele de interventie publica, folosindu-se preturi indicative pentru
piaţa interna şi preturi prag pentru import.
Datorită importanţei deosebite, grâul reprezintă cultura cu cea mai mare răspândire pe plan mondial, în ţara noastră ocupând anual puţin peste 2 milioane ha.
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În România, grâul găseşte condiţii prielnice pe 92% din suprafaţa arabilă a ţării.
Cele mai importante specii de grâu sunt:
• grâul comun (triticum aestivum), care are cea mai mare răspândire pe
glob, ocupând circa 90% din suprafaţa cultivată, fiind utilizat în principal la
fabricarea pâinii;
• grâul dur (triticum durum), folosit îndeosebi la fabricarea pastelor
făinoase.
Secara este o cereală panificabilă ce asigură hrana de bază pentru populaţia
multor regiuni ale globului.
Recoltarea secarei se face la sfârşitul maturităţii, cu combina, deoarece prezintă un pericol mai mare de scuturare decât grâul, obţinându-se producţii medii de
2500 - 3000 kg/ha.
Orzul constituie un furaj concentrat de valoare comparabilă cu a boabelor de
porumb. Orzul poate realiza uşor o producţie de 4000 – 5000 kg/ha. În condiţii
bune de cultură sau în condiţii de irigare,producţiile pot ajunge la 6000 – 8000 kg/
ha.
Orzul este una dintre cerealele cu importanţă deosebită în furajarea animalelor
şi de aceea, în ultima perioadă, se pune un accent deosebit pe extinderea suprafeţelor cultivate cu orz.
Ovăzul constituie unul din cele mai importante furaje concentrate, folosite
mai ales pentru animale de reproducţie şi tineret.
Recoltarea se execută în faza maturităţii depline şi se obtine o producţie de
2500 – 4000 kg/ha.
Porumbul are numeroase întrebuinţări în alimentaţia omului, ca furaj pentru
animale şi ca materie primă pentru unele industrii.
Porumbul se cultivă pe toate continentele, ocupând o suprafaţă de peste 134
milioane ha, situându-se pe locul al III–lea după grâu şi orez. În ţara noastră ocupă,
din acest punct de vedere, primul loc între plantele de cultură, obţinându-se producţii medii de porumb boabe între 7000 – 8000 kg/ha.
Piaţa în România
În România, agricultura are o pondere de circa 4.4% în produsul intern brut şi se
consideră, în general, că există un potenţial mare de creştere, ţinând cont de
– suprafaţa agricolă potenţial disponibilă (top 6 ţări europene); se estimează
că terenurile agricole ale României reprezintă circa 12,5% din totalul terenurilor
productive din UE
– condiţiile geo-morfologice din România, suprafețe întinse de terenuri cu
fertilitate naturală - înalt randament productiv
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– cât şi de forţa de muncă angajată în agricultură (estimata la peste 30%).
Există însă o certa lipsă de modernizare a sectorului agro românesc care fie
generează o ineficienţă de productivitate la hectar, fie o valorificare inferioară a
producţiei agricole.
Cauzele sunt diverse şi includ
– stadiul învechit al utilajelor,
– lipsa sistemelor de irigaţii,
– educaţia deficitară a agricultorilor de talie mică şi foarte mică cu privire la
cele mai noi tehnologii,
– lipsa capacităţilor tehnice operative și, de multe ori,
– accesului insuficient la capital.
Statisticile legate de agricultura românească sunt afectate de ceea ce se numeşte agricultura de subzistenţă. De reţinut şi procentul mare al populației rezidente în
zonele rurale 44,9% din total (date iulie 2010), care este în mare măsură angrenată
într-o agricultură destinată consumului propriu şi, doar într-o măsură complementară, comercializarii surplusului.
Majoritatea celor care lucrează astfel fie nu au niciun tip de înregistrare juridică sau fiscală, fie lucrează ca PFA-uri, Întreprinderi Individuale sau ca Producatori
Agricoli Individuali, în baza unui certificat de producător.
Se estimează că activează aproximativ 80,000 de producători agricoli sub alte
forme de organizare - PFA, II, IF, Producători Agricoli Individuali (persoane fizice
cu certificat de Producator Agricol), din care 86% lucrează suprafeţe agricole de sub
50 de hectare.

În toate statisticile ce urmează, nu sunt cuprinse datele aferente agriculturii
realizate în formele prezentate anterior, şi se consideră doar entităţile juridice cu
CAEN specific de agricultură.
Conform acestor statistici, agricultura este într-o continuă creştere în ultimii
ani, toate afacerile din agricultură au crescut cu 20,7% în 2017 față de 2013, la ni-
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velul de 35 miliarde de lei, iar pentru 2018, se estimează depășirea nivelului de 36
miliarde de lei. Creşterea din 2018 ar fi putut fi mai mare dacă nu ar fi existat criza
pestei porcine.

date KeysFin

Există o concentrare regională semnificativă în România – circa 80% din fermieri sunt localizaţi în doar 15 judeţe. Judeţele care contribuie cel mai mult la cifra de
afaceri sunt Timiș (2,85 miliarde de lei), Călărași (2,54 miliarde de lei), Constanța
(1,93 miliarde de lei), Buzău și Satu Mare cu afaceri de câte 1,6 miliarde de lei fiecare.
Mare parte din cifra de afaceri în agricultură este generată de companiile
specializate în cultivarea plantelor (aprox. 12.727 de companii), care generează în
medie aprox. 64% din veniturile totale.
Cu creșterea animalelor se ocupă 3.247 de firme (29% din totalul cifrei de afaceri), iar în sectorul activităților agricole mixte activează 1.272 companii, care asigură 7,6% din totalul business-ului din agricultură.

date KeysFin
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Este interesant de analizat distribuţia fermierilor în funcţie de talie (cifră de
afaceri - CA).
Analiza de mai jos include doar CAENurile agricole cu relevanţă în total număr
de companii, respectiv în cifra de afaceri agregată (date decembrie 2017, sursa COFACE)
Distribuţia companiilor cu CAEN agricol
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Înainte de a trage orice concluzii, este important de subliniat faptul că analiza
urmăreşte CAEN-ul principal al companiei. Astfel, de exemplu, este posibil ca o
companie să se fi înfiinţat cu CAEN-ul „Activităţi auxiliare pentru producţia vegeta-
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lă”, deoarece firma avea utilajele necesare şi presta servicii în agricultura. Ulterior,
este posibil ca firma respectivă să fi achiziţionat şi teren agricol, prestările de servicii să scadă ca pondere iar producţia să devină majoritară. Cu toate acestea, CAENul principal a rămas cel iniţial, iar consolidarea statistică poate furniza o diferenţă
faţă de realitatea de fapt.
Trecând peste aceste posibile scenarii de neconcordanţă, se observă numărul
mare al companiilor de talie mică, ceea ce arăta că există spaţiu de consolidare al
sectorului şi, implicit, potenţial de creştere a productivităţii.
În al doilea rând, aşa cum s-a prezentat anterior din perspectiva numărului
de companii, se păstrează distribuţia companiilor agricole între cultura vegetală şi
creşterea animalelor şi la nivelul cifrei de afaceri, cu o pondere semnificativă pentru
cultivarea plantelor.

date COFACE

În România 65% din suprafaţa agricolă este reprezentată de terenurile arabile,
ceea ce explică dinamica zonei de cultură mare. Analizând în detaliu cultura vegetală din România, se observă o pondere ridicată pentru 3 mari culturi – grâu, porumb
şi plante uleioase.
Date Statistice 2017 România:
Principalele culturi suprafaţe

Ha

Principalele culturi suprafaţe

Ha

Total Producţie

8,307,344

Orz

268,826

Cereale pentru boabe

5,192,340

Hamei

227

Grâu şi secara

2,062,505

Ovăz

165,757

Secară

9,588

Sorg

13,993

Grâu - total

2,052,917

Orez

9,125

Grâu comun

2,048,134

Leguminoase pentru boabe

119,300

Grâu dur

4,783

Mazăre boabe

106,562

Orz şi orzoaică

455,457

Tomate

40,041
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Principalele culturi suprafaţe

Ha

Principalele culturi suprafaţe

Ha

Orz

268,826

Vinete

8,650

Hamei

227

Ceapă uscată

30,025

Ovaz

165,757

Usturoi uscat

9,974

Porumb boabe

2,402,082

Varză albă

46,200

Sorg

13,993

Ardei

17,749

Orez

9,125

Rădăcinoase comestibile

15,822

Leguminoase pentru boabe

119,300

Pepeni verzi şi galbeni

23,380

Mazăre boabe

106,562

In pentru ulei

2,161

Fasole boabe

11,170

Sfeclă de zahăr

28,204

Plante textile

1,688

Sorg pentru maturi

2,833

Cânepa pentru fibră

1,688

Tutun

801

Plante uleioase

1,766,340

Plante medicinale şi aromatice

3,193

Floarea soarelui

998,415

Cartofi - total

167,424

597,967

Cartofi timpurii semitimpurii şi de
vară

27,114

Cartofi de toamnă

140,310

Rapiţă
Soia boabe

165,143

Lucernă

391,114

Trifoi

115,856

Furaje verzi anuale

185,765

Porumb verde furajer

49,836

Rădăcinoase furajere

10,353

Căpşunerii pe rod

3,272

Flori şi plante ornamentale

310

Livezi pe rod

138,999

Producţia de grâu per total depăşeşte 10 milioane de tone, iar cea de porumb se
situează între 14,5 şi 15 milioane tone, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone
cât se estimează a fi recoltate în Franţa. Asta înseamnă că România are şanse să
devenină cel mai mare producător european de porumb, potrivit estimărilor Asociaţiei Generale a Producătorilor de Porumb (AGPM).
Aceste rezultate pozitive se datorează investițiilor majore din ultima perioadă,
mai ales în optimizarea fluxurilor de producție (de la folosirea unor semințe performante la eficientizarea și modernizarea lucrărilor de întreținere a culturilor) și
investiţii în utilaje performante, inclusiv prin monitorizarea din satelit.
Dacă analizăm însă producţia medie per hectar, se observă încă un decalaj inferior în România - de exemplu, producţia la grâu autohtonă este de aproximativ 4,8
tone, faţă de 5,7 tone la nivelul Uniunii Europene.
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Principalele culturi 2017
(medii per HA)

KG/HA

Principalele culturi 2017 (medii per
HA)

KG/HA

Cereale pentru boabe

5,225

Soia boabe

2,383

Grâu şi secară

4,879

In pentru ulei

1,675

Secară

2,937

Sfecla de zahăr

41,643

Grâu - total

4,888

Tutun

1,522

Grâu comun

4,890

Cartofi - total

18,393

Grâu dur

4,303

Cartofi timpurii semitimpurii şi de vară

16,503

Orz şi orzoaică

4,186

Cartofi de toamnă

18,759

Orz

4,731

Tomate

16,978

Hamei

546

Ceapă uscată

11,729

Ovăz

2,460

Usturoi uscat

5,582

Porumb boabe

5,959

Varză albă

22,220

Sorg

3,879

Ardei

12,759

Orez

4,746

Pepeni verzi şi galbeni

23,675

Mazăre boabe

2,649

Furaje perene

14,763

Fasole boabe

1,402

Lucernă (în echivalent masă verde)

15,124

Cânepa pentru fibră

1,546

Trifoi (în echivalent masă verde)

14,942

Floarea soarelui

2,917

Furaje verzi anuale

16,284

Rapiţă

2,798

Porumb verde furajer

27,699

Din anumite puncte de vedere, agricultura românească a făcut pași serioşi
spre modernizare, o contribuţie în acest sens având şi absorbţia fondurilor europene.
Numărul angajaților din agricultură se estimează că a crescut cu circa 6% față
de 2013, însă costul mediu per angajat a crescut mult mai rapid decât productivitatea muncii (cu 63,4% față de 2013 și cu 18% față de 2016, la 3540 lei per angajat).
Productivitatea muncii din acest sector a marcat, în 2017, un avans de 14% față de
2013 și de 9% față de 2016. (sursa KeysFin)
Potenţialul de creştere de productivitate poate veni din continuarea tehnologizării, atât din punct de vedere al echipamentelor, cât şi al fluxurilor de producţie,
inclusiv utilizarea de soluţii moderne pentru combaterea dăunătorilor, bolilor şi
buruienilor, mai ales în contextul în care presiunea factorilor climatici asupra ecosistemelor agricole este tot mai mare. O altă sursă de posibilă creştere de productivitate ar putea veni şi din consolidarea suprafeţelor, atât prin asociere a producătorilor, cât şi prin fuziune/achiziţii.
Gradul de asociere în România este încă foarte mic - aproximativ 900 de cooperative agricole sunt înregistrate, din care sub 200 dintre acestea au reuşit vânzări
anuale relevante.
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Cele mai mari zece cooperative din România au avut vânzări totale cumulate
de 412,5 mil. lei (92 mil. euro) în 2016, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Gradul de însilozare în România este mai mic decât în Uniunea Europeană.
Astfel producţiile sunt vândute imediat după recoltare când preţul este la un nivel
minim. Dacă producţia ar putea fi procesată şi stocată, marja de profit ar putea
creşte semnificativ, vânzarea făcându-se atunci când preţul ar fi optim. Asocierea
în Cooperative între producători mai mici şi mai mari cu spaţii de depozitare ar
putea transfera parte din profit (datorat volatilităţii preţului) de la traderi către
producători.
Nu în ultimul rând, absorbţia fondurilor europene poate contribui la retehnologizare, în contextul în care disponibilitatea capitalurilor este insuficientă.
Principalul program finanţat din fonduri europene nerambursabile pentru
agricultura este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 ale cărui priorităţi de investiţii vizează:
Investiţii în exploataţii agricole
Sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole
prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă
actuală, precum şi a investiţiilor pentru modernizarea fermelor, fiind sprijinite atât
ferme de culturi de câmp cât şi de creştere a bovinelor de carne şi lapte, păsări,
porcine, mixte.
Investiţii în exploataţii pomicole
Sprijinirea creşterii competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu
utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea şi/sau extinderea unităţilor de
procesare, înfiinţarea de plantaţii pomicole, reconversia plantaţiilor existente şi
creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele pomicole.
Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole
Sprijinirea întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale
pentru procesarea şi marketingul produselor agricole prin: înfiinţarea şi/sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare (cereale, lapte, legume/fructe,
seminţe oleaginoase, carne şi ouă), introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese, aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv
scăderea consumului de energie şi a emisiilor, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
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Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Sprijinirea stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/conducători
unici ai unei exploataţii agricole.
Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
Sprijinirea microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care
îşi creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale.
La data de 01.12.2018 gradul de absorbţie al fondurilor europene alocate de
Comisia Europeană pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014-2020 era de 43.64%, fiind unul din programele cu rata de absorbţie cea mai
mare la nivel naţional, fapt ce denotă nevoia şi interesul actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală de a moderniza şi diversifica activitatea exploataţiilor agricole, de
a îmbunătăţi competitivitatea acestora şi de a creşte numărul de locuri de muncă.
(sursa: Ministerul Fondurilor Europene).
Programe naţionale multianuale de susţinere pentru produse deficitare
(sursa MADR):
Tomate: cei 16.300 legumicultori înscrişi în program în 2018 au livrat pe piaţa internă aproximativ 90.000 tone roşii, încasând de la Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR) subvenţii în valoare de aprox. 215 mil lei.
Progam de sprijin suine rasele Bazna şi Mangalita: cei 3.206 crescători de
purcei aprobaţi în program (în 2018) au livrat 1.958 purcei din ambele rase, din cei
54.850 purcei ce vor fi solicitaţi de către beneficiari, subvenţia fiind de 250 lei/cap
de purcel.
Program pentru sprijinirea colectării şi comercializării lânii: 14.274 tone
lână colectată de la producători (în 2018)
Patria Bank a dezvoltat în ultima perioadă şi activitatea de creditare a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, propunând beneficiarilor structuri
integrate de finanţare, atât pentru asigurarea cofinanţării private în cadrul proiectului, cât şi pentru susţinerea parţială sau integrală a ajutorului public nerambursabil, inclusiv emiterea de SGB-uri pentru încasarea avansului de la autorităţi, dar şi
finanţarea TVA-ului sau a cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului.
Astfel, banca a finanţat în perioada 2017-2018 proiecte depuse de fermieri
(PFA, II), cooperative agricole, microîntreprinderi şi IMM-uri care şi-au propus să:
– înfiinţeze/modernizeze exploatații agricole vegetale şi animale (spre ex. livezi de gutui, nuci, plantaţii de afine, aluni, mure, zmeură, cătină, sere legume,
ferme de pui pentru carne, bovine pentru carne şi lapte, suine, dar şi achiziţii utilaje
şi echipamente agricole)
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– proceseze şi să realizeze marketingul produselor agricole prin realizarea de
depozite de cereale, silozuri, FNC-uri, linii de prelucrare şi ambalare a legumelor şi
fructelor (realizarea de conserve, sucuri şi dulceaţă), abatoare, magazine de desfacere, maşini şi utilaje necesare la transportul şi distribuţia produselor
– realizeze investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole (spre ex.
fabricarea de brichete din resturi vegetale, achiziţionarea de maşini şi utilaje pentru diversificarea activităţilor curente)
Dincolo de oportunităţi însă, sectorul agricol are o serie de riscuri şi provocări.
Dependenţa agriculturii româneşti de condiţiile meteo specifice unui anumit
an (în special nivelul precipitaţiilor) nu se va diminua decât în măsura în care se va
găsi o soluţie viabilă din punct de vedere economic de tehnologizare a terenurilor
agricole cu sisteme de irigaţii. Până atunci, fluctuaţia recoltelor (şi implicit a cash
flow-ului) este unul dintre riscurile majore ale sectorului.
În acelaşi timp, cultivarea intensivă, folosind tehnologii care solicită potenţialul pământului, poate afecta semnificativ suprafaţa agricolă fertilă, pericolul deşertificării fiind unul foarte mare.
Agricultura foloseşte, la nivel mondial, circa 70% din resursele globale de apă
dulce, iar 40% din suprafaţa agricolă mondială suferă de efectele fenomenului de
eroziune. Datele Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) arată un ritm accelerat de
pierdere a suprafeţelor agricole, şi se estimează că până în anul 2050 patru miliarde
de oameni vor locui în ţări cu deficit de apă.
Nici România nu este scutită de riscul deşertificării. Potrivit datelor Oficiului
pentru Studii Pedologice, peste 1.000 de hectare sunt acoperite de nisip în fiecare
an, procesul de eroziune şi deşertificare fiind cel mai evident în sudul Câmpiei Române, Dobrogea şi Sudul Moldovei.
Iar datele IPCC (Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice)
arată că o treime din teritoriul României, aproximativ 7 milioane de hectare, şi 40%
din suprafaţa agricolă se află în zone cu risc de deşertificare.
O altă deficienţă a sectorului agricol autohton este inabilitatea de a maximiza
profitabilitatea.
Ponderea agricultorilor sau grupurilor de agricultori care au un ciclu de producţie integrat este încă redusă (exemplu cultură mare - FNC - fermă de animale
- fabrica de lactate).
Majoritatea producţiei agricole vegetale este vândută direct, nu se realizează
închiderea ciclului de producţie. Pentru a obţine o marjă de profit superioară, afacerea s-ar putea diversifică şi o parte din cereale ar putea fi folosite în industria de
panificaţie, ori ca hrana pentru animale care produc carne sau lactate.

VIII. INSTRUMENTE / 1045

Majoritatea fermelor de animale (porci şi pui în special) funcţionează într-un
cvasi sistem lohn (productorul primeşte animalul mic şi îl vinde când ajunge la greutatea optimă). Pentru integrarea ciclului şi pentru creşterea marjei de profit ar
trebui să existe ferme de maternitate, abatorizare şi procesare.
Pentru a diminua riscurile sau nivelul investiţional, această opimizare se poate
realiza prin asociere în Cooperative Agricole.
Suplimentar, cu toate că apetitul finanţatorilor este în creştere în ultimii ani,
sectorul agricol suferă încă de un acces dificil la finanțare şi de un pronunţat „blocaj” financiar, coroborat cu capitalizarea în general redusă a afacerilor agricole.
În agricultură, perioada medie de plată a datoriilor curente este de 297 zile în
2017, peste media economiei (161 de zile în 2017), iar perioada medie de încasare a
datoriilor (165 de zile în 2017), din nou peste media economiei (90 de zile în 2017).
Multe dintre companiile din sector, în special cele de talie mica şi foarte mica,
suferă acut de subfinanțare.
Datoriile comerciale au crescut cu 37% față de 2013 la 13,3 miliarde de lei în
2017. Relevant este și faptul că datoriile restante către furnizori au crescut cu 8,8%
față de 2013, la 3,66 miliarde de lei. Din această sumă, peste 1,44 miliarde de lei
reprezintă restanțe de peste un an, care reprezintă 54% din total, față de doar 40%
cât erau în 2013. În același timp ponderea facturilor neplătite într-o perioadă de
peste 30 de zile a scăzut de la aproape 25% în 2013 la 12%, adică la 327 milioane de
lei în 2017. (sursa KeysFin)
Nevoia de credit
Majoritatea agricultorilor consideră că este foarte dificil să faci afaceri în agricultură fără a recurge la credit. Întotdeauna există necesitate pentru finanțare mai mare,
fie pentru achiziţia de resurse (îngrășăminte și semințe), fie pentru completarea /
reînnoirea parcului de utilaje (tractoare, pluguri sau combine de recoltat fiind un
minim necesar), fie pentru achiziţia de teren agricol.
Motivul pentru care finanţatorii percep agricultura ca pe o afacere riscantă ţine
de impredictibilitatea sursei de rambursare
– datorită fluctuaţiilor în ceea ce priveşte recoltele (lipsa sistemelor de irigaţii,
agenții patogeni care pot afecta culturile sau efectivul de animale),
– prețurile de vânzare fluctuante
Toate aceste riscuri fac ca fluxul de numerar al activității agricole să fie instabil
și imprevizibil.
Acesta este motivul pentru care, în sistemul bancar românesc, există un număr
limitat de bănci care finanţează sectorul agricol cu echipe şi produse dedicate.
Din perspectiva băncilor, punctul de plecare pentru luarea unor decizii financiare corecte este întotdeauna analiza situației financiare și a necesităților afacerii.
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Finanţatorul evaluează producţia viitoare pornind de la starea actuală a culturii,
luând în considerare producţia anilor anteriori şi planurile de dezvoltare.
În mod evident, analiza diferă semnificativ în funcţie de dimensiunea şi experienţa fermierului şi de domeniul de activitate.
Cu toate acestea, indiferent dacă afacerea este în sectorul vegetal sau zootehnic, fie că vorbim de un producător agricol mic sau de o companie mare, procesul de
analiză a necesităților afacerii urmăreşte, în linii mari, aceeaşi logică.
Fără a intra în specificaţii cu caracter tehnic pronunţat şi fără a apela la indicatori bancari mai mult sau mai puţin ezoterici, vom încerca în cele ce urmează să
definim procesul, din perspectiva fermierului şi a finanţatorului, într-o secvenţialitate logică, evident simplificată, dar care poate fi urmarită de oricine, indiferent de
pregătirea de specialitate.
În primul rând, este necesară determinarea cât mai corectă a necesarului de
finanţare al fermierului, atât din perspectiva destinaţiei creditului (ce anume urmează a se achiziţiona din finanţarea solicitată), cât şi din perspectiva oportunităţii (de ce este necesară finanţarea în acest moment, care sunt beneficiile aduse de
finanţare în dezvoltarea afacerii) şi a sumei cât mai exacte.
În al doilea rând, trebuie stabilită capacitatea de a rambursare (şi gradul de
predictibilitate al surselor de rambursare) pentru a înţelege dacă finanţarea „necesară” poate fi rambursată.
În al treilea rând, trebuie alese soluțiile financiare potrivite tipului de afacere, produsul financiar, scadența adecvată, moneda creditului, costul facilităţii.
Aceasta înseamnă, inclusiv, că este de preferat ca moneda împrumutului să fie
aceeași cu moneda încasărilor fermierului pentru a evita riscul de curs valutar și
graficul de rambursare să fie corelat cu încasările fermierului.
În al patrulea rând, trebuie agreate condițiile de rambursare conform încasărilor şi plătilor fermierului pentru a se asigura returnarea împrumutul fără dificultăți.
În ultima instanţă, se analizează disponibilitatea garanţiilor. În funcţie de tipul
de credit şi de valoarea acestuia, colateralizarea finanţării se poate realiza atât cu
garanţii reale, cât şi cu alte tipuri de garanţii, atât ale companiei, cât şi personale.
În funcţie de finanţator, poate exista o diversitate de colaterale furnizate de către
fonduri de garantare, autohtone sau internaţionale.
Stabilirea capacităţii de plată
Pentru stabilirea acesteia este necesară determinarea analiza gradului de îndatorare și a capacitatii de rambursare a creditelor (prezente şi viitoare).
Creditorii au, în general, limite maximale în privinţa sumei creditului pe care o
pot acorda unui singur client/grup de clienţi şi urmăresc, în funcţie de tipul anali-
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zei, o serie de indicatori (îndatorare maximă pe hectar, îndatoare maximă pe grup
de clienţi, total datorii / capitaluri, etc). Prin această analiză se determină o valoare
maximă a creditului ce se poate acorda în funcţie de nivelul de dezvoltare al afacerii
şi de perspectivele rezonabil acceptate de creştere. Indiferent de metodele utilizate
în acest calcul, aceasta valoare maximă a creditului va avea întotdeauna în vedere
capacitatea de a susţine rambursarea creditelor din fluxurile viitoare ale fermierului.
În România o metodă simplă de calcul a capacităţii de plată (utilizată deseori
chiar de fermieri) se face prin raportarea profitului operaţional pe care îl obţine un
agricultor per hectar la nivelul sumelor de rambursat către finanţatori (principal
de credit + dobânzi + alte comisoane). Acest profit operaţional diferă în funcţie de
zona geografică în care lucrează fermierul. Astfel sunt zone în care profitul operaţional este unul mai scăzut (exemplu Mehedinţi), iar zone în care acesta este semnificativ mai mare (exemplu Timiş / Arad). Aceste diferenţe vin din calitatea solului,
clima, însă evident că un factor esenţial de luat în calcul este tehnologia aplicată
(îngrăşămite şi tratamente aplicate, cantitatea de sămânţă la hectar, gama de utilaje care este utilizată de fermier etc).
Chiar dacă această metodă nu este perfect acurată (ignorând amortizările şi
alte poziţii financiare) este un prim ghidaj al fermierului în discuţia cu un eventual
finanţator.
Alegerea tipului corect de credit/de finanţare
Creditul pentru capital de lucru – acesta este folosit pentru a achiziționa materii prime şi materiale necesare înfiinţării culturilor (semințe, pesticide și
îngrășăminte, achiziționarea de combustibil), precum și pentru a acoperi alte costuri operaționale (plata salariilor muncitorilor, plata utilităţi, arenda, reparaţii
etc).
Creditul pentru investiții, pentru achiziționarea de utilaje (pluguri, combine de recoltat sau tractoare), pentru alte mijloace fixe (mijloace de transport,
linii de procesare, etc), precum şi construcția de depozite, silozuri, achiziționarea
de terenuri (cea mai stringenta problema în ultimii ani, de la liberalizarea pietei de
terenuri) sau orice alt tip de bunuri care sunt utilizate în afacere.
Creditul pentru destinații mixte (util în general fermierilor de talie mica) prin acest tip de creditare se vor putea finanţa atât investițille în mijloace fixe, cât
și capitalul de lucru.
Aceste credite sunt de obicei destinate finanțării unui plan de afaceri care include atât o parte de capital de lucru, dar şi o parte de investiţii. Sunt utilizate, în
general, pentru fermierii de talie mică. Nu toate instituțiile financiare oferă credite
pentru destinații mixte, dar pot oferi alternativ două credite: unul pentru capital
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de lucru și celălalt pentru investiții. Creditele pentru destinații mixte au o scadenţă
maximă de 3-4 ani.
Creditele suport pentru Proiectele cu fonduri europene:
Aceste credite sunt acordate pentru realizarea implementării proiectelor cu
fonduri europene (FE).
Riscul cel mai mare în cadrul proiectelor cu FE este reprezentat de riscul de
neimplementare corectă a proiectului, de aceea este vital ca băncile să ofere consultanţă necesară pentru ca proiectele să fie implementate corect şi să fie utilizată
cea mai bună soluţie de finanţare. Alături de aceste credite suport poate fi necesar
a fi aprobate şi credite suport pentru desfăşurarea afacerii dupa implementarea
proiectelor cu FE (pentru popularea cu animale, pentru înfiinţarea primului ciclu
de producţie etc)
Creditele Scontare APIA:
Aceste credite de activitate curentă îi ajută pe producători să obţină finanţarea
necesară pentru înfiinţarea culturilor şi realizarea plăţilor până la momentul în care
încep să încaseze din producţie. Ele sunt rambursate, în general, din sumele aferente subvenţiei încasate de la APIA.
Alegerea soluţiei financiare optime
– În cazul creditelor pentru capital de lucru:
Rata dobânzii: Creditele pentru capitalul de lucru pot avea o rată a dobânzii fixă
sau variabilă. Deşi pentru fermierii mici este mai uşor să-și prognozeze fluxul de
numerar în cazul finanţării cu dobanda fixă, este mult mai uzual că oferta de creditare să fie în dobanda variabilă, deoarece dobanda bancară este în general corelată
cu indicatorul ROBOR (variabil).
Scadența: Scadența creditului se stabileşte în funcţie de destinaţia creditului.
Creditele pentru capital de lucru diferă în funcţie de ciclul de producţie, în marea
majoritate fiind de până la un an. Uneori datorită ciclului de producţie mai lung
(exemplu – „creştere şi îngrăşare animale”) poate fi mai mare.
Destinaţia: Dincolo de utilizarea acestui tip de finanţare pentru acoperirea nevoilor operaţionale, creditul pentru capital de lucru poate aduce producătorului agricol
oportunitatea unei optimizări a costurilor de aprovizionare prin înlocuirea creditului
furnizor şi beneficierea de discount-ul oferit de furnizor în cazul unei plăţi la livrare
- în cazul creditelor pentru investiții:
Rata dobânzii: Rate fixe ale dobânzii sunt oferite rareori pentru scadențe mai
mari de trei sau patru ani în România, iar unele instituții financiare nu oferă niciun
fel de produse financiare cu ratele dobânzii fixe pentru scadențe mai mari de un an.
În cazul fermierilor de talie mică, este important să se înţeleagă impactul posibil în
capacitatea de rambursare a evoluţiei ratei dobânzii.
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Scadența: Creditele pentru investiții sunt în general acordate pe termen mediu
sau lung, deoarece investiția în mijloacele fixe este de obicei mare în comparație cu
profitul generat pe termen scurt.
Destinaţia: Bunul achiziţionat poate contribui însă la generarea de profit pe
termen mediu şi se va amortiza într-o perioadă de câţiva ani (în funcţie de natura
lui).
Creditele de investiţii urmăresc de asemenea creşterea nivelului de productivitate, scăderea costurilor cu lucrarea terenurilor (consum mai redus de combustibil),
costuri de mentenanţă mai reduse, timp mai mic de lucru etc, care pot duce la îmbunătăţirea profitabilităţii pe termen mediu.
În cazul creditelor pentru achiziţii de terenuri agricole, beneficiile principale al
fermierului sunt reprezentate de asigurarea continuităţii afacerii (pierderea unor
suprafeţe de terenuri ce erau exploatate în cazul în care ele nu ar mai fi disponibile
pentru a fi arendate) şi de evitarea riscurilor cu privire la creşterea costurilor cu
arenda.
Stabilirea condiţiilor de creditare pentru fiecare tip de afacere
Dupa stabilirea valorii creditului, ratei dobânzii, fermierul şi banca trebuie să agreeze asupra unui grafic de rambursare. Este esenţial ca ratele să fie în concordanţă
cu fluxul de numerar prognozat.
Există trei aspecte ce trebuie luate în considerare în mod special când este vorba de fluxul de numerar:
Planificarea plăților – acestea să fie corelate cu intrările de mijloace bănești în
afacere. Instituțiile financiare specializate în creditarea zonei Agro previzionează și
planifică ratele în conformitate cu fluxul de numerar al afacerii, ratele vor fi plătite
când sunt încasări din producţie, din vâzarea animalelor etc.
Valoarea ratei – după planificarea plăţilor la momentul potrivit, este important
să fie stabilită valoarea ratei pe care fiecare fermier o poate achita, în funcţie şi de
alte obligaţii financiare ale fermierului către terţi.
Moneda – Moneda creditului și rambursării acestuia ar trebui să coincidă cu
moneda intrărilor/veniturilor pentru a evita riscul valutar.
Creditarea în Agricultură
Deşi soldul creditelor acordate sectorului agricol a crescut din 2012 în 2016 cu
25%, adică 6,1% din total credite, sectorul agriculturii, în general, este subfinanţat prin comparaţie cu valoarea adăugată generată în formarea PIB-ului. Ponderea
agriculturii în formarea PIB a variat între 8%-10% în perioada 2007-2015, în timp
ce soldul creditelor acordate de sectorul bancar în totalul creditelor a crescut de la
3%, în 2007, la doar 6,1% în 2016 (sursa Coface).
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Această subfinanţare vine de la bănci prin lipsa unei tehnologii de creditare
dedicată agriculturii, de înţelegere a unor riscuri (volatilitatea preţurilor, condiţiile
meteorologice) şi din lipsa unor garantii acordate prin diverse scheme de susţinere
a fermierilor, dar şi de la fermieri care apelează tot mai des la creditul comercial
care duce la extinderea termenelor de plată către furnizori în dăuna creditului bancar, pe fondul accesului mai facil, dar care poate presupune costuri mai mari pentru
fermieri. 65% din activele producătorilor agricoli au fost finanțate din alte surse
decât cele proprii, arăta un studiu realizat de www.arb.ro.

Graficul de mai sus arată o corelaţie directă între creşterea creditării în agricultură şi rentabilitatea activelor, ceea ce înseamnă că investiţiile în tehnologie, utilaje
moderne şi terenuri au determinat o creştere a marjei în acest sector şi mai înseamnă că rolul băncilor poate deveni determinant în creşterea agriculturii în România.
Consideraţii generale. Finanţatorul urmăreşte întotdeauna experienţa producătorului agricol, felul în care afacerea a crescut, dacă această creştere a fost sau nu
graduală, coerentă şi continuă, iar tehnologia de cultivare aplicată de fermier este
sau nu modernă.
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Starea culturilor ofera întotdeauna finanţatorului informaţii despre producţia
posibilă şi felul în care este administrată afacerea, corelat cu tipul de producţie al
producătorului.
Unul dintre punctele importante la care finanţatorul se uita sunt reprezentate
de investiţiile realizate şi prognozate în dezvoltarea afacerii, de capitalul propriu al
fermierului investit în afacere, de disponibilitatea de a reinvesti în companie eventualele profituri realizate.
De asemenea, finanţatorul se bazează pe elemente calitative ce ţin de experienţa şi reputaţia acţionarilor şi administratorilor companiei, fiind uzuală obţinerea de
referinţe (de la furnizori, clienţi, primărie, concurenţi etc).
Dacă finanţarea marilor producători agricoli este uzuală în orice instituţie de
credit (datorită în special unui istoric suficient de relevant şi, implicit, al unei predictibilităţi sporite), este mai puţin uzuală finanţarea fermierilor de talie mică şi
foarte mică (mai ales a societăţilor agricole, PFA-urilor, Asociaţiilor Familiale, Întreprinderilor Individuale, IF-urilor şi producătorilor agricoli individuali).
Microfinanţarea în domeniul agricol este, de asemenea, limitată în România,
datorită nivelului ridicat de risc perceput de către finanţatori.
Majoritatea băncilor targetează doar producătorii agricoli educaţi care au o
formă juridică de organizare şi care au educaţia financiară acceptată de către bănci.
Finanţarea vastei majorităţi a producătorilor agricoli mici şi medii este realizată mai ales de către IFNuri specializate (de obicei integrate, atât ca furnizori de inputuri, cât şi de finanţare) sau de către bănci care au divizii dedicate finanţării agro.
Nivelul mediu de educaţie al fermierilor români este încă scăzut în comparaţie
cu Uniunea Europeană. Potenţialul de îmbunătăţire stă atât în tehnologia agricolă
folosită (care ar permite o creştere a productivităţii la hectar din perspectiva tehnologică), cât şi în zona financiară (care ar permite o creştere a productivităţii la
hectar prin accesul la surse de finanţare pentru tehnologizare cu echipamente).
Producătorii mici (<200 de ha) obţin în general producţii mai mici per hectar
comparativ cu producătorii mari care folosesc tehnologia corectă şi utilaje moderne. Aceştia ar trebui să fie consiliaţi cu privire la tehnologia aplicată şi înnoirea
parcului de utilaje. Finanţatorii ar putea prelua o parte din responsabilitatea de
educare financiară a producătorului agricol, în parteneriat cu alţi stakeholderi locali,
regionali sau naţionali.
Pe de altă parte, finanţatorii înşisi pot face mai mult în felul în care îşi alocă
resursele interne aferente acestui sector.
Băncile care sunt active în finanţarea fermierilor de talie mică şi medie au, în
general, echipe dedicate (cu specialişti cu dublă calificare – bancară şi de agronomie)
şi cu o preocupare de înţelegere a specificităţilor sectorului agricol (analiza planurilor de culturi, colectarea unor date statistice referitoare la calitatea solurilor în
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funcţie de regiune, analize istorice şi de prognoză ale condiţiilor meteo, actualizare
permanentă la tehnologiile utilizate în zona de inputuri, etc). Aceşti finanţatori au
deseori parteneriate cu jucători din domeniul agro şi cu companii specializate în
monitorizarea stării solurilor şi a calităţii culturilor.
Ca o consecinţă, finanţatorii pot câştiga expertiza necesară şi, mai ales, credibilitatea obligatorie pentru a oferi, împreună sau în parteneriat cu alte entităţi,
consilierea financiară şi tehnologică necesară fermierilor pentru creşterea productivităţii, pentru alegerea celei mai bune soluţii de finanţare şi pentru realizarea şi
implementarea diferitelor planuri de afaceri ale clienţilor.
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O privire asupra finanțării în agricultura românească
și poziția Fondului de Garantare a Creditului Rural
în acest context
Alina Toma

La o analiză pertinentă a ultimilor cincisprezece ani, se constată că finanțarea agriculturii a înregistrat o evoluție de necontestat marcată de creșteri substanțiale.
Astfel, momentul în care ne aflăm, definit prin parcurgerea deja a doua programe
europene de pre-aderare și post-aderare dedicate agriculturii, cu toate beneficiile pe
care acestea le-au indus, au consfințit unanim agricultura drept o oportunitate de
afaceri atât a prezentului dar mai ales a viitorului.
Afirmația este susținută de faptul că sursele de finanțare s-au diversificat prin
însăși completarea disponibilităților proprii ale fermierilor cu fonduri alocate atât
din bugetul de stat cât și cu fonduri europene primite de România din partea UE
și nu în ultimul rând prin creșterea volumului creditului bancar și a creditului comercial.
Astfel, așa cum rezultă din datele Băncii Naționale a României, în Noiembrie
2018 volumul creditului neguvernamental acordat economiei a crescut de două ori
față de Decembrie 2017, iar volumul creditului acordat agriculturii și pisciculturii a
crescut față de aceeași perioadă de patru ori. Cu toate acestea din aceeași sursă rezultă că gradul de finanțare al sectorului rămâne în continuare redus, acesta reprezentând doar 4 % din creditul acordat în sectorul neguvernamental și favorizând
îndeosebi clienți de talie medie și mare a căror reprezentativitate pentru dezvoltarea omogena a întregului sector agricol și de procesare rămâne totuși limitată prin
însăși eliminarea micilor producători și a fermelor de familie ce pot asigura tuturor,
finanțatori și garantori, o dispersie mult mai bună a riscului asumat.
Condiții care au favorizat creșterea volumului creditului bancar
Creșterea volumului creditului bancar acordat sectorului agricol se justifică prin:
a)	Creșterea performanțelor și randamentelor producției agricole la hectar,
înregistrate în ultima perioadă de către fermieri;
b) Îmbunătățirea relației bancă-fermier prin pre-finanțarea subvențiilor acordate, respectiv SAPS sau PNDC/ANT numai prin intermediul sectorului bancar;
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c)	Cresterea atractivității sectorului agricol pentru instituțiile de credit;
d) Impulsionarea creditării prin contractile/angajamentele de finanțare semnate de AFIR/APIA ca urmare a necesității de completare a surselor proprii necesare beneficiarilor privați de fonduri europene pentru realizarea proiectelor de investiții asumate;
e) Impulsionarea creditării prin apariția oportunităților de finanțare a investițiilor beneficiarilor publici ai PNDR în direcția modernizării și dezvoltării infrastructurii rurale dar și a renovării și dezvoltării satelor, a îmbunătățirii serviciilor de
bază pentru economia și populația rurală și respectiv a punerii în valoare a moștenirii rurale;
f)	Apariția și dezvoltarea mecanismului de finanțare în baza certificatelor de
depozit pentru cereale;
g)	Operaționalizarea pieței terenurilor agricole prin garantarea creditelor
acordate de instituțiile financiare fermierilor care doresc să-și extindă suprafețele
deținute în proprietate;
h)	Crearea de către sistemul bancar de noi produse de creditare adaptate necesităților fermierilor cu o mențiune specială în favoarea creditului destinat achiziției
de terenuri agricole. Aici trebuie menționat rolul Fondului de Garantare a Creditului Rural de catalizator al procesului de creditare prin acordarea a 295 de garanții
dedicate acestui segment și care totalizau peste 80 milioane lei la 31.12.2018 la un
volum al creditelor de peste 184 milioane lei;
i)	Creșterea numărului de bănci comerciale cu apetit pentru finanțarea agriculturii;
j)	Apariția unor instituții financiare nebancare ce creditează agricultura și
concurează în prezent cu sistemul bancar;
k)	Aprobarea prin Programul Național de Dezvoltare Rurală de noi instrumente financiare cum sunt:
• Schema de garantare a creditelor cu finanțare din PNDR 2007-2013 în
valoare de 115 milioane Euro;
• Managementul riscurilor în agricultură – schema finanțată din PNDR
2014-2020;
• Instrumentul de creditare cu partajarea riscurilor care combină resursele publice din PNDR 2014-2020 cu cele ale intermediarilor financiari (bănci
comerciale) pentru a asigura finanțarea beneficiarilor finali ai programului.
l) Existența mecanismelor de garantare prin care fondurile de garantare s-au
implicat puternic în facilitarea accesului la credite al fermierilor români;
m) Dotarea și modernizarea fermelor precum și realizarea de noi capacități de
depozitare cu co-finanțare din PNDR fapt ce a contribuit la creșterea bancabilității
fermierilor.
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În acest context Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., institutie ce
marchează anul acesta 25 de ani de existență, a participat la licitația organizată de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul 2010 pentru derularea schemei
de garantare a creditelor finanțate din PNDR 2007-2014 și a încheiat două contracte de finanțare nerambursabilă cu MADR astfel:
– Pentru schema de garantare pentru agricultură în valoare de 97.119.222,00
EUR;
– Pentru schema de garantare pentru IMM-uri în valoare de 18.194.231,00
EUR.
În baza acestor contracte FGCR a acordat un numar total de 1.043 garanții în
valoare cumulată de aproximativ 266 milioane euro, cu un grad de multiplicare a
sumei alocate de 2,3 ori.
Totodată în prezent beneficiarii PNDR 2014-2020, atât cei privați cât și cei
publici, pot obține garanția FGCR în baza OUG 43/2013 pentru creditele acordate acestora de către băncile comerciale. Astfel contribuția instituției noastre în ce
privește accesarea fondurilor europene alocate prin PNDR 2014-2020 constă la
31.12.2018 într-un număr de 726 garanții acordate cu o valoare cumulată de aprox.
936 milioane lei.
FGCR are o abordare pragmatică cu privire la programul de revitalizare a finanţării agriculturii românești. În ultimul an, am reușit să venim cu îmbunătățiri
substanțiale, creând facilități de mult solicitate de către beneficiarii nostri. A fost
constituită o nouă viziune asupra cadrului general de funcționare, de la modul
cum ne-am prezentat public, până la concretizarea unor analize, făcute pe teren,
în solutii tehnico – economice. Când am stabilit, ca deziderat, că „garantăm viitorul prosper al familiei tale” am facut-o pe deplin constienți de greutatea afirmației și vom merge pe asumarea acestui angajament cu fiecare dintre beneficiarii
nostri. Eram foarte cunoscuți în mediile de specialitate, cu toate acestea ne-am
dorit și am realizat un vector de comunicare în afara nișei, tocmai din dorința de
a ne face cunoscuți și celor care, poate, vor să vină în rândul fermierilor. Vrem
și putem fi în pas cu digitalizarea. Acum, din ce în ce mai mult, calea virtuala
devine una foarte importantă. Am făcut eforturi în direcția optimizării fluxurilor interne, astfel încât să creștem gradul de operativitate, să micșorăm cât de
mult posibil caracterul birocratic al întocmirii documentației necesare emiterii
scrisorii de garanție. Astfel, totul se desfășoară foarte repede, dacă documentația
trimisă este completă și corectă, atunci, în numai o zi de la analiza acesteia, se
emite garanția. Bineînțeles, garanția poate fi emisă cu respectarea unor minime
condiții: beneficiarul nu se află în dificultate financiară sau insolvență, prezintă
instituției finanţatoare garanții colaterale care, împreună cu garanția Fondului,
să acopere integral creditul și dobânda; nu este în executare silită de către ANAF
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și nu înregistrează restanțe la bănci sau la bugetul de stat. Atenția noastră se
concentrează asupra adaptării permanente la cerinţele pietei și ale instituțiilor
finanțatoare cu care colaborăm. Din prospectarea pe care am întreprins-o la începutul anului 2018 a reieșit că o parte a demotivării în obținerea unor credite cu
garanția FGCR este reprezentată de cuantumul comisionului de garantare. Bineînțeles, nu ne-am limitat doar la a constata, ci am și acționat. Astfel, începând cu
1 ianuarie 2019, pentru garanțiile acordate pe seama surselor alocate de MADR
în baza OUG 43/2013, FGCR practică un comision unic de garantare, redus la 1,6
% pe an. Acesta se va aplica atât la soldurile garanţiilor aflate în portofoliu, cât şi
celor ce se acorda începand cu aceasta dată. Credem că este o veste bună pentru
toți fermierii și nu numai.
Avem o bună colaborare cu majoritatea instituțiilor finanțatoare și așteptăm
în continuare răspunsuri favorabile care să conducă la crearea de produse în a căror
fișă să se regasească garantia FGCR. Căutăm soluții de a fi cât mai aproape de beneficiari pentru a le facilita accesul la finanțare. Ne propunem să oferim mediului
rural programe/campanii prin care să sprijinim tinerii, în sensul formării și instruirii în domeniul agricol, prezentării modalităților prin care pot accesa credite cu
garanția Fondului, ce drepturi și obligații au în relația cu instituțiile finanțatoare și
altele asemenea.
FGCR a demonstrat, în acest an, prin fapte, că este un partener de încredere al
agriculturii românești, un susținător activ al ideii de bussines rural, un promotor al
mărcilor autohtone, câștigându-ne un loc de frunte în rândul celor care fac posibilă
dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol din România.
Apreciem, în concluzie, că garantarea angajamentelor financiare acordate în
zona agricolă și rurală, reprezintă una dintre premisele actualului stadiu de dezvoltare al acestui sector și, mai ales, constituie un important punct de plecare în
amplificarea efectului de levier al fondurilor europene și al creditării agriculturii
din anii ce vor veni.
În ciuda tuturor celor menționate anterior, exista înca o serie de fermieri care
cu siguranță și în prezent își pot exprima o serie de nemulțumiri atunci când este
pusa în discuție finanțarea afacerilor din agricultură. Aici sunt avuți în vedere îndeosebi micii producători care dezvoltă o agricultură predominant de subzistență
și care, în ciuda faptului ca au beneficiat de fonduri europene alocate prin PNDR în
scopul orientării acestora către piață, nu au reusit să treacă la o agricultură comercială decât într-o foarte mică măsură.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că fenomenul insolvenței, întâlnit inclusiv
în sectorul agricol, în proporții de care trebuie ținut cont, face ca toți fermierii aflați
chiar și în program de restructurare să nu poata beneficia în continuare de credite
bancare.
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Măsuri economice complementare pentru îmbunătățirea surselor
de finanțare a agriculturii
Finanțarea agriculturii românești rămâne astfel și pe viitor un deziderat necesar a
fi urmărit de către factorii cu putere de decizie din România, atât din zona guvernamentală cât și din cea privată. Cu experiența instituțională acumulată până în
prezent apreciem că încă sunt necesare unele masuri economice complementare
care să contribuie la îmbunătățirea surselor de finanțare a agriculturii și anume:
a) Îmbunătățirea legislației privind funcționarea mecanismului certificatelor
de depozit în sensul securizării accesului la licențe al depozitarilor;
b) Modificarea legislației privind fondurile mutuale ale agricultorilor în vederea operaționalizării acestora și respectiv a creării posibilitaților de recuperare a
pierderilor provocate de calamități naturale;
c) Elaborarea de studii dedicate fermierilor mici și mijlocii în scopul stabilirii
unor măsuri de dezvoltare coerentă a acestora pe seama fondurilor UE alocate prin
viitorul PAC;
d) Introducerea în viitoarea perioadă de programare a instrumentului de stabilizare a veniturilor fermierilor cu finanţare UE astfel încât să se elimine efectul
volatilității prețurilor produselor agricole;
e) Îmbunătățirea infrastructurii de irigații și a accesului la aceasta în scopul
mitigării riscurilor naturale asociate sectorului;
f)	Continuarea procesului de concentrare și consolidare a suprafețelor de
teren agricol și de asemenea creșterea concentrației de forme asociative din agricultură, parteneriate și proiecte de cooperare specifice inițiativelor locale din agricultură, ca expresie a depășirii mentalităților retrograde și a intenției clare de recuperare a decalajelor existente față de felul în care se face agricultură performantă
astăzi în Europa;
g) Identificarea unor soluții de stimulare a creditării start-up-urilor și micilor
producători din agricultură cu expertiză și nivel relevant de know-how, precum și a
conturării tot mai clare la nivelul pietei a unei oferte dedicate micro-finanţării;
Apreciem astfel că toate aceste măsuri vor putea contribui la creșterea volumului creditului bancar acordat sectorului agricol prin reducerea potențialelor riscuri
cu care acesta se confruntă în prezent.

Finanțare alternativă pentru fermieri
Monica Kozma

În România de astăzi, cu toții avem impresia că s-ar putea face lucruri mari și avem
resurse destule pentru o economie prosperă și dezvoltată, dar totuși când vine timpul să trecem la fapte, ne oprim și încercăm să ne explicăm nouă înșine, de ce nu se
poate. De fapt, asta a fost punctul de pornire și ideea de bază pe care s-a construit
mai târziu programul de finanțare în domeniul agriculturii, oferită de către Fundația Pro Economica, fermierilor și societăților cu activitate agricolă din Transilvania.
În 2015 oameni privați s-au apucat să creioneze strategia de dezvoltare economică
a județului Mureș și apoi lărgind perspectiva, în 2016 în final s-a ajuns la strategia
de dezvoltare a 16 județe din țară. Trebuie subliniat faptul că strategia se bazează
pe lângă datele statistice publice, și pe date reale, adunate cu ajutorul persoanelor
implicate din județele respective și concluziile finale, precum și priotitățile trasate
în acest document sunt sugestiile unor experți din diferite domenii, aceste concluzii completând doar de fapt strategiile existente ale acestor regiuni și județe.
Datele primite și necesitățile semnalate de către potențiali beneficiari finali,
arătau exact situația reală din aceste județe, adică, mai ales în zonele rurale o populație îmbătrânită, în majoritatea familiilor cel puțin un membru al familiei respective a fost plecat în străinătate cu speranța unui câștig mai bun, dar pe lângă
astea se vedea că încă mai există tradiția de a cultiva terenurile moștenite, și faptul
că agricultura, mai ales pentru gospodăriile mici, înseamnă în continuare un venit
suplimentar, sau de multe ori chiar singurul venit al familiei. Un articol publicat în
2010, arată că: „ În anul 2010, circa trei milioane de hectare au fost lăsate nelucrate
(pârloagă). Nelucrate, aceste terenuri pun în pericol și culturile din împrejurimi.
Acest lucru se datorează faptului că o bună parte din populația de la sate este formată din bătrâni, care nu mai pot face agricultură. Cum nici nu au bani pentru a-și
achiziționa utilaje și nici încredere de a-și da terenurile în arendă, de teamă să nu fie
păcăliți, țăranii lasă suprafețe din ce în ce mai mari nelucrate.” (Fermierii: Din taxa
pe pârloagă, primarii vor plăti ajutoare sociale, 30 Noiembrie 2010, evz.ro, accesat la
2 decembrie 2010).
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Sprijin financiar mai ușor accesibil și pentru fermierii mici
și fără personalitate juridică
Necesitatea unui sprijin financiar mai ușor accesibil și pentru fermierii mici și fără
personalitate juridică este un subiect discutat de mult timp de către decidenți.
Având în vedere că la capitolul atragerii fondurilor europene din agricultură și
dezvoltare rurală, România este de obicei lider în UE, s-ar crea premiza că acest
domeniu economic este bine gestionat și fondurile acoperă nevoile fermierilor și
familiilor care trăiesc din agricultură. Totuși, după analiza detaliată a datelor adunate din 16 județe al României, reiese că există o nișă. Persoanele fizice, care cultivă
terenurile agricole aflate în proprietatea familiei, chiar și dacă primesc subvențiile
agricole, nu mai au posibilitatea financiară de a investi în utilaje, de a folosi tehnologii noi, și astfel să devină mai eficienți și mai competitivi pe piață. Precum și la
societățile cu activitate în domeniul agricol, se poate observa o cerere pentru finanțări transparente, cu procedură de scurtă durată, fără birocrație.
Finanțare de la Guvernul Ungariei pentru achiziția de utilaje agricole
Adunând toate argumentele și creând o bază legală transparentă, strategia finală
a fost prezentată Guvernului Ungariei pentru a obține o finanțare a programului
de dezvoltare economică. Baza legală a fost construită prin înființarea în mai 2017
al Fundației Pro Economica, o persoană juridică română, nonguvernamentală și
fără scop patrimonial, constituită în România în temeiul Ordonanței nr. 26 din
30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, care are drept obiectiv principal, ridicarea nivelului de trai al familiilor din România, prin dezvoltarea condițiilor economice, sociale, culturale și religioase. Fundaţia are ca scop acordarea şi/
sau promovarea acordării de sprijin financiar și moral persoanelor fizice şi juridice
selectate pe baza criteriilor şi condiţiilor stabilite de către fundație; efectuarea de
studii şi cercetări ştiinţifice în vederea identificării ariilor demografice şi a domeniilor de activitate în care ar fi utilă acordarea unui sprijin de orice natură din partea
fundaţiei; atragerea de resurse financiare şi constituirea de fonduri cu scopul îmbunătăţirii situaţiei financiare şi sociale a solicitanţilor din diferite domenii de activitate, iniţierea unor programe de parteneriat şi de colaborare cu alte organizaţii
publice şi private din ţară şi din străinătate. În îndeplinirea obiectului de activitate,
Fundația urmează să obțină suport financiar din partea guvernului Ungariei, fondurile fiind ulterior redirecționate către persone fizice, întreprinderi micro, mici și
mijlocii (IMM-uri) din România sub formă de granturi (finanțări nerambursabile),
în vederea implementării în special, dar fără a se limita la, achiziții de utilaje și
echipamente agricole, retehnologizare, investiții în cadrul industriei de producție
și prelucrare a produselor agricole. Pe baza legislației UE, statul maghiar, în calitate
de furnizor, poate oferi sprijin sau finanțare către persoane juridice cu sau fără scop
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lucrativ, din interiorul sau din afara granițelor acestuia, în baza politicilor economico - financiare și bugetare dezvoltate pentru un an calendaristic. Finanțarea de
către un stat a unei fundații nu reprezintă în sine un ajutor de stat. Granturile iau
forma unei finanțări complementare, astfel că organizația beneficiară ar urma să
suporte o parte din costurile proiectului, măsura minimă a acestor resurse proprii
fiind de cel puțin 25% - maxim 50 % din totalul cheltuielilor eligibile implicate.
Beneficiarii de granturi pentru investiții sunt selectați în baza unor criterii de eligibilitate clare, previzibile și nediscriminatorii, ce creează premisele obținerii de
finanțare nerambursabilă pentru oricare dintre aceștia. Granturile sunt adresate de
fiecare dată către solicitanți dintr-o anumită regiune geografică a României, fapt ce
conduce, către oferirea unui sprijin de tip regional.
În octombrie 2017, în cadrul „Programului de dezvoltare a Câmpiei Mureșului”
s-au lansat 3 apeluri de proiecte în 3 categorii:
– acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru persoanele fizice, în
scopul facilitării procedurilor de măsurători topografice şi intabulare, precum şi înregistrarea dreptului de proprietate în cartea funciară - finanţare de 100 %, nerambursabilă, sub formă de prefinanţare.
– atribuirea mijloacelor de finanţare producătorilor agricoli, în forma finanţărilor nerambursabile pentru achiziţie de maşini (tractoare) şi utilaje agricole,
respectiv achiziţie de alte mijloace, maşini, echipamente folosite în cultivarea şi
producţia agricolă, pentru persoane fizice şi juridice, cu scopul creşterii nivelului
lor de echipare tehnologică şi a capacităţii de producţie, respectiv în vederea utilizării mai eficiente a capacităţii existente - finanţare nerambursabilă de maxim
75%, dar nu mai mult de 15.000 euro, sumă care se acordă într-o singură plată de
către fundaţie, cu obligaţia decontării ulterioare, cu o contribuţie proprie minimă
de 25%.
– atribuirea mijloacelor de finanţare persoanelor fizice autorizate, întreprinerilor mici şi mijlocii, în forma finanţărilor nerambursabile pentru achiziţie de
utilaje, echipamente,cu scopul creşterii nivelului lor de echipare tehnologică şi a
capacităţii de producţie, respectiv în vederea utilizării mai eficiente a capacităţii
existente - finanţare nerambursabilă de maxim 75%, dar nu mai mult de 15.000
euro, sumă care se acordă într-o singură plată de către fundaţie, cu obligaţia decontării ulterioare, cu o contribuţie proprie minimă de 25%.
În cadrul „Programului de dezvoltare a Câmpiei Mureșului” au fost depuse 625
de proiecte, din care finanțate în total 495 de proiecte, mai mult de 60 % fiind din
categoria 2, unde pentru beneficiari persoane fizice s-a plătit suma de 15,6 milioane
de lei, acesta fiind categoria cea mai solicitată. Suma totală redirecționată către beneficiari finali a fost 21,4 milioane de lei, din care valoarea plătită TVA a fost ca. 4,5
milioane de lei. Totodată, prin faptul că un criteriu de eligibilitate a fost dovedirea
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că aplicantul nu are datorie față de statul român, Fundația în mod indirect a ajutat
autoritațile locale să colecteze taxele și impozitele de la cetățeni și firme aplicante.
Din totalul de 495 proiecte câștigătoare, în 142 de proiecte Fundația a finanțat achiziție de tractoare, din care 103 au fost cumpărate de la IRUM – Reghin (MS), singura
firma care produce tractoare românești. În general se poate concluziona, că beneficiarii au preferat furnizori locali, din județul Mureș, cu care au mai colaborat, și cu
asta programul a contribuit la dezvoltarea activității firmelor locale și la mărirea
veniturilor acestora. Acest program pilot a fost închis cu succes în septembrie 2018,
toate deconturile fiind depuse la termen și verificate și acceptate de către finanțator.
În octombrie 2018, în cadrul „Programului de dezvoltare economică în Câmpia
Bistrița-Cluj” s-au lansat 2 apeluri de proiecte în 2 categorii:
– finanțarea achiziției de mașini și utilaje agricole, respectiv achiziției de alte
echipamente necesare activității agricole și animale de prăsilă – pentru persoane
juridice și fizice -- finanţare nerambursabilă de maxim 75%, dar nu mai mult de
15.000 euro, sumă care se acordă într-o singură plată de către fundaţie, cu obligaţia
decontării ulterioare, cu o contribuţie proprie minimă de 25%.
– finanțarea achiziției de utilaje și echipamente ale persoanelor fizice autorizate și ale întreprinderilor micro, mici și mijlocii. -- finanţare nerambursabilă de
maxim 75%, dar nu mai mult de 15.000 euro, sumă care se acordă într-o singură
plată de către fundaţie, cu obligaţia decontării ulterioare, cu o contribuţie proprie
minimă de 25%.
În cadrul acestui program au fost depuse în total 490 de proiecte, în momentul
de față acestea se află în faza de evaluare.
În decembrie 2018 Fundația a lansat încă 2 apeluri de proiecte, vizând o regiune compusă din 3 județe din Regiunea Centru, mai slab dezvoltate economic,
și anume județele Covasna, Harghita și Mureș. Acest program care urmează a fi
derulat în 2019 are un buget de aproximativ 70 milioane de euro aprobat, și vizează
realizarea investițiilor întreprinderilor micro, mici și mijlocii din județele eligibile,
prin sprijinirea investițiilor legate de producția produselor agricole, precum și proiecte regionale pentru investiții noi în procesarea/prelucrarea produselor agricole.
Pornind de la ideea, ca programul de dezvoltare trebuie corelată întotdeauna
cu cererea reală din partea beneficiarilor, Fundația va continua să analizeze economia locală și comportamentul firmelor pe piață, încercănd să ajute beneficiarii
exact cu soluțiile de finanțare cele mai fezabile şi aplicabile. Fondatorii fundației
consideră că strategia gândită și aplicată este un instrument win-win pentru ambele țări, având în vedere câ fondurile alocate de către finanțator, adică Guvernul Ungariei sunt cheltuite în mod trasnparent și respectând legislațiile ambelor țări, și în
plus, promovează şi dezvoltarea relaţiilor economice transfrontaliere, iar investiţiile realizate creează locuri de muncă şi activităţi economice pe termen lung pe
teritoriul României, ceea ce aduce beneficii economiei românești.

Leasing financiar
Despre finanțarea dedicată reînnoirii tehnologice
a parcului de echipamente agricole
Șerban Tănăsescu

Agricultura se află în centrul preocuparilor internaţionale, fiind principalul generator al hranei – factor vital în acoperirea uneia dintre nevoile de bază ale supravietuirii. În plus, având în vedere schimbările climatice, se acordă o importanţă deosebită
acestui domeniu.
România este o ţară cu un potenţial agricol foarte mare, agricultura reprezentând una dintre ocupaţiile de bază ale populaţiei încă din cele mai vechi timpuri şi
una dintre cele mai importante ramuri ale economiei naţionale.
Conform unui studiu publicat de către Eurostat în 2013, România are o suprafata agricola de aproximativ 13.9 milioane ha, pozitionandu-se pe locul 6 în Uniunea Europeana din perspectiva suprafetei agricole într-un top condus de Franta,
Spania, Regatul Unit, Germania şi Polonia. Din acest total, aproximativ 60% este
reprezentat de teren arabil cultivabil. Din totalul estimat al terenului arabil cultivabil, aproximativ 66% este cultivat cu cereale, restul fiind ocupat de fâneţe şi păşuni
pentru creşterea animalelor.

Sursa: Potentialul dezvoltarii sectorului agricol din România martie 2017, Price Waterhouse Coopers

Istoria agricolă a României a fost marcată de evenimente cheie cu impact major asupra situaţiei actuale. Unul dintre acestea a fost marea colectivizare (1949
– 1962), având ca scop declarat compactarea suprafeţelor agricole sub un unic
proprietar şi anume Statul, în vederea creşterii eficienţei de exploatare şi a mo-

VIII. INSTRUMENTE / 1063

dernizarii agricole, precum şi acela de urbanizare a populatiei, până atunci predominant rurală. Toate aceste demersuri conduceau către un ideal nobil: începerea
unei noi ere, aceea a industrializarii României. Cu toate acestea, colectivizarea
a generat adevărate tragedii în rândul populatiei, având în vedere exproprierea
taranilor şi mutarea forţată în zona urbana. Compactarea suprafeţelor în ferme
agricole deţinute de stat a dus la constituirea de CAP-uri (Cooperative Agricole
de Producţie) şi IAS-uri (Intreprinderi Agricole de Stat). Dupa decembrie 1989,
aceste forme de organizare au fost desfiinţate, majoritatea acestora fiind privatizate şi regăsindu-se astazi sub forma unor ferme moderne aflate în proprietate
privată.1
În perioada 1989 – 1996 a urmat desfiinţarea CAP-urilor şi a IAS-urilor. Acest
fapt a condus atât la fragmentarea terenurilor agricole, cât şi la distrugerea multor
ferme zootehnice, întrucât nu mai existau centre de procesare şi prelucrare a materiilor prime furnizate de acestea (lapte, carne, lana, etc.).
Astfel, fermierii se confruntau cu noi probleme: lipsa tehnicii de lucru moderne, terenuri fragmentate pe care se realiza agricultură de subzistenţă cu productivităţi marginale.
Treptat, micii fermieri au înţeles nevoia de asociere pentru compactarea terenurilor lucrate.
O alta problemă preganantă de-a lungul timpului a fost cea a reînnoirii tehnologice a parcului de echipamente, în condiţiile în care accesul la finanţare nu era
deloc facil. Acest aspect a fost depăşit treptat în contextul în care România se pregătea de aderarea la Uniunea Europeana. De mentionat faptul ca în perioada de
după 1989, majoritatea echipamentelor agricole deţinute de către noii fermieri „capitalişti” erau de provenienţă autohtonă, multe dintre ele fiind depăşite în raport
cu evoluţia tehnologiei moderne în domeniu, atrăgând costuri mari de exploatare
şi randamente scazute la recoltare.
Diversificarea achiziţiilor de tehnică de lucru şi linii tehnologice pentru procesarea produselor agricole, a fost sprijinită intens de către Uniunea Europeana prin
programe investiţionale pre-aderare – precum SAPARD (2000 – 2006), respectiv
post-aderare – PNDR cu cele două sesiuni: 2007 – 2013 şi 2014 – 2020. Aceste programe s-au concentrat cu precădere asupra dezvoltarii rurale şi asupra agriculturii,
având un impact major din punct de vedere socio-economic, prin revitalizarea fortei de muncă şi cresterea nivelului de trai în zonele rurale. Conform informaţiilor
existente în presa de specialitate, România a atras în 2017 un volum total de 3,3
miliarde de euro din banii alocaţi prin programele speciale din agricultură şi dez1
Sursa: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/marea-colectivizare-în-prahova-revolte-si-tarani-arestati
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voltare rurala, acest sector inregistrand cea mai mare rată de absorbţie a fondurilor
europene la nivel naţional.2 3
Începând cu 2008, aspectul finanţării echipamentelor agricole a inceput să fie
solutionat prin apartia unor Institutii Financiare Non-Bancare specializate în acest
tip de finanţare, venind cu expertiza din tari cu un istoric indelungat în domeniu,
precum Germania şi Franta.
Deşi odată cu facilitarea accesului la finanţarea achiziţionării de echipamente
agricole, productiile obtinute au inregistrat cresteri semnificative de la un an la
altul, ponderea sectorului agricol (incluzând silvicutura şi piscicultura) în PIB-ul
României a scazut de la 22.6% în 1993, la 4.4% în 2017. Principalele motive sunt
reprezentate de evoluţia industrială şi diversificarea şi creşterea ca importanţă în
totalul PIB a sectorului serviciilor.
Conform unui studiu Eurostat ce a avut ca referinţă perioada 1992 -2015,
randamentele obţinute în România au înregistrat o creştere vizibilă de la un ciclu
agricol la altul, ţinând cont şi de aspectele climatice. Cu toate acestea, ne situăm în
continuare sub media europeană a randamentelor obţinute în agricultură. Dincolo
de aspectele climatice, alţi factori limitatori ai productiilor obtinute sunt: exploataţiile agricole fragmentate, nivelul scăzut de pregătire al fermierilor, capitalizarea
redusă a companiilor ce activeă în domeniu, dar şi evaziunea fiscală.4
Aproximativ 75% dintre fermele din România deţin în exploatare mai putin de
3
2 ha , ceea ce duce la obţinerea de randamente/hectar extrem de reduse, aceste exploataţii de subzistenţă neavând capacitatea de achiziţionare de tehnică modernă
şi nici acces la finanţare. Astfel, statisticile anuale INSSE privind producţiile medii
obţinute pe hectar pe regiuni geografice nu sunt relevante pentru a dimensiona
capacitatea reală a fermelor medii şi mari de a genera performanţă.
Insuficienţa capacităţii de stocare a cerealelor, precum şi existenţa unor resurse învechite şi neconforme reprezintă probleme adiţionale cu care se confruntă
agricultura în prezent.
Alături de aspectele mentionate mai sus, dotarea cu sisteme de irigaţii eficiente reprezintă un alt factor determinant în realizarea de randamente ridicate, având
în vedere faptul că mai mult de 50% din suprafaţa României este predispusă anual
la secetă.
Odată cu liberalizarea pieţei funciare începând cu 2014, ca cerinţă a Tratatului
de Aderare la Uniunea Europeana, s-au inregistrat infuzii consistente de capital
străin. Multe companii multinaţionale au devenit interesate de achiziţionarea de
2
http://www.economica.net/retrospectiva-2017-romania-in-topul-tarilor-europene-la-absorbtia-fondurilor-alocate-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale_148240.html
3
http://old.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/sapard/Raport-Final-Evaluare-ex-post-SAPARD.
pdf
4
Potenţialul dezvoltării sectorului agricol din România martie 2017, Price Waterhouse Coopers
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terenuri şi stabilirea unor structuri de ferme locale. Respectivii investitori straini
au venit cu experienţa managerială şi cunoştinţele avansate în domeniul agronomiei. Astfel, au fost generate noi investiţii în tehnica de lucru performantă, structuri
conforme pentru depozitarea cerealelor, precum şi în linii de procesare moderne.
Din punct de vedere social, impactul a fost pozitiv datorită creşterii cererii pentru
forţă de muncă în zonele rurale.
Acoperirea necesităţilor curente ale fermierilor, va duce treptat la cresterea
performantelor obtinute în domeniul agricol, având în vedere caracterul extrem
de important al acestuia în acoperirea uneia dintre nevoile de bază ale omenirii.
În acest context, Phil Hogan, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare
rurală, a declarat în 2018 faptul ca instrumentele financiare şi accesul la creditare
pentru fermieri reprezintă prioritati-cheie ale Comisiei Europene. Investind cu scopul extinderii capabilitatilor fermelor, fermierii îşi vor îmbunătăţi perspectivele de
afaceri şi vor reduce impactul negativ asupra schimbărilor climatice.5
Piața echipamentelor agricole din România,
estimată la peste 550 milioane euro anual
În prezent, piaţa echipamentelor agricole din România este dominată de jucători
de top la nivel european având deja prezenţă locală „istorică”. Cu toate acestea, nu
exista statistici oficiale privind vanzarile de echipamente sau volumul finanţărilor
de echipamente. Astfel, principalii furnizori de echipamente agricole prezenţi în
piaţa locală estimează o dinamică anuală relativ constantă a vânzărilor de echipamente noi înregistrate în ultimii doi ani: aproximativ 550 – 600 combine, respectiv
peste 2 500 tractoare. La acestea, se poate adăuga cu siguranţă un volum numeric
mult mai mare al utilajelor (echipamentele nemotorizate) ce deservesc echipamentele principale. În plus, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, piaţa achiziţiilor
de echipamente agricole uzate a căpătat proportii crescânde cu fiecare an.
Într-o piaţă estimata la peste 550 milioane euro anual, ca nivel al achiziţiilor
de echipamente agricole, finanţarea s-a modelat treptat de o manieră foarte agresivă. Structurile de finanţare sunt unele foarte riscante, iar dobânzile de referinţă
ofertate au un nivel foarte scazut, sub media celorlalte sectoare.
Ponderea achiziţiilor prin leasing financiar este relativ scăzută
În plus, având în vedere masura europeană de simplificare ce prevede taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, majoritatea achiziţiilor de echipamente se
fac în sistem de creditare, prin facturarea şi livrarea acestora din state membre ale
Uniunii Europene. Astfel, ponderea achiziţiilor realizate prin intermediul produsu5
Sursa: http://www.madr.ro/comunicare/4626-fei-anunta-alocarea-a-peste-150-de-milioane-de-euro-finantare-pentru-fermierii-romani-prin-intermediul-a-patru-banci.html
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lui de leasing financiar este relativ scăzută comparativ cu cea a achiziţiilor realizate
din intermediul produsului de credit.
UniCredit Leasing Corporation oferă servicii de finanţare de tip retail în vederea sprijinirii achiziţiei de echipamente agricole noi, de tipul tractoarelor, combinelor, utilajelor agricole de prelucrare a solului: plug, semănătoare, grapă, disc,
cultivator, erbicidator etc., cât şi soluţii de finanţare de tip corporate, care vizează
achiziţii complexe atât de echipamente, cât şi de linii industriale utilizate în procesarea produselor agricole. Totodată, UniCredit Leasing Corporation susţine acest
domeniu prin furnizarea unei game complete de produse de finanţare a echipamentelor agricole, de tipul leasingului financiar, creditului standard si creditului pentru
achiziţia prin intermediul Fondurilor Europene.
Alături de jucătorii tradiţionali de tipul Instituţiilor Financiare Non-Bancare
din piaţa finanţării echipamentelor agricole, principalele banci prezente local au început să dezvolte un apetit crescând pentru finanţarea investiţiilor în acest domeniu. Astfel, au fost dezvoltate produse complexe de finanţare a Proiectelor bazate
pe Fonduri Europene, linii de finanţare a activităţii curente a fermierilor, credite pe
termen scurt pentru subvenţia APIA, credite pentru achiziţia de terenuri, credite
pentru achiziţia de echipamente. Respectivele produse de finanţare au fost construite având la bază sezonalitatea încasărilor generate de activitatea agricolă.
Alături de cultivarea terenurilor, zootehnia şi viticultura îşi pastrează importanta ridicată. România este o ţară cu tradiţie atât în creşterea animalelor, cât şi în
viticultură.
Cultivarea viţei de vie îşi regăseşte tradiţia încă de pe vremea geto-dacilor. Suprafaţa cultivată este estimată la 190.000 ha. Există numeroase podgorii renumite,
ale căror vinuri sunt premiate atât la concursuri naţionale, cât şi internaţionale.
Datorită calităţii bune a vinurilor autohtone, cererea la export este ridicată, o mare
parte a productiei plecand către tari precum SUA, Canada, Japonia, Rusia, China6.
România va continua să progreseze în domeniul agriculturii cu fiecare an ce va
urma, având în vedere faptul ca generaţiile actuale au înţeles importanţa sa majoră.
Totodată, potenţialul agricol ridicat al terenurilor este un alt factor încurajator.
Astfel, focusul va fi asupra obţinerii unor rezultate cantitative şi calitative crescute,
ce vor permite generarea de valoare adaugată sporită la hectar.

6
https://adevarul.ro/locale/focsani/cele-mai-mari-podgorii-romania-1_5602a045f5eaafab2ce977ab/index.html

ASIGURAREA PRODUCŢIEI AGRICOLE
Riscurile în agricultura României.
Câteva tehnici de gestiune
Gheorghe Hurduzeu, Camelia Gavrilescu,
Cristian Kevorchian

Această lucrare constituie o scurtă trecere în revistă a riscurilor din agricultură și a
câtorva tehnici de gestiune (management) al acestor riscuri. Multe studii au drept
scop dezvoltarea de soluții pentru evaluarea riscului de producție prin politici de
ajustare a randamentelor dar și prin intermediul unor produse financiare de tipul
„contractelor futures” și contractelor cu „opțiuni” care să le completeze pe cele de
diversificare a producției agricole. Toate aceste măsuri implică utilizarea de sisteme de analiză predictivă oferite de platforme tehnologice complexe în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității managementului proceselor de agri-business.
Sistemul de probabilități bayesiene și modelarea cauzală (rețeaua Bayes), reprezintă importante instrumente pentru evaluarea riscurilor. Prin combinarea analizei
cauzale asociate inferenței bayesiene cu abordarea stohastică a evaluării riscurilor
de producție și de piață din agricultură, este furnizat un context teoretic unitar
de abordare a evaluării și limitării riscului prin intermediul unui sistem simplu de
acoperire a riscului pe baza unui indice care să acționeze ca un proxy pentru pierderile prognozate. Abordarea noastră este axată pe exploatarea indicelui Selyaninov
(SHR), ca indicator bi-dimensional (precipitații și temperatură). Clasa de modele
Markov ne ajută la modelarea dinamicii indicelui Selyaninov ca o problemă importantă de gestionare a riscurilor producției agricole.
În Rasmussen et al. (2013) sunt menționate drept surse majore de risc în
agricultură riscurile de producție datorate, în principal, lipsei de consistență a
predictibilității condițiilor meteorologice, bolilor și altor condiții nefavorabile de
producție care pot fi prognozate cu mare dificultate, a volatilității prețurilor din
agricultură și a riscului de piață (unele dificultăți de acces la piețe, riscurile financiare rezultate din condițiile de finanțare a businessului în agricultură). La acestea se
adaugă riscurile de tip instituțional generate de volatilitatea politicilor agricole la
nivel guvernamental, precum și riscul tehnologic.
Una dintre strategiile importante de reducere a expunerii la riscul de producție, analizată de Kevorchian et al. (2013) și Hurduzeu et al. (2014) a fost legată de
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marketizarea acestuia prin intermediul unor produse de tipul contractelor futures,
a derivatelor pe vreme precum și a derivatelor financiare.
Stadiul cunoașterii problemei. În accepțiunea curentă, riscul reprezintă incertitudinea sau necunoscutul cu privire la o acțiune sau o activitate. Literatura economică abundă în definiții ale riscului și incertitudinii, dar fără ca principalii autori să
ajungă la consens în privința definițiilor și conținutului celor două concepte.
Robinson & Barry (1987) definesc evenimentele incerte acelea ale căror rezultat nu este cunoscut cu certitudine, în timp ce evenimentele riscante sunt acelea ale
căror rezultat alterează bunăstarea materială sau socială a unui decident.
Chavas (2004) consideră că riscul și incertitudinea nu sunt echivalente, iar diferența între cele două concepte este dată de capacitatea de a le evalua prin asocierea de probabilități.
Hardaker et al. (1997) fac distincția între riscul de business și riscul financiar.
Riscul de business cuprinde: riscul de producție, de piață, instituțional și personal,
în timp ce riscul financiar cuprinde sursele și metodele de finanțare a activității
fermei.
La fel de important este definirea a ceea ce NU este risc sau incertitudine. În
această categorie, diferiți autori includ evoluția ciclică a unor indicatori economici,
din care menționăm: sezonalitatea prețurilor în producția animală, iar la producția
vegetală, trendul crescător al prețurilor în perioada de stocare post-recoltare și volatilitatea prețurilor în perioada de vegetație a culturilor.
Material și metodă. Pentru identificarea categoriilor de riscuri din agricultură s-a
studiat extensiv literatura de specialitate existentă în domeniu. Lucrarea de față
vine în continuarea unor studii elaborate anterior, iar noutatea o reprezintă abordarea cu mai multe instrumente matematice a problemei cuantificării riscului în
fermele vegetale, cum sunt: lanțuri Markov, rețele Bayes dinamice, modele Markov
cu stări ascunse.
Rezultate și discuții
Categorii de riscuri în agricultură
În literatura dedicată riscului și incertitudinii în agricultură sunt identificate trei
tipuri majore de riscuri: riscurile legate de prețul producției (output price), riscurile legate de prețurile inputurilor (factorilor de producție) și riscurile de producție
(legate de randamente).
Riscurile legate de prețul producției (output price) au două surse principale: lag-ul biologic (caracteristic celei mai mari părți a producției agricole) și evolu-
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ția prețurilor. Lag-ul biologic este prevalent în agricultură, datorită particularității
acesteia de a avea intervale mari de timp între momentul achiziționării inputurilor
necesare procesului de producție și momentul vânzării producției obținute. Aceste
intervale de timp pot varia de la câteva luni (în cazul culturilor anuale) până la peste un an (în cazul creșterii vacilor) sau chiar la câțiva ani (în cazul pomilor fructiferi
sau viței de vie, unde cheltuielile în perioada de pre-producție se adaugă la cheltuielile de investiții propriu-zise).
Riscul de piață este dat în cea mai mare măsură de evoluția prețurilor de vânzare a produselor agricole. Aceste prețuri răspund la variațiile cererii și ofertei de
pe piețele locale, regionale și mondiale. Pe de altă parte, pentru majoritatea produselor agricole funcționează piețe mondiale, iar tendința prețurilor de pe aceste
piețe afectează toți producătorii agricoli, în timp ce riscurile de producție variază
datorită unor factori locali (vreme, soluri, sisteme de producție etc.). Desigur, acest
lucru nu mai este valabil în cazul economiilor izolate sau a acelor produse care au
nișe înguste de piață (OECD, 2009).
La riscurile de piață mai contribuie și modificările intervenite în politicile
agricole (efectele negocierilor la Organizația Mondială a comerțului, reducerea intervențiilor pe piețele interne, măsurile de liberalizare a comerțului, etc.). Un alt
studiu (OECD, 2004) a arătat că după ce țări ale OECD (Elveția, Japonia, Canada,
Mexic, SUA) și UE au eliminat atât barierele vamale cât și intervențiile pe propriile
piețe ale cerealelor și au permis astfel transmiterea completă a variabilității prețurilor către piețele lor interne, variabilitatea prețurilor mondiale a scăzut la cereale
(-45%), la cereale furajere (-32%), la oleaginoase (-23%) și la orez (-21%).
Pe de altă parte, riscurile de piață sunt mai reduse în cazul produselor agricole
cu integrare orizontală (ofertă concentrată prin cooperative sau asociații de producători) și/sau integrare verticală pe filieră. Astfel, riscurile de piață sunt mai reduse
la producția animală decât în cazul producției vegetale. De asemenea, riscurile de
piață sunt mai reduse la produsele agricole cu perioade mai îndelungate de stocare;
așadar fructele și legumele proaspete prezintă riscuri de piață mai mari.
Literatura arată că riscurile legate de inputuri sunt mai reduse decât cele legate de outputuri. Variabilitatea prețurilor la îngrășăminte și pesticide este mai redusă decât a produselor agricole. Singurul tip de input cu variabilitate foarte mare
a prețului, deci cu influență mai importantă asupra riscului producției agricole îl
reprezintă prețul combustibilului (motorinei pentru tractoare și echipamente agricole). Măsura în care prețul combustibilului influențează nivelul riscului producției
agricole depinde la rândul său de gradul de mecanizare a producției, deci de ponderea cheltuielilor energetice în structura costului. Este de menționat și faptul că
variabilitatea prețului produselor vegetale furajere (output) reprezintă un risc al
prețului inputurilor pentru producția anRiscurile de producție (legate de randa-
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mente – yield risks) sunt însă cele mai importante pentru producția agricolă. Ele
sunt cauzate de numeroși factori naturali, în bună măsură necontrolabili de către
om: secetă, umiditate excesivă, inundații, grindină, temperaturi extreme (prea ridicate sau prea scăzute). Studiile au arătat că aceste riscuri sunt cele mai importante pentru producția agricolă și sunt corelate cu pierderi importante de producție.
Schimbările climatice par să fi accentuat această categorie de riscuri în ultimele
decenii, de aceea ele au fost intens studiate pentru introducerea instrumentului de
management al riscului numit derivatele pe vreme (weather derivatives). Figura 1
prezintă sintetic riscurile de producție.

Figura 1. Riscuri în agricultură
Sursa: Hurduzeu & Kevorchian (2011)
Cordier, Hurduzeu, Bucik (2014)

Conform OECD, există mai multe niveluri de risc de producție în agricultură:
1. Variații normale ale producțiilor, prețurilor și condițiilor meteo: acestea nu
necesită vreun răspuns prin politici specifice; ele pot fi gestionate direct de către
fermieri ca parte a strategiei normale de business.
2. Evenimente cu frecvență redusă, dar catastrofice (ex. secetă severă și larg
răspândită): afectează mulți fermieri pe o arie largă. În mod obișnuit, ele depășesc
capacitatea fermierilor sau a piețelor de a face față și necesită intervenție guvernamentală.
3. Nivelul de risc „marketizabil” se situează între nivelul normal și cel catastrofic. În acest caz, riscurile din agricultură pot fi gestionate prin instrumente de
piață, cum ar fi: asigurări, piețe futures, măsuri cooperatiste / asociative de intervenție (fonduri mutuale) etc.
La acest nivel de risc marketizabil, există două clase generale de produse pentru asigurările bazate de indici de piață:
• Pentru gospodării / ferme – pt. protecția împotriva pierderilor de producție/randamente din cauza riscurilor meteo adverse;
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• pentru agregatorii de risc – firme cum sunt cele de credit și/sau membri ai
lanțului valoric din agricultură care sunt afectați negativ de riscurile de producție
dintr-o regiune geografică.
Prin analizele efectuate atât de Banca Mondială, OECD cât și de USDA - ERS
(United States Department of Agriculture – Economic Research Service, adică
Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite – Serviciul de Cercetare Economică), sunt recomandate drept căi de limitare a riscurilor soluții din categoria
asigurării randamentelor și veniturilor, utilizarea instrumentelor financiare de tip
„futures” și „opțiuni”, diversificarea producției, managementul datoriilor și disponibilitatea la credit, precum și crearea de alternative de ocupare a forței de muncă.
Fiecare din aceste metode se bazează pe utilizarea unor instrumente pentru
managementul riscului. Problema centrală a alegerii celui mai bun instrument
de management al riscului este aceea de a obține un nivel cât mai ridicat de
reducere a riscului la costuri cât mai mici.
Toate aceste măsuri implică utilizarea unor platforme tehnologice - suport de
decizie care să faciliteze creșterea performanței managementului proceselor de business din fermă. Scopul implementării unor asemenea platforme tehnologice este
acela de a sprijini fermierii în efortul de a realiza un management eficient al riscului
de producție pe baza datelor furnizate ca serviciu atât din zona cloud computing
cât și din surse certificate care, pe baza unor soluții de machine learning, să fundamenteze sisteme din categoria „predictive analytics” menite să integreze și să
expună ca output informații de sprijin pentru managementul riscurilor specifice
producției vegetale.
Trebuie să subliniem faptul că această abordare ridică o serie de probleme de
etică în sensul că este dezvoltată o politică de culegere și exploatare a unor volume
imense de date pe baza unor stive de tehnologii din categoria „big data” care generează o situație asimetrică între ferma consumatoare de servicii de acest gen și
companiile furnizoare de servicii cum ar fi Climate, sau o companie mare precum
Monsanto, care gestionează informații cheie pentru managementul unui business
în agricultură. Practic această forță imensă de calcul face ca compania Monsanto
să devină o puternică firmă care acționează în zona tehnologică (Carbonell, 2016).
Rețelele Bayes pe care le vom analiza se înscriu în contextul utilizării instrumentelor de machine learning în zona big data, în scopul analizei factorilor generatori de riscului de producție cu ajutorul unor instrumente alternative de gestionare
a riscurilor.
Modelele predictive sunt utilizate pentru identificarea pattern-urilor (caracteristicilor repetabile) în datele istorice ale fermei cu scopul identificării riscurilor,
dar și a oportunităților de business din cadrul fermei. Pentru modelarea proceselor
de învățare nesupervizată aplicate la generarea pattern-urilor se folosesc algoritmi
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de clustering de tipul: k-means, HMM-Hidden Markov Model, SOM (Self Organization Map), ART (Adaptive Resonance Theory), etc.
Prin utilizarea HMM (Hidden Markov Model) în evaluarea continuă a riscului
meteo și prin aplicarea unor mecanisme computaționale avansate, poate fi obținută o evaluare cu o precizie îmbunătățită a fenomenelor meteo ce induc riscuri în
zona producției agricole. Aspectele de natură aleatoare care caracterizează dinamica factorilor meteorologici determină dimensiunea, calitatea și implicit prețul producției agricole și fac ca riscul meteo să se regăsească în riscul producției agricole
de la nivelul fermei.
Variabilitatea producției de grâu în perioada 2005-2009 din România s-a plasat între 50% și 130% (Rutten, 2012); aceeași sursă citează Swiss Re care estimează
pentru Ucraina un risc de 80% pentru fenomene climatice extreme, în anul 2010,
față de numai 20% risc politic.
Performanța schemelor de asigurare în special pentru riscul de producție lasă
loc pentru considerabile îmbunătățiri mai ales în zona economiilor emergente.
Pornind de la o evaluare a riscurilor și identificând un risc special (ex. riscul
meteo) este aleasă o strategie de administrare a acestui risc, practic de transfer al
acestuia în condițiile în care pe piața asigurărilor agricole nu poate fi identificat un
produs de asigurare agricolă adecvat. Indicele de asigurare este o formă simplificată a asigurării în care plata despăgubirii se bazează pe valorile unui indice care
acționează ca un proxy pentru pierderi, şi nu pe pierderile estimate conform poliței
de asigurare individuale. Suma asigurată se bazează pe costul de producție în baza
valorii convenite (stabilită în avans), iar plățile sunt realizate în baza unei grile prestabilite în polița de asigurare.
În studiul Băncii Mondiale (World Bank, 2011) este prezentat WII (Weather
Index Insurance – Indice de Asigurare Meteo), care își are originea în piața derivatelor meteo, într-un scenariu în care fonduri speculative preiau riscul meteo. Interesul pentru WII în agricultură a crescut pe fondul lipsei de performanță a unor
produse de asigurare tradiționale, îndeosebi în țări considerate ca având economii
emergente, iar gradul limitat de comercializare a produselor agricole și dimensiunea redusă a fermei sunt obstacole majore în calea dezvoltării sustenabile a unor
produse de asigurare performante a producției agricole. În lucrările menționate
anterior (Kevorchian et al. (2013) și Hurduzeu et al. (2014)), se folosește o formă
de marketizare a riscului bazat pe indicele meteo Selyaninov (SHR = Selyaninov
Hydrothermic Coefficient – indicele hidrotermic Selyaninov) pentru grâu:
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Relația dintre factorii meteo (umiditate și temperatură) reflectați în SHRgrâu și
nivelul de câștig/pierdere de producție se determină cu ajutorul expresiei analitice:

unde: M valoarea contractului, iar θ este o variabilă tabelată1 ca valoare a indicelui.
Modelarea valorii zilnice în perioada de vegetație poate fi descrisă cu ajutorul
unui model Markov. Plecând de la modelul Markov descris de Kannan și Farook
(2015), am considerat că modelarea stocastică a seriilor de timp asociate dinamicii
indicilor Selyaninov este importantă pentru dinamica condițiilor în care se dezvoltă plantele în perioada de vegetație. Considerăm că modelele stocastice pot fi utilizate cu succes pentru a descrie procesul de dezvoltare al plantelor pe perioada ciclului de vegetație. Atunci când valorile disponibile ale indicelui Selyaninov observate
sunt inadecvate, este posibil să lucrăm cu seria de valori ale indicelui într-o variantă
sintetică, care are proprietăți statistice comparabile cu cele ale valorilor existente.
În același timp, este cunoscut faptul că un HMM este un caz particular de rețea Bayes (Ghahramani, 2001). Un element esențial în lucrul cu rețele Bayes îl reprezintă probabilitățile condiționate pentru variabilele stocastice care modelează
factorii de risc asociați unei culturi date. Distribuția probabilităților condiționate
privind riscul de producție, se calculează în general pe baza istoricului înregistrărilor contabile ale fermei. Ele pot fi identificate în FADN - Farm Accountancy Data
Network – Rețeaua de Informații Contabile Agricole) constituită la nivelul UE, dar
considerăm că o bază de date națională ar fi de asemenea foarte utilă. Un exemplu
de asemenea rețea este RiBay, descrisă în Rasmussen et al. (2013).
HMM este o subclasă de rețele Bayes (dinamice) pentru modelarea seriilor de
timp (Ghahramani, 2001). În modelarea seriilor de timp se presupune că un eveniment poate determina (în sens cauzal) un alt eveniment în viitor, dar nu și invers.
Lanțuri Markov
Un proces stocastic cu proprietatea lui Markov se numește lanț Markov. Un lanț
Markov este caz particular de automat finit al cărui graf de tranziție asociat este
ponderat și în care secvența de intrare indică stările de trecere ale automatului. Din
punct de vedere formal avem:

1

În Kevorchian et al. (2013)
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unde S este familia stărilor, iar matricea probabilităților de tranziție
starea i în starea j este:

din

cu
pentru orice i=1..n
iar s0 și sF sunt stările inițiale respectiv finale ale lanțului Markov.
Într-un lanț Markov de ordinul întâi probabilitatea unei stări particulare depinde numai de starea anterioară din secvența stărilor:

Pentru oricare probabilitate de tranziție aij este asociată o probabilitate
pentru oricare i
.
cu
Un lanț Markov furnizează probabilitatea asociată unei secvențe de evenimente observabile. În practica curentă, evenimentele analizate nu sunt observabile întotdeauna. De exemplu, pierderile de producție într-o fermă nu sunt observabile la
o variație a factorilor meteorologici asociați unui indice Selyaninov. Practic, evaluarea pierderilor de producție este ascunsă (netransparentă) prin faptul că nu este
direct observabilă. Obiectivul este de a utiliza aceste observații în estimarea pierderilor datorate factorilor climatici.
Arhitectura Rețelelor Bayes
O rețea Bayes este o reprezentare prin intermediul grafurilor orientate aciclice a independenței condiționale peste o familie de variabile aleatoare (Ghahramani, 2001).
Considerăm patru variabile aleatoare W, X, Y și Z. Potrivit teoriei clasice a probabilităților, probabilitatea comună apare ca produs de probabilități condiționate:

Această factorizare nu furnizează informații utile despre distribuția probabilității comune. Practic, orice variabilă poate depinde de orice altă variabilă.
Fie următoarea factorizare:

Factorizarea implică o familie de relații condițional independente. O variabilă A este condițional independentă de o variabilă B furnizând o variabilă C dacă
și numai dacă:
pentru toți A, B și C așa încât

. Din această factorizare putem obține:
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O rețea Bayes este o modalitate grafică de reprezentare a unei factorizări date
a distribuției probabilității comune. Fiecare nod al rețelei Bayes este condițional
independent față de non-descendenții asociați părinților. Absența arcurilor într-o
rețea Bayesiană implică existența unei relații de independență condițională care
poate fi valorificată pentru obținerea unor algoritmi eficienți pentru calculul probabilităților condiționale și marginale.
Arhitectura Rețelelor Bayes Dinamice
HMM fac parte dintr-o clasă de rețele Bayes numite rețele Bayes dinamice, care
sunt destinate modelării seriilor de timp. În modelarea seriilor de timp presupunem că un eveniment poate cauza un alt eveniment în viitor, dar nu și invers. Asociind un index t pentru fiecare variabilă, unul dintre cele mai simple modele cauzale
este un model Markov de ordinal întâi
pentru o secvență de date
pentru care fiecare variabilă este direct influențată numai de variabila anterioară:

Având observate
, modelul va utiliza numai
la predicția lui
. Extinderea modelului Markov este extinderea interacțiunii variabilelor,
cum ar fi cazul modelelor Markov de ordin n care permit generarea de arce din
la . O altă metodă de extindere a modelelor Markov
este aceea în care observațiile sunt dependente de o variabilă „ascunsă”, care va
fi numită stare, iar o secvență de stări va fi numită proces Markov. Prin urmare,
în abordarea noastră, orice secvență de stări care va conduce la câștig/pierdere de
producție este un proces Markov. Modelele Markov din categoria HMM (Hidden
Markov Model) sunt incluse în categoria rețelelor Bayes dinamice.
O altă categorie bine cunoscută de modele din această clasă este cea a modelelor spațiul-stărilor, cunoscut ca filtru Kalman, care poate fi văzut drept varianta
continuă pentru HMM.
Arhitectura modelelor Markov cu stări ascunse
Un HMM (Hidden Markov Model = model Markov cu stări ascunse) este un model Markov pentru reprezentarea distribuțiilor de probabilitate peste secvențe de
observații. HMM poate fi prezentat ca o rețea Bayes dinamică. Observațiile la momentul t sunt modelate cu ajutorul variabilei . HMM își iau numele din două proprietăți. În baza primeia se presupune că observația la momentul t a fost generată
de un proces a cărui stare este st este „ascunsă”. În al doilea caz presupunem că starea acestui proces „ascuns” satisface proprietatea Markov, în baza căreia valoarea
lui St-1, starea curentă St este independentă tuturor stărilor anterioare lui t-1. Cu
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alte cuvinte starea la un anumit moment „încapsulează” tot ce putem ști despre
istoria procesului pentru a prognoza viitorul acestuia. De asemenea, output-urile
satisfac proprietatea Markov cu respectarea stărilor: fiind dat St, Yt este independent de stările și observațiile ale tuturor celorlalți indici temporali.
Sintetizând cele prezentate, putem spune că distribuția comună a unei secvențe de stări și observații poate fi de forma următoare:

unde am utilizat notația
pentru a desemna secvența
. Reprezentarea grafică a factorizării pentru probabilitatea comună este rețeaua Bayes.
Trebuie să subliniem faptul că familia stărilor ascunse este discretă: St poate lua
K valori notate cu {1,2,…,K}. Pentru a construi o distribuție de probabilitate peste
secvența de observații trebuie să specificăm distribuția peste stările inițiale
P(S1) împreună cu o matrice de tranziție de ordin
,
și a mo. Pentru HMM atât matricea de tranziție cât și modelul
delului de ieșire
de ieșire nu depind de timp, mai concret este invariant în timp cu excepția stării
inițiale. Dacă observabilele sunt simboluri discrete, luând una din L valori, modelul
de ieșire poate fi caracterizat de matricea observațiilor. HMM poate fi extins la a permite variabile de intrare, Ut , în așa fel încât să existe un imput dependent de proba. Rețelele Bayes reprezintă un cadru
bilitatea de tranziție la o stare
cu un grad mai mare de generalitate, care ne va permite să implementăm algoritmi
pentru inferență și instruire în HMM și să formulăm aplicații pentru marketizarea
riscului de producție.
Prezentăm o succintă descriere matematică a celor prezentate anterior, unde

este mulțimea stărilor.
Matricea probabilităților de tranziție cu
care reprezintă probabilitatea de
trecere din starea i în starea j și
pentru orice i=1..n,
iar s0 și sF sunt stările inițiale respectiv finale ale lanțului Markov.
Arhitectura HMM include o secvență de t observații, fiecare fiind obținută peste V* asociat vocabularului V={v1, v2,…, vw,}:

Asociat observațiilor avem o familie de probabilități asociate acestora, unde ot
este generată la nivelul stării i:
B=bi(ot)
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Starea inițială, respectiv starea finală,
nu sunt asociate observațiilor, împreună cu probabilitățile de tranziție a01, a02,..., a0n, asociate stării inițiale și a1f, a2f,...,
anf, respectiv stării finale.
O arhitectură alternativă pentru HMM care nu se bazează pe stările inițiale și
finale dar utilizează o distribuție explicită pe mulțimea acestora:
o distribuție de probabilitate inițială peste stări,
țul Markov va porni din starea i. Unele stări j pot avea
nu este o stare inițială, precum și

este probabilitatea ca lanceea ce înseamnă că

cu

este mulțimea stărilor acceptate.Un HMM de ordinul-întâi implică îndeplinirea următoarelor condiții:

1.

2.

numită ipoteza
Markov, numită și
ipoteza de independență a output-ului în
care output-ul este
dependent numai de
starea în care acesta
se realizează.

Putem gândi două stări „hidden” (ascunse) ale lanțului Markov (P, asociată înregistrării de pierderi pentru a anumită cultură și C, asociată câștigului la nivelul
aceleiași culturi), iar familia observațiilor O corespunde indicelui Selyaninov asociat perioadei de vegetație pentru cultura dată. Trebuie să menționăm faptul că
probabilitățile de tranziție dintre cele două stări vor fi nenule ce va conduce la un
graf de tranziție complet conectat sau ergodic.
Fie un HMM definit formal prin tripleta λ={A,B,π} cu descrierea relației dintre
secvența observațiilor și secvența stărilor astfel:
i. Alfabetul stărilor, respectiv alfabetul observațiilor este:
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ii. Secvența de observații de forma construite peste alfabetul V
iii. A este vectorul de tranziție ale cărui componente sunt probabilități de trecere din starea i în starea j:

unde
este familia stărilor ascunse.
iv. B este vectorul observațiilor ale cărui componente sunt probabilități ca
observația k să fie realizată în starea j independent de t:

v.

este vectorul probabilităților inițiale:

Trebuie să subliniem ipotezele de lucru Markov în care starea curentă depinde
numai de starea anterioară (memoria modelului) și cea a independenței (depinde
de stările și outputurile anterioare). Outputul la timpul t este dependent numai de
starea curentă.
Distribuția de probabilitate a stărilor la timpul t:
poate fi calculată cu un algoritm de complexitate O(n2). Pentru fiecare obiect
se definește o aplicație:

pentru evaluarea costului pierderilor datorate condițiilor meteo.
Riscul la momentul t este dat de următoarea expresie:

În acest context trebuie rezolvate următoarele probleme:
• Fie secvența de observații
și un HMM λ={A,B,π} pentru
care trebuie furnizat un algoritm eficient de calcul pentru probabilitatea furnizării
de model a secvenței de obiecte
• Fie observațiile
și un HMM λ; trebuie identificată o cocare furnizează „o cea mai
respondență între secvența de stări
bună caracterizare” a observațiilor date.
• Ajustarea parametrilor modelului λ={A,B,π} se face pentru a realiza maximizarea probabilității
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Modele Markov Ascunse Bayesiene
Ascensiunea unor domenii ca Machine Learning în contextul dezvoltării tehnologiilor cloud impun o serie de abordări care modifică arhitectural aspectele clasice ale
problemei. Două aspecte legate de „overfitting” și selectarea modelelor sunt analizate în această secțiune. Primul se referă la o ajustare foarte bună în perioada de
instruire a modelului, dar generalizarea eșuează. De multe ori acest fenomen se
datorează insuficienței datelor în procesul de instruire pentru modele de complexitate mare (numărul parametrilor modelului). Maximizarea probabilității de concordanță 2 nu are structural soluție pentru această categorie de probleme.
În cazul nostru, structura modelului în HMM trebuie să includă de la numărul
de stări ascunse la matricea de tranziție a stărilor. Pentru a „învăța” structura modelului (în sens ML) este nevoie de a compara modele de complexități diferite. O
automatizare a acestui proces este exclusă, cel puțin până în acest moment, fapt ce
ne trimite la cele trei variante clasice de soluții:
• Validarea-încrucișată – datele de instruire sunt divizate în doua categorii:
– Noile date de instruire
– Setul de validare
dar cu o serie de dezavantaje computaționale, soluție computing-intensive.
• Regularizarea – îmbunătățește funcția obiectiv de concordanță cu un termen de penalitate care favorizează modelele simple în comparație cu cele complexe.
Regularizarea implică o estimare subiectivă suficient de mare în sensul în care evaluările implicite ale parametrilor trebuie confirmate de cel care modelează.
• Integrarea Bayesiană - o abordare bayesiană a procesului de învățare tratează toate valorile măsurate drept variabile aleatoare, asignând acestora „probabilități anterioare”3 și generând inferențe în scopul obținerii probabilităților posterioare legate de datele observate. Pentru HMM aceste valori pot fi informații
structurale asociate HMM (de ex. numărul de stări), parametri și stările ascunse.
Spre deosebire de maximul probabilității de concordanță și maximul probabilităților a posteriori (MAP4) care identifică puncte de estimare ale parametrilor, în acest
caz putem compara diferite structuri ale modelului, dar este necesar să integrăm
parametri și stările ascunse.
Estimarea probabilităților condiționate și cuantificarea riscului
Rețelele Bayes reprezintă un mod de reprezentare eficient, compact și intuitiv a
cunoștințelor pentru managementul incertitudinii. Probabilitățile condiționate
pentru variabilele stocastice individuale care modelează factorii de risc în rețelele
Bayes sunt date de intrare esențiale pentru model. Probabilitățile asociate eveniMaximize likelihood fitting
priors
4
maximum a posteriori
2
3
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mentelor viitoare se caracterizează printr-un nivel ridicat de subiectivitate și se
constituie drept o provocare științifică importantă în estimarea probabilităților
condiționate. Rețeaua bayesiană asociată RiBay se structurează pe patru variabile aleatoare asociate reprezentând: Solul, Clima, Producția de semințe de rapiță,
respectiv Producția de cereale. Semnificația conexiunii de tip părinte-copil, peste
variabilele aleatoare menționate, se traduce prin faptul ca nodul părinte impactează nodul copil, iar nodurile care nu implementează o asemenea relație reprezintă
noduri condițional independente.
Astfel, de exemplu, Solul impactează condițional Producțiile de rapiță și cereale, Clima impactează cele două Producții, dar Solul și Clima sunt independente cauzal. Solul are asociate trei stări: lutos, nisipos și mixt, clima are asociate patru stări
„rea”, „deasupra mediei”, „sub medie”, „bună”. Producția de semințe de rapiță și cea
de cereale au asociate șapte stări, trei stări pentru abaterea negativă, una pentru
neutru și trei stări pentru abaterea pozitivă. Distribuția probabilităților anterioare
(prior probabilities) pentru Climă și Sol și distribuția de probabilitate este condiționată pentru fiecare variabilă Producție, Sol și Climă.
Probabilitățile anterioare sunt:
•
• P(Sol) = (0.5, 0.4, 0.1)
Rețeaua bayesiană este o reprezentare eficientă a distribuției de probabilitate comună a celor patru variabile aleatoare permițând să calculăm probabilitatea
marginală posterioară a oricărei variabile furnizată oricărei subsecvențe a probelor
administrate. De exemplu P (Producția de cereale | Clima=„rea”) = (0.078, 0.096,
0.175, 0.304, 0.175, 0.096, 0.096) (Rasnussen et al., 2013).
RiBay include un sistem de instrumente pentru managementul riscului.
Concluzii
Aplicarea metodelor stohastice în evaluarea riscului de producție din agricultură în
contextul tehnologic deschis de cloud computing și machine learning aduce un plus
de precizie în procesul de asigurare a nivelelor de producție planificate de fermier,
dar și posibilitatea unui management îmbunătățit al riscului. Fie că sunt utilizate
instrumente derivate, fie produse financiare adaptate producției agricole, este nevoie de un plus de precizie în evaluarea riscurilor de producție și de piață la nivelul
fermei. Toate aceste metode pot fi implementate în soluții complexe de evaluare și
acoperire a riscului de producție. Cercetarea noastră încearcă să poziționeze favorabil produsele de asigurare a producției online de acoperire, prin propunerea unor
instrumente de evaluare de genul celor prezentate de noi, care, în opinia noastră,
ar simplifica mult sarcina fermierului în dificila operațiune de estimare a riscului.
Din păcate aceste metode de limitare a riscului de producție sunt încă prea puțin
utilizate în Europa.
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Managementul riscurilor în sectorul agricol.
Sunt asigurările o soluție pentru o agricultură
performantă?
Adina Cavescu

Producţia agricolă a Uniunii Europene (UE) a avut o valoare de 432,6 miliarde euro
în 2017, cu 6,2% mai mare decât în 2016. România a fost pe locul opt, cu 17,5 mld.
euro, respectiv 4% din totalul UE.
Potrivit datelor publicate de Eurostat în noiembrie 2018, în top au fost Franţa
(72,6 mld. euro sau 17% din totalul UE), Germania (56,2 mld. euro - 13%), Italia (55,1 mld. euro - 13%), Spania (50,6 mld. euro - 12%), Marea Britanie (31,8
mld. euro - 7%), Olanda (28,9 mld. euro - 7%), Polonia (24,9 mld. euro - 6%) şi
România (17,5 mld. euro - 4% din totalul UE). În aproape toate statele UE valoarea producţiei agricole a crescut în 2017. Cele mai mari creşteri au fost raportate
de Estonia (18,2%), Irlanda (13,6%), România (13,2%), Marea Britanie (12,6%) şi
Polonia (11,1%).
În Germania, creşterea a fost de 8,6%, în Spania - 4,5%, în Franţa - 3,2% şi în
Italia 2,2%.
În 2017, producţia agricolă a UE a adus cu 6,2% mai mulţi bani în economie
decât în 2016, în principal datorită majorării cu 10,3% a valorii producţiei animale.
Potrivit datelor Eurostat, au fost valori mai mari cu 20,2% pentru lapte, 17,9% pentru ouă şi 11,6% pentru porci, majoritatea ca rezultat al creşterii preţurilor.
Valoarea producţiei vegetale în UE a crescut anul trecut cu doar 3,6%, în condiţiile în care preţurile au urcat cu 1,9%, iar volumul cu 1,7%.
În cazul României, valoarea producţiei vegetale a crescut cu 17,9%, cea a producţiei animale cu 8,8%, iar valoarea serviciilor agricole s-a majorat cu 5,1%.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a iniţiat în anii anteriori, în
urma întâlnirilor pe care le-a avut cu asociațiile și organizațiile profesionale din
piața de asigurări, un grup de lucru intitulat „Asigurări agricole”.
Principalul obiectiv al grupului de lucru consta în elaborarea unui pachet de
măsuri pentru creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate a pieţei asigurărilor agricole.
În cadrul întâlnirilor avute au fost abordate și probleme referitoare la fondurile mutuale din agricultură prevăzute în PAC 2014-2020.
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Modelul rezultat în cadrul lucrarilor grupului era în acord cu principiile Politicii Agricole Comune (PAC) 2014 – 2020, viza măsuri cuprinse în cel de-al doilea
pilon al PAC privind politica de dezvoltare rurală la nivel european și prezenta instrumente deja folosite de majoritatea statelor europene.
În plus, modelul propus are la bază un sistem deja funcțional, reglementat și
supravegheat și care este complementar sistemului existent, ceea ce va face ca implementarea să fie semnificativ simplificată.
Ținând cont în primul rând de particularitatea fermierului român, de slaba
infrastructură agricolă existentă în țara noastră, dar și de factorii de blocaj în constituirea fondurilor mutuale pentru sprijinul fermierilor ca urmare a pierderilor cauzate de un fenomen climatic nefavorabil, propunerea se referea la implementarea
unui sistem de management al riscurilor în agricultură bazat pe 3 niveluri
distincte:
Nivelul 1: Responsabilizarea individuală a fermierului
Măsurile de încurajare a responsabilității individuale a fermierilor au duble beneficii, pe de-o parte educarea și stimularea fermierilor pentru un comportament
responsabil în sensul regularizării veniturilor, iar pe de altă parte reducerea semnificativă a impactului asupra bugetului de stat alocat pentru plata despăgubirilor
acordate fermierilor pentru diverse calamități naturale.
Propunerea vizează acordarea de facilități fiscale pentru o sumă de bani economisită în anii favorabili pentru suportarea daunelor în anii nefavorabili, de exemplu o sumă de maxim 500 de lei pe hetar, pe an să fie deductibila de la impozitul
pe profit, însă nu mai mult de 2.500 lei pe 5 ani, urmând ca la momentul folosirii
acesteia să intre la venitul impozabil din anul respectiv.
Reprezintă o măsură stimulativă și, de altfel, solicitată de către fermieri, care îi
va ajuta să gestioneze mai bine riscurile care fac parte din cursul normal, sunt mai
mult sau mai puțin frecvente și au o amploare limitată.
Nivelul 2: Mutualizarea riscurilor climatice prin intermediul companiilor de asigurare și subvenţionarea primelor de asigurare în vederea creșterii gradului de accesibilitate a fermierilor
Sistemul de mutualizare a riscurilor prin intermediul societăților de asigurare,
dublat de o măsură stimulativă pentru fermieri prin subvenționarea primelor de
asigurare utilizând finanțarea europeană pusă la dispoziția statelor membre UE și
cu o contribuție de la bugetul de stat, se vor putea acoperi toate riscurile climatice,
inclusiv seceta.
Acest model este în conformitate cu art. 37 din REGULAMENTUL (UE) NR.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și
este adoptat și funcționează în mai multe state ale UE. În plus, 82% din subvenția
UE și națională prin cadrul intrumentelor PAC 2014 – 2020 este orientată
către subvenționarea primelor de asigurare.
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Subvenționarea se va acorda pentru primele/produsele de asigurare care cuprind riscurile acoperite în mod curent, dar se pot acorda şi pentru acoperirea de
riscuri climatice majore inclusiv seceta, înghețul, ploile persistente și de
durată. O astfel de măsură ar influența în mod indirect finanțarea agriculturii prin
creșterea eligibilității fermierilor în obținerea de credite agricole și finanțări europene care vor fi folosite ulterior pentru investiții în dezvoltarea exploatațiilor
agricole și retehnologizare.
Sistemul de mutualizare a riscurilor climatice prin intermediul companiilor de
asigurare va crește gradul de acoperire și va conduce la dezvoltarea mediului concurențial existent. Totodată se va conferi o administrare facilă, bazată pe expertiza și
experiența asigurătorilor, dar și pe siguranța și încrederea conferite de exigențele
legislației specifice și a normelor de supraveghere.
Nivelul 3: Crearea Fondului Național de Solidaritate în Agricultură
Fondul ar urma să acopere daunele de importanță excepțională, evenimentele
neasigurate de către sistemul privat de asigurări cum ar fi boli, dăunatori, incidente
de mediu și catastrofe naturale.
Finanțarea acestuia se poate face prin intermediul fondurilor europene, dar și
prin contribuțiile colectate de către asigurători de la fermieri și virate către fond.
Analiză a beneficiilor măsurilor propuse din perspectiva entităților
vizate: stat, Fondul Național de Solidaritate, fermieri, instituții de
finanțare (bănci, IFN-uri etc.), asiguratori
În cele ce urmează este prezentată o analiză a beneficiilor măsurilor propuse
din perspectiva entităților vizate și care vizează utilizarea principiilor de
funcționare a pieței asigurărilor:
Stat:
• Se reduce presiunea asupra bugetului alocat agriculturii pentru acordarea
subvențiilor în cazul
unor riscuri climatice;
• Se oferă un suport constant și echitabil fermierilor în cazul unor riscuri climatice și se încurajează
responsabilitatea individuală;
• Crește gradul de absorbție a fondurilor europene.
Fondul Național de Solidaritate:
• Implementarea modelului de funcționare a pieței asigurărilor reprezintă un
mijloc simplu și controlabil de a administra Fondul Național de Solidaritate;
• Introduce predictibilitate în ceea ce privește costurile cu riscurile în agricultură;
• Costuri administrative reduse prin colectarea cotizațiilor de către companiile de asigurare și posibilitatea externalizării activității de instrumentare daune;
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• O soluție rapidă de implementare (aproximativ 6 luni);
Fermieri:
Cu asigurare:
• Acces la o piață competitivă a produselor de asigurare în termeni de preț,
calitate a serviciilor și produse;
• O soluție rapidă de reducere a riscului la care sunt expuși;
• Eficiență și reducere a costurilor cu administrarea unui fond mutual;
• Acces la subvenții similare cu alte ţări europene și un tratament nediscriminatoriu în raport cu fermierii din alte țări europene;
• Creșterea eligibilității în cazul solicitării de finanțare pentru investiții agricole.
Fără asigurare:
• Nu au acces la sprijin prin Fondul Naţional de Solidaritate;
• Beneficiază doar de facilitate fiscală oferită de către stat pentru economisire.
Instituții de finanțare (bănci, IFN-uri etc.):
• Soluție eficientă de mitigare a riscurilor în agricultura care conduce la reducerea costurilor cu finanțarea agriculturii;
• Siguranța returnării creditelor;
Asigurătorii:
• Complementari cu Fondul Național de Solidaritate;
• Mediu competitiv sanătos, în care sistemul privat nu va intra în competiție
cu sistemul public;
• Creșterea pieței de asigurări agricole atât în ceea ce înseamnă numărul de
clienți cât și primele de asigurare „
Reprezentanţii Asociaţiei profesionale a companiilor locale de asigurare (UNSAR) şi-au manifestat intenţia de a propune Guvernului revizuirea legislaţiei fondurilor europene. Astfel, au atras atenţia că pierdem aproximativ 30 milioane de
euro, anual, din cele 200 de milioane de euro, oferite României ca sprijin european
pentru gestionarea riscurilor din agricultură, prin Politica Agricolă Comună (PAC
2014 - 2020). Potrivit asiguratorilor, una dintre problemele neaccesării acestor
bani este la nivel legislativ. Conform Politicii Agricole Comune Europene (PAC)
2014-2020, statele membre au la dispoziţie trei instrumente pentru gestionarea
riscurilor în agricultură: subvenţionarea primelor de asigurare, contribuţii
financiare la fonduri mutuale şi un instrument de solidaritate naţională
pentru stabilizarea veniturilor.
UNSAR a propus ca România să analizeze posibilitatea optării şi pentru subvenţionarea primelor de asigurare ca o măsură complementară fondurilor mutuale. Potrivit reprezentanţilor Uniunii, managementul riscului în sectorul agricol ar putea fi
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realizat prin subvenţionarea primelor de asigurare, măsură care ar duce la creşterea
accesibilităţii asigurărilor agricole şi ar determina societăţile de asigurări să acopere
riscuri care nu sunt asigurate în România în acest moment, un exemplu fiind seceta.
Sunt 200 de milioane de euro alocaţi prin PAC 2014-2020, bani de care România
nu a beneficiat. Pilonul II oferea trei instrumente: articolul 37 - subvenţia primei
de asigurare pentru asigurarea culturilor, animalelor şi plantelor, articolul 38 - înfiinţarea fondurilor mutuale şi articolul 39 - instrument de stabilizare a veniturilor.
Astfel, Franţa a ales articolul privind subvenţionarea primelor de asigurare şi
articolul privind crearea fondului respectiv. Italia a procedat similar. Ungaria a ales
subvenţia la nivel de poliţă de asigurare şi partea de volatilitate a preţului, iar Croaţia subvenţia înainte de primă. România a ales să facă doar acel fond. În plus, fermierul român nu poate fi competitiv pe alte pieţe cu fermierul francez, cu cel italian
sau croat, pentru că aceştia beneficiază de subvenţie la prima de asigurare, aceasta
ajungând, în cazul Franţei, la 65%.
În acest context, asigurătorii din România pot propune Guvernului reluarea
proiectului privind subvenţionarea primelor pentru asigurările agricole prin fondurile europene. Din cei 200 de milioane de lei alocaţi României, 75% provin de la
Uniunea Europeană, iar 25% reprezintă cofinanţarea statului român.
Subvenţionarea primei de asigurare va ajuta fermierul să devină competitiv pe
piaţă, să se asigure riscul de secetă, dar ar putea ajuta şi accesul la finanţare.
Adoptarea PAC în UE la începutul anilor 1960 a dus la apariţia unui mediu în care
predominau stabilitatea preţurilor şi acordarea de sprijin pentru principalele produse
agricole în toate statele membre UE. În acest context, autorităţile de stat din Franţa
au hotărât să constituie un fond mutual pentru a îşi întări politica de gestionare a
riscului în domeniul agricol: o lege adoptată în 1964 a pus bazele unui Fond naţional de garantare împotriva calamităţilor din agricultură (Fonds National de Garantie
des Calamités Agricoles, FNGCA). Acest fond mutual se ocupă cu toate evenimentele nefaste care afectează producţia de plante şi produse de origine animală, fie că
sunt de ordin climatic sau sanitar. Tot prin această lege s-a instituit şi o Comisie
naţională pentru gestionarea riscului în domeniul agriculturii, a cărei misiune era
să gestioneze prevenirea riscului şi să se pună de acord asupra unui set de reguli
pentru administrarea fondului mutual.
Politica de gestionare a riscurilor în anumite state membre:
Producătorii agricoli, asigurătorii şi reprezentanţii instituţiilor se întrunesc într-o
comisie generală, comisie care reprezintă consiliul de administraţie al sistemului
de asigurări în domeniul agricol. Pe de alta parte, Statul dispune de rezerve pentru
acoperirea pierderilor extreme, iar ca soluţie de ultimă instanţă se apelează la trezorerie pentru acoperirea pierderilor care depăşesc aceste rezerve
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Astfel, printr-o sustinere continua, poliţele de asigurare acoperă riscuri multiple în cadrul unui program mixt.
Politica de gestionare a riscului în domeniul agricol din Italia prezintă asemănări fundamentale cu cele din Spania şi Franţa. Aceasta constă dintr-un sistem de
asigurări subvenţionat, folosit pentru înlocuirea vărsămintelor ad-hoc în caz de
dezastru, şi care beneficiază de reasigurare din fonduri de stat.
Piaţa de gestionare a riscului din Germania este privată în proporţie de 100%,
neavând parte de niciun fel de sprijin din partea statului. Contractele de asigurare
acoperă riscurile naţionale independente climatice din domeniul culturii plantelor
şi cel al creşterii animalelor. Nu există sistem de reasigurare de stat. Sprijinul acordat venitului producătorilor agricoli şi combaterii volatilităţii acestuia ţine de sfera
diversificării exploatărilor agricole, în special în scopul producerii de biomasă.
Asigurările împotriva riscurilor climatice acoperă, în principal, riscul de grindină, o proporţie foarte mare din terenurile arabile (70%) fiind asigurate. Una dintre
societăţile de asigurări deţine o cotă de circa 60% din piaţa asigurărilor în domeniul
agricol, în condiţiile în care suma primelor achitate pe piaţă este de 180 mil. euro.
Franșiza este scăzută (8%), iar rata daunei se situează în jurul valorii de 0,8.
Există un contract de asigurare mixt împotriva riscului de grindină, precipitaţii extreme, furtuni şi îngheţ, însă impozitele pentru acesta sunt mari şi nu există
subvenţii.
Germania şi Marea Britanie se numără printre ţările care nu consideră asigurarea un instrument esenţial în gestionarea riscurilor climatice sau de ordin sanitar
de mare amploare. Această atitudine se datorează şi riscului scăzut de producere a
evenimentelor meteorologice nefaste. În schimb, Germania a pus la punct fonduri
mutuale obligatorii şi subvenţionate care se ocupă cu epidemiile la animale, în timp
ce Marea Britanie a ales un sistem bazat pe vărsăminte ad-hoc.
În România, în cazul asigurărilor agricole suma medie asigurată pe hectar este
în jur de 4.000 lei. Sumele asigurate încep de la 1.800-2.000 de lei (raportate doar
la cheltuieli tehnologice) până la 3.000-4.000 de lei media, fără riscul de secetă.
Din datele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reiese că la ora
actuală sunt asigurate în România aproximativ 3,6 milioane de hectare de culturi
agricole, deşi sunt cultivate în jur de 10 milioane de hectare, dintr-un potenţial
cultivabil de 12-13 milioane de hectare.
În România, în general, doar marii fermieri încheie astfel de poliţe, iar asigurările agricole reprezintă mai puţin de 3% din piaţa românească a asigurărilor. În
consecinţă, doar 20% din suprafaţa agricolă a ţării este asigurată.
Aceasta situatie poate fi explicata de situaţia financiara a fermierilor care primesc subvenţiile cu întârziere şi care stau destul de prost cu lichidităţile. Asigurările agricole ar trebui privite ca o necesitate pentru desfasurarea în bune condiţii a
activităţii prestate şi recuperarii investiţiei.
Costurile cu asigurarea sunt în medie de aproximativ 30-40 lei/ ha.
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Ce avem şi ce ne lipseşte pentru a avea o agricultură performantă? În ce
măsură asigurările reprezintă o soluţie pentru domeniul agricol?
Agricultura, împreună cu silvicultura și piscicultura, generează o parte importantă
din PIB al României – 6% față de o medie a statelor membre UE de 1,7%, în ciuda
tuturor provocărilor pe care acest sector le are de înfruntat, cum ar fi lipsa de investiții în sistemele de irigații sau efectele fenomenelor catastrofale asupra culturilor.
De remarcat este că fermele în care sunt lucrate mai mult de 30 ha reprezintă 64,1%
din suprafața agricolă a României, fragmentarea terenului agricol fiind unul dintre
caracterele specifice ale domeniului agricol românesc. Astfel, o importantă parte
a activitaților de producție agricolă se desfașoară în ferme de dimensiuni mici și
foarte mici.
Ponderea agriculturii în PIB a scazut de patru ori în ultimele doua decenii în
România şi a ajuns la cel mai mic nivel istoric în ultimul an. Agricultura insemna
18% din PIB în urma cu 20 de ani şi era o piaţă de 7 miliarde de Euro anual, mai
putin de jumatate faţă de prezent.
În 2016, agricultura a ajuns la cea mai scazuta pondere la formarea
PIB-ului României din istorie, de doar 3,9%. În acelasi timp, industria a contribuit cu 23,1%, constructiile – cu 6%, comertul – cu 18,1%, sectorul de informatica
şi comunicatii – cu 5,6%, trazactiile imobiliare – cu 8,2%, iar administratia publica
şi apararea – cu 10,2%, restul fiind aportul altor sectoare.
Comparativ, în 2015, agricultura a reprezentat 4,2% din PIB, industria – 23,8%,
constructiile – 5,8%, comertul – 16,8%, sectorul de informatica şi comunicatii –
5,1%, trazactiile imobiliare – 8,5%, iar administratia publica şi apararea – 9,9%.
Pe de alta parte, circa o treime din populatia ocupata a României lucreaza în
agricultura. Spre comparatie, la nivelul statelor dezvoltate din UE, circa 3-4 procente din populatie lucreaza în agricultura şi asigura 6-7% din PIB.
Oficiul European de Statistica (Eurostat) aprecia la finalul anului 2016 ca România se afla în primele opt state din UE în ce priveste valoarea productiei agricole,
dupa Franta, Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Olanda şi Polonia.
Astfel, potrivit Eurostat, valoarea totala a productiei agricole s-a ridicat la
411,2 miliarde de euro la nivelul intregii Uniuni, cota României fiind de 15,5%,
anume 4% din total.
Suprafata agricola de teren arabil în UE îşi va continua declinul usor, concomitent cu o stagnare a productiei. Cererea de cereale şi seminte oleaginoase va continua să se bazeze pe biocombustibil.
Pentru cine îşi castiga existenta în agricultura este foarte important să aiba o
previzibilitate şi o planificare pe termen mediu şi lung.
Totodata, schimbările climatice observate în ultimii ani, atât în Europa, cât
și în România, pun presiune din ce în ce mai mare asupra agricultorilor. Tem-
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peraturile mai ridicate, modificarea modelelor de precipitații, fenomenele meteorologice extreme, au determinat producerea inundațiilor, incendii de vegetație, vijelii și valuri de căldură sau de frig. Un raport al Băncii Mondiale arată
că, în România, riscul climatic are unul dintre cele mai ridicate niveluri dintre
statele UE, aducând asupra culturilor agricole pierderi de producție de peste 30% și afectând aproape toate regiunile țării. Media anuală arată că una
până la trei culturi sunt afectate de riscurile climatice, la nivel național.
Agricultura ca orice alta activitate economica incearca să–şi gaseasca un echilibru
între riscurile percepute şi profiturile estimate. Pe langa riscul nerealizarii productiei cauzat de evenimentele naturale, un alt risc care afecteaza fermierul/ producatorul este legat de volatilitatea preturilor, în special data de valoarea de vanzare.
Mai exact volatilitatea marjei de profit, adica diferenta dintre valoarea vanzarilor şi
costurile de productie.
Cele mai mici variatii de temperatura, perioade de seceta sau, dimpotriva,
inundatii şi ploi abundente, inghet, grindina – toate pot afecta cultura agricola.
Schimbarile climatice au adus şi mai multe probleme pentru fermieri. Riscurile climatice se manifesta din ce în ce mai des, mai agresiv şi fără a putea fi anticipate.
Temperaturile medii sunt în crestere, perioadele de seceta sunt mai dese şi mai
lungi, uneori este bruma când copacii sunt infloriti, grindina apare concomitent cu
ploaia torentiala, uneori şi în timpul nopţii etc.
În acest context, managementul riscului căpătă o importanţă crucială
pentru un viitor sustenabil în agricultură. Sistemul de mutualizare a riscurilor prin intermediul societatilor de asigurare are astfel o influenta decisiva în bugetul fermierilor, asigurarile pentru culturi agricole începând să
capete din ce în ce mai multa importanta.
Previziuni asupra agriculturii româneşti:
• Temperaturile vor creste cu 1,9 grade până în 2050
• Precipitatiile se vor reduce cu 5% în medie, iar vara cu 17%
• Pesticide şi insecticidele sunt din ce în ce mai folosite
• Despadurire accelerata şi risc de inundatii crescut
• Seceta extrema este foarte probabil să se repete la 3-4 ani
România și catastrofele naturale:
România este o ţară cu riscuri catastrofice mari, aflandu-se pe locul 87 din 171 în
topul tarilor cu cele mai mari riscuri de catastrofe naturale, potrivit celui mai recent
studiu al World Risk Report. Acest clasament, intocmit pentru 171 de tari din toata lumea, prezinta riscul ca cetatenii unei anumite tari să devina victime ale unui
dezastru, în urma unor calamitati naturale precum cutremure, furtuni, inundatii,
seceta ori cresteri ale nivelului marii.
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De-a lungul istoriei, România s-a confruntat cu calamitati naturale care au
avut de multe ori consecinte catastrofice. Conform National Geographic, „modul de
manifestare, durata, intensitatea şi consecintele fenomenelor meteo-climatice extreme
sunt determinate de interactiunea dintre dinamica atmosferei şi suprafata activ-subiacenta a tarii, cu rol important fiind barajul orografic al Carpatilor şi barajul termic al
Marii Negre”.
Nefiind nici nordica, adica foarte friguroasa, nici apropiata de tropice sau ecuator, adica foarte calduroasa, România are totusi parte de extreme din ambele directii. Cele mai distructive catastrofe naturale inregistrate pe teritoriul României sunt
cutremurele, inundatiile şi alunecarile de teren.
Inundațiile
În ultimii ani, în România, inundatiile au provocat mari pierderi materiale. Judetele Galati şi Tulcea pot fi printre zonele cele mai afectate de inundatii, dar şi Bacau,
Vrancea, Vaslui, Teleorman, Olt şi Dolj pot fi într-o situatie similara, potrivit IGSU.
Siretul, Muresul, Crisurile, Oltul, Prutul şi Dunarea pot provoca pagube extrem
de mari. În judetele unde exista zone (bazine hidrografice) cu grad mare de risc de
inundatii, observam din pacate un nivel scazut al gradul de cuprindere în asigurare
(polite obligatorii PAD), ca de ex. judetele Galati, cu18,1% grad de cuprindere, Braila, cu 15,9%, Tulcea cu 15,2%, Alba, cu 14,6%, Arad, cu 18,6%. O situatie putin mai
buna este în Timis cu 28,6% grad de cuprindere în asigurare printr-o polita PAD.
Inundatia este un fenomen natural care inseamna acoperirea temporara cu
apa a unui teren care nu este acoperit în mod obisnuit cu apa. Inundatiile pot fi provocate de revarsarea peste maluri a apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare)
peste marginile cursurilor sau bazinelor de apa, a ruperii digurilor sau malurilor,
inclusiv din precipitatii atmosferice abundente (ploi torentiale) ori topirea brusca
a zapezii sau ghetii.
Aparitia inundatiilor este cauzata de o serie de factori climatici – condiţiile
climatice ce genereaza cantitati mari de precipitatii, furtuni, topirea zapezilor – dar
şi de despaduririle efectuate de om.
Conform surselor istorice, viituri catastrofale şi inundatii s-au produs cu regularitate pe teritoriul României, acestea fiind o consecinta a climatului temperat continental: istoria ne informeaza asupra unor inundatii de proportii încă din secolul
al XVI-lea, numarul şi intensitatea fenomenelor crescand în timp. Astfel, în secolul
al XX-lea, în ţara noastra s-au inregistrat 42 de evenimente de inundatii, iar primul
deceniu al secolului XXI a fost unul de-a dreptul catastrofal din punct de vedere al
fenomelor hidrologice. Peste 200 de oameni au murit din cauza furiei apelor.
În anul 2001, la primele inundatii puternice ale acestui secol, pagubele au
ajuns la un miliard de euro. Cifrele au crescut progresiv, de la an la an, astfel ca în
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anii 2005 şi 2006, pagubele materiale au insumat doua miliarde de euro, 600 de localitati afectate din 31 de judete, situatiile cele mai grave inregistrandu-se în Arges,
Bacau, Braila, Vrancea, Galati, Alba şi Valcea.
Au fost 15.000 case afectate din care 857 distruse şi peste 10.500 de persoane
evacuate.
În 2007, din cauza apelor, au fost distruse 1.000 de case în aproape 60 de localitati din Galati, Vrancea, Bacau şi Vaslui, iar 1.400 de oameni au ramas fără locuinte, în timp ce în 2010 apele au provocat pagube de 700 de milioane de euro,
426 localitati au fost afectate în judetele Suceava, Botosani, Neamt, Galati, Braila,
Tulcea, 4.472 locuinte au fost inundate, dintre care 246 distruse complet. În 2014
au fost afectate de inundatii peste 3.000 de locuinte, în 22 de judete dintre care
Olt, Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Constanta, Timis. De asemenea, mai multe
localitati din judetele Dambovita, Buzau, Vrancea şi Prahova au fost afectate de
alunecari de teren cauzate de precipitatii abundente.
„Potrivit unor evaluari, pagubele inregistrare de ţara noastră ca efect al inundatiilor din ultimii 12 ani au avut o valoare de 4 miliarde de euro, reprezentand circa 2,7%
din PIB”, a declarat, în 2016, Iulian Jugan, secretar de stat în Ministerul Mediului
Apelor şi Padurilor.
Alunecările de teren
Prin alunecare de teren se intelege deplasarea unei portiuni formate din roci pe o
suprafata inclinata. Alunecarile de teren se produc în zonele în care solul este format din diferite tipuri de argila care au proprietatea de a se umfla atunci când sunt
imbibate cu apa. În cele mai multe cazuri, alunecarile sunt cauzate de de existenta
unor mase de argile sau roci argiloase, care au rolul de suprafete de alunecare fie
pentru ele insele fie pentru alte roci aflate pe suprafata lor. Factorii care cauzeaza
aceste alunecari sunt: apa, defrisarile, cutremurele, eruptiile vulcanilor etc. Cele
mai frecvente alunecari de teren se declanseaza primavara, când cantitatea de precipitatii este mai mare şi mai exista şi fenomenul de topire a zapezilor, dar şi toamna este un anotimp în care se produc multe alunecari de teren din cauza ploilor
abundente.
În 1971, dezastrul de la Certej a fost provocat de ruperea digului şi alunecarea
muntelui de steril din iazul de decantare al exploatarii miniere Certej, Hunedoara.
Valul de acid de steril a inghitit într-un sfert de ora şi a ras de pe faţa pamantului
sase blocuri de locuinte cu 25 de apartamente fiecare, un camin cu 30 de camere,
sapte locuinte individuale şi 24 de gospodarii au fost distruse sau avariate. Dezastrul a provocat 89 de morti şi 76 de raniti.
De asemenea, alunecari de teren s-au intamplat şi în trecutul recent, mai ales
ca urmare a unor precipitatii atmosferice abundente, ca de ex. în 2015 în jud. Pra-
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hova (Breaza, Urlati, Baltesti, Ceptura, Cornu, Izvoarele, Brebu şi alte comune sau
în 2016, în Comanesti (Bacau), potrivit ISU.
*Sursa Meteoromania
În trecut, România a dispus de un sistem de irigații bine pus la punct, însă o
mare parte din acest sistem s-a degradat în ultimii ani. În prezent, se estimează că
numai 1,5 milione de ha (9,4% din total) sunt deservite de sisteme de irigații viabile
din punct de vedere economic, deși, în prezent, este funcțional un număr mult mai
mic de astfel de sisteme.
Costurile de funcționare ale sistemelor existente de irigații sunt foarte ridicate
în principal din cauza scurgerilor/pierderilor de apă din infrastructura de irigații și
din cauza costurilor ridicate cu energia electrică.
Pentru a atenua caracterul din ce în ce mai insuficient al apei, în contextul
schimbărilor climatice și pentru a face irigațiile mai atractive pentru majoritatea
fermierilor și a comunităților rurale, există nevoia de a promova facilități, tehnologii și practici noi de management în infrastructura de irigații existentă (secundară
și terțiară) pentru contorizarea apei și pentru reducerea costurilor cu energie și cu
apa. Reducerea consumului de energie pentru pompare contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din agricultură. Economia de apă va reduce și
amprenta hidrică a produselor agricole.
Iată riscurile catastrofale definite prin legea 381/2002, inclusiv cele legate de
evenimente climatice:
(i) seceta persistentă şi extremă;
(ii) inundaţiile cauzate de ieşirea râurilor sau a altor ape curgătoare din matcă;
(iii) ruperea barajelor din cauze naturale;
(iv) ploaia persistentă şi extremă;
(v) temperaturi extrem de joase, situate sub limita rezistenţei biologice a plantelor;
(vi) straturi groase de zăpadă care afectează plantele şi animalele;
(vii) topirea bruscă a zăpezii, care cauzează inundaţii şi afectează culturile şi
animalele;
(viii) uragane - vânturi puternice cu viteze de peste 80 km/h.
Agricultura, în toate segmentele ei, este afectata direct de fenomenele
meteo periculoase, iar efectele lor, nu pot fi minimalizate sau ignorate.
În acest scop, evaluarea riscului suprafetelor agricole şi a speciilor cultivate la producerea fenomenelor climatice extreme se realizeaza prin stabilirea gradului de vulnerabilitate a speciilor agricole faţă de fenomenele agroclimatice de
stres termic (brume, ingheturi, arsita, ger), hidric (secete pedologice/excese de
umiditate, ploi torentiale) şi mecanic (furtuna, vijelie, grindina) şi delimitarea
caracteristicilor de intensitate şi durata la scara locala, regională şi naţională.
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Asigurari și aplicabilitate:
Asigurarile au contribuit şi continua să impacteze dezvoltarea şi cresterea economica prin intermediul transferului de risc şi despagubirilor aferente.
Aceste instrumente promoveaza o stabilitate financiara incurajand sustenabilitatea investiţiilor bazate pe achiziţia de asigurari specifice fiecarui domeniu de
activitate.
Ca tendinta în domeniu, potrivit raportului publicat de Insurance Europe, piaţa europeana de asigurari reprezinta 30% din piaţa globala, valoarea primelor brute
subscrise ajungand până la 1.213 miliarde euro.
Restul distributiei dpdv al primelor de asigurare: Asia 33%, America de Nord
31%, America de Sud&Caraibe 3%, Oceania&Africa 3%.
Dacă tinem cont de piaţa de asigurari din România, care valora în 2017, 2,12
miliarde de euro, rezulta o pondere de doar 0.17% ÎN TOTAL PIAȚĂ EUROPEANĂ.
Astfel, gradul de penetrarare este destul de scazut în comparatie cu media statelor vecine.
Produsele asiguratorilor sunt vandute direct sau sunt accesate printr-o varietate de canale de distributie, precum brokeri, agenti şi bancassurance, diversitatea conducand la beneficii majore în randul consumatorilor finali, stimuland astfel
concurenta prin dezvoltarea şi prezentarea unor servicii calitative.
Bancassurance este principalul distribuitor de asigurari de tip “ life “ în majoritatea tarilor europene, dar are insa o modesta abordare pe segmentul non-life. În
acelasi timp, restul intermediarilor joaca un rol foarte important şi reprezinta cea
mai mare sursa pentru politele non-life.
Focus în stabilirea serviciilor pentru prevenirea riscurilor din
Agricultură& Piscicultură, Distribuţie, Trading, Transport,
Procesare&Producţie
Cei 4 P vizati pentru Protectia riscurilor:
PEOPLE – Personalul angajat
PROFITS – Riscuri climatice, pierderi din intreruperea activităţii
PUBLIC
– Retragerea produselor, contaminarea stocurilor, raspunderi faţă
de terti
PROPERTY – Cladiri, silozuri, echipamente, stocuri, brand
O atentie sporita la detalii este necesara pt a crea un business profitabil: marfa proaspata, echipamente adecvate şi dedicate, orientare către client şi
servicii.
Cu toate ca aceste ingredinte sunt prezente, un accident, o actiune în judecata,
un risc climatic sau act deliberat poate distruge un business.

1094 / Caiet documentar 4 Agricultura

O protectie adecvata impotriva unor riscuri de asemenea anvergura, cu siguranta contribuie la continuarea businessului pe termen lung.
Câteva riscuri speciale din industria alimentară:
A. Industria food este dependenta de furnizori. Astfel, furnizarea serviciilor
poate fi intrerupta de multi factori: riscuri climatice, probleme logistice/ de infrastructura, cresteri tarifare de pret, etc.
Pierderea chiar unuia dintre supplieri poate duce la pierdere de profit şi poate
afecta calitatea produselor;
B. Intreaga industrie food depinde puternic de tehnologie/ echipamente, în
mare parte automatizata. Imaginati-va ce se poate intampla într-un business dacă
sistemele de refrigerare nu functioneaza corespunzator: activitatea în marea majoritate a cazurilor necesita intrerupere sau pierdere de profit;
C. Intreruperile de energie, probleme ale transportatorului dvs precum şi alte
spete care nu pot fi controlate pot duce la deteriorarea sau contaminarea alimentelor, rezultand daune costisitoare pentru afacerea dvs. și venituri pierdute;
D. Siguranta alimentara şi retragerea produselor: afacerea dvs va avea nevoie
de acoperire nu numai pt protective impotriva proceselor cât sip t a compensa cota
de piaţă pierduta şi pierderi banesti
Mulți producători de alimente fac produse pentru alții, care sunt vânduțe sub
eticheta clientului.
Majoritatea firmelor au început cu operatiuni restranse sau business de familie
și s-au dezvoltat în întreprinderi sofisticate integrate pe verticală, oferind branduri,
soluții și servicii de nișă.
Unele sunt cooperative care reprezintă sute sau mii de membri.
Alții sunt producători de succes, procesatori sau distribuitori care s-au transformat în întreprinderi importante, în nume propriu.
Afacerea de a vinde alimente sau băuturi nu mai este doar despre produs.
Acum este vorba despre modul în care aveti parghiile necesare pt a crea produse
emblematice cu servicii complete. Pentru a fi un lider de piață astăzi, companiile se
luptă pentru inovarea brandului, soluții pentru clienți și acoperirea multinațională.
Modul în care oamenii mănâncă și ceea ce mănâncă pe tot globul se schimbă
în mod continuu, iar acest lucru îi determină pe producatori şi procesatori să caute
și să dezvolte noi tipuri de ambalaje, o varietate mai largă de arome, produse ecologice etc.
Pentru a susține aceste schimburi, companiile construiesc sau extind sisteme
de ultimă generație pentru dezvoltare, testare, procesare și ambalare.
Cu toate acestea, mulți din industrie sunt expuși riscului pentru nerespectarea multor reglementări. Acestea riscă o retragere masivă a produselor și pierderi
financiare pentru neglijenta sau omisiune.
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Top riscuri food & agri acoperite prin programe complexe de asigurare
• Intreruperea activităţii
• Contaminare produse
• Riscuri climatice
• Sanatate & siguranta
• Retragere produse & deteriorare reputatie
• Cargo şi bunuri în transit
• Garantii
De la asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de proprietate, la mai multe
tipuri acoperiri, cum ar fi retragerea produselor și asigurarea de sanatate pt angajati, toate contribuie la constientizarea unor nevoi esentiale pentru continuarea
businessului în bune condiţii.
Lucrurile pot fi câteodată confuze. Asiguratorii impreuna cu partenerii lor,
inteleg acest lucru și tocmai de aceea lucreaza alături de clienți pentru a înțelege
mai bine afacerea lor înainte de a contura acoperirea corespunzătoare.
A. Domeniul culturilor agricole
Ce se poate asigura?
• Culturile agricole (numita şi „cultura mare”): grau, orz, orzoaica, rapita, floarea soarelui, porumb etc.;
• Culturile de legume;
• Rodul viilor şi al pomilor fructiferi;
• Culturile aflate în sere şi solarii, rasaduri, plantatii de capsuni, arbusti fructiferi, pepiniere de vita de vie (scoli), butasi portaltoi pentru vita de vie, fanete şi
pasuni naturale.
Riscuri acoperite prin asigurarea culturilor agricole
• Grindina
• Incendiu
• Furtuni
• Ploaie torentiala
• Alunecari de teren
• Inghet (fie primavara, fie toamna)
Prin clauze aditionale / produs distinct: gerul de iarna, baltirea, intarzierea recoltatului produs de ploile de lunga durata, seceta.
Dupa ce ani la rand, companiile de asigurari din România au refuzat preluarea
riscului de seceta, doi jucatori importanti din piaţa de profil ofera fermierilor solutii
viabile.
Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov şi Sud Vest Oltenia
sunt cel mai afectate, în special de secetă. Regiunea Nord-Est prezintă un nivel
intermediar de risc, în timp ce regiunile Vest, Nord-Vest şi Centru prezintă un nivel
de risc relativ scăzut.
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Compania care aduce în România prima polita de asigurare impotriva secetei
– Agra Asigurari, a construit produsul pe „scheletul “ din Austria fiind elaborat pe
parcursul a doi ani pentru a se plia situatiei agricole locale.
Aceasta asigurare despagubeste fermierul în cazul deficitului de precipitatii
(raportarea se face între media de precipitatii din perioada asigurata din anul curent şi media multianuala istorica inregistrata de statia aleasa / preferata de client
– de regula cea mai apropiata) şi pentru zile de canicula (inregistrari ale temeperaturii mai mare sau egala cu 32 grade celsius).
Culturile de grau, porumb şi floarea soarelui sunt asigurate fără o inspectie
de risc, calculul despagubirilor realizandu-se în baza datelor oficiale furnizate de
statiile meteorologice.Procentul de despagubire este diferit şi se acorda în functie
de datele obtinute de la ANM. Metoda de calcul a despagubirii tine cont de un tabel prestabilit, iar suma asigurata se imparte în mai multe perioade de vegetatie a
plantei.
În anii precedenti, data limita de incheiere a politelor a fost pentru cultura de
grau 15 februarie, iar pentru cultura de primavara 31 martie.
Pe de alta parte, al doilea jucator- Groupama Asigurari, a lansat produsul “ Toate riscurile climatice “ ce a inclus şi riscul de seceta la pachet cu acoperirile clasice:
grindina, incendiu, furtuna, ploi torentiale, etc., pretabil culturilor de porumb şi
floarea soarelui.
Producţia: Reprezinta nivelul garantat al productiei (standard, 70% din productia medie din istoric) pentru întreaga suprafata cultivata; orice pierdere de productie faţă de acest nivel, ca urmare a producerii unor fenomene climatice, duce la
acordarea despagubirii.
Suma asigurată:
Se stabileste de comun acord, fără a depasi valoarea cheltuielilor (directe şi
indirecte) estimate/ha.
Fransiza:
Procent din suma asigurata aferenta întregii culturi; este stabilita în functie de
marimea suprafetei asigurate.
Prima de asigurare:
Este calculata în functie de localizarea culturii, nivelul de productie garantat şi
fransiza.
Despăgubire:
Reprezinta valoarea cheltuielilor efectuate, aferenta pierderii de productie înregistrate faţă de nivelul de productie garantat, din care se scade valoarea fransizei.
Buletin statistic- conform date INS:
România comparativ cu unele State Membre ale Uniunii Europene în
anul 2017:
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• La floarea soarelui locul unu atât la suprafaţa cultivată cât şi la producţia
realizată
• La porumb boabe locul unu la suprafaţa cultivată şi locul doi la producţia
realizată, după Franţa
• La grâu locul cinci la suprafaţa cultivată, după Franţa, Germania, Polonia,
Spania şi la producţia realizată, după Franţa, Germania, Regatul Unit şi Polonia
• La cartofi locul patru la suprafaţa cultivată după Polonia, Germania, Franţa
şi locul şase la producţia realizată, după Germania, Polonia, Franţa, Olanda, Regatul Unit.
România, anul 2017 comparativ cu anul 2016
Domeniul viticol & plantatii de pomi fructiferi
• Struguri În anul 2017, producţia de struguri a crescut cu 45,7%, ca urmare
a creşterii randamentului la hectar (+45,7%).
• Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod) Producţia de fructe
din livezi a scăzut cu (-25,6%), iar suprafaţa s-a menţinut la nivelul anului anterior.
Cereale pentru boabe
• Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a scăzut cu 6,9%, în timp ce producţia a crescut cu 12,4% faţă de anul precedent, datorită în principal creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar).
• Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2017 reprezintă 47,0% din suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 39,7%.
• Producţia totală a crescut cu 33,3% la porumb boabe, 17,2% la grâu, 7,1% la
ovăz şi cu 2,2% la orz şi orzoaică.
Leguminoase pentru boabe
• Producţia a crescut de aproape 3 ori, ca urmare atât a creşterii suprafeţei
cultivate, cât şi a randamentului la hectar, faţă de anul precedent.
Plante uleioase
• Producţia a crescut cu 29,5%, datorită atât creşterii suprafeţei cultivate
(+6,9%), cât şi a randamentelor la hectar. Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la
floarea soarelui (+43,4%), soia boabe (+38,8%) şi rapiţă (+29,3%).
Sfecla de zahăr
• Producţia a crescut cu 10,2%, ca urmare în principal a creşterii suprafeţei
cultivate cu (8,0%), faţă de anul precedent.
Cartofi
• Producţia a crescut cu 16,3%, datorită creşterii randamentului la hectar, deşi
suprafaţa cultivată a scăzut (-7,7%), faţă de anul precedent.
Legume
• Producţia a crescut cu 8,1%, datorită creşterii randamentului la hectar, deşi
suprafaţa cultivată a scăzut (-1,8%), faţă de anul precedent.
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Domeniul zootehnic şi piscicol
Ce se poate asigura?
• Bovine şi bubaline, ovine, caprine, porcine, cabaline şi asini de tractiune;
• Galinacee;
• Ferme piscicole.
Riscuri acoperite asigurare pentru animale
• Pierderile inregistrate de fermieri ca urmare a decesului sau sacrificarii de
necesitate a animalelor, cauzate de:
• Riscuri generale: incendiu, explozie, trasnet, actiunea curentului electric,
cutremur, prabusire / alunecare de teren, inundatie, furtuna, uragan, avalansa de
zapada, grindina, inghet, caderea unor corpuri pe animale / cladirile în care sunt
adapostite;
• Boli medicale, obstetricale şi chirurgicale (cu exceptia celor incluse în lista
Oficiului International Epizootic- OIE);
• Accidente provocate de:
• Loviri şi raniri, insolatie, asfixie, inec, leziuni interne provocate de inghitirea
unor obiecte, distocie;
• Meteorizarea acuta a animalelor din cauza furajelor;
• Atacul animalelor salbatice sau al altor animale, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase;
• Intoxicatiile animalelor cu medicamente administrate în scop profilactic sau
curative;
• Intoxicatia subita cu ierburi, cu substante toxice sau medicamentoase, meteorizarea acuta din cauza furajelor;
• Bolile medicale, obstetricale şi chirurgicale; accidentele produse sau favorizate de boli;
• Sacrificarea de necesitate din dispozitia autoritatilor sanitar-veterinare, în
urma producerii unui risc asigurat care provoaca moartea iminenta a animalelor.
Cu privire la evenimentul major din acest an, care a afectat efectivele de porcine din România, putem mentiona ca la această dată (dec. 2018), Pesta Porcină
Africană (PPA), evoluează în 296 de localități din 18 județe, cu un număr de 1.136
de focare (dintre care 18 în exploatații comerciale) și 444 de cazuri la mistreți. În
total au fost eliminați 364.044 de porci afectați de boală. Despăgubirile plătite crescătorilor de animale sunt cifrate la peste 236 de milioane de lei, anunță Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Situaţia evoluţiei focarelor de PPA se prezintă astfel – Date oficiale:
Satu-Mare – 6 focare în gospodăriile populaţiei şi 19 cazuri la mistreţi;
Bihor – 47 de focare în gospodăriile populaţiei şi 2 cazuri la mistreţ;
Sălaj – 4 cazuri la mistreţi;
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Tulcea – 571 de focare (dintre care 5 focare la exploatații comerciale și un focar
la o exploatație de tip A) şi 94 de cazuri la mistreţi;
Brăila – 122 de focare (dintre care 11 focare la exploatații comerciale) și 2 cazuri la mistreți;
Constanţa – 88 de focare în gospodăriile populaţiei şi 4 cazuri la mistreţi;
Ialomiţa – 125 de focare în gospodăriile populaţiei şi 35 de cazuri la mistreţi;
Galaţi – 16 focare în gospodăriile populaţiei şi 7 cazuri la mistreţi;
Ilfov – 10 focare în gospodăriile populaţiei;
Călăraşi – 100 de focare (dintre care 1 focar la o exploatație comercială) şi 26
de cazuri la mistreţ;
Buzău – 6 focare în gospodăriile populaţiei și un caz la mistreț;
Giurgiu – 26 focare în gospodăria populaţiei și 12 cazuri la mistreț;
Teleorman – 8 focare în gospodăria populației și 236 cazuri la mistreți;
Maramureș – 3 focare în gospodăria populației;
Vrancea – un focar în gospodăria populației;
Dolj – un focar în gospodăria populației;
Argeș – un focar în gospodăria populației;
Olt – 5 focare în gospodăria populației și 2 cazuri la misteți
Până la această data (14.12.2018) au fost despăgubiți 8.411 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 236.544.640 de lei.
Situaţia plăților despăgubirilor se prezintă astfel:
Satu-Mare – au fost plătite despăgubiri pentru 22 de exploatații din cele 22 de
exploatații afectate în valoare de 63.260 de lei;
Bihor – au fost plătite despăgubiri pentru 211 exploatații dintr-un total de 230
exploatații afectate în valoare de 947.620 de lei;
Tulcea – au fost plătite despăgubiri pentru 1.162 de exploatații dintr-un total
de 1.170 de exploatații în valoare de 45.807.790 de lei;
Brăila – au fost plătite despăgubiri pentru 3.205 de exploatații dintr-un total
de 3.208 exploatații în valoare de 166.794.640 de lei;
Constanţa – au fost plătite despăgubiri pentru 847 de exploatații dintr-un total de 849 de exploatații în valoare de 3.770.090 de lei;
Ialomiţa – au fost plătite despăgubiri pentru 2.389 de exploatații dintr-un total de 2.500 de exploatații în valoare de 6.531.000 de lei;
Galaţi – au fost plătite toate cele 83 de exploatații în valoare de 248.000 de lei;
Ilfov – au fost plătite despăgubiri pentru toate cele 7 exploatații afectate în
valoare de 71.640 de lei;
Călăraşi – au fost plătite despăgubiri pentru 309 exploatații dintr-un total de
312 exploatații în valoare de 11.069.250 de lei;
Teleorman – au fost plătite despăgubiri pentru 9 exploatații dintr-un total de
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10 exploatații în valoare de 38.670 de lei.
Vrancea - au fost plătite despăgubiri pentru singura exploatație afectată în valoare de 7.000 de lei.
Giurgiu - au fost plătite despăgubiri pentru 115 de exploatații dintr-un total de
116 exploatații în valoare de 1.088.010 de lei.
Dolj – au fost plătite despăgubiri pentru toate cele 20 de exploatații afectate în
valoare de 74.000 de lei
Buzău - au fost plătite despăgubiri pentru cele 2 de exploatații în valoare de
3.300 de lei.
Argeș - a fost plătită despăgubirea pentru singura exploatație în valoare de
2.000 de lei.
Olt – au fost plătite despăgubiri pentru 23 de exploatații dintr-un total de 121
de exploatații afectate în valoare de 28.370 de lei.Momentan, PPA este exclusă în
tratatele de asigurare, aflandu-se în lista OIE (World Organisation for Animal Health).
Asigurarea de răspundere managerială – D&O * Directors & Officers *
Asigurarea de raspundere profesionala pentru functiile de administrator, membru al
directoratului sau al consiliului de supraveghere este obligatorie prin lege (art.153¹²
alin.4 din legea 31/1990 introdus prin art.I pc.106 din Legea nr.441/2006).
Obligatiile şi raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile
referitoare la mandat, fiind vorba de o raspundere civila contractuala, pentru obligatii prevazute de actul constitutiv ori stabilite de adunarea asociatilor, etc. privind
infiintarea şi modalitatea de functionare a companiei.
Administratorii societatilor sunt obligati să incheie o asigurare de raspundere
civila „profesionala”, care acopera prejudiciile produse în timpul exercitarii functiei. Aceasta asigurare poate fi contractata şi de administratorii societatilor comerciale cu raspundere limitata, în mod facultativ.
Obiectul asigurarii il constituie acoperirea pagubelor cauzate societatii administrate/conduse şi/sau tertilor, de faptele cu caracter decizional comise din culpa
de către persoana fizica asigurata.
Practica pietei de asigurari este de a oferi produsul numit „asigurare de raspundere civila manageriala- a administratorilor şi directorilor” ca raspuns la prevederea legislativa.
Cine ar putea solicita despăgubiri?
Solicitarile de despagubiri pot veni din afara companiei precum şi din interiorul
acesteia.
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Cine solicita
despagubiri

În ce constau daunele
suferite

Care sunt cauzele posibile (faptele culpabile)exemple
Investirea fondurilor companiei în domenii neprofitabile

Acţionarii

Diminuarea/ pierderea
dividendelor

Producerea de bunuri nevandabile
Plata facturilor excesive
Taxe aditionale atrase de externalizarea anumitor
activităţi

Furnizorii

Pierderi financiare

Utilizarea programe IT fără licenta furnizorului

Statul

Pierderi financiare

Erori în intocmirea situatiilor financiare / indicatori
economici deformati

Angajatii

Pierderi financiare

Erori în inregistrarea contabila a salariilor/contributiilor aferente
Concedierea nejustificata şi nelegala

Compania

Diminuarea activelor

Vanzarea actiunilor/activelor companiei la un pret
subestimat
Achiziţionarea unui sistem IT necorespunzator
Neluarea masurilor de recuperare a creantelor

Asigurarea de tip Property Damage:
Incendiile provocate fabricilor apartinand producatorilor, procesatorilor pot fi de
ordin catastrofic, iar în 99% din cazuri sistemul de sprinklere poate fi considerat
cea mai eficienta metoda de preventie şi protectie.
Dacă nu detineti un astfel de sistem, acceptati cu usurinta faptul ca focul poate
să afecteze intreaga activitate a fabricii?
Poate fi considerat per total simplu, dar s-a demontrat faptul ca anumite riscuri au fost incercate şi testate cu solutii eficace.Cel mai eficient poate fi cel mai
scump şi/sau dificil de implementat, dar functioneaza.
Fabricile din domeniul Food&Agri în general au o incarcatura combustibila
destul de mare. Completate de materiale inflamabile, ele găzduiesc și cuptoare comerciale, friteuze și mașini de gătit. Există apoi sisteme electrice, precum și unități
de refrigerare, congelatoare care sustin producerea unui risc.
Pe lângă faptul că este potențial exploziv, amoniacul din multe sisteme de refrigerare este de asemenea foarte toxic. În cazul în care există o scurgere, acest
lucru adaugă un alt nivel de complexitate unei situații deja dificile.
Multe clădiri sunt construite din panouri metalice izolate și dacă acestea se
aprind, sunt aproape imposibil de stins.
Deci, cum preveniți un incendiu de la bun inceput și cum puteți minimiza impactul acestuia ?
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Vestea bună este că știm cum pornesc incendiile și cum se răspândesc. Provocarea, prin urmare, este de a lua această informatie și de a o transforma într-o
acțiune semnificativă și preventivă.
Primul pas este să înțelegeti propriul risc.
• Unde sunteti cel mai expus? Sunt clădirile dvs. din materiale de construcție
combustibile - în special panouri metalice izolate?
• Cum gestionați sursele de aprindere?
• Cum diminuați riscul produs proceselor de gătit și de încălzire? Ați evaluat și
ați abordat riscul din zonele cu grad ridicat de combustibil, cum ar fi depozitele de
ambalaje și / sau ingrediente?
Prea des companiile nu au intotdeauna răspunsuri la aceste întrebări. În trei
din cinci studii de risc, de exemplu, există deficiențe grave în modul în care societățile administrează aceste lucrari. În mod similar, multe dintre ele au procese
informale și neuniforme în ceea ce privește monitorizarea și menținerea sistemelor
lor electrice.
Atunci când scânteile mici pot avea rezultate catastrofale, acest lucru
este pur și simplu egal cu crearea de probleme.
Un inspector de risc poate să vă analizeze locatiile, să detalieze expunerile dvs.,
să evidențieze măsurile de îmbunătățire și să vă permită să începeți măsurarea
eforturilor de gestionare şi atenuarea a riscurilor.
Un astfel de studiu va evidenția acțiunile care creează beneficii rapide, precum
și cele care vizeaza proiecte pe termen mai lung.
De exemplu, identificarea deteriorărilor panourilor metalice izolate înseamnă
că pot fi reparate imediat, la un cost relativ scăzut, pentru a reduce semnificativ
riscul pentru fabrică.
O bună întreținere nu este costisitoare, dar va face o îmbunătățire semnificativă a expunerii. Ambalajul este stocat corespunzător?
Un incendiu sau o explozie inițială poate desprinde praful în grinzi, de exemplu, pentru a crea un nor inflamabil de particule microscopice. Explozia secundară
rezultată este adesea cea care creează cele mai multe daune.
Instalatia electrica și cutia de siguranțe nu sunt costisitoare și vor evidenția
imediat legăturile slabe și întreținerea ce era necesara.
Aceste anchete vor asigura, de asemenea, că măsurile de diminuare a pierderilor existente vor funcționa efectiv. De cele mai multe ori, alarmele de fum defectuoase sau sistemele de sprinklere contribuie la propagarea incendiului şi distrugerea
unei proprietati.
Multe întreprinderi nu utilizează cunoștințele și experiența pe care inspectorii
în asigurari le au.
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Lucrând în parteneriat, puteți obține cunoștințele de care aveți nevoie pentru
a înțelege cât mai bine proprietățile dvs., cum sunt acestea protejate în prezent
împotriva riscurilor cu care se confruntă.
Incendiile sunt previzibile și înțelegem cum încep și cum se răspândesc. Astfel,
le putem preveni. Dacă transformați aceste cunoștințe într-o acțiune practică, veți
opri impactul devastator.
Analiză şi protecţie:
Sistemele de sprinkelere sunt eficiente în 99% din incendiile dintr-o fabrică
• Dacă nu puteți măsura riscul, nu îl puteți gestiona
• Inginerii în domeniul asigurărilor au o expertiza relevanta - utilizați-l în beneficiul afacerii dvs.
• Sectorul agroalimentar este dinamic și multidimensional. Va răspunde în
mod continuu la schimbarea condițiilor de piață și la cerintele clienților, urmărind
în mod proactiv îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care le oferă.
• O serie de provocări cu care se confruntă întreprinderile din sectorul alimentar și agroalimentar, de la schimbarea legislației până la riscurile ce afecteaza lanțul
de aprovizionare, sunt definitorii pentru buna desfasurare a activităţii.
Retragerea de la raft a produselor alimentare se deruleaza în ultima perioada la
un nivel record. Un incident major în materie de siguranță alimentară sau de igienă
alimentară ar fi foarte dăunător pentru reputația unei companii.
Companiile de asigurari pot ajuta la prevenirea şi gestionarea acestor
riscuri, oferind soluții personalizate de asigurare și de gestionare a riscurilor.
Asigurarea de Product Recall (retragere produse)
Este o zonă de interes pentru producătorii de produse alimentare astăzi. Această
asigurare este disponibilă producătorilor, îmbuteliatorilor, furnizorilor de ingrediente.
Politica de retragere a produselor nu este standardizata şi are o varietate de
acoperiri suplimentare.
Contaminarea accidentala poate include deteriorarea produsului asigurat
în masura în care ar cauza vatamari corporale sau pagube materiale. RETINETI ca
etichetarea gresita a unei date de expirare poate să fie acoperita în functie de faptul
ca un produs care contine gluten sub forma de “ fără gluten “ ar fi cel mai probabil
considerat un eveniment acoperit, deoarece exista potential de vatamare grava.
Cele mai multe politici de retragere a produselor conțin, de asemenea, acoperire pentru costurile consultanților. Există și costuri de apărare, dacă este cazul,
costuri cu publicitatea/ media, costuri față de orele suplimentare ale angajaților
pentru a face față muncii pe care o cere acest proces.
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În martie 2016 în România, o fabrica de lactate a fost mentionata de Ministrul
Sanatatii ca fiind responsabila în cazul imbolnavirii unor bebelusi, precum şi a doua
decese, datorate unei contaminari cu bacteria E Coli. Fabrica a decis să-şi suspende
activitatea până la finalizarea investigatiei, care a demonstrat ca nu era în nici un
fel responsabila de problemele de sanatate ale bebelusilor. Cu toate acestea, între
timp atât fabrica respectiva, cât şi furnizorii şi partenerii acesteia au suferit pierderi semnificative.
Numarul de retrageri de produse pentru produse alimentare şi nealimentare
continua să creasca în fiecare an. În Uniunea Europeana, numeroase notificari de
produse potential periculoase au fost în legatura cu produse care puneau în pericol
sanatatea sau siguranta consumatorilor.
În 2016, 2.993 de notificari au fost transmise către RASFF, din care
28% (n= 838) au fost clasificate ca alerta, 13% ca informatie de urmarit,
20% ca atentionare şi 39% ca notificare de respingere.
Cel mai mare eveniment de contaminare a alimentelor care a avut loc în ultimele luni a fost scandalul privind ouale din Olanda care a afectat în cele din urmă
companiile din 24 de state: UE, SUA, Rusia și Africa de Sud. Dacă nu ați fost afectați, ați rasuflat usurati.
Cât de bine ar putea afacerea dvs. să facă față provocărilor comerciale și operaționale pe care un astfel de eveniment le prezintă?
Chiar în sectorul alimentar contaminarea reprezintă o preocupare majoră. Au
fost ouăle cele care au tinut prima pagina în această vară, dar … apa minerala, laptele praf, batoanele de ciocolată și arahidele au avut toate timpul lor nefavorabil şi
au „stralucit” cumva în lumina reflectoarelor. Într-adevăr, este greu să te gândești
la un produs care nu a făcut-o.
De la diferite gustări până la budinci și produse de patiserie, contaminarea produselor alimentare și rechemările reprezinta un risc ce se poate intampla oricand.
Notificari transmise către RASFF d.p.d.v al categoriilor de substante periculoase:
Hazard Category

Alert

adulteration / fraud

Border rejection
107

Attention
1

4
6

allergens

87

4

16

biocontaminants

18

6

22

biotoxins (other)

12

6

chemical contamination (other)
composition

93

feed additives

1

15

Follow up

1

1

1

35

36
2

food additives and flavourings

41

62

43

22

foreign bodies

76

14

10

34
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Hazard Category

Alert

Border rejection

Attention

Follow up

GMO / novel food

12

11

18

52

heavy metals

78

57

71

12

industrial contaminants

23

14

19

5

labelling absent/incomplete/
incorrect

8

5

7

8

migration

9

40

18

11

mycotoxins

82

418

49

2

non-pathogenic micro-organisms

2

22

8

30

not determined / other

4

3

2

1

organoleptic aspects

2

27

3

8

packaging defective / incorrect

5

15

1

4

3

11

9

parasitic infestation
pathogenic micro-organisms

250

159

183

93

pesticide residues

38

142

62

11

poor or insufficient controls

2

78

4

13

1

2

2

12

12

13

3

5

radiation
residues of veterinary medicinal
products
TSEs

10

Companiile implicate într-un proces de retragere a produselor, variază de la
intreprinderi mici până la retaileri, iar motivele sau cauzele potentiale pot varia,
dupa cum urmeaza:
• Supermarketul retrage un produs preparate din carne de vită, deoarece o bucată mică de plastic a fost găsită într-un singur produs
• Supermarketul retrage patru tipuri de ciocolata deoarece acestea pot conține
bucăți de plastic
• Compania retrage toate sau mai multe produse datorită prezenței salmonelei
• Excesul de aphlatoxine încalcă limitele legale și duce la o retragere
• Clostridium botulinum controlat insuficient poate conduce la retragerea de
conserve
• Produsele de ciocolată congelate care afisau date incorecte de „a se utiliza
dupa „
• Compania retrage diverse produse de panificație, deoarece acestea pot conține fragmente de sticlă.
Atentie, clientii se impart în functie de categoriile de risc, analizandu-se procedurile interne de autocontrol, siguranta alimentara şi legislatia în domeniu privind
trasabilitatea.
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Majoritatea companiilor au o viziune clară asupra businessului și au obiective
comerciale bine definite. Aceștia au creat cele mai eficiente mijloace de atingere a
acestor obiective, de la vânzări și marketing la producția de produse și livrarea de
servicii.
Acest focus concentrat pe promovarea afacerilor duce la crearea unor operațiuni foarte bine structurate care să funcționeze la standarde inalte. Dar este, de
asemenea, important să înțelegem unde pot merge lucrurile greșit.
Deci, cum va puteti apara impotriva acestui risc pentru a minimiza impactul
comercial, financiar și operațional al unui eveniment de contaminare a alimentelor
și ce fel de asistență este disponibilă?
Pe scurt, răspunsul este un management clar al situațiilor de criză și planificarea redresării în caz de dezastru. Din nefericire, aceasta este ceva care pare să
alunece din lista de priorități.
Produsele contaminate (retragerea) pot juca un rol important într-un plan global de gestionare a crizelor. Aceasta vă va ajuta să vă protejați afacerea deoarece
oferă o rețea de siguranță financiară și oferă acces la informații, îndrumare și cunoștințe tehnice specializate.
Unii au concepția greșită că asigurarea de produse contaminate (retragerea) se
extinde numai la costurile asociate retragerii efective.
Aceasta poate acoperi și pierderea profitului brut și a costurilor de întrerupere
a activității, care rezultă din rechemare, precum și costurile / pierderile provocate
terților.
De exemplu, accesul la consultanță tehnică specializată vă va permite să evaluați dacă o rechemare este efectiv necesară și, dacă da, cum să o faceți în mod
eficient.
În același timp, asigurarea oferă acces la experți în gestionarea crizelor și consultanță PR pentru a asigura că toate comunicațiile din jurul retragerii sunt făcute
rapid.
Astazi, comunicarea eficientă este incredibil de importantă și va minimiza orice prejudiciu potențial de reputație provenit din rechemare. Acest lucru este deosebit de important în industria alimentară și a băuturilor, unde protecția mărcii
este esențială.
A fi capabil să solicitați imediat consultanță specializată de PR vă va împiedica
să vă faceți rău din greșeală prin comunicări necorespunzătoare și nepotrivite.
Într-adevăr, exista cazuri în care sunt gestionate bine comunicarile și se ofera
un răspuns pozitiv și proactiv, există numeroase exemple de companii care îmbunătățesc poziția mărcii lor în urma unei crize.
Sectorul alimentației și agriculturii nu a fost niciodată mai complex. Aprovizionarea globală, modificarea legislației și lanțurile complexe de aprovizionare au avut
un rol important în creșterea frecvenței și gravității evenimentelor de rechemare.
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Fără o planificare detaliată, este dificil să obțineți răspunsul imediat la un eveniment de contaminare. Fără acces imediat la expertiza potrivită, este dificil să
adoptati aceste planuri în mod eficient.
Întreprinderile se concentrează pe vânzarea de produse și / sau servicii către
clienți. Dar un eveniment de rechemare a produsului inversează acest accent.
Puteți evalua amenințarea asupra sanatatii consumatorilor finali, puteți identifica sursa și puteți colabora eficient cu organele guvernamentale, de reglementare și de industrie adecvate?
Cât de repede ați putea crea comunicații coerente, cu cât mai multe
canale? Puteți să gestionați publicitatea negativă și să adoptați o strategie
eficientă de gestionare a crizelor?
Extrem de des, companiile tin cont de importanța minimizării pierderilor și
maximizării rezultatelor operaționale. Dar câți se compara cu performanțele lor
anterioare?
Provocarea, prin urmare, este de a obține informații specifice sectorului competitiv din care faceti parte cu privire la riscurile cu care vă confruntați și la cele mai
recente strategii și tehnici de prevenire pentru a le atenua în mod eficient.
Puteți face acest lucru prin colaborarea mai strânsă cu brokerul dvs. de
asigurare şi /sau societatea de asigurări.
28 de ani în închisoare este o lungă perioadă de timp să te gândești la ceea ce
ai fi putut face mai bine într-o situație de rechemare a produselor. Întreabă-l pe
Stuart Parnell, fostul proprietar al Peanut Corporation din America.
Cazul său, exemplifică cât de gravă este retragerea unui produs pentru toate
părțile asociate (nouă persoane au decedat și au existat mai mult de 700 de boli
raportate în 46 de state. În total, rechemarea a implicat aproape 4.000 de produse,
din peste 360 de companii, care conțineau produse / ingrediente de arahide contaminate PCA)
Dar multe companii înțeleg greșit expunerile lor și provocările pe care le vor
crea o retragere a produselor.
Acest risc nu are legatura doar cu pierderea producției pentru o zi sau două.
Are potențialul de a-ți ucide marca și afacerea.
Trend viitor privind consultanța în domeniu
Legea privind distribuţia de asigurari (IDD – Insurance Distribution Directive) a fost adoptată, pe 12 septembrie 2018, în plenul Camerei Deputatilor,
în calitate de for decizional. Implementarea masurilor incluse în aceasta Directiva
aduce o serie de provocari tuturor jucatorilor de pe piaţă. Aceasta reglementeza
modul în care produsele de asigurare sunt vandute. Potrivit specialistilor, rolul directivei este de a creste nivelul de protectie ridicat de care beneficiaza consumatorii
finali, indiferent de canalul de vanzare prin care cumpara produsele de asigurare.
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Fermierii au nevoie să se organizeze în grupuri de producători pentru a-și îmbunătăți şi adapta producția la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de aprovizionare, calitate și siguranța alimentară), să își vândă împreună produsele pe piață (inclusiv prin intermediul lanțurilor alimentare scurte), să își procure utilaje și
tehnologii agricole inclusiv credite (în vederea creşterii capacităţii de marketing),
să introducă inovații și tehnici noi de management (inclusiv printr-un acces mai
bun la rezultatele cercetărilor și la serviciile de consultanță). Aceste grupuri de producători au potențial pentru a îmbunătăți sistemele de management ale fermelor/
și venitului acestora și, prin urmare, au un impact pozitiv asupra viabilității fermei/, precum și a comunităților în general.
În România, este nevoie de sprijin pentru a ajuta la crearea acestor grupuri și
în a le face să fie operaționale, inclusiv de activități de stimulare și asistență tehnică pentru a arăta modalitățile de realizare și beneficiile cooperării. Totodată este
nevoie de o politică fiscală care să stimuleze înființarea și funcționarea formelor
associative în agricultură.
Crearea unor lanțuri alimentare scurte în întreaga UE face posibilă deschiderea
oportunităților de piață pentru fermieri prin promovarea și vânzarea produselor
aproape de sursa de producție, fie individual sau în comun. Vânzarea directă de
către fermieri este o parte a acestui aspect, și acesta se poate face direct de la fermă
sau prin piețele de desfacere.
Există modele pentru aceste inițiative de marketing dar acestea trebuie extinse
la o scară mai largă. Este nevoie de sprijin pentru informarea cu privire la aceste posibilități și a ajuta fermierii și grupurile de fermieri să între și să opereze pe aceste
piețe la standardele cerute, inclusiv în ceea ce privește siguranța alimentară. Acest
lucru ar oferi fermierilor oportunitatea de a desface produsele pe piețele locale, de
a extinde gama de produse, de a promova comercializarea produselor locale și regionale și de a conecta mai bine producătorii cu consumatorii.
Există o cerere din ce în ce mai mare a consumatorilor români de produse alimentare de calitate, inclusiv produse tradiționale regionale și locale. Pentru a îndeplini această cerere, e nevoie de mai multe branduri și mărci de produse alimentare
dezvoltate de fermierii care pot îndeplini standardele cerute și condițiile de aprovizionare. De asemenea, există un potențial bun de recunoaștere și prin schemele
de calitate din UE, respectiv Specialitate tradiţională garantată (STG), Denumire de
Origine Protejată (DOP) și Indicație Geografică Protejată (IGP).
Inovație – Piața asigurărilor bazată pe indici climatici
Pe plan mondial, piaţa de riscuri climatice este dezvoltata şi în continua expansiune, ocazie pentru industria de asigurari de a dezvolta o noua piaţă şi a adapta la
sectorul agricol produsele pe baza de indici climatici.
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Piaţa asigurarilor bazata pe indici climatici (Parametrics) poate sustine şi
completa masurile guvernamentale cu scop de asigurare a agriculturii
Va stimula astfel, cresterea productivitatii şi competitivitatii între producatorii
agricoli români, exportatori, procesatori şi altor afaceri expuse la riscurile climatice
Va sprijini România pentru efectele majore cauzate de evenimentele catastrofale (ex seceta, inundatiile).
Asigurarea bazata pe indici, este o tranzactie structurata care are un declanșator bazat pe indici, despagubirea achitandu-se odată cu indeplinirea parametrilor
aferenti indicilor stabiliti.
Era „big data” şi solutiile informatice integrate, permit companiilor din sectorul Food&Agro să simuleze și să implementeze soluții de gestionare a riscurilor
pentru scenarii-cheie de dezastru.
Modelarea catastrofelor se extinde în sectorul agricol pentru evaluarea randamentului culturilor, în timp ce modelele de proprietate sunt bine înrădăcinate
pentru a estima potențialul daunelor.
Aceste tehnologii pot fi implementate pentru a optimiza operațiunile zilnice
cu planificarea strategică (ex partenerii preferați ai lanțului de aprovizionare cu
profiluri de risc mai mici)
Sistemele tehnologice, cum ar fi cele furnizate de Riskpulse (partener JLT
RE), pot economisi sume importante pe fiecare eveniment prin optimizarea distribuirii. Acest sistem furnizează tehnologii în timp real și prognoză pt companiile
din domeniul agro-business, folosindu-se de o tehnologie automata de alertare și
de rutare.
Prin utilizarea acestor previziuni, companiile au posibilitatea de a gestiona activitatea, de a redirecționa transporturile rutiere și de a crește stocul înainte ca
evenimentul să se manifeste.
Prin urmare, cui îi plac surprizele neplăcute?
Şi surprizele neplăcute pot fi un adevărat coşmar când vine vorba de o
despăgubire pe o scară mai largă. Businessul în sectorul agricol este unul
meticulos încă prin definiţia sa.
Ultimul lucru pe care îl doreşti este să alergi în cerc când cea mai rapidă cale spre rezolvare este transferul de RISC. Transfer către un specialist
din domeniul asigurărilor.
Bibliografie
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RESURSE UMANE ȘI EDUCAȚIE ÎN AGRICULTURĂ
Resursele umane în mediul rural și în agricultura
din România
Adrian Hatos

Introducere
Este un loc comun în dezbaterea publică românească lamentația față de nivelul scăzut, cantitativ și calitativ, al resurselor umane din sectorul industrial și cel al serviciilor sau față de proasta valorificare a resurselor agricole ale țării: deși avem printre
cele mai mari suprafețe arabile din Europa și terenuri foarte fertile, alături de pajiști,
fânețe, livezi etc., producțiile sunt mici iar în magazine domină produse agricole de
import. Este evident că resursele umane ale țării nu sunt bine gestionate. Obiectivul
acestui articol este de a prezenta descriptiv și prospectiv situația resurselor umane
din agricultura din România, având în vedere și premisa că starea cantitativă, a calității și motivației populației ocupate în agricultură este în strânsă legătură cu resursa
umană a economiei românești în general. Pentru aceasta, voi descrie procesele demografice din mediul rural, populația ocupată în agricultură și formarea resursei umane
din agricultură, urmărind ca la fiecare capitol să elaborez și sumare pronosticuri. La
final am adăugat un scurt capitol de recomandări de politică, în care sunt enunțate
doar obiectivele majore ale unor politici care ar trebui să spargă cercul vicios al subdezvoltării agriculturii și al deficitului de forță de muncă din industrie și servicii.
Context
Agricultura românească este într-o situație atipică comparativ cu economia agrară
din celelalte țări ale EU, fiind caracterizată de o fărâmițare excesivă a exploatațiilor
agricole și de o productivitate redusă. Potrivit ultimului raport Eurostat cu privire la structura fermelor (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Farm_structure_statistics):
• Cu 3,6 milioane exploatații agricole, România are numărul cel mai mare de
astfel de unități înregistrate, o treime din fermele din Uniunea Europeană existând
în țara noastră.
• România are dimensiunea medie cea mai mică a exploatațiilor agricole, după
Malta și Ciprul – 3,6 hectare, în timp ce dimensiunea medie a exploatațiilor agricole
din EU este de 16.1 hectare.
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• România are o pondere importantă a resurselor de muncă alocate agriculturii: dintr-un total de 9.509 mii de unități standard de muncă1 înregistrate în agricultură în UE în 2013, 1.553 mii erau consumate în România, acest indicator fiind
mai mare doar în Polonia (1919 unități).
• Și din acest punct de vedere care interesează în mod deosebit articolul,
România este atipică: în timp ce în multe țări ale UE forța de muncă din agricultură lucrează cu normă întreagă, iar la nivelul întregii Uniuni este de 36%, în țara
noastră proporția celor care lucrează în acest tip de aranjamente este de doar 7%,
de departe cea mai mică din EU.

Tabel 1. Proporția celor care lucrează regulat în agricultură cu contracte cu normă
întreagă și a celor care lucrează cu timp parțial în agricultură (sursa: Eurostat)2

Situația descrisă prin statistica comparativă europeană este, pe de o parte, rezultatul unei modernizări târzii a României, care a determinat menținerea unei
economii agrare extinse din punct de vedere cantitativ, și al modului de realizare
a de-colectivizării agriculturii după 1990, care, în marea majoritate a cazurilor, a
însemnat restituirea vechilor proprietăți, chiar pe vechile amplasamente (Hatos,
2006). Persistența unor moduri de viață premoderne în România a determinat, pe
de altă parte, o pondere neîntâlnită în alte zonee a gospodăriilor rurale care practică agricultura de subzistență, o diferențiere majoră între urban și rural în ceea ce
Vezi definiția Unității Anuale de Muncă în Glosar (cf. Eurostat).
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-200704_
QID_-335589D3_UID_-3F171EB0&layout=TIME ,C,X,0;INDIC_EF,L ,X,1;GEO,L ,Y,0;LEGT YPE ,L ,Z ,0;AGR AR E A ,L ,Z ,1;INDICATOR S ,C ,Z ,2;&zSelection=DS -200704INDICA TORS,OBS_FLAG;DS -200704LEGTYPE,TOTAL;DS -200704AGR AREA ,TOTAL;&rankName1=LEGT YPE_1_2_-1_2&rankName2=INDICATOR S_1_2_-1_2&rankName3=AGR AREA_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=INDIC-EF_1_2_1_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=
%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 accesat la 29 decembrie 2019
1
2
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privește șansele de viață (calitatea vieții, oportunități) și o masivă concentrare a
sărăciei în mediul rural, unde lipsa proprietății agricole este asociată direct cu proletarizarea și excluziunea.
Probleme metodologice
Descrierea resurselor de muncă disponibile pentru agricultură se poate face în
mare măsură folosind datele demografice referitoare la mediul rural din simplul
motiv că majoritatea exploatațiilor agricole sunt situate aici. Specializarea agrară a mediului rural este însă din ce în ce mai discutabilă în ultimii ani, din cauza
fenomenelor de suburbanizare (despre suburbanizarea din România vezi de ex.
Dumitrache et al., 2016), prin care un număr mare de persoane active în sectoare
industriale și de servicii au migrat din mediul urban în localități care sunt din
punct de vedere administrativ de tip rural. Astfel, distincțiile ocupaționale dintre
mediul urban și cel rural au devenit din ce în ce mai difuze, iar comparațiile realizate pornind de la premisa specializării agrare a localităților rurale trebuie tratate
cu precauție.
Analiza seriilor de timp pe medii de rezidență ridică și o problemă de consistență datorită trecerii, prin decizii administrative, a unui număr mare de localități
din categorie rurală în categoria orașelor în timpul guvernului Năstase, în 2002.
Aceasta se observă imediat în statistica demografică, printr-un salt al populației
urbane. De altfel, o bună parte din salturile demografice spectaculoase de la un an la
altul sunt rezultatul unor modificări în legislație care au dus la reclasificări în cazul
unor categorii largi de populație.
Evoluția demografică în mediul rural
Descrierea resurselor demografice se poate face pe baza a două tipuri de măsuri:
populație în funcție de domiciliu și populație în funcție de rezidență. Din cauza
emigrației externe temporare populația rezidentă este semnificativ mai mică decât
cea cu domiciliul înregistrat în România. La 1 ianuarie 2018, numărul celor care nu
mai erau rezidenți în România dar aveau domiciliul stabil înregistrat în țara noastră
era de 2.669.941, un număr care aproximează numărul migranților temporar pentru muncă în străinătate.
Tabel 2. Evoluția populației rezidente la 1 ianuarie în România
(sursa: INSSE-Tempo Online)
Populația rezidentă de vârstă activă (15-65 de ani)
Populația rezidentă totală
Populația rezidentă din
mediul rural

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

13669398 13622267 13555770 13413984 13258418 13091697 12935000
20095996 20020074 19953089 19875542 19760585 19644350 19523621
9242268

9229533

9200472

9172491

9124167

9113095

9025562
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Populația rezidentă din mediul rural de vârstă activă
Copii rezidenți în mediul
Rural (0-14 ani)
Total rezidenți de 0-14 ani
%copii total
%copii rural
%15-65 de ani în total total
populație rezidentă
% 15-65 în total populație
rezidentă în rural
% bătrâni (66+) în total
% bătrâni (66+) în rural

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

5817273

5840423

5842384

5819303

5790802

5782875

5725324

1093373

1068301

1039932

1016942

997523

994380

986064

2127869
0,11

2080040
0,10

2036074
0,10

2014721
0,10

2002310
0,10

2021388
0,10

2029799
0,10

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,68

0,68

0,68

0,67

0,67

0,67

0,66

0,63

0,63

0,64

0,63

0,63

0,63

0,63

0,21
0,25

0,22
0,25

0,22
0,25

0,22
0,25

0,23
0,26

0,23
0,26

0,23
0,26

Pentru perioada pentru care INSSE furnizează date privind populația rezidentă (începând cu 2002) se pot face următoarele constatări pe baza tabelului 1:
• Toate categoriile demografice incluse în tabel suferă o scădere a volumelor
absolute;
• Cea mai mare contracție o suferă populația rezidentă de vârstă activă (o scădere de 734.398 de persoane, adică 5,3% din populația rezidentă din 2012), cu mult mai
mare și decât scăderea populației rezidente totale (de 572.375 de persoane) ceea ce
arată o scădere a ponderii populației de vârstă activă în totalul populației rezidente;
• În același timp, scăderea populației rezidente din mediul rural este de doar
91.949 persoane (1,5% din populația rezidentă inițială).
Aceste dinamici reflectă cele două dinamici migratorii importante care au determinat evoluțiile populațiilor rezidente din urban și rural: tendința de emigrație
externă a fost precumpănitor cu sursă urbană și, pe de altă parte, emigrația externă
din mediul rural a fost compensată, parțial, de migrația internă de la orașe în zonele
rurale. Aceasta însă este eminamente concentrată în localitățile periurbane și, prin
urmare, nu adaugă în nici un fel resurse suplimentare de muncă pentru agricultură.
Fluxuri migratorii între mediul urban și rural
Înainte de 1990 politicile stricte de control al dinamicii populației și ale migrației
interne făceau schimbarea domiciliului adeseori o provocare serioasă mai ales dacă
era vorba de mutarea în marile centre urbane – așa-zisele orașe închise – care erau
și atunci, ca și acum, importanți poli de atracție.
Astfel se explică faptul că în perioada 1990-1991 fluxurile de migrație internă
au reglat tensiunile acumulate în perioadele anterioare și s-au manifestat prin rate
mari de migrație din rural în urban și din urban în urban (în mai mică măsură).
Începând din 1997 însă, cele mai frecvente schimbări de domiciliu sunt din
urban în rural ceea ce marchează două fenomene distincte: 1) migrația unor cate-

VIII. INSTRUMENTE / 1115

gorii urbane pauperizate către localități rurale, unde costul vieții este mai scăzut și
există posibilitatea practicării agriculturii de subzistență; 2) suburbanizarea, adică
migrația unor categorii urbane de clasă mijlocie, de vârstă activă, către zone dormitor dezvoltate în localități rurale peri-urbane, pentru a beneficia de avantajele vieții
în aceste cartiere verzi.

Figură 1. Fluxuri de migrație internă (pe ani, în migranți/1000 de locuitori;
sursa: INSSE, Tempo-Online)

În ceea ce privește migrația din urban în rural, aceasta s-a limitat aproape exclusiv la fenomenul de suburbanizare sau de urban sprawl, care a dus la creșterea
spectaculoasă în volum demografic a unor localități rurale din punct de vedere
administrativ din zona de influență a polilor de creștere urbani. Astfel, între cele
două recensăminte din 2002 și 2011 cele mai spectaculoase creșteri ale populației
s-au înregistrat în bine-cunoscute comune suburbane: Florești (Cluj), Moșna (Iași),
Grajduri (Iași), Dumbrăvița (Timișoara) etc. (Popa, 2018)
Schiță pentru prognoza demografică pentru mediul rural
Prognoza demografică pentru mediul rural poate fi aproximată pe baza cohortelor
de copii rezidenți înregistrați cel mai recent. Distribuția pe cohorte și pe medii de
rezidență la 1 ianuarie 2018 permite două constatări: 1) începând cu cei născuți
aproximativ în 2007, cohortele sunt mult mai mici decât cele anterioare, cu ordine de mărime de aproximativ 50.000 de persoane; 2) faptul că pentru cohortele
celor de 10 ani și mai puțini numărul celor din rural este mai mare decât al celor
din urban în contrast cu distribuția cohortelor născute înainte de 2007. Această
evoluție a cohortelor anunță o criză demografică la nivel național, ale cărei consecințe dramatice la nivel economic și social merită discutate. Scăderea ar trebui să
fie mai puțin resimțită în mediul rural și în agricultură, deoarece o scădere a presiunii demografice din mediul rural ar trebui să faciliteze consolidarea proprietăților
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funciare, creșterea mărimii exploatațiilor agricole și sporirea eficienței generale în
agricultură.
Pe de altă parte, distribuția populației pe medii de rezidență nu este un fenomen static, el fiind afectat de alte fenomene demografice – migrația internă și
internațională în cazul cohortelor mai tinere, mai ales. Întrucât presiunile de migrație internă și internațională posibile sunt multiple, și toate pot afecta volumul
resurselor demografice din mediul rural, în funcție de momentele din ciclul vieții persoanelor sau ale celor din familie și de conjunctura economică, am explorat
această dinamică a cohortelor prin compararea dinamicii a două cohorte: cei născuți în 1993 (actualmente au 25 de ani) și cei născuți în 2003 (actualmente aproximativ 15 ani) tot cu ajutorul cifrelor privind rezidenții pe medii și pe vârstă de la
INSSE. Principalele constatări care se pot face pe baza acestor grafice sunt:
Generația născută la 1993 are o variație mult mai mare a numărului de rezidenți
în rural (abatere standard de 181.044 persoane) decât generația născută în 2003
(abaterea standard 3.645). Mediul rural a pierdut aproape 25% din cohorta născută
în 1993. Așa cum apare din Figura 2 doar o mică parte s-a datorat migrației către oraș,
cea mai mare parte a pierderilor fiind cauzate, probabil de migrația externă.
La împlinirea vârstei de 18-19 ani, aproximativ 15% din cohorta rurală născută
în 1993 s-a mutat la oraș.
În cohortele mai tinere ponderea celor din rural este mult mai mare decât în urban dar și variațiile între medii de rezidență serioase – de pildă, cohorta de rural ajunge la 121.230 ca să scadă 108.693 mai ales datorită schimbării rezidenței în mediul
urban de către familiile acestor copii. Apoi, populația rurală de copii se stabilizează în
timp ce populația urbană scade constant, probabil datorită migrației externe.
Singura tendință consistentă care poate fi constatată din aceste analize este cea
de migrație către urban a tineretului rural după 18 ani. Aceasta va duce în perioada
următoare la pierderea a 10-15% din fiecare cohortă care împlinește această vârstă.

Figură 2. Copii rezidenți la 1 ianuarie 2018 pe cohorte și medii de rezidență
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Figură 3. Rezidenți în ianuarie pe medii din cohorta celor născuți în 1993

Figură 4. Rezidenți la 1 ianuarie pe medii din cohorta celor născuți în 2003

Ocupare și șomaj în mediul rural
În general, cifrele privind rata de activitate, rata de ocupare (persoane active angajate) și șomajul reflectă o degradare a oportunităților de muncă în mediul rural în
comparație cu cele din mediul urban.
Dacă în mediul urban numărul șomerilor a scăzut continuu, în mediul rural
acesta s-a menținut remarcabil de constant în ultimii 20 de ani, ceea ce a coincis cu
o creștere graduală a ratei șomajului în mediul rural, comparativ cu mediul urban,
unde tendința a fost inversă. Aceasta tendință se corelează cu cea a ratei de ocupare, care a fost în ultimul deceniu în creștere pentru persoanele de vârstă activă din
mediul urban, în timp ce oportunitățile de angajare pentru persoanele active din
mediul rural au fost în declin.
Până în 2001, rata de ocupare în mediul rural era mai mare decât în urban deoarece persoanele care practicau agricultura de subzistență în gospodării familiale
erau considerate a fi ocupate în agricultură. Această definiție a fost modificată în
2001, astfel încât locuitorii din aceste gospodării rurale au fost reclasificați ca fiind
neocupați.

1118 / Caiet documentar 4 Agricultura

Figură 5. Șomeri BIM în mii, pe medii de rezidență
(cf. AMIGO, sursa: INSSE-Tempo Online)

Figură 6. Persoane ocupate în mii, pe medii de rezidență
(cf. AMIGO, sursa: INSSE-Tempo Online)

Figură 7. Rata de ocupare (%) pe medii de rezidență
(cf. AMIGO, sursa: INSSE-Tempo Online)
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Figură 8. Rata șomajului BIM pe medii de rezidență (cf. AMIGO, sursa: INSSE-Tempo Online)

Evoluția forței de muncă din agricultură
Conform unui raport al Centrului Român pentru Politici Europene (Toderiță &
Toma, 2017), forța de muncă din agricultura românească manifestă mai acut problema îmbătrânirii decât cea din restul EU: 41% din fermierii români au peste 65 de
ani, iar mai puțin de 5% din șefii de exploatații agricole au sub 35 de ani.

Figură 9. Numărul de persoane ocupate din categoriile: lucrător familial neremunerat
și lucrător pe cont propriu (AMIGO, Tempo-Online)3

România are agricultura cea mai consumatoare de forță de muncă în cea mai
mare măsură datorită numărului imens de gospodării familiale care practică agricultura de subzistență. Conform Anchetelor asupra Forței de Muncă din Gospodării (AMIGO) din 2017, 3.740.689 de persoane din mediul rural erau ocupate în
calitate de lucrător familial neremunerat și lucrător pe cont propriu. Majoritatea
acestora este reprezentată de agricultorii din fermele de subzistență4. Precum se
vede în Figura 9, numărul lucrătorilor pe cont propriu și al lucrătorilor familiali
neremunerați din agricultură este în scădere permanentă.
3
4

Am exclus membri societăților agricole, salariații și patronii
Vezi definiția Populației ocupate și a Lucrătorului pe cont propriu în Glosar (cf. INSSEE)
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Ponderea foarte mare a lucrătorilor pe cont propriu și auto-angajați în agricultură devine și mai clară dacă o comparăm cu numărul salariaților din agricultură
și cu numărul total al persoanelor ocupate și al salariaților din ultimii nouă ani. În
timp ce salariații din agricultură reprezentau în 2017 doar 2,46% din numărul mediu de salariați, numărul celor ocupați în agricultură și silvicultură reprezintă din
numărul total al persoanelor ocupate 20,81% în 2017. Este interesant de remarcat
faptul că în ultimii ani numărul salariaților din această ramură a crescut, în timp
ce numărul persoanelor ocupate în această ramură a scăzut – fiind de altfel singura
ramură pentru care acest indicator este în scădere, ceea ce poate indica o tendință
de consolidare rapidă a exploatațiilor agricole și de orientare a organizării agrare
către forme fermiere într-o măsură accelerată.
Tabel 3. Ocupați și salariați total în România și în agricultură, silvicultură și pescuit
(sursa INSSE-Tempo Online)
Salariați total
(mii)
Ocupati total
(mii)
Salariați în agricultura, silvicultura şi pescuit
Ocupați în agricultura, silvicultura şi pescuit
(mii)

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

5046,3 4774,2

4376,0 4348,7 4442,8

4443,5

4507,7

4611,3

4759,4

4945,8

8747

8371,3 8365,5 8569,6

8530,6

8431,7

8340,6

8317,6

8366,8

8410,7

104,82 110,079 95,185 97,63

103,663 103,813 107,721 112,699 117,046 121,72

2407,4 2410,7

2510

2439,9 2442

2380,1

2304,1

2003,1

1726,8

1741,7

Figură 10. Populația civilă ocupată pe activități ale economiei la nivel de secțiune
CAEN Rev 2 (în mii de persoane; sursa INSSE, Tempo-Online)

VIII. INSTRUMENTE / 1121

În afara pieței muncii și marginalizarea socială
O importantă resursă de muncă în agricultură o reprezintă persoane care nu sunt
nici încadrate formal muncă (ocupați sau în căutare activă de loc de muncă), nici
înscriși într-o formă sau alta de educație sau instruire – așa-zisa categorie NEET
(Not in Education, Employment or Training).
Tinerii din această categorie reprezintă în mod covârșitor porțiunea dintre tinerii de vârstă activă care este în mare parte într-o situație precară pe piața muncii,
beneficiind doar de munci ocazionale sau domestice neplătite sau prost plătite, situație care este explicată parțial de înzestrarea lor cu calificări și competențe insuficiente, fiind excluși adeseori și din cauze geografice sau culturale.
Conform Eurostat, în 2017 România avea una dintre cele mai ridicate ponderi
de NEET printre tinerii din grupa de vârstă 20-34 de ani – 21,4%, în condițiile în
care media acestui indicator la nivelul întregii Uniuni Europene este de 17,2%5.
Fenomenul tinerilor care nu participă la piața muncii şi nici la instruire este în
mod clar corelat nu doar cu incidența șomajului de lungă durată dar și cu structura
economiei agrare a unei țări și, implicit, cu intensitatea diferențierii sociale și economice dintre mediul rural și cel urban. O mare parte a celor care intră în această
categorie în cazul României sunt rezidenți urbani aflați în situație sau în risc de excluziune socială și care constituie o parte importantă a muncitorilor agricoli zilieri.
Reiese acest aspect și din diferența foarte mare între incidența NEET în urban și în
rural în țara noastră:
Orașe mari

Orașe mici
și suburbii

Zone rurale

Total

EU-28

15.6

18.4

18.9

17.2

România

11.9

26.5

26.8

21.4

Tabel 4. Tineri 20-34 de ani care nu sunt nici activi pe piața muncii nici în educație
în 2017 (%) (sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_
young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training#NEETs:_analysis_by_degree_of_urbanisation)

Așa cum se poate presupune, tinerii aflați în afara muncii și a instruirii din
România sunt (21% din generația 20-34 de ani), într-o măsură importantă rezidenții romi din mediul rural. În acest moment, activitatea lor economică este limitată
la munci casnice, și activități sezoniere sau ziliere nefiscalizate. Ei reprezintă o resursă de muncă importantă, inclusiv pentru agricultura performantă, includerea
lor în circuite economice mai productive presupunând însă și o creștere a accesului
lor la educație, mai ales la cea profesională.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_
neither_in_employment_nor_in_education_or_training#NEETs:_analysis_by_degree_of_urbanisation
5
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O descriere detaliată a fenomenului marginalizării și excluziunii sociale în mediul rural se găsește în raportul din 2016 al Băncii Mondiale și al Ministerului Muncii și al Solidarității Sociale (Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării
Umane Locale în România). Analiza specialiștilor a utilizat datele recensământului
din 2011 împreună cu cele ale sondajului EU-SILC, la nivel de zonă de recenzare,
pentru a identifica zonele rurale cele mai sărace. Potrivit analizelor, peste 500.000
de persoane locuiesc în comunități care, pe baza indicatorilor utilizați intră în categoria celor mai sărace. În aceste colectivități, proporția celor care au absolvit doar
cel mult 8 clase este de 80% (față de 47% în totalul populației din mediul rural) și,
mai simptomatic, proporția persoanelor de vârstă activă care au fost toată viața în
categoria NEET este de 83%, în timp ce în totalul la nivelul mediului rural este de
57% (Emil Teșliuc, 2016).
Precum reiese din hărțile analitice publice de Banca Mondială, aceste comunități aflate în sărăcie extremă sunt de două feluri: 1) numărul cel mai mare este cel
al colectivităților rome marginalizate; 2) colectivități rurale ne-rome, care suferă de
marginalizare datorită unui mix de factori agravanți – slabă urbanizare a zonei și
slabă conectivitate a zonei, situație care afectează numeroase regiuni rurale din NE
țării (Moldova) mai ales.

Figură 1. Zone rurale marginalizate
(Banca Mondială 2017, accesat la 29.12.2018 la https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html?layers=b64df24019824b9aa7a9124fad0875f5&fbclid=IwAR2_Hbj9rBy0XwSXPbEG_
o10MiWMkQCHyAemkM-kN45Erw1Dsr9a2R3PXtU0)
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Formarea resursei umane în agricultură
Așa cum am arătat, România are cea mai mare pondere a populației active ocupată
în agricultură, ceea este corelativ numărului cel mai mare de exploatații agricole dar
și fărâmițării acestora, suprafața lor medie fiind cea mai mică dintre toate țările EU.
O mare parte a acestor exploatații sunt simple gospodării țărănești de subzistență,
în care producția este în cea mai mare parte destinată auto-consumului sau unor
schimburi informale. Astfel de exploatații au o productivitate mică, consumă multă
muncă fizică dar necesită puține competențe de specialitate. Astfel, în ciuda numărului mare de persoane active în agricultură, cererea pentru specializarea agricolă
în formare inițială – la fel și în cea continuă – este redusă.
Pe de altă parte, calitatea pregătirii în școlile secundare cu profil agricol suferă
din cauza unor probleme specifice învățământului profesional: acestea au o cerere
redusă fiind destinate în general absolvenților de clasa a 8-a cu abilități educaționale reduse și sunt alese de către viitorii lor elevi de cele mai multe ori doar datorită
proximității geografice. Datorită competențelor și aspirațiilor reduse ale elevilor
care le urmează, aceste programe de studiu au un nivel scăzut al performanțelor
școlare precum și rate foarte mari de abandon școlar.
Nivelurile de instruire și profilurile de pregătire luate în considerare sunt prezentate în Tabelul 5:
Niveluri de instruire

Profiluri de pregătire

Şcoli de maiștri

Agricultura

Şcoli de ucenici – secundar ciclul 2

Activități în agricultura
Agricol şi alimentar

Şcoli postliceale

Agricultura
Silvicultura

Şcoli profesionale speciale – secundar ciclul 2
Şcoli profesionale – secundar ciclul 2

Agricultura
Agricultura

Silvicultura
Tabel 5. Niveluri de instruire și profiluri cu specific agricol și corelate

În 2017 învățau în clase cu profil corelat agriculturii 10.301 elevi. Dintre aceștia, peste 7.100 învățau în clase de școală profesională cu profil agricol. Aceste cifre
reprezintă o scădere dramatică față de maximumul de 29.930 din 2005, când peste 25.000 de elevi învățau în clase de profesională cu profil agricol. Numerele din
2017 exprimă rezultatul unui trend crescător început în 2012 dar care pare a se fi
plafonat.
Declinul abrupt al numărului de elevi înscriși la programe cu profil agricol din
perioada 2005-2011 este nu atât rezultatul agregării deciziilor de carieră ale tinerilor și părinților, ci efect al unor decizii administrative care au privit școlile profe-
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sionale, școlile de arte și meserii și liceele cu profil tehnologic, inclusiv decizia din
2009 a Ministerului Educației de desființare a Școlilor de Arte și Meserii. Toate
aceste intervenții brutale în oferta educațională aferentă ciclului secundar superior
(după clasa a 8-a) arată poziția fragilă a acestor programe de pregătire în câmpul
educațional dar și faptul că în mare măsură funcționarea acestora a fost văzută în
ultimele două decenii mai degrabă o problemă decât o soluție. Creșterea numărul
de înmatriculări în aceste profiluri odată cu reintroducerea lor după 2012 semnifică
existența unei nevoi, dar nu neapărat rezultate din cererea pieței muncii sau din
planuri de carieră, ci mai degrabă din constrângerile carierei școlare, la fel cum era
și înainte de modificările tumultoase din perioada 2000-2009.

Tabel 6. Numărul tinerilor care au învățat la profiluri cu specific agricol în învățământul
românesc, ciclul secundar (sursa INSSE, Tempo-Online)

Un indicator al cererii reale reduse pentru aceste specializări este și gradul de
ocupare al locurilor din învățământul profesional agricol: pentru anul universitar
2017-2018 acestea fusese de 67% (Toderiță & Toma, 2017), p. 4). Calitatea slabă a
programelor educaționale oferite – dotarea necorespunzătoare, posibilitățile reduse de practică în producție (în anul școlar 2015-2016, din 62 de școli profesionale
cu profil agricol doar 24 au avut semnate acorduri de practică cu parteneri din economia agrară reală (Toderiță & Toma, 2017), p. 5), lipsa de motivație a elevilor și a
cadrelor didactice – în esență, slabele perspective de a însuși competențele specifice
practicării meseriilor agricole așa cum se configurează în viitor – fac aceste specializări puțin atrăgătoare.
Sinteza constatărilor
• Peste 8-10 ani ne așteptăm la o criză de forță de muncă în mediul rural din
cauza faptului că începând din 2007 cohortele sunt cu aproximativ 50.000 de persoane mai mici decât cele anterioare. Acestei conjuncturi i se va adăuga și faptul că
dintr-o generație de tineri din mediul rural se pierd prin migrație la oraș în jur de
15% în jurul vârstei de 18-19 ani.

VIII. INSTRUMENTE / 1125

• Cel mai important fenomen migratoriu intern este cel de la oraș la sat prin
suburbanizare, acesta neavând influență asupra resurselor umane din agricultură.
• Cele mai importante aspecte referitoare la utilizarea resursei umane din mediul rural sunt ocuparea în agricultura de subzistență și concentrarea sărăciei în
mediul rural.
• Peste 3.740.000 de persoane erau ocupate ca lucrător familial neremunerat
sau lucrător pe cont propriu în mediul rural în 2017. Scăderea constantă a acestui
număr în ultimii 15 ani reflectă în primul rând scăderea demografică și doar în
al doilea rând o modificare de substanță în structura economică a colectivităților
rurale.
• Evoluția ratelor de ocupare și a ratelor șomajului din mediul rural reflectă un
declin constant al oportunităților de muncă din rural relativ la cele din urban și o
agravare a decalajelor socio-economice dintre mediul rural și cel urban.
• Evoluția ocupării în domenii agricole arată ritmul lent în care se produce
modernizarea agriculturii prin trecerea de la preponderența agriculturii de subzistență la cea fermieră. Astfel, ponderea persoanelor ocupate agricultură a scăzut
între 2008-2017 de la 27,5% la 20,8% fiind singura categorie de activitate care a
fost în scădere în perioada de referință. În același timp, ponderea salariaților din
agricultură în totalul salariaților a crescut de la 2,1% la 2,46%.
• Totodată, 26.8% dintre tinerii de 20-34 de ani din mediul rural nu sunt nici
ocupați nici implicați în vreo formă de instruire.
• Peste 500.000 de persoane din mediul rural locuiesc în comunități care intră
în categoria celor mai sărace. În aceste colectivități proporția celor care au fost toată viața activă în categoria NEET este de 83%.
• Aceste resurse umane subutilizate prin educație precară și neocupare se întâlnesc mai ales în colectivitățile rome și în comunități rurale din Moldova.
• Actualele forme de pregătire profesională în domeniul agricol sunt neatractive pentru tineri și nu au potențial de a contribui la sporirea productivității și
ocupării în sectorul agricol.
Recomandări pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului rural
Este limpede că deficitul acut de forță de muncă din sectorul industrial și cel al
serviciilor este determinat nu doar de emigrația masivă a celor de vârstă activă, dar
este întreținut și de numărul mare de persoane de vârstă activă care sunt ocupați
în agricultura de subzistență sau fac parte din categoria celor care nu sunt nici ocupați nici în educație sau formare. Din cauza calității reduse a acestei resurse umane,
investițiile industriale sunt în mare măsură din categoria celor cu o scăzută valoare
adăugată, ceea ce duce la persistența unui nivel scăzut al salariilor și, pe de altă parte, la absența motivației pentru angajare din partea celor ocupați în agricultura de
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subzistență sau în categoria NEET și la perpetuarea unor mari decalaje de nivel de
trai între mediul urban și cel rural. Estimez că la nivel național aproximativ 3,5-4
milioane de persoane sunt în această categorie.
Pentru a ieși din acest cerc cauzal cu efecte indezirabile (salarii mici în industrie, investiții cu nivel tehnologic scăzut, agricultură neproductivă, sărăcie rurală)
ar trebui demarate și implementate mai multe politici naționale, regionale și locale
în domeniul infrastructurii, fiscal al educației și al agriculturii:
1. Investiții masive în educația rurală care să fie concentrate pe următoarele
direcții:
a. Finanțare progresivă a învățământului rural (finanțare mai generoasă a învățământului din localitățile rurale marginalizate, inclusiv prin salarii
semnificativ mai mari pentru cadrele didactice din localitățile rurale aflate la
distanță semnificativă de localitățile urbane);
b. Combaterea fermă a abandonului printr-un mix de măsuri care trebuie să includă: i) modificarea mecanismului de finanțare actual care descurajează înregistrarea cazurilor reale de abandon; ii) stimulente financiare
pentru participare; iii) sancțiuni pentru abandon și eșec;
c. Modernizarea semnificativă a unităților de învățământ profesional
din mediul rural cu accent pe actualizarea conținuturilor și dezvoltarea practicii profesionale. De asemenea, investițiile în formare profesională trebuie
să se orienteze strict către nevoile economiilor locale.
2. Stimularea mobilității și conectivității. În mod imperativ zonele rurale marginalizate din cauza izolării – mai ales cele din Moldova – ar trebui să beneficieze de
investiții în infrastructură feroviară sau rutieră și în facilități de transport public
care să facă mai facil accesul la zonele urbane.
3. Stimularea angajării în industrie și în servicii în mediul urban și a mobilității rezidențiale din rural în urban, care se poate realiza prin mai multe intervenții
măsuri. O soluție ar fi reducerea impozitelor și contribuțiilor pentru cei angajați pe
salariile cele mai mici. O altă soluție ar fi aceea a unui program de chirii subvenționate pentru tinerii care își schimbă rezidența în vederea angajării.
4. Consolidarea exploatațiilor agricole prin diverse măsuri fiscale, stimulente
financiare și fiscale, ar crește productivitatea din agricultură și, în același timp, ar
elibera forță de muncă ocupată actualmente în mici ferme de subzistență.
Glosar de termeni statistici
Lucrător pe cont propriu – „este persoana care-şi exercită activitatea în unitatea
proprie sau într-o afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind ajutat sau
nu de membrii familiei neremunerați. Sunt încadrați la acest statut întreprinzătorii independenți (vânzătorii ambulanți, meditatorii, femeile care îngrijesc copii,
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cărăușii, taximetriștii particulari etc.), liber profesioniștii (muzicanții ambulanți,
artiștii plastici, avocații), zilierii ocazionali, titularii de contracte de gestiune sau
de concesiune care nu folosesc salariați, agricultorii individuali sau care lucrează în
asociații agricole.” (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/
insse-table accesat la 2 ianuarie 2019)
Lucrător familial neremunerat – „este persoana care-şi exercita activitatea
într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă,
pentru care nu primește remunerație sub forma de salariu sau plata în natura. Gospodăria țărănească (agricolă) este considerată o astfel de unitate. Dacă mai multe
persoane dintr-o gospodărie lucrează în gospodăria agricola proprie, una dintre
acestea – în general, capul gospodăriei – este considerat lucrător pe cont propriu,
iar ceilalți, lucrători familiali neremunerați. Membru al unei societăți agricole sau al
unei cooperative neagricole este considerată persoana care a lucrat fie ca proprietar
de teren agricol într-o societate agricolă constituită conform Legii 36/1991, fie ca
membru al unei cooperative meșteșugărești, de consum sau de credit.” (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table accesat la 2 ianuarie
2019)
Populația ocupată cuprinde, „conform metodologiei Anchetei statistice asupra forței de munca în gospodarii, toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfășurat o activitate economica producătoare de bunuri sau servicii de cel puțin o oră
(cel puțin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremunerați din agricultura anterior anului 2011) în perioada de referință (o săptămână), în scopul obținerii unor venituri sub formă de salarii, plata în natură sau alte
beneficii. Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali
neremunerați care lucrează în agricultură sunt considerați persoane ocupate doar
dacă sunt proprietarii producției agricole (nu neapărat şi ai pământului) obținute
şi îndeplinesc una dintre următoarele condiții: a) producția agricolă este destinată,
fie şi măcar în parte, vânzării sau schimbului în natura (troc); b) producția agricolă
este destinată exclusiv consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte substanțială a consumului total al gospodăriei.” (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table accesat la 2 ianuarie 2019).
Unitatea de muncă anuală (Annual Work Unit) corespunde muncii efectuate de o persoană care este ocupată într-o exploatație agricolă cu normă întreagă.
Durata totală înseamnă orele minime cerute de dispozițiile naționale relevante
care reglementează contractele de muncă. În cazul în care dispozițiile naționale nu
indică numărul de ore, atunci 1.800 de ore sunt considerate orele de lucru anuale
minime: echivalentul a 225 de zile lucrătoare de câte opt ore fiecare. (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Annual_work_
unit_(AWU) accesat la 2 ianuarie 2019).
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Politici publice pentru viitoarea generație de fermieri
a României
Alexandra Toderiță, Bianca Toma

În ultimii ani, în agricultura României, polarizată între exploataţii de subzistenţă
şi ferme mari, comerciale, se remarcă o tendinţa de consolidare a unui segment de
mijloc – suprafaţa medie în cazul fermelor orientate spre piaţă a ajuns la 200 de
hectare, deşi segmentul fermelor care produc pentru autoconsum (de subzistenţă)
rămâne semnificativ. În aceeaşi perioadă, numărul de exploataţii neînregistrate fiscal a scăzut cu peste 200.000 (de la 3,8 la 3,6 milioane).1
Antreprenoriatul agricol, trend crescător
Antreprenoriatul din agricultura României înregistrează, de asemenea, un trend
crescător, iar tehnologia de înalt nivel devine parte a practicilor agricole (drone
care măsoară umiditatea solului, sisteme de irigare controlate prin telefoanele de
ultimă generaţie). În acest context, foarte puţini tineri, adică exact generaţia care ar
putea fructifica aceste oportunităţi şi ar putea duce la nivelul următor agricultura
României, sunt implicaţi sau atraşi în acest sector.
Doar unul din 25 de şefi de exploataţii agricole din România (sub 5%) are mai puţin
de 35 de ani. La polul opus, 41% din fermieri români au peste 65 ani.
Îmbătrânirea agricultorilor este un fenomen înregistrat la nivelul întregii Uniuni Europene, însă în România numărul fermierilor vârstnici este cu peste 10% mai
mare decât media europeană.
Nevoia schimbului de generaţii va fi foarte mare în 2025
Mai mult, analizele Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
(CEDEFOP) din 2015 arată că aşa numita „cerere de înlocuire” sau nevoia schimbului de generaţii va fi foarte mare în 2025, în domeniul agriculturii în România,
1
Eurostat, Farm structure survey 2013 – main results, disponibil la adresa goo.gl/K5oczz, accesat 10 Decembrie 2017.
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generând 47% din posibilităţile de angajare - de aproape opt ori mai mare decât
prognoza pentru ocupaţii similare în Uniunea Europeană (6%).2
În plus, există şi factori agravanţi care vin din zona formării profesionale: în
2010, doar 2,5% dintre şefii exploataţiilor agricole din România erau absolvenţi ai
unei forme de învăţământ agricol, mult sub media europeană (30%).
Este aşadar nevoie de o nouă generaţie de fermieri mici şi mijlocii pregătiţi,
care să preia fermele părinţilor şi să introducă spaţiul rural şi agricultura românească cu adevărat în secolul 21. Fondurile europene pentru tinerii fermieri, singurul sprijin pentru acestă categorie în România3, nu sunt de ajuns pentru a asigura
schimbul de generaţii şi nici pentru a contribui la dezvoltarea rurală. Tinerii din
rural din alte ţări europene se îndreaptă către agricultură de la vârste fragede, mare
parte prin forme ale învăţământului profesional şi tehnic agricol şi/sau practică de
calitate în afaceri şi ferme reale.
De ce acest raport? Pe agenda decidenţilor se află, în cursul lui 2017, mai multe
pachete de politici publice care vizează, într-o mai mică sau mai mare măsură, cuplarea învăţământului profesional la nevoile reale ale pieţei – primul pas pentru a
face mai atractive anumite profesii, inclusiv pentru tinerii care ar alege agricultura.
Printre aceste propuneri se numără: introducerea învăţământului dual ca
formă de organizare a ÎPT, stimularea uceniciei, reluarea dublei subordonări a
şcolilor agricole atât sub Ministerul Educaţiei, cât şi sub Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale. Aceste propuneri au în centrul lor susţinerea expunerii elevului la mediul economic real, în special din perspectiva inserţiei
profesionale.
Acest raport analizează în mod special modul în care actualele propuneri de
politici publice vin cu măsuri care să contribuie la dezvoltarea unei generaţii viitoare de fermieri.
Programul „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor
mici şi mijlocii”
Analiza CRPE identifică şi elemente care lipsesc din acest „meniu” de politici publice în baza experienţei de doi ani în documentarea implementării activităţilor
programului „Liceele agricole – hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici şi
mijlocii”.
Programul „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici
şi mijlocii” a debutat în 2015, este susţinut de Romanian-American Foundation şi
are ca obiectiv sprijinirea liceelor agricole să ofere programe educaţionale relevante
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, disponibil la adresa goo.gl/uqgYCr,. accesat 7 Decembrie 2017
3
Ne referim atât instrumentele dedicate de pe pilonul I plăţi directe, precum şi măsura de instalare a tinerilor fermieri din PNDR 2014-2020.
2
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pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri şi
întreprinzători mici şi mijlocii din agricultură, prin oferirea de oportunităţi de învăţare din practică şi în strânsă cooperare cu comunitatea locală.
În primii doi ani, programul a fost implementat programul în opt licee agricole
din România, din toate regiunile istorice (Miroslava, Huşi, Brăneşti, Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prejmer) şi a urmărit: sprijinirea şcolilor pentru a avea programe educaţionale relevante pentru nevoile viitorilor fermieri şi întreprinzători
mici şi mijlocii din agricultură; sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunităţii a propriei ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute pentru a atrage un
număr mai mare de candidaţi mai bine motivaţi; îmbunătăţirea capacităţii liceelor
de a elabora şi implementa proiecte care să răspundă nevoilor şi oportunităţilor
reale, de a atrage noi finanţări şi de a-şi corela strategia educaţională cu contextul
local; sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscute în comunitate şi, treptat, pentru
a se poziţiona ca entităţi importante pentru dezvoltarea comunităţii, cu resurse
relevante;
Învăţământul profesional şi tehnic – atractiv pentru agricultură?
În România, învăţământul profesional şi tehnic funcţiona, înainte de 1990, în
strânsă legătură cu agenţii economici. Liceele tehnologice şi profesionale funcţionau într-un sistem de dublă subordonare, faţă de Ministerul Educaţiei, dar şi faţă
de ministere de profil. Între şcoli şi unităţile economice existau contracte de şcolarizare care asigurau elevilor, pentru o perioadă limitată, locuri de muncă. După
1990, schimbările structurale generate de tranziţie au determinat reformarea profundă a economiei şi industriilor astfel că aceste legături şcoală – profesie s-au
pierdut.
Adâncirea inadecvării învăţământul profesional la cerinţele pieţei muncii, învechirea echipamentelor şi a bazelor de practică, rata crescută de părăsire timpurie
a şcolii, dar şi experimente nereuşite de politici publice (înfiinţarea şi apoi desfiinţarea Şcolilor de Arte şi Meserii) au contribuit la declinul constant al ÎPT în ultimii
20 de ani.
Recent însă, acest fenomen începe să îşi schimbe sensul, afaceri care cere forţă
de muncă calificată, a nevoii de creştere economică şi dezvoltare, de în contextul
presiunii mediului de recuperare a decalajelor urban – rural. La relansarea învăţământului profesional şi tehnic au contribuit şi o serie de noi politici europene, dar
şi presiunea UE pe statele membre de a-şi asuma ţinte ambiţioase pentru a adresa
obiective sociale precum reducerea abandonul şcolar, stimularea antreprenoriatului, dezvoltarea rurală.
Cifrele fac dovada acestei inversări de trend: dacă în anul şcolar 2015-2016,
numărul total al elevilor înscrişi la liceu (teoretic, profesional) a scăzut cu 7,4%

1132 / Caiet documentar 4 Agricultura

faţă de perioada precedentă, procentul elevilor înscrişi într-o formă de învăţământ
profesional a crescut cu 35,2%, până la aproximativ 84.400 elevi4.
Cu toate acestea, specializările agricole rămân la coada preferinţelor elevilor
care aleg ÎPT. După numărul locurilor ocupate profilele agricole deţin o pondere care variază între 4% - 7% faţă de transporturi (22,9%), construcţii de maşini
(13,7%), alimentaţie publică (12%), industrie uşoară (8,8%)5.
În anul şcolar 2017-2018, din totalul locurilor aprobate pentru învăţământul
profesional, 1946 au fost destinate profilului agricol. Până în septembrie, s-au înscris la o specializare agricolă în şcolile profesionale 1309 elevi. Astfel, pentru noul
an şcolar au fost ocupate doar 67% din locurile disponibile la specializările agricole
din învăţământul profesional.
Practica de specialitate – principalul ingredient în şcolile
cu profile agricole
La nivelul Uniunii Europene şi nu numai, există două abordări în ceea ce priveşte modalitatea de organizare a învăţării: în şcoală (school-based learning) şi locul de muncă
(work-based learning). În liceele agricole, orele de practică pot fi derulate în cadrul
fermelor didactice (dacă există pe lângă şcoală), ori în ferme sau unităţi economice
reale, urma semnării unei convenţii de practică între elev, liceu şi agent economic.
Natura ÎPT agricol face ca învăţarea la locul de muncă (în continuare numită
practica) să reprezinte un element foarte important (dacă nu chiar vital) în pregătirea viitorului fermier – atât din perspectiva deprinderilor tehnice, specifice activităţilor agricole, cât şi din cea antreprenorială.
Cadrul legislativ6 stipulează faptul că „învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul
de şcolarizare contracte- cadru” – parteneriate încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici pe o durată de minimum 4 ani şcolari. Conform
legislaţiei, aceste contracte-cadru stau la baza contractelor de pregătire practică a
elevilor, iar partenerul de practică trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, printre care: o dotare corespunzătoare la nivel logistic, tehnic şi tehnologic potrivite
pentru îndeplinirea stagiului de practică în condiţii optime, dar să aibă şi personal
calificat în coordonarea şi evaluarea elevilor (tutore de practică).7
Comunicat de presă Instititul Naţional de Statistică, Nr 155/23 iunie 2017, Populaţia Şcolară
a fost de 3597,3 mii persoane în anul şcolar/universitar 2016-2017, disponibil la adresa goo.gl/TSNKp1, accesat la 30 Noiembrie 2017
5
Institutul Naţional de Statistică, Sistemul Educaţional în România – date sintetice, anul şcolar/
universitar 2015-2016, disponibil la adresa goo.gl/hSzD53, accesat 02 Decembrie 2017
6
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin
ordinal nr. 5033/28.08.2016, art. 15, disponibilă la adresa goo.gl/BSm8B1, accesat 01 Decembrie
2017
4
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Pe perioada desfăşurării stagiului de practică, elevul ar trebui să beneficieze,
conform legislaţiei, de îndrumare permanentă atât din partea cadrului didactic
responsabil, cât şi din partea tutorelui de practică, iar la final îi sunt evaluat atât
cunoştinţele tehnice dobândite şi rezultatele obţinute, dar şi abilităţile „soft” esenţiale în orice profesie, precum comunicarea, lucrul în echipă, disciplina7
Realitatea, însă, arată altfel: în anul şcolar 2015-2016, din 62 de unităţi de
învăţământ care au avut calificări în domeniul agriculturii, doar 24 au parteneriate
de practică cu agenţi economici8
În anul următor, 2016-2017, jumătate din liceele care oferă specializări agricole aveau mai puţin de doi agenţi economici la care copiii fac practică.
Concluzia care se impune este că prea puţine ferme şi agenţi economici din
domeniul agro- industrial sunt interesate şi capabile să primească copii la practică,
acele acorduri – cadru pe durata de 4 ani- fiind de multe ori, formale.
Cauzele acestei realităţi sunt variate – de la cele sistemice - structura extrem de
fărâmiţată a exploataţiilor agricole – ferme şi firme mici, care nu se asociază pentru
a avea împreună resursele necesare pe care trebuie să le aloce unor stagii de practică
(resurse materiale, tutori de practică pregătiţi), la cele financiare - costurile pe care
astfel de stagii le implică de multe ori pentru elevi (transport, cazare) dar mai ales
la cele ce ţin de capitalul social al comunităţii şi la conectarea şcolii la mediul economic local, la necesităţile pieţei muncii.
Ucenicia
În 2017, una dintre formele clasice de învăţare la locul de muncă– ucenicia – a primit un stimulent puternic din punct de vedere legislativ: Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 a stipulat ca pentru fiecare ucenic, angajatorul
să poată să primească sume mult mai mari decât cele acordate înainte: se decontează valoarea salariului minim net pe economie (1.125 lei/lună). Înainte, pentru
fiecare contract de ucenicie angajatorul primea o sumă ce reprezenta 60% din indicatorul social de referinţă (500 de lei), adică suma de 300 de lei
Conform Codului Muncii, ucenicia la locul de muncă este acel stagiu de
formare care se efectuează în baza unui contract de ucenicie – un tip particular de contract individual de muncă, în baza căruia:
– angajatorul se obligă ca, în afara plăţii salariului, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie din domeniul său de activitate, pe o durată ce
poate varia de la unu la trei ani;
Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, art. 10, disponibil la goo.gl/4HmryV,
accesat 02 Decembrie 2017
8
Date furnizate de CNDIPT în scopul acestei cercetări
7
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– ucenicul (persoană de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional şi să
muncească în subordinea angajatorului respectiv.
Acestă propunere a încercat să stimuleze interesul scăzut al mediului economic
în formarea viitorilor angajaţi din România: potrivit notei de fundamentare a proiectului, în anul 2016 doar 167 de contracte de ucenicie au fost încheiate în toată
ţara.
Aceste noi facilităţi au fost promovate în rândul fermierilor pentru a folosi
aceste oportunităţi: în septembrie 2017, la Iaşi, a fost organizat Târgul de Ucenicie
în Agricultură, cu scopul facilitării încheierii de contracte de ucenicie între angajatorii din domeniul agricol din judeţ şi tinerilor de la liceele cu profil agricol, aflaţi în
căutare de formare profesională.
Dualul – un prim pas mai consistent în expunerea elevilor
la afaceri reale
Tot în cursul lui 2017, a fost reglementat dualul9- formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care este organizat la iniţiativa operatorilor economici
interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; implică un
contract de parteneriat şi contracte individuale de pregătire practică în răspunderea companiilor. Dualul este susţinut de către agentul economic care asigură bursă
şi alte cheltuieli pentru formarea elevilor. La rândul său, antreprenorul poate fi implicat în decizii ale şcolii partenere.
Elevii pot opta pentru învăţământul dual după terminarea clasei a VIII-a. Acest
lucru înseamnă că ei îşi vor continua pregătirea într-un sistem centrat pe practică:
una-două zile de formare teoretică în şcoală şi trei-patru zile de formare practică la
un operator economic.
România a preluat modelul învăţământului din sistemul de educaţie german,
unde acesta se bucură de multă popularitate. Astfel, în judeţele Braşov, Sibiu şi
Alba există deja modele de succes pentru învăţământul de acest tip, unde responsabilitatea pregătirii elevilor a fost împărţită de autorităţile din educaţie şi investitori.
Primul an de dual – cerere şi ofertă pentru agricultură
În anul şcolar 2017-2018, pentru învăţământul dual au fost aprobate 3.548 locuri
în toată ţara. Dintre acestea, au fost ocupate 2.412, adică 68%. Pentru profilul
agricol, au fost aprobate în planul de şcolarizare 56 locuri, dintre care au fost
ocupate 40. Trei licee vor avea în acest an şcolar clase de dual pe agricultură, la
specializările „horticultură” şi „agricultor culturi de câmp”. În plus, patru licee
9
Potrivit HG nr. 26/2017, disponibil la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185778, accesat 17 Noiembrie 2017
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vor avea clase de dual la specializarea „mecanic agricol”, specializare încadrată la
profilul mecanic.
În domeniul agriculturii, învăţământul dual este chiar mai dificil de implementat decât în specializările tehnice, industriale.
Cadrul legislativ spune că, în cazul învăţământului dual, clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30. Clasele din învăţământul dual pot fi făcute din maximum trei grupe la calificări diferite. Cu alte cuvinte,
pentru a avea maxim trei specializări şi minim 20 de elevi într-o clasă, este nevoie
de minimum şapte elevi pe specializare. Fără agenţi economici în teritoriu capabili
să ţină în practică un număr aşa de mare de elevi, cu o cerere atât de fragmentată pe
specializări, o clasă de minimum 20 de elevi este dificil de realizat.
Conform discuţiilor avute cu fermieri din diferite sectoare agricole în pregătirea acestui raport, majoritatea au o capacitate relativ mică de a primi elevi în practică mai mult de 1-3 elevi. Acest lucru face ca formarea unor clase în sistem dual să
fie dificilă.
Eforturi se fac din partea unor licee pentru combinarea şi gruparea mai multor
specializări, iar primele teste vor avea loc în anul şcolar 2017-2018. În acest sens,
pentru a accelera adoptarea modelul dual în agricultură, identificăm ca necesitate
încurajarea şi sprijinirea asocierii în cadrul aceleiaşi regiuni a micilor fermieri şi a
cooperativelor, pe filiere de produs, astfel încât să poată să primească un număr cât
mai mare de elevi în practica intensivă caracteristică sistemului dual.
Concluzii pe dual
În concluzie, dualul mai are nevoie de câţiva ani de implementare, promovare şi
ajustare legislativă la contexte specifice, inclusiv locale, pentru a produce rezultate
şi a revitaliza atractivitatea şcolilor de meserii. El este conceput aproape exclusiv
pentru a începe să asigure forţa de munca calificata anumitor industrii şi a răspunde unor nevoi de ordin social ale economiei.
Succesul dual-ului în agricultură va depinde însă şi de alţi factori care trebuie
asiguraţi: creşterea capacitaţii şcolilor de a atrage agenţi economici care să se implice în practica elevilor, promovarea dual-ului în rândul fermierilor, sprijinirea asocierii lor în scopul atingerii capacităţilor necesare pentru a susţine contractele de
învăţământ dual cu şcoala, din perspectiva numărului de elevi primiţi în practică.
Dualul singur nu va produce fermieri, dar poate contribui – facilitând accesul
elevului la ferme moderne, reale, conectate la piaţă - la cunoştinţe şi experienţe
care să-i ajute pe tinerii din noile generaţii în opţiunile de viitor.
Dubla subordonare a liceelor agricole – ce rezolvă şi ce nu
Dubla subordonare – Ministerul Agriculturii şi Ministerul Educaţiei – este o nouă
propunere legislativă aflată în dezbatere în Parlamentul României la finele lui 2017.
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Aceasta ar da posibilitatea finanţării, din bugetul agriculturii, a fermelor didactice,
dotarea cu tehnică agricolă modernă, plata de materiale de pildă pentru tehnicienii
veterinari, plata personalului auxiliar pentru ferma didactică, etc.
Dubla subordonare a acestor şcoli, cerută de Ministerul Agriculturii, este, în
esenţă, o intenţie foarte bună, necesară, doar că propunerea este făcută în pripă şi
riscă să ajungă nefuncţională (unul din motive a fost deja enunţat, pe parcursul de
avizare, de către Consiliul Legislativ, precum şi de Consiliul Social şi Economic şi
de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor. „Reorganizarea liceelor cu profil
agricol în subordinea MADR ar conduce la imposibilitatea finanţării acestora din
bugetele locale, întrucât nu s-ar mai afla în subordinea autorităţilor administraţiei
publice locale”
Propunerea, aşa cum e făcută, riscă să genereze blocaj administrativ exact la
problemele legate de transferurile de patrimoniu şi să amâne, pe termen şi mai
lung, rezolvarea unei nevoi stringente: sprijinirea, dezvoltarea şi dotarea fermelor
didactice. Cu toate acestea, rolul MADR poate deveni unul extrem de important
prin implicarea acestuia în susţinerea practicii de specialitate în ferme reale.
Concluzii
Nevoia de facilitare a transferului inter-generaţional în agricultură este deja pe
masa Comisiei Europene şi va reprezenta o direcţie importantă a noii Politici Agricole Comune (post 2020) şi trebuie luată în considerare în configurarea măsurilor
PNDR 2020-2027.
„PAC ar trebui să ofere statelor membre flexibilitate pentru a dezvolta sisteme personalizate care să reflecte nevoile specifice ale tinerilor agricultori. Astfel
de scheme ar putea include sprijinirea dezvoltării competenţelor, a cunoştinţelor,
a inovării, a dezvoltării afacerilor şi a sprijinului pentru investiţii. Pentru a spori
oportunităţile de învăţare în străinătate pentru tinerii care locuiesc în zonele rurale, ar trebui consolidate posibilităţile de schimb Erasmus pentru tinerii agricultori.”10
Tentaţia actuală a factorilor de decizie din educaţie, de considera învăţământului dual ca unică soluţie pentru eficientizarea ÎPT, cel puţin în domeniul agriculturii, nu este o opţiune viabilă.
În acest moment, niciuna din aceste politici nu adresează nevoia de profesionalizare pentru antreprenoriat în agricultură, întrucât marea majoritate vizează
zona de angajabilitate. Se resimte acut nevoia creşterii atenţiei acordate competenţelor de tip trans-curricular, cu precădere a celor antreprenoriale în curriculumul
şcolar din ÎPT în general, dar în acel agricol în mod special.
10
Comunicare neoficială pe marginea viitorului CAP, The Future of Food and Farming, disponibil
la adresa goo.gl/sUSxjb, accesat 26 Noiembrie 2017
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Dubla subordonare a şcolilor agricole – Educaţie şi Agricultură – are nevoie de
orientare spre zona de practică şi conectarea la agricultura modernă şi la afacerile
din comunitate. De asemenea, o astfel de schimbare poate contribui la îmbunătăţirea bazei materiale a liceelor, dar poate facilita şi accesarea PNDR care are o măsură
dedicată îmbunătăţirii infrastructurii educaţionale
Recomandări
Promovarea oportunităţilor din toate recentele schimbări legislative: necesitatea, avantajele susţinerii de către fermieri şi firme agro-industriale a practicii
în fermă/firmă reală a elevilor din licee agricole (atât prin convenţii de practică,
parteneriate tip învăţământ dual, cât şi prin stagii de ucenicie) trebuie comunicate
mai mult de către instituţiile cu atribuţii în domeniul agriculturii şi mai ales la nivel
local – prin direcţiile judeţene agricole, acţiunile Reţelei Naţionale de Dezvoltare
Rurală, grupuri de acţiune locală (GAL-uri), centrele comunitare de învăţare permanentă11 (dacă se vor constitui), etc;
Conectarea şcolilor cu afacerile locale – este nevoie de mai multe contexte
care să faciliteze conectarea şcolilor cu specializări agricole cu mediul de afaceri local prin organizarea de întâlniri în format extins la care să participe antreprenori şi
fermieri - şcoli – actori relevanţi din comunitate. World Vision România a organizat
astfel de întâlniri în opt licee de profil – antreprenori locali au fost puşi în contact
cu şcolile şi elevii şi au explorat opţiuni de practică, parteneriat şi colaborare;
Spirjin pentru pilotarea unor stagii de practică în ferme reale în diverse sectoare agricole (prin programe ale direcţiilor agricole, iniţiative locale, pentru a coagula un model în acest domeniu şi a-l transpune într-un cadru de politici
publice (ucenicie simplă / dual)
Sprijin pentru formarea maiştrilor şi tutorilor de practică. Este necesară reconsiderarea mecanismelor de formare profesională continuă a profesorilor
şi maiştrilor, acordând o pondere importantă formării la nivel de întreprindere, în
condiţii reale de muncă. De asemenea, se resimte nevoia alocării de resurse pentru
organizarea de programe de formare a
Mai mult sprijin pentru antreprenoriat – este nevoie de mai multă atenţie
acordată competenţelor antreprenoriale în curriculumul şcolar. În acelaşi timp, antreprenoriatul în liceele agricole poate fi sprijinit şi prin intermediul unor măsuri
precum susţinerea unor târguri de produse realizate de către elevi, incubarea unor
ferme/firme de exerciţiu ale unor elevi cu potenţial.
Simplificarea birocratică şi administrativă privind implicarea agenţilor economici în dual: într-o ţară în care implicarea agenţilor economici în formaComunicat Cancelaria Primului Ministru din data de 23 August 2017, Centre comunitare de
învăţare permanentă pentru îmbunătăţirea calificării forţei de muncă, disponibil la adresa goo.gl/6d81NM, accesat Septembrie 2017
11
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rea practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic este abia la început, cu
cât birocraţia şi sistemul de gestionare al parteneriatelor de practică este mai sofisticat, cu atât necesită un efort pe care agenţii economici nu sunt dispuşi să-l facă.
Acest raport apare în cadrul programului „Liceele agricole – hub-uri locale pentru dezvoltarea
fermelor mici şi mijlocii”, finanţat de Romanian-American Foundation şi implementat de consorţiul format din World Vision Romania (WVR), Junior Achievement Romania (JAR), Fundaţia Civitas
Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj (Civitas), Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din
România (CEED) şi Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE).
Conţinutul acestui raport nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a RAF şi a membrilor
consorţiului. Opiniile exprimate nu implică automat poziţia tuturor experţilor afiliaţi CRPE sau a
altor instituţii şi organizaţii partenere CRPE.

Traseul european de reînnoire a generațiilor
în agricultura românească
Oana-Cristina Popovici, Adrian Cantemir Călin

Lucrarea pornește de la câteva elemente de bază ale realității din agricultura românească pentru a explica situația structurală diferită a modelului românesc de
agricultură față de cel european. În acest context, sprijinul acordat reînnoirii generațiilor se remarcă ca potențial mijloc pentru a trece de la agricultura de subzistență la modelul fermelor eficiente și furnizoare de condiții de trai satisfăcătoare. Ca
urmare a constrângerilor de redactare, lucrarea punctează preocupările europene
legate de aceste aspecte la nivel european, schițează peisajul statistic al tinerilor
agricultori din România și se oprește asupra unor măsuri care pot fi implementate
de România pentru a susține reînnoirea generațiilor în agricultură.
Aspecte de bază ale agriculturii românești
Importanța agriculturii pentru economia românească este mai ridicată decât la nivelul Uniunii Europene (UE). Valoarea adăugată brută a agriculturii românești a
reprezentat 3,9% din PIB în anul 2016, cea mai mare valoare din UE, de peste trei
ori mai ridicată decât media comunitară din același an. România ocupă prima poziție și la ponderea forței de muncă din acest domeniu, sectorul fiind responsabil de
ocuparea a aproape un sfert din forța de muncă (24,2%) în anul 2016, comparativ
cu numai 4,5% la nivelul UE, conform Eurostat. Aportul crescut al agriculturii la
PIB și la ocuparea forței de muncă, în condițiile unui nivel redus de tehnologizare
și al unui standard de viață considerabil scăzut pentru agricultori și zona rurală în
general, vulnerabilizează economia românească, care tinde să fie dependentă de
șocurile din oferta agricolă și de condițiile climatice.
România mai doboară un record la nivelul UE în acest sector: deține cel mai
mare număr de exploatații agricole, de 3,6 milioane, conform ultimelor date disponibile din anul 2013. Peste 92% din numărul total de ferme au o dimensiune
mai redusă de 5 hectare (Albu et al., 2018). În mod complet diferit față de modelul
european, care are la bază fermele de dimensiuni medii, economia românească este
clădită, pe de o parte, pe un sistem de exploatații agricole de dimensiuni mici și
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foarte mici, iar, de cealaltă parte, de ferme de dimensiuni mari. Ferma medie românească are o dimensiune de 3,6 ha, de peste 6 ori mai mică decât dimensiunea
medie a fermelor europene, care ajung la 22,37 ha în anul 2013 (Albu et al., 2018).
Deși tendința în România a fost de creștere în dimensiune în ultimii ani, evoluția
în această direcție a fost mai accentuată la nivelul UE; astfel, în loc să se diminueze, decalajul de suprafață între firmele medii românești față de cele europene s-a
accentuat1. România continuă să fie țara europeană cu cele mai mici dimensiuni
ale exploatațiilor agricole2, la distanță considerabilă de următoare clasată, Slovenia, unde dimensiunea medie a unei ferme este de 6,71 ha. Din păcate, o astfel de
performanță nu semnifică altceva decât disiparea resurelor și a forței de muncă, o
realitate a agriculturii românești.
În aceste condiții, sectorul agricol din România a manifestat o serie de diferențe structurale majore față de modelul de agricultură european încă de la aderarea
la UE, bazat pe ferme de dimeniuni medii, cu o Politică Agricolă Comună (PAC)
centrată pe favorizarea producției de masă și a agriculturii industriale. Aceasta a
însemnat, însă, pierderea unor oportunități. Hubbard et al. (2014) remarcă faptul că numai un milion din cele peste 3 milioane de exploatații agricole românești
au fost eligibile pentru plățile directe, întrucât suprafața minimă de teren pentru
acordarea finanțării a fost stabilită la un hectar, altfel costurile de administrare a
fondurilor ar fi fost prea ridicate. Prin urmare, principalii beneficiari ai sprijinului
financiar public au fost fermele de mari dimensiuni (Hubbard și Hubbard, 2008),
fapt care a încurajat dihotomia agriculturii românești, fără a sesiza o schimbare
semnificativă din acest punct de vedere la mai mult de 10 ani de la aderare. Reforma PAC din ultimii ani oferă României posibilitatea unei flexibilități mai ridicate de
a sprijini fermierii tineri, exploatațiile agricole de dimensiuni mici și medii și zonele
mai puțin favorizate, încurajând dezvoltarea rurală.
Un rol semnificativ spre trecerea către o agricultură mai productivă, mai bine
tehnologizată și mai dinamică este acordată, în actualul format al PAC, tinerilor
fermieri, și trebuie completat prin măsuri și politici naționale care să vizeze tinerii
antreprenori, ca urmare a accesului limitat la resurse și a lipsei de experiență profesională. Tinerii sunt considerați mai dinamici, mai deschiși spre schimbare, spre
adoptarea inovației și a noilor tehnologii și spre a face față provocărilor cu care ne
confruntăm la nivelul actual și care indică spre o utilizare mai eficientă a resurselor, promovarea eficienței energetice, conservarea calității terenurilor, producția
de biomasă, utilizarea surselor regenerabile de energie (Markovic et al., 2012) și
trecerea la economia circulară pentru a limita risipa. O astfel de paradigmă pare
Dimensiunea medie a unei ferme la nivelul UE era de 15,46 ha, comparativ cu 3,27 ha în România în anul 2005.
2
Fără a lua în considerare Malta și Cipru, cu o suprafață de exploatare redusă.
1
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a fi singura satisfăcătoare pentru a asigura cererea în creștere pentru produsele
agricole prognozată pentru următoarele decenii, a schimbărilor de preferințe ale
consumatorilor din UE concomitent cu cerințele pentru calitate ridicată și gamă cât
mai largă de produse (Markovic et al., 2012). Literatura de specialitate din domeniu
tinde spre a susține importanța tinerilor agricultori și impactul pozitiv al activității acestora în economie. Giannakis și Bruggemann (2015) stabilesc că o populație
îmbătrânită manifestă un efect negativ asupra performanței economice a agriculturii, autorii dovedind semnificația statistică a caracteristicilor capitalului uman
pentru realizarea unor performanțe economice ridicate ale fermelor, iar Zagata și
Sutherland (2015) indică starea economică mai bună a fermelor operate de tinerii
agricultori comparativ cu cei în vârstă.
Preocupări la nivel european cu privire la tinerii fermieri
UE pune problema atragerii tinerei generații în agricultură în principal din perspectiva îmbătrânirii populației. În România, problema stă sub semnul a cel puțin trei
dificultăți: îmbătrânirea populației, migrația covârșitoare a tinerilor și dificultatea
de a atrage tineri cu pregătire profesională către domeniul agriculturii.
Preocupările referitoare la sprijinul pentru tineri fermieri la nivelul PAC nu
sunt noi; conform lui Adamowicz și Szepeluk (2016), reforma MacSharry la începutul anilor 1990 viza un sistem de pensionare anticipată pentru agricultori tocmai
în vederea încurajării succesiunii tinerilor la conducerea fermelor. Anterior acestei
perioade, tinerii beneficiau de subvenții în cazul preluării sau înființării de ferme,
subvenții pentru investiții sau credite acordate în condiții preferențiale, însă măsurile au avut o eficiență redusă. Din anul 2000, o dată cu Agenda 2000, măsurile
se concentrează asupra instalării tinerilor fermieri, introduse în cadrul Pilonului II
al PAC.
Începând cu cadrul financiar multianual 2007-2013, o importanță sporită este
acordată reînnoirii generațiilor, ca urmare a nevoii de a asigura siguranța alimentară la nivelul UE și calitatea ridicată a alimentelor (Curtea Europeană de Conturi,
2017), dar și pentru a garanta o competitivitatea ridicată a agriculturii prin adoptarea de tehnologii noi și inovative în acest domeniu, ca urmare a înclinației tinerilor
spre schimbare, și a asigurării sustenabillității mediului înconjurător, printr-o calitate mai eficientă de management al resurselor (Adamowicz și Szepeluk, 2016). În
perioada 2007-2013, la nivelul UE sunt alocați 3,23 miliarde euro pentru sprijinirea tinerilor fermieri. Măsurile centrate pe sprijinul acestei categorii specifice sunt
incluse numai în cadrul pilonului II. Tinerii au fost sprijiniți direct prin măsura M
112 Instalarea tinerilor fermieri și indirect prin măsurile M 111 Formare profesională și acțiuni de informare, M 114 Utilizarea serviciilor de consultanță, M 125
Infrastructura rurală și M 121 Modernizarea exploatațiilor agricole, care prevedea
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un supliment de 10% pentru tinerii fermieri. Concomitent, M 113 Pensionarea anticipată viza retragerea fermierilor în vârstă (Curtea Europeană de Conturi, 2017).
La momentul actual, finanțarea acordată prin PAC pentru stabilirea tinerilor
fermieri și dezvoltarea activităților lor se adresează persoanelor sub 40 de ani și
este acordată pe o perioadă de cinci ani. O dată cu noul cadru financiar de programare pentru perioada 2014-2020, volumul fondurilor acordate acestor măsuri s-a
dublat, urcând la 6,42 miliarde euro. Față de perioada anterioară, un volum de 2,62
miliarde euro se acordă ca finanțare prin Pilonul I, sub formă de plăți directe reprezentând sprijin pentru venit destinate tinerilor fermieri. Fiecare stat membru are
obligația de a implementa această structură, cu posibilitatea de a contura anumite
cerințe în ceea ce privește numărul de hectare deținut, calificările fermierilor, bugetul și metoda de calcul. Practic, până la 2% din alocarea totală pentru fondurile
constituind plățile directe sunt destinate unui bonus maxim de 25% acordat tinerilor fermieri în primii cinci ani de activitate în acest sector, iar aceștia beneficiază de
prioritate în furnizarea de plăți directe din rezerva națională sau regională. România nu a stabilit criterii suplimentare de eligibilitate în ceea ce privește calificarea
sau formarea, pentru un număr maxim de 60 de hectare deținute.
În cadrul pilonului II, suma acordată spre finanțare s-a majorat la 3,8 miliarde
euro și a vizat tinerii în mod direct, prin măsurile M 06 Dezvoltarea exploatațiilor
și a întreprinderilor și M 04 Investiții în active fizice, unde tinerii fermieri beneficiază de un supliment de 20%, dar și indirect prin măsurile M 01 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare, M 02 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a
exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației și M 16 Cooperare (Curtea
Europeană de Conturi, 2017).
Schiță statistică a situației tinerilor fermieri în România
România este una dintre singurele două țări din UE unde numărul fermierilor cu
vârsta sub 44 de ani a crescut. Numărul fermierilor tineri sub 44 de ani s-a majorat
cu 38.280 persoane, de la 638.490 fermieri în 2007 la 676.770 fermieri în 2013.
În Slovenia, a doua țară unde dinamica este pozitivă, evoluția a fost de numai
1.050 persoane în perioada 2007-2013. Restul statelor membre s-au confruntat
cu un declin semnificativ, astfel că la nivelul UE balanța a fost negativă, Europa
pierzând, în total, 687.630 tineri fermieri cu vârsta sub 44 de ani între 2007 și
2013, conform datelor Curții Europene de Conturi (2017). Prin urmare, România
încă deține un avantaj esențial față de restul statelor europene, pe care poate să îl
valorifice.
Cu toate acestea, ponderea tinerilor fermieri se menține la cote reduse comparativ cu alte state ale UE. Tinerii de până în 44 de ani au reprezentat 18,6% din
totalul fermierilor în anul 2013, în creștere de la 16,3% în anul 2007, ceea ce ne
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poziționează pe locul 9 în UE cu cea mai redusă pondere a acestei categorii de fermieri în anul 2013. Polonia, dintre țările învecinate, a reușit performanța de a atrage
în agricultură peste o treime de tineri până în 44 de ani (35,8%), Ungaria 21%, iar
Bulgaria 19,6%. În UE, ponderea medie a fost, însă, de 21,3% în anul 2013 față de
21,8% în 2007. Îngrijorător este faptul că România are a doua cea mai mare pondere de fermieri cu vârste de peste 65 de ani, de 41% în anul 2013, după Portugalia
(50,1%), în timp ce media UE este de 31,1% (conform datelor furnizate de Curtea
Europeană de Conturi, 2017). Acest aspect semnifică nevoia de concentrare asupra
măsurilor care să facă facilă și eficientă reînnoirea generațiilor în transferul fermelor de la persoanele în vârstă la cele tinere.
România face parte din rândul statelor membre cu un o pondere relativ mică
de tineri fermieri, alături de Italia, Belgia, Marea Britanie etc., fiind considerată
printre țările în care problema îmbătrânirii are un impact cu atât mai puternic cu
cât numărul de exploatații agricole de mici dimensiuni – care sunt preponderente –
sunt gestionate de agricultori în vârstă. În funcție de structura pe vârste și terenul
agricol total, Zagata et al. (2017) atrage atenția că problema îmbătrânirii este cea
mai acută în țări precum Portugalia, Italia și România. Conform datelor Comisiei
Europene (2017), în perioada 2007-2013 au fost acordați 299 milioane de euro
pentru sprijinul a 12.700 noi tineri fermieri.
Măsuri pentru sprijinirea reînnoirii generațiilor în agricultură
O evaluare a Curții Europene de Conturi (2017) în patru state europene (Franța,
Italia, Polonia și Spania) care au aplicat astfel de măsuri evidențiază o serie de aspecte administrative care pot îmbunătăți direcționarea sprijinului financiar spre tinerii fermieri. Curtea acuză, în special, lipsa unei logici adecvate în trasarea acestor
măsuri și stabilirea impactului și a rezultatelor așteptate. Plățile efectuate ar trebui
să aibă la bază o evaluare specifică a nevoilor tinerilor fermieri și să fie integrate în
cadrul mai larg al măsurilor similare la nivel național și corelate cu alte măsuri de
același fel. În acest mod, efectul lor poate să fie potențat. Contribuția instrumentelor naționale de finanțare este esențială pentru a susține obiectivul general de
reînnoire al generațiilor.
Pe baza recomandărilor Curții Europene de Conturi în vederea perioadei post2020, România ar trebui să își stabilească o viziune clară în ceea ce privește tinerii
fermieri. Aceasta va favoriza și creșterea în coerență a logicii de intervenție la nivelul măsurilor adoptate prin fonduri europene. Viziunea va trebui:
– Să corespundă, în primul rând, nevoilor cu care se confruntă tinerii fermieri.
O evaluare a nevoilor la nivelul tuturor statelor membre ale UE realizată în anul
2015 (Zondag et al., 2015) indică faptul că tinerii fermieri români au o serie de dificultăți specifice, diferite de cele ale tinerilor europeni. O astfel de analiză a nevoilor
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ar trebui realizată în profunzime într-un timp cât mai scurt, pentru a sta la baza
creionării și fundamentării politicilor din acest domeniu.
– Să stabilească o serie de rezultate așteptate, realiste, cuantificabile, corelate
cu principalele nevoi, posibil a fi atinse într-un orizont de timp bine stabilit. Rezultatele ar trebui defalcate atât la nivelul categoriei integrale a tinerilor fermieri sau a
categoriilor specifice, precum cele incluzând tineri cu grad ridicat de calificare, care
dețin un anumit tip de culturi sau provin din anumite zone geografice.
– Să definească criterii de selecție pentru acordarea finanțării celor mai eficiente planuri de afaceri ale tinerilor fermieri, în conformitate cu așteptările stabilite
anterior. Curtea Europeană de Conturi recomandă, de asemenea, ca aceste criterii
să fie atent stabilite pentru a ținti numai tinerii din domeniu, pe întreaga perioadă
de finanțare de 7 ani.
– Să asigure monitorizarea și evaluarea pe baza indicatorilor de rezultat, întocmiți ținând cont de specificul fiecărui stat membru în parte. Concomitent, este
recomandată colectarea periodică a datelor și informațiilor despre evoluția exploatațiilor care beneficiază de sprijin financiar și întocmirea unei baze de date statistică, utilă în vederea fundamentării măsurilor de politică publică.
Analiza nevoilor tinerilor fermieri din anul 2015 la nivelul tuturor statelor
membre ale UE evidențiază o serie de trăsături specifice pentru România (Zondag
et al., 2015). În topul nevoilor, principala preocupare a tinerilor fermieri este accesul la finanțare pentru activitățile specifice, atât printr-un acces mai bun la subvenții, cât și la împrumuturi, care să fie proiectate pentru necesitățile fermierilor și
destinate, în condiții mai favorabile, tinerilor fermieri. În al doilea rând, se face resimțită nevoia de forță de muncă bine calificată, care ar trebui furnizată printr-un
sistem de educație profesională mai eficientă. Un al treilea aspect este nevoia de
servicii de consiliere și de asigurare pentru activitatea agricolă. Finanțarea prin fonduri UE, deși a avut câteva măsuri specific adresate tinerilor, nu a fost resimțită a
face diferența în mod substanțial de restul fermierilor. Spre deosebire de România,
tinerii fermieri europeni sunt mai preocupați de disponibilitatea pentru cumpărare
sau închiriere a terenurilor și a subvențiilor.
Raportul Parlamentului European (2017) asupra implementării reformei PAC
în ceea ce privește măsurile adresate tinerilor fermieri începând cu anul 2013 se
arată în favoarea introducerii de măsuri de stabilizare a veniturilor sau de acoperire
prin asigurare a unor astfel de evenimente pentru creditele contractate de tinerii
fermieri, pentru a reduce riscurile asociate cu fluctuația prețurilor la mărfuri, dar și
pentru evenimente climatice precum îngheț, secetă și inundații.
Nevoile de cunoștințe specifice privesc, în special, cunoștințele tehnologice
specifice necesare pentru managementul exploatației agricole, cele de marketing
și de dezvoltare a unei strategii pentru exploatația agricolă. În schimb, așteptările
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sunt mai scăzute în ceea ce privește obținerea de aptitudini financiare și dezvoltarea de abilități legate de obținerea de subvenții și granturi, în bună măsură ca
urmare a unei lipse generalizate de competențe financiare ale agricultorilor, dar
și a preferinței pentru metode interactive și orientate spre practică (Zondag et al.,
2015).
O practică utilă pentru acoperirea nevoilor de cunoștințe este schema de
schimb între fermieri la nivel european, pe care tinerii români o consideră ca fiind
printre cele mai potrivite metode pentru a dobândi abilități practice în activitatea
exploatației agricole și în utilizarea noilor echipamente și tehnologii. Cu toate acestea, gradul de conștientizarea asupra existenței acestei scheme este destul de scăzut, iar experiența fermierilor români în acest sens este relativ limitată, principalele obstacole fiind lipsa de timp și de resurse financiare. Comparativ cu alte țări din
UE, tinerii fermieri din România au înregistrat o percepție pozitivă, în general mai
ridicată, cu privire la utilitatea participării la o astfel de schemă de schimb național sau internațional, indicând ca principale rezultate experiența valoroasă pentru
sine, îmbunătățirea rezultatelor exploatației agricole, a abilităților de marketing,
a celor de stabilire de relații și de management. Ca sistem de transfer al cunoștințelor, schemele de schimb la nivel național și internațional pot fi considerate un
exemplu de bună practică ce poate fi încurajat ca măsură pentru a facilita creșterea
abilităților tinerilor fermieri, mai ales ca urmare a popularității în rândul acestora.
Crearea de asociații ale tinerilor fermieri sau de organizații ale producătorilor
este utilă în promovarea intereselor acestora și în consolidarea puterii de negociere
la nivel național și european, având în vedere caracteristicile specifice agriculturii
românești. În lipsa unei astfel de măsuri, România riscă, din nou, un model care
să nu îi fie croit pe măsură, ceea ce are implicații negative asupra creșterii viitoare.
În plus, dată fiind situația actuală a unui număr ridicat de ferme de dimensiuni
mici și ținând cont de dificultatea comasării acestora pe termen mediu sau chiar de
lipsa de determinare pentru schimbarea modelului agricol, șansa fermierilor tineri
este de a acționa în comun, prin diferite metode de cooperare în ceea ce privește
distribuția alimentelor sau protecția mediului. Accesul la tehnologia de comunicații
și disponibilitatea Internetului pot eficientiza astfel de forme de cooperare. Astfel
de măsuri trebuie susținute atât prin PAC, cât și prin măsuri la nivel național, inclusiv încurajate prin furnizarea de facilități de finanțare sau prin alte măsuri de
sprinjinire a agriculturii (European Council of Young Farmers, 2017).
Un alt aspect evidențiat atât la nivel teoretic, cât și practic, se referă la creșterea nivelului de educație al fermierilor. Giannakis și Bruggemann (2015) stabiliesc,
pe bază empirică, o performanță de 9 ori mai mare a exploatațiilor agricole din
sectoarele care dețin o cotă mare de fermieri cu pregătire formală față de sectoare-
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le unde se înregistrează niveluri scăzute de pregătire în exploatațiile agricole. Din
acest motiv, creșterea serviciilor de consultanță și a schemelor de formare și de pregătire pot îmbunătăți cunoștințele și abilitățile agricultorilor și contribuie la creșterea disponibilității pentru adoptarea de noi tehnologii menite să crească performanța economică și de mediu. O astfel de măsură este utilă și înainte de acordarea
sprijinului financiar (Raportul Parlamentului European, 2017), întrucât pregătește
noii fermieri pentru responsabilitățile care le revin; în plus, pot fi centrate asupra
cursurilor de dezvoltare a afacerilor, aspecte administrative, financiare și tehnice
ale activității agricole, combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea,
agricultura ecologică și inovațiile din acest domeniu.
Problema tinerilor fermieri nu se rezumă numai la a oferi șansa tinerilor de a
progresa în agricultură, ci de a furniza și celor în vârsă condiții de trai satisfăcătoare. Prin urmare, pentru a fi soluționată, problema trebuie privită din aceste două
unghiuri.
Măsurile care privesc sprijinirea tinerilor în formarea de noi ferme sau preluarea mai facilă de la generațiile anterioare trebuie compensate de măsuri pentru a
susține persoanele vârstnice și a le oferi condiții de trai și după încetarea activității
în acest domeniu, atractive pentru a crește disponibilitatea transferului de management al activității agricole către tineri. Transferul dificil de activitate contribuie
și la reorientarea potențialilor succesori spre alte domenii de activitate. În România, sprijinul trebuie centrat asupra persoanelor în vârstă din mediul rural. Deși
la momentul actual, fiecare persoană beneficiază de o pensie minimă garantată de
640 lei, măsura nu este suficientă pentru a asigura un trai decent, având în vedere
dimensiunea de subzistență a exploatațiilor românești. O astfel de măsură ar trebui îmbunătățită cu programe sociale special dedicate. Prin urmare, este necesară
o strategie bine stabilită cu măsuri de sprijin și promovare bine coordonate între
a susține începerea și lansarea în activitate a tinerilor, cât și pentru a asigura un
trai adecvat agricultorilor în vârstă dispuși să transfere activitatea unui succesor.
Problema este cu atât mai urgentă cu cât creșterea productivității fermelor pe termen lung nu va reuși să compenseze scăderea numărului de persoane active din
punct de vedere profesional în agricultură (Adamowicz și Szepeluk, 2016). Astfel
de condiții, cărora se adaugă ritmul greoi de reînnoire a generațiilor, ar putea ridica
amenințări la adresa securității alimentare.
Raportul Parlamentului European (2017) asupra implementării reformei PAC
în ceea ce privește măsurile adresate tinerilor fermieri începând cu anul 2013 evidențiază lipsa măsurilor, în noul cadru de programare, menite să stimuleze agricultorii în vârstă să transfere activitatea tinerei generații și recomandă ca măsuri
viitoare reglementări în ceea ce privește acordarea pensiei (precum restricționarea
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accesului concomitent la pensie și la subvenția agricolă din fonduri europene) sau
furnizarea de alte oportunități o dată cu pensionarea. Măsuri precum planificarea
reînoirii generaționale, facilitarea și încurajarea unor aranjamente de colaborare
precum parteneriatele, agricultura partajată, încurajarea leasingului între fermierii
în vârstă și tineri (EPP, 2017) sunt măsuri întrevăzute a fi implementate la nivel
european și ar trebui avute în vedere și de România.
În loc de concluzii
Ciutacu et al. (2015) își exprimă îndoiala că poziționarea agriculturii românești pe
un loc de egalitate în competiția cu restul statelor europene ar fi posibilă dacă nu
are loc o schimbare a politicilor de sprijin în domeniul agriculturii. În condițiile
actuale ale globalizării, există riscul ca țările care nu au în vedere creșterea productivității exploatațiilor agricole și depășirea deficiențelor structurale cronice să riște
adâncirea decalajelor față de restul statelor la un nivel greu recuperabil ulterior (Giannakis și Bruggemann, 2015). La momentul actual, potențialul de îmbunătățire
a evoluției sectorului agricol este substanțial. Orientarea reformei PAC spre tinerii
fermieri și spre exploatațiile agricole mici și medii, începând cu anul 2007, oferă
oportunitatea României de a-și regândi strategia în domeniu și a face pasul de la
agricultura de subzistență la modelul european al fermelor eficiente și furnizoare
de condiții de trai satisfăcătoare, conform celui de-al doilea obiectiv al PAC, stabilit
prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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CERCETARE, INOVARE ÎN DOMENIUL AGRICOL.
AGRIGENOMICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII
Agrigenomica și Biotehnologii.
Cercetări europene și românești
Cum vom hrăni 10 miliarde de oameni?1

Cel puţin 48 de milioane de oameni ar putea fi hrăniţi cu produsele care se pierd
după culegerea recoltelor în ţările din Africa Sub-Sahariană.
Industria agricolă se confruntă cu provocări uriaşe. Până în 2050, producţia
agricolă va trebui să crească cu aproximativ 60% faţă de cifrele anului 2005 – fără a
pune în pericol sustenabilitatea.
Până în 2050, populaţia lumii va ajunge la 10 miliarde de locuitori, cu aproape
30% mai mult decât la ora actuală. Asigurarea resurselor de hrană pentru o populaţie în creştere este o provocare imensă din punct de vedere politic şi social, ce
presupune aspecte precum distribuţia echitabilă a alimentelor existente, dar şi noi
strategii de limitare a risipei de hrană. În acelaşi timp, este o respnsabilitate uriaşă
pentru sectorul agricol, de la care există aşteptarea de a produce o cantitate suficientă de hrană de cea mai bună calitate. În timp ce populaţia creşte rapid, suprafaţa
de teren arabil este limitată.
În 1950, terenul arabil per capita era echivalentul a 4 bazine de înot olimpice.
Astăzi, cifra a scăzut la jumătate din această dimensiune, iar tendinţa va continua.
Însă asta nu este singura problemă. Din cauza schimbărilor climatice, recolta va
scădea cu 17% până în 2050. De exemplu, grâul: dacă temperatura medie creşte
chiar şi cu un grad, acest lucru va genera pierderi de până la 10% din recoltă, în
ţările în curs de dezvoltare.
În 1960, o fermă medie din Statele Unite ale Americii hrănea 46 de oameni. În
2015, o fermă medie din Statele Unite ale Americii hrănea 168 de oameni.
În acelaşi timp, cererea pentru alimente de cea mai bună calitate creşte rapid,
datorită unei clase mijlocii aflate într-o expansiune semnificativă în ţările în curs
de dezvoltare şi emergente. Se estimează că, în aceste regiuni, consumul de carne
va creşte cu 70% până în 2050.
1

Material realizat de Bayer
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Aproape jumătate din energia produsă din culturi este deja consumată sub formă de furaje. O altă tendinţă ce duce la scăderea resurselor de hrană este producţia
tot mai mare de biocombusitibili. Toate aceste lucruri indică faptul că agricultura
trebuie să devină mai productivă şi mai sustenabilă în viitor. Acesta este singurul
mod în care putem limita impactul negativ. Agricultura modernă va deveni, astfel,
o industrie cheie în deceniile următoare.
Rolul biotehnologiei în agricultura modernă
Agricultura se va confrunta cu încercări serioase în anii care vin: de la o populație
mondială în creștere până la consecințele negative rezultate în urma modificărilor
climatice și necesitatea de a dezvolta o industrie agricolă durabilă. Aceste provocări, pe care trebuie să le depășească fermierii, vor exercita o presiune din ce în ce
mai mare asupra ofertei mondiale de alimente și apă, de teren arabil, acționând
inclusiv asupra conservării biodiversității.
În aceste circumstanțe, tot mai multe organizații se raliază la tendința globală de a contribui la dezvoltarea soluțiilor pentru agricultură durabilă. AgroBiotechRom, membră a EuropaBio – Asociația Europeană de Bioindustrie – este una
dintre aceste entități, înființată în 2009, funcționând ca o asociaţie profesională
a producătorilor şi utilizatorilor de biotehnologii agricole din România, având caracter independent, non-guvernamental, non-profit, apolitic, cu personalitate juridică, guvernată de legile interne şi internaţionale în vigoare. Asociația îi susține
pe toți membrii săi în demersul de a expune cele mai bune soluții pentru agricultura modernă, prin implicarea în proiecte relevante, prin evenimente dedicate și
activități conexe. Este o organizație care comunică îndeaproape cu toate entitățile importante din domeniul agricol și menține vizibilitatea subiectelor de interes,
astfel încât publicul larg să primească informații relevante din domeniu. AgroBiotechRom organizează diferite proiecte educaționale, sociale, informative, practice,
dezvoltate local și internațional, fiind aproape de agricultori.
„Beneficiile biotehnologiei sunt clare și măsurabile. Se estimează că potențialul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon prin biotehnologia industrială va
fi echivalent cu emisiile provenite de la 490 milioane de automobile până în 2030,
iar biotehnologia roșie reduce deja povara bolilor comune, cum ar fi cancerul, dar și
bolile rare precum fibroza chistică. Biotehnologia agricolă, inclusiv culturile modificate genetic, contribuie la îndeplinirea primelor două obiective de pe lista ONU,
respectiv „fără foamete” și „fără sărăcie”, permițând agricultorilor să cultive sau
să importe în mod eficient culturi care sunt mai hrănitoare sau mai rezistente la
schimbările climatice ori la boli, dăunători și buruieni.” declară John Brennan, secretar general EuropaBio.
Inovația în cultivarea plantelor a oferit societății beneficii remarcabile, inclusiv îmbunătățirea calității semințelor, creșterea productivității culturilor, creșterea
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veniturilor fermierilor, scăderea prețurilor la alimente și reducerea consumului de
energie și a emisiilor de CO2. Biotehnologia agricolă deține un potențial vast de
abordare a numeroaselor provocări legate de mediu și societate. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Comisia Europeană, împreună cu
academii de știință și autorități de reglementare din întreaga lume, inclusiv Consiliul consultativ european al științelor (EASAC), validează culturile biotehnologice.
European Biotech Week la București
A asigura hrana pentru zece miliarde de oameni, câți se estimează că va număra
populația Pământului în 2050, reprezintă o provocare foarte serioasă. Cercetătorii
au căzut cu toții de acord că acest lucru nu va fi posibil fără o adevărată revoluție
în domeniu. Întrebarea care deocamdată nu are un răspuns unanim este în ce va
consta această revoluție. Culturile ameliorate prin inginerie genetică pot constitui
măcar o parte din răspuns?
Astfel ar putea fi sintetizată în doar câteva vorbe tema dezbaterii ce a avut loc
la București, în cadrul Bucharest Science Festival și al Săptămânii Europene a Biotehnologiilor ediția 2018. Discuția s-a purtat între doi reputați specialiști: de o parte s-a aflat d-na Petra Jorasch, expert în biologie moleculară a plantelor, în prezent
liderul echipei de advocacy al Asociației Europene a Semințelor; domnia-sa a avut-o
ca partener de discuții pe d-na Silvia Dumitrescu, vicepreședinte pentru comunicare al International Food Information Council Foundation, organizație dedicată diseminării în rîndul publicului larg a informațiilor fundamentate științific cu privire la
sănătate, nutriție și siguranță alimentară, cu sediul la Washington.
Parte din
public s-a transformat, în timpul manifestării, din spectator în participant activ
la dezbatere, întrebările adresate animând dialogul și făcând ca informațiile prezentate să devină mai bogate și mai amănunțite. Asta cu atât mai mult cu cât în
sală s-au aflat și mai mulți specialiști în diverse domenii ale agriculturii, inclusiv în
biotehnologii.
Evident că în cele două ore, cât a durat întâlnirea, subiectul nu a putut fi nici pe
departe epuizat. În schimb, s-a desprins ideea că, în era tehnologiei, a agriculturii
de precizie, este esențială ameliorarea de precizie a plantelor. Au fost prezentate o
serie de informații legate de tehnicile de ameliorare prin editarea genomului și de
potențialul acestora. Între altele s-a reiterat faptul că ingineria genetică nu reprezintă decât calea modernă și mult mai rapidă de realizare a unor soiuri și hibrizi
care în mod tradițional se obțineau în urma unei lungi serii de încrucișări dirijate.
Selecția unor hibrizi și încrucișarea lor, în scopul obținerii unor plante cu calități
superioare, a fost practicată de agricultori încă din cele mai vechi timpuri. La ora
actuală, culturile modificate genetic sunt agreate în mai multe țări ale lumii. Rezultatele au demonstrat că ele aduc o serie lungă de beneficii, căci în urma modi-
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ficărilor au devenit mai rezistente la unii dăunători specifici, și, mai important, la
constrângerile de mediu cauzate de modificările climatice. Studiile prealabile autorizării culturilor biotehnoogice, cât și experiența ulterioară, au demonstrat că acestea sunt la fel de sigure pentru sănătate și mediu precum variantele convenționale;
mai mult, în ceea ce privește mediul, introducerea și extinderea lor a reprezentat un
beneficiu, având în vedere că implică o reducere a cantității de pesticide utilizate,
au subliniat specialiștii.
În ceea ce privește acceptarea de către societate și de către decidenții politici,
este o chestiune care ține în primul rând de diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării științifice legate de siguranța alimentelor pe bază de ingrediente
obținute prin biotehnologie. Această informație, însă, trebuie transmisă astfel
încât să poată fi pricepută și asimilată de către public, au subliniat cele două vorbitoare.
Inovații în ameliorarea plantelor – editarea genetică
Editarea genomului este în prezent aplicată într-o gamă largă de proiecte, printre
care ameliorarea culturilor, îmbunătățirea randamentelor și reducerea deșeurilor
alimentare; proiectarea instrumentelor terapeutice pentru recunoașterea ADNului viral specific și eradicarea provirusurilor HIV; alte domenii potențiale includ
culturile îmbogățite cu nutrienți și rezistente la stres care pot contribui la combaterea malnutriției și pot face față efectelor schimbărilor climatice, dezvoltarea
și producția de tratamente medicale și agenți de diagnostic care pot îmbunătăți și
salva milioane de vieți.
Avantajele ameliorării soiurilor diferitelor culturi de câmp cu ajutorul editării
genomului sunt incontestabile: specificitate crescută, costuri și timp redus de creare a unor noi produse, gama largă de aplicații vizând creșterea randamentelor, a rezistenței la factori de stres biotic și abiotic, îmbunătățirea conținutului nutrițional.
Peste 60 de organizații europene, inclusiv centre de cercetare publice și private, universități, academii, institute tehnice, organizații profesionale agricole și
lideri științifici din diferite țări au adresat, în luna iulie 2018, o scrisoare deschisă
președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. În cuprinsul documentului
ei au solicitat o inițiativă a conducerii UE care să plaseze Europa în fruntea cercetării genomice la nivel mondial. Semnatarii subliniază că Uniunea Europeană nu
trebuie să rateze oportunitățile oferite de editarea genomică a plantelor.
Aceștia îndeamnă Comisia să diferențieze plantele obținute prin ingineria genetică modernă, care nu poate fi considerată transgenică deoarece nu conține o
nouă combinație de material genetic care să nu poată apărea în mod natural (factor determinant în catalogarea actuală a unui OMG, conform regulamentelelor).
Tehnicile de ultimă generație modifică ADN-ul unui organism pentru a permite
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exprimarea caracterelor genetice dorite sau pentru a descuraja apariția trăsăturilor
nedorite, fără a introduce ADN de la alte specii.
Demersul vine ca reacție la decizia Curții Europene de Justiție (CEJ), care stabilește că programele de editare genetică în UE vor intra sub incidența legislației
privind organismele modificate genetic. Reglementarea restrictivă în utilizarea tehnologiilor de editare genomică ar putea reduce investițiile făcute de companiile din
domeniu. Noi rapoarte privind acest subiect informează că societățile dezvoltatoare din Europa cel mai probabil își vor concentra cercetarea genomică în alte regiuni,
cum ar fi America de Nord, Asia și America de Sud.
Textul integral al scrisorii, ca și lista semnatarilor sunt disponibile pe http://
ipbo.vib-ugent.be/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-18-letter-to-EC-on-genome-editing-English.pdf

Resursele genetice agricole – de la conservare
la utilizare durabilă1

Resursele genetice – un pilon al capitalului nostru natural şi bază
pentru securitatea alimentară
În perspectiva unei populaţii a lumii în continuă creştere, securitatea alimentară a
devenit o provocare de o importanţă capitală. Trebuie să se acorde atenţie modului
în care se poate asigura o aprovizionare durabilă cu alimente în contextul unor condiţii climatice şi de mediu în continuă schimbare, precum şi al evoluţiei nevoilor.
Productivitatea, adaptabilitatea şi capacitatea de rezistenţă a ecosistemelor agricole depind, printre altele, de disponibilitatea unui patrimoniu genetic bogat de rase
de crescătorie şi soiuri de culturi. Diversitatea genetică în agricultură este asociată cu o gamă largă de beneficii de mediu şi economice care sunt esenţiale pentru
producţia agricolă durabilă, dar corespund, de asemenea, unei game mai largi de
interese sociale. Printre aceste avantaje se numără o varietate de peisaje agricole
tradiţionale cu floră şi faună bogată, o producţie de produse alimentare cu calităţi
organoleptice deosebite, precum şi produse care răspund nevoilor specifice ale industriei agroalimentare; toate acestea sunt foarte relevante pentru noile concepte
de evoluţie economică în agricultură, cum ar fi lanţurile scurte de aprovizionare şi
turismul alternativ. De asemenea, ea este asociată cu o recunoaştere din ce în ce
mai importantă a practicilor locale şi tradiţionale şi valoarea acestora în ceea ce
priveşte patrimoniul cultural.
Conservarea resurselor genetice în agricultură este o nevoie pe termen lung,
care depăşeşte graniţele intereselor naţionale. Şefii de stat din Uniune au convenit
în 2010, printre altele, cu privire la stoparea pierderii biodiversităţii în Uniunea
Europeană până în anul 2020, iar Uniunea şi-a asumat angajamente în temeiul
Convenţiei privind biodiversitatea şi s-a angajat să lucreze la aceste angajamente în
cadrul strategiei UE în domeniul biodiversităţii adoptate în 2011.
Extras din RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ŞI COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN Resursele genetice agricole — de la conservare la utilizare durabilă https://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/pdf/com-2013-838_ro.pdf
1
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Prezentul raport subliniază oportunităţile care decurg din biodiversitatea agricolă şi din utilizarea potenţialului său pentru a aborda o gamă largă de provocări
economice şi de mediu şi de oportunităţi menţionate în strategia Europa 2020.
Prin acest raport, Comisia intenţionează să avanseze în ceea ce priveşte conservarea diversităţii genetice agricole europene pe baza experienţelor anterioare.
Raportul vizează să reamintească necesitatea conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice şi să garanteze că acest obiectiv este luat în considerare în mod
corespunzător în procesul permanent de dezvoltare a politicilor şi programelor relevante, în special:
• politica de dezvoltare rurală. Prin intermediul măsurilor de agromediu,
aceasta vizează nivelul activităţilor agricole practice, iar prin parteneriatul european pentru inovare urmăreşte să reducă decalajele dintre nevoile practice şi activităţile de cercetare şi să promoveze interacţiunea dintre actorii relevanţi;
• politica de cercetare şi inovare cu programul său cadru Orizont 2020, care
consolidează baza de cunoştinţe privind diversitatea genetică în agricultură.
Dificultăți și nevoi
Menţinerea accesului la produse alimentare sigure şi la preţuri convenabile de înaltă calitate şi asigurarea unei producţii agricole durabile sunt dificultăţi care trebuie
confruntate în contextul creşterii cererii de produse agricole. Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice în agricultură contribuie la furnizarea de bunuri publice şi servicii ecosistemice, fiind extrem de importante pentru producţia
agricolă durabilă, care include polenizarea, o mai bună combatere a dăunătorilor,
ecosisteme agricole mai rezistente şi stabilitatea solului. În consecinţă, biodiversitatea agricolă contribuie la securitatea alimentară prin atenuarea riscurilor asociate cu sistemele de producţie intensive şi foarte specializate.
Agricultura convenţională modernă tinde să utilizeze sistemul de soiuri şi de
rase predominante, iar monoculturile şi culturile unui singur soi prevalează, în general, în peisajele agricole. Conservarea şi dezvoltarea în continuare a diversităţii
resurselor genetice în rasele şi soiurile agricole reprezintă o plasă de siguranţă în
scopul adaptării la condiţiile în permanentă schimbare şi facilitării unor soluţii inovatoare. Aceasta va genera, de asemenea, oportunităţi economice pentru sectorul
agricol, pornind de la sistemele de calitate şi diversitatea aprovizionării cu produse
alimentare, în beneficiul consumatorilor.
Viabilitatea economică este unul dintre principalii factori critici care influenţează agricultorii în alegerea raselor şi culturilor. Pentru a proteja resursele genetice, este necesar să se amelioreze avantajele economice pe care fermierii le pot obţine din utilizarea speciilor, soiurilor şi raselor insuficient utilizate. Aceasta include
promovarea de noi produse şi încurajarea cererii din ce în ce mai mari din partea
consumatorilor.
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Contracararea abandonării raselor şi culturilor tradiţionale, adaptate la nivel
local impune ca fermierii să recupereze know-how-ul legat de selecţie şi de reproducţie, precum şi de alte practici agricole tradiţionale. Pentru a încuraja fermierii să
se angajeze în aceste activităţi şi pentru a stimula schimbul de cunoştinţe trebuie
să se asigure un câştig economic echitabil, iar consilierea şi sprijinul ar trebui să fie
direcţionate către oportunităţi economice moderne şi inovatoare pe baza cunoştinţelor şi practicilor tradiţionale.
Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice trebuie să fie susţinute
de eforturi sistematice, bazate pe date ştiinţifice de genotipizare şi fenotipizare a
resurselor genetice, de asemenea, în vederea identificării caracteristicilor specifice
în anumite condiţii (naturale) şi/sau utilizări specifice. Dincolo de conservarea şi
utilizarea durabilă a varietăţilor de plante şi animale, experţii subliniază că este
important să se acorde o atenţie deosebită microorganismelor, încă în mare măsură
neexplorate, legate de fertilitatea şi rezistenţa solului şi controlului durabil al dăunătorilor. Cooperarea şi interacţiunea dintre sectorul cercetării şi toate părţile interesate va garanta faptul că resursele genetice agricole sunt mai bine valorificate.
Contextul global
Declaraţia Rio + 20 privind „Viitorul pe care ni-l dorim” a reafirmat necesitatea
de a îmbunătăţi securitatea alimentară, bazată pe practici agricole durabile, care
să menţină resursele naturale, inclusiv diversitatea genetică, prin valorificarea
cercetării îmbunătăţite în domeniul agricol şi a unei cooperări internaţionale mai
strânse.
În calitate de parte la Convenţia privind diversitatea biologică, Uniunea a convenit ca, până în 2020, diversitatea genetică a plantelor de cultură, precum şi a animalelor domestice şi de crescătorie şi a speciilor sălbatice înrudite, inclusiv a altor
specii valoroase din punct de vedere socio-economic şi din punct de vedere cultural,
să fie menţinută, şi au fost elaborate şi puse în aplicare strategii pentru a reduce la
minimum riscul de erodare genetică şi pentru a proteja diversitatea genetică.
Până în prezent, singurul instrument internaţional specializat în vigoare ar
fi Tratatul internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură (denumit în continuare „tratatul”), negociat de Comisia pentru resurse genetice pentru alimentaţie şi agricultură a FAO, în care Uniunea Europeană are un
rol activ. Tratatul, un acord specializat privind accesul şi partajarea beneficiilor în
contextul Protocolului de la Nagoya, angajează părţile în vederea conservării biodiversităţii agricole vegetale atât în interiorul (inclusiv în cadrul exploataţiei), cât
şi în afara ecosistemelor şi a habitatelor naturale, precum şi în vederea utilizării
durabile a resurselor genetice. Părţile convin să se angajeze în măsuri referitoare la
agricultură, cercetare şi reproducere şi să faciliteze accesul la resursele fitogenetice.
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Tratatul recunoaşte rolul şi drepturile agricultorilor în conservarea, utilizarea şi
îmbunătăţirea resurselor genetice agricole şi împărtăşirea beneficiilor conexe.
Contextul politic al Uniunii
Pentru atingerea obiectivului principal al strategiei Europa 2020 de a stopa pierderea biodiversităţii, Uniunea a adoptat o strategie privind conservarea biodiversităţii. Această strategie invită toate politicile sectoriale să integreze preocupările
legate de biodiversitate. Obiectivul 3 abordează în special agricultura şi pădurile,
subliniind cerinţa de a conserva variabilitatea genetică agricolă a Uniunii, în special prin intermediul politicii de dezvoltare rurală prin propunerea de a încuraja
adoptarea de măsuri de agromediu pentru conservarea diversităţii genetice şi prin
studierea posibilităţii de a elabora o strategie de conservare a diversităţii genetice
agricole.
Măsurile de agromediu, care fac parte din dezvoltarea rurală, oferă statelor
membre posibilitatea de a viza nivelul activităţilor agricole practice pentru a realiza
conservarea resurselor genetice în exploataţie. Măsurile de agromediu includ posibilitatea de a compensa agricultorii pentru costurile suplimentare şi pierderile de
venit care rezultă din activităţile de conservare în scopul conservării raselor aflate
pe cale de dispariţie şi a culturilor vegetale aflate în pericol de erodare genetică.
Sprijinul pentru conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice face parte,
de asemenea, din pachetul de reformă al politicii agricole comune şi Comisia doreşte să încurajeze statele membre şi regiunile să pună un accent puternic pe aceste
aspecte în cadrul programelor viitoare.
Uniunea a elaborat de asemenea legislaţie privind „soiurile de conservare sau
soiurile pentru amatori” (Directiva 2008/62/CE şi 2009/145/CE) şi gramineele în
amestec cu plante sălbatice (Directiva 2010/60/UE) în vederea sprijinirii biodiversităţii şi protejării mediului natural. În 2012, cataloagele de soiuri comune de plante conţineau 656 de soiuri de conservare sau soiuri pentru amatori, 158 de soiuri
agricole şi 498 de specii de legume.
Programul comunitar privind conservarea, caracterizarea, evaluarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură a instituit activităţi de conservare atât în-situ
cât şiex-situ. Aceste activităţi au sporit cunoştinţele cu privire la resursele genetice
ale plantelor şi difuzarea rezultatelor. Alte acţiuni au vizat stabilirea unor strategii
şi orientări şi crearea unei baze de date europene pentru specii şi rase de animale de
fermă. Acest program s-a încheiat în 2012 şi continuarea acestui tip de acţiuni trebuie să fie realizată în cadrul programului de cercetare şi inovare al Uniunii, care va
permite în viitor formate mai orientate spre practică care implică mai mulţi actori.
Politica de cercetare şi inovare a Uniunii însoţită de cel de al şaptelea program-cadru al său aflat în curs de desfăşurare a oferit sprijin proiectelor de cerceta-
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re medii şi mari, care implică mai mulţi actori şi tratează caracterizarea şi utilizarea
resurselor genetice în agricultură, silvicultură şi pescuit.
Propunerea pentru programul Uniunii de cercetare şi inovare „Orizont 2020”
pentru perioada bugetară 2014-2020 pune accentul pe securitatea alimentară durabilă şi acordă o atenţie reînnoită activităţilor orientate spre practică, inclusiv acţiunilor privind investigarea şi investiţiile în domeniul cercetării legate de resursele
genetice agricole. Propunerea include, de asemenea, acţiuni care să stimuleze diversitatea resurselor genetice prin promovarea potenţialelor sale produse finite, şi
anume, produse diversificate, de înaltă calitate. Astfel de acţiuni implică cercetarea
privind furnizarea de alimente sănătoase şi sigure, dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil şi competitiv şi promovarea unor alegeri informate ale consumatorului.
Situația actuală
Deşi pierderea continuă a biodiversităţii agricole la nivelul fermelor rămâne un
motiv serios de îngrijorare, măsurile întreprinse privind conservarea şi utilizarea
durabilă a resurselor genetice au demonstrat că există o perspectivă clară pentru
continuarea şi extinderea abordării bazate pe conservare. Cu toate acestea, promovarea utilizării durabile a resurselor genetice a primit o atenţie insuficientă până în
prezent.
Programele de dezvoltare rurală au contribuit la conservarea resurselor genetice la nivel de exploataţie şi au încurajat fermierii să conserve rasele locale şi culturile prin recompensarea fermierilor şi a altor beneficiari (organizaţii neguvernamentale şi alte părţi interesate relevante) care se angajează în conservarea resurselor
genetice agricole sau întreprind acţiuni de difuzare şi consiliere. Acţiuni conexe resurselor genetice au fost programate în 21 de state membre, cu 59 000 de contracte
şi aproximativ 143 de milioane EUR plătite în perioada 2007-2011.
Programul comunitar privind conservarea resurselor genetice în agricultură a
furnizat cofinanţare pentru 17 acţiuni de conservare, atât în-situ cât şi ex-situ, cu
privire la diverse animale de fermă, plante şi arbori forestieri. Aceste acţiuni au fost
puse în aplicare de către aproximativ 180 de parteneri în 25 de state membre şi 12
ţări din afara UE cu un buget în valoare de 8,9 milioane EUR. Programul a permis
colectarea şi caracterizarea a mai multor mii de noi aderări şi crearea de infrastructuri de conservare, baze de date, colecţii de bază, bănci de gene şi cataloage de
aderare. În plus, acţiunile au inclus formularea de orientări şi schimbul de material
genetic între participanţii la program şi utilizatorii finali (fermieri, crescători, grădinari). Aşa cum s-a subliniat în raportul de evaluare, programul a fost util pentru
îmbunătăţirea cunoştinţelor ştiinţifice privind natura, gestionarea şi potenţialul
diferitelor resurse genetice agricole, şi a avansat înţelegerea practicilor şi nevoilor
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locale. De asemenea, acesta a contribuit la stabilirea unei cooperări transfrontaliere eficiente, pentru a stimula contactele şi crearea unor reţele active, precum şi
pentru a atrage atenţia părţilor interesate cu privire la importanţa activităţilor de
conservare. Cu toate acestea, a rămas un decalaj sub formă de implicare limitată a
utilizatorilor finali, ceea ce a avut consecinţe directe asupra „utilizării” de resurse
genetice şi a condus la un nivel insuficient al cooperării, al schimbului de informaţii
şi al cunoştinţelor în rândul actorilor relevanţi.
Politica de cercetare acoperă întregul spectru al activităţilor legate de resursele
genetice: caracterizarea (genomică, fenotipare, biologie moleculară), abordări îmbunătăţite ale reproducţiei, şi conservare ex-situ. În cadrul celui de-al 7lea programcadru, cercetarea privind resursele genetice vegetale şi animale a primit finanţare de
aproximativ 44 de milioane EUR în perioada 2009-2012. Programul de lucru pentru
2013 prevede credite alocate în valoare de 19 milioane EUR în ceea ce priveşte resursele fitogenetice, suma de15milioane EUR în ceea ce priveşte resursele genetice animale, şi 6 milioane EUR pentru resursele genetice piscicole. Cu toate acestea,
trebuie să se acorde mai multă atenţie stimulării interacţiunii dintre cercetători şi
utilizatorii finali, în special agricultori şi crescători de animale, pentru valorificarea
rezultatelor cercetării în materie de inovare şi utilizarea practică a acestora.
Conservarea eficientă şi îmbunătăţirea agrobiodiversităţii şi variabilităţii are
nevoie de un cadru juridic în Uniune care să ia în considerare aspectele legate de
resursele genetice pentru a facilita activităţile de conservare şi utilizarea durabilă
a resurselor genetice. În acest sens, Comisia a propus recent o revizuire majoră a
legislaţiei privind materialul vegetal de reproducere care ar aduce o îmbunătăţire
substanţială a conservării resurselor genetice, deoarece facilitează în mod considerabil accesul pe piaţă al soiurilor tradiţionale şi prevede deschideri spre soiurile mai
puţin uniforme.
În timp ce implicarea activă a agricultorilor a fost realizată prin măsuri de dezvoltare rurală, componenta esenţială a celorlalte acţiuni menţionate mai sus este
orientată către comunitatea de cercetare. Astfel cum s-a concluzionat în raportul
privind evaluarea programului comunitar, mai sunt multe de făcut pentru a ajunge
la utilizatorii finali în vederea stimulării şi extinderii utilizării durabile a resurselor
genetice în agricultură. Vastele cunoştinţe ştiinţifice colectate trebuie să fie aplicate
în practicile legate de reproducere şi în practicile agricole; ele trebuie să fie adaptate la nevoile practice şi conexate cu cunoştinţele tradiţionale existente la nivel de
exploataţie. Pentru a încuraja crearea comună şi schimbul de cunoştinţe între toţi
actorii implicaţi, colaborarea activă în reţea şi facilitarea nevoilor de comunicare
trebuie să elimine decalajul la nivelul muncii bazate pe informaţii ştiinţifice, inclusiv caracterizarea şi evaluarea resurselor genetice şi dezvoltarea unor soiuri mai
diverse pentru a extinde utilizarea durabilă a resurselor genetice.
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Domenii de acţiune prioritare
Conservarea biodiversităţii agricole şi utilizarea durabilă a resurselor genetice în
agricultură impune acţiuni care se extind dincolo de cadrul stabilit. O atenţie specială trebuie acordată unei abordări integrate şi holistice, care să asigure o mai bună
coordonare a eforturilor de conservare a resurselor genetice prin utilizarea durabilă
şi o interacţiune eficientă între actorii relevanţi.
Utilizarea durabilă a resurselor genetice trebuie să evolueze în paralel cu îmbunătăţirea viabilităţii economice a sistemelor agricole implicate în conservarea
resurselor genetice. Sunt necesare activităţi de reproducere care se concentrează la
nivel de fermă pe specii insuficient utilizate şi pe rase şi culturi tradiţionale şi locale. Acest lucru necesită crearea de reţele la nivelul Uniunii pentru a valoriza astfel
de materiale, astfel încât să se promoveze rolul agriculturii în dezvoltarea zonelor
rurale, întreţinerea de tradiţii şi practici agricole tradiţionale şi furnizarea de bunuri publice de mediu. Trebuie luate măsuri pentru a permite agricultorilor să recupereze cunoştinţele tradiţionale şi să dobândească competenţele şi cunoştinţele de
specialitate necesare pentru a lucra cu rase şi culturi locale, ţinând în acelaşi timp
seama de condiţiile climatice în schimbare. Pentru a oferi o bază viabilă din punct
de vedere economic pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice, implicarea
micii industrii de prelucrare a alimentelor specializate, a restaurantelor orientate
local şi a formelor alternative de turism poate juca un rol activ în valorizarea resurselor genetice agricole şi contribui la revitalizarea economiilor locale.
Cercetările ar trebui să continue pentru a valorifica evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice în vederea realizării de progrese în genomică şi caracterizare fenotipică,
de preferinţă orientate spre detectarea şi evaluarea caracteristicilor relevante asociate, de exemplu, cu productivitatea, robusteţea, sănătatea, bunăstarea, utilizarea
resurselor şi calitatea produselor. Rezultatele evaluării privind resursele genetice,
soiurile şi rasele ar trebui să fie puse la dispoziţia agricultorilor de către autorităţile
competente şi/sau serviciile de extensie. Activităţile de cercetare ar trebui să corespundă nevoilor legate de practică, să fie prioritizate şi coordonate pentru a lua
în considerare actualele lacune şi suprapuneri şi să ofere soluţii pentru utilizatorii
finali. Analize fiabile din punct de vedere ştiinţific trebuie să fie extinse pentru a
include şi speciile înrudite, deoarece astfel se pot obţine informaţii utile privind
soliditatea speciilor individuale. Studii privind genetica peisajului ar contribui la
obţinerea de informaţii privind fluxul genetic, selecţie şi adaptări dinamice a culturilor şi a raselor la condiţiile climatice locale, aflate eventual în schimbare. Biodiversitatea solului, alte resurse genetice microbiene şi nevertebrate (de exemplu,
pentru combaterea dăunătorilor, industria agroalimentară, polenizarea,...) necesită o examinare suplimentară, la fel ca şi analiza interacţiunilor dintre microbiotă şi
alte specii (de exemplu, la rumegătoare).
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Cercetătorii şi autorităţile naţionale competente au elaborat o gamă largă de
colecţii şi baze de date aferente privind resursele genetice, rasele şi varietăţile de
plante. Deşi aceste informaţii sunt, în general, accesibile, mai sunt încă multe de
făcut pentru o mai bună coordonare şi armonizare cu scopul de a asigura interoperabilitatea acestor colecţii, baze de date şi sisteme de informare.
Colaborarea în reţea activă şi schimbul de informaţii şi de cunoştinţe constant
între ştiinţă, practici zootehnice şi practici agricole joacă un rol esenţial în crearea
unor sinergii şi realizarea de economii de scară, evitând, în acelaşi timp, suprapunerile şi făcând rezultatele mai accesibile utilizatorilor finali. Astfel de reţele duc la
o mai bună coordonare şi oferă oportunităţi pentru inovare, bazate pe nevoile pe
care le au în comun.
Actori cheie
Implicarea activă a tuturor părţilor interesate relevante şi a autorităţilor naţionale
competente este esenţială pentru conservarea cu succes şi utilizarea durabilă a resurselor genetice în agricultură. Fermierii, cercetătorii, crescătorii, industria agroalimentară şi alte industrii de prelucrare, precum şi consumatorii au interese directe,
deoarece ar putea beneficia de oportunităţile oferite de resursele genetice. Totodată, ei joacă roluri determinante în lanţul de valori.
Ca o contribuţie la conservarea ex-situ şi însoţind conservarea şi utilizarea
in-situ, cercetătorii şi autorităţile competente întreprind activităţi pentru a caracteriza şi evalua materialul genetic al animalelor, al plantelor şi al nevertebratelor,
precum şi materialul genetic microbian, şi pentru a selecta trăsăturile benefice.
Aceştia se angajează, de asemenea, la îmbunătăţirea metodologiilor şi instrumentelor cu scopul de a consolida eficienţa caracterizării şi testării resurselor genetice
şi de a optimiza tehnicile de reproducere. Mai mult, ei joacă un rol esenţial în sintetizarea şi diseminarea rezultatelor şi în garantarea faptului că material genetic şi
informaţiile aferente sunt accesibile aplicaţiilor practice, inclusiv pentru industrie,
crescători şi agricultori.
Agricultorii se implică în conservarea în cadrul exploataţiei şi în utilizarea durabilă. În unele cazuri, motivaţiile fermierilor de a se implica pot depăşi principiile
şi logica câştigurilor economice imediate care rezultă din producţia alimentară sau
un randament mai mare şi mai sustenabil. Cu toate acestea, integrarea problematicii legate de utilizarea durabilă a resurselor genetice ar necesita o bază viabilă din
punct de vedere economic. Această viabilitate poate fi derivată din îmbunătăţirea
capacităţii de a se adapta la stresul biotic şi abiotic, boli şi dăunători, sau din creşterea eficienţei producţiei şi gestionării; ea ar putea să fie obţinută, de asemenea,
din calitatea şi unicitatea care ar rezulta, în special în contextul pieţelor locale şi
valorilor culturale şi tradiţiilor corespunzătoare.
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Crescătorii de animale, inclusiv agricultorii crescători, se bazează pe resurse
genetice pentru a dezvolta, în condiţii bune de sănătate, rase de animale/fenotipuri
şi soiuri de plante cu valori agronomice sporite (de exemplu, creşterea productivităţii, creşterea rezistenţei la boli), oferind totodată produse sigure, cu un nivel ridicat
al calităţii organoleptice şi nutritive, şi/sau caracteristici diferite. Pentru a deveni
competitive din punct de vedere economic, rasele şi culturile locale insuficient utilizate trebuie să răspundă nevoilor şi impun activităţi de creştere a animalelor specifice pentru a îmbunătăţi productivitatea acestora sau pentru a selecta caracteristici
reprezentative şi trăsături agronomice valoroase. Crescătorii trebuie să satisfacă
atât nevoile agricultorilor, cât şi aşteptările consumatorilor, aprovizionând în acelaşi timp industria agroalimentară cu produse adaptate la lanţul de producţie.
Alegerile consumatorilor determină deciziile din cadrul întregului lanţ de
aprovizionare, şi, prin urmare, influenţează modele generale de producţie agroalimentară, în special la nivelul producţiei primare. Strategii comerciale (şi educaţionale) pot stimula acest proces: în ultimii zece ani, tot mai mulţi consumatori şi-au
modificat atitudinea şi au pus accentul pe calitate, diversitate, durabilitate, preocupări legate de comerţul echitabil, bunăstarea animalelor, agrement şi convivialitate
legate de produsele alimentare. Sprijinirea şi promovarea produselor derivate din
rase şi soiuri tradiţionale şi diversificate va favoriza extinderea acestor pieţe şi va
încuraja agricultorii să opteze pentru o utilizare viabilă din punct de vedere economic a speciilor neglijate sau în pericol de erodare genetică. Aceste activităţi nu
pot fi dezvoltate într-o manieră descendentă, ci necesită interacţiune şi cooperare
între toţi actorii, inclusiv agricultorii, prelucrătorii, comercianţii cu amănuntul şi
consumatorii.
În scopul de a asigura condiţii favorabile, factorii de decizie şi administraţiile
trebuie să îşi aducă partea lor de contribuţie şi să asigure coordonarea la toate nivelurile, inclusiv cu organizaţiile internaţionale de standardizare relevante şi reţele
internaţionale, şi să asigure o utilizare eficientă a structurilor existente în vigoare.
În plus, acestea trebuie să se implice în dezvoltarea cadrului instituţional şi juridic
în mod consecvent cu conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice în
agricultură, sporind, în acelaşi timp, viabilitatea lor economică.
Politica de dezvoltare rurală instituită în cadrul politicii agricole comune, prevede, pe de-o parte, acţiuni specifice pentru conservarea raselor relevante şi a resurselor genetice ale plantelor care vizează caracterizarea şi evaluarea acestor resurse şi, pe de altă parte, sisteme de calitate pentru produsele agricole şi produsele
alimentare. Este necesar să se promoveze activităţi menite să sprijine transferul
rezultatelor cercetării privind conservarea, caracterizarea şi evaluarea resurselor
genetice către agricultori şi crescători. În plus, schimbul de cunoştinţe între toţi
actorii în cauză, incluzând utilizatorii finali, trebuie stimulat.
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De la cercetare la conservare şi utilizare durabilă activă
Cele mai bune perspective de a recupera, de a menţine şi de a exploata întregul
potenţial al biodiversităţii agricole va fi asigurat de o strategie integrată şi holistică.
Între timp, este extrem de important ca dezvoltarea în continuare a programelor de dezvoltare rurală şi a Parteneriatului european pentru inovare, precum şi a
politicii Orizont 2020 să combine activităţile de conservare cu abordări orientate
către utilizatorul final, pe baza eliberării potenţialului economic al resurselor genetice în lanţul de valori. Îndeplinirea acestei condiţii trebuie să fie confirmată de
interacţiune şi cooperare între toţi actorii implicaţi în conservarea resurselor genetice, precum şi de activităţile ştiinţifice şi diseminarea rezultatelor către agricultori
şi utilizatorii finali. Această abordare ar trebui să realizeze, în special, următoarele:
Utilizarea sustenabilă a resurselor genetice:
• Utilizând posibilităţile oferite de politica de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să sensibilizeze agricultorii şi actorii potenţial interesaţi să se angajeze
în multiplicarea activităţilor de conservare in-situ/în exploataţie;
• Toţi actorii din lanţul alimentar ar trebui să investească pentru a debloca
potenţialul diversităţii genetice agricole de-a lungul întregului lanţ de producţie şi
pentru a valorifica instrumentele şi procedurile existente ale UE pentru a transforma conservarea şi utilizarea durabilă în activităţi rentabile şi profitabile, în special
prin încurajarea cererii consumatorilor de produse derivate din soiuri tradiţionale
şi locale;
• Oamenii de ştiinţă şi grupurile operaţionale din cadrul Parteneriatului european pentru inovare „Productivitatea şi durabilitatea agriculturii” ar trebui să
coopereze pentru a creşte relevanţa economică şi pentru a evidenţia oportunităţile
economice ale resurselor genetice. Acest lucru se poate realiza, printre altele, prin
promovarea valorii intrinseci a produselor derivate din resurse genetice, dezvoltând produse care fac obiectul sistemelor de calitate sau prin activităţi specifice de
creştere a animalelor.
Evoluţii ştiinţifice şi tehnologice
• Oamenii de ştiinţă ar trebui să valorifice progresele ştiinţifice şi tehnologice pentru a asigura o caracterizare, evaluare şi documentare mai cuprinzătoare a
trăsăturilor relevante din punct de vedere agricol şi industrial. Noile cunoştinţe
ştiinţifice şi tehnologice ar trebui să permită tuturor tipurilor de actori să se implice
în activităţile legate de resursele genetice la toate nivelurile relevante, transmiţând
acestora competenţele şi know-how-ul necesare;
• Cercetătorii şi alţi factori interesaţi ar trebui să dezvolte un cadru favorabil
care să permită abordări implicând mai mulţi actori şi un schimb activ de cunoştinţe privind aspectele legate de resursele genetice în rândul tuturor actorilor;
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• Oamenii de ştiinţă şi alţi actori relevanţi pot contribui la utilizarea durabilă
a resurselor genetice prin sprijinirea adaptării practicilor existente la intrarea în
vigoare a Protocolului de la Nagoya şi a legislaţiei şi cerinţelor de reglementare respective.
Coordonarea, armonizarea şi integrarea în reţea
• Toţi actorii ar trebui să îşi ia angajamentul de a îmbunătăţi coordonarea activităţilor de conservare a resurselor genetice pentru a realiza economii de scară, a
evita suprapunerile, a crea sinergii şi a utiliza în mod eficient structurile existente, astfel încât rezultatele obţinute să fie relevante şi accesibile pentru utilizatorii
finali. Reţeaua Parteneriatului european pentru inovare oferă un instrument bun
pentru o astfel de coordonare;
• Reţeaua Parteneriatului european pentru inovare ar trebui să asigure un flux
activ şi continuu de informaţii între diferiţii actori, în special oameni de ştiinţă şi
utilizatori finali de resurse genetice, pentru a interconecta în mod eficient cercetarea de vârf precum şi cea aplicată cu activităţile practice orientate către utilizatorul
final şi pentru a pune rezultatele acesteia la dispoziţia fermierilor.
Cadrul juridic şi instituţional
• Comisia va promova o politică mai largă care include protecţia resurselor
genetice neglijate şi locale, precum şi utilizarea eficientă a fondurilor disponibile
în temeiul politicii agricole comune şi în cadrul de cercetare şi inovare al Uniunii;
• Comisia va asigura susţinerea conservării şi utilizării resurselor genetice în
agricultură printr-un cadru legal coerent la nivelul Uniunii;
• Comisia va asigura buna încadrare la nivelul angajamentelor internaţionale
a conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice agricole.
Acţiuni concertate din partea Uniunii sunt necesare pentru a onora angajamentele internaţionale ale Uniunii, în special în ceea ce priveşte tratatul, precum
şi obligaţiile care decurg din Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele
genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea
acestora, cu un accent special pe recunoaşterea drepturilor comunităţilor locale şi
indigene. Pentru a se angaja la punerea în aplicare a Protocolului de la Nagoya,
Uniunea şi statele sale membre trebuie să se asigure că toţi utilizatorii din Uniune
respectă prevederile legislative sau cerinţele de reglementare în ceea ce priveşte accesul la şi utilizarea resurselor genetice şi a cunoştinţelor tradiţionale asociate, şi că
dispun de securitatea juridică că beneficiile care rezultă din utilizarea acestora sunt
împărţite în mod just şi echitabil, în condiţii convenite de comun acord. Legislaţia
revizuită privind materialul de reproducere a plantelor va avea un rol important în
furnizarea unor condiţii favorabile care să permită producerea şi comercializarea de
material de reproducere a plantelor, inclusiv din soiuri locale şi tradiţionale.
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Ca un element important pentru politicile Uniunii care sprijină conservarea
in situ şi în exploataţie, măsurile de agromediu incluse în politica agricolă comună
vor continua să ofere sprijin pentru agricultorii care cresc şi utilizează rase locale
tradiţionale, pe cale de dispariţie şi/sau conservă resurse genetice vegetale locale
aflate în pericol de erodare genetică. Dezvoltarea rurală poate, de asemenea, să ofere sprijin beneficiarilor care execută acţiuni orientate înspre caracterizarea şi colectarea resurselor genetice. Măsurile de dezvoltare rurală care sprijină tranziţia de la
conservarea resurselor genetice spre o utilizare durabilă şi eficientă şi dezvoltarea
ulterioară a acestor resurse includ transferul de cunoştinţe, cooperarea şi serviciile de consultanţă. În cadrul viitoarelor programe pentru perioada bugetară 20142020, statele membre ar trebui să acorde o mai mare importanţă măsurilor care
au potenţialul de a promova conservarea şi utilizarea durabilă a raselor şi soiurilor
tradiţionale, în special în combinaţie cu strategii de marketing care promovează viabilitatea economică a produselor de calitate locale şi diversificate şi lanţurile scurte de aprovizionare. Acţiunile respective ar fi completate de cerinţe de ecologizare
pentru plăţile directe din cadrul primului pilon, în special cerinţa de a asigura un
anumit nivel de diversitate a culturilor şi de a prezerva păşunile permanente, inclusiv păşunile bogate în biodiversitate care sunt utilizate pentru sisteme extensive de
producţie zootehnică.
În urma conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice agricole şi a integrării acestora în lanţul de valori se va obţine o bază consolidată de cunoştinţe
care va completa crearea comună de cunoştinţe de către crescători de animale şi
agricultori, prin intermediul unui amplu program de lucru instituit în conformitate cu cadrul pentru cercetare şi inovare al Uniunii „Orizont 2020”. Acest program
de lucru trebuie să acopere o gamă largă de activităţi legate de resurse genetice,
inclusiv cercetarea de vârf, precum şi tipuri de acţiuni cum ar fi cele care au fost
incluse anterior în programul comunitar stabilit în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 870/2004. Programul trebuie să acopere utilizări inovatoare ale resurselor genetice agricole, consolidarea capacităţilor (de exemplu, registre biologice pentru
conservarea ex-situ, rezervoare de cunoştinţe, orientări), dezvoltarea unor metode orientate spre practică de caracterizare, evaluare şi selecţie a trăsăturilor în
vederea ameliorării culturilor, precum şi proiecte demonstrative care încurajează
utilizarea durabilă a resurselor genetice. Abordarea acestor probleme prin intermediul Orizont 2020 va oferi mai curând posibilităţi de simplificare administrativă decât printr-un program de sine stătător. Acest lucru va necesita participare
transnaţională şi, în combinaţie cu funcţia Parteneriatului european pentru inovare de a facilita schimbul la scara Uniunii între toţi actorii în cauză, va asigura o
valoare adăugată clară a UE, inclusiv coordonarea eficientă şi interacţiunea între
diferitele activităţi.
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În cadrul programului de lucru pentru provocarea societală 2 din cadrul Orizont 2020, ar trebui să se acorde un interes special abordărilor implicând mai mulţi
actori, în care cercetătorii şi utilizatorii finali din diferite sectoare pot interacţiona cu serviciile de consultanţă agricolă şi cu mediatorii inovării, pentru a încuraja
schimbul de cunoştinţe şi diseminarea de noi cunoştinţe ştiinţifice, având în acelaşi
timp posibilitatea de a realiza experimentări în cadrul exploataţiilor şi validarea
testelor de laborator.
Necesitatea intensificării schimbului între toţi actorii în cauză este una dintre
principalele învăţăminte trase din experienţa trecută. Reprezentând un cadru eficient care facilitează interacţiunea dintre cercetare şi practici, parteneriatul european
pentru inovare „Productivitatea şi durabilitatea agriculturii” oferă oportunităţi importante de a integra activităţi legate de resursele genetice. Parteneriatul european
pentru inovare este conceput pentru a mobiliza actorii, pentru a sensibiliza, pentru
a asigura o mai bună circulaţie a informaţiilor, precum şi pentru a facilita schimbul
de cunoştinţe şi cooperarea.
Mecanismele Parteneriatului european pentru inovare ar fi foarte bine plasate pentru a integra activităţile care vizează recuperarea şi întreţinerea, precum
şi utilizarea durabilă şi dezvoltarea în continuare a diversităţii genetice agricole.
Practic, Parteneriatul european pentru inovare ar oferi informaţii relevante pentru
părţile interesate cu privire la oportunităţile oferite de legislaţia şi politicile Uniunii şi posibilii parteneri de cooperare. Prin stabilirea bazelor de date ale proiectelor,
organizarea de seminarii şi instituirea unui focus grup dedicat resurselor genetice, Parteneriatul european pentru inovare ar încuraja schimburile de cunoştinţe şi
interacţiunea dintre părţile interesate. Astfel, s-ar putea consolida complementaritatea dintre cercetarea care sprijină conservarea resurselor genetice şi acţiunile
practice orientate înspre practici agricole. Pentru a obţine o mai bună integrare a
activităţilor de conservare şi în vederea utilizării culturilor şi raselor pe cale de dispariţie în reproducţie şi în lanţul de producţie, ar fi utile învăţarea reciprocă între
toţi actorii implicaţi, precum şi o iniţiativă ascendentă, în special pentru a adapta
activităţile legate de resursele genetice la contextul şi nevoile locale.
În vederea mobilizării de cunoştinţe tehnice şi pentru a îmbunătăţi coordonarea la nivelul Uniunii, activităţile Parteneriatului european pentru inovare vor
fi sprijinite de o implicare puternică din partea Comitetului pentru resursele genetice, care a fost instituit de Regulamentul (CE) nr. 870/2004 şi care va rămâne
funcţional.
Concluzii
În conformitate cu angajamentul asumat în cadrul strategiei Uniunii în domeniul
biodiversităţii, prin facilitarea şi integrarea tranziţiei de la cercetare şi conservare
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către o utilizare durabilă în exploataţie, Uniunea se angajează într-un proces strategic pentru a contracara pierderea biodiversităţii agricole.
Prin stabilirea unui cadru echilibrat, în conformitate cu orientările principale
descrise mai sus, Uniunea promovează o modificare corespunzătoare a orientării
politice încurajând părţile interesate relevante să se angajeze în conservarea resurselor genetice şi să treacă dincolo de conservare la utilizarea lor activă şi sustenabilă. Această schimbare se reflectă în abordarea coerentă şi complementară prevăzută
de diverse (noi) instrumente de politică ale Uniunii pentru a proteja într-un mod
mai decis şi efectiv biodiversitatea în agricultură.
Până în 2020, resursele genetice vor putea beneficia de resurse financiare mai
mari şi de o gamă mai amplă de oportunităţi de finanţare prevăzute de politica de
dezvoltare rurală şi de Orizont 2020, precum şi în cadrul altor politici ale Uniunii.
Eforturile susţinute, care vor merge dincolo de conservare, vor fi benefice, printre
altele, pentru producţia agricolă, rezultatele cercetării şi inovării, schimbările climatice, mediu şi ocuparea forţei de muncă. Aceste efecte benefice vor fi în avantajul
societăţii în general, aducând în acelaşi timp beneficii în special în zonele rurale
unde există strânse legături cu practicile tradiţionale şi valorile culturale şi teritoriale aferente.
Conservarea şi utilizarea sustenabilă a resurselor genetice în agricultură face
parte dintr-un efort mai amplu de a promova practici inovatoare şi de a contribui
la o creştere inteligentă şi durabilă, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Reuşita conservării resurselor genetice în cadrul politicii de dezvoltare rurală, precum
şi al politicii de cercetare şi inovare necesită acţiuni la toate nivelurile, şi anume la
nivelul UE, al statelor membre şi al regiunilor, precum şi un angajament puternic
asumat de părţile interesate relevante de a se implica în mod activ. Punerea în aplicare a unei abordări globale şi holistice privind resursele genetice din agricultură ar
aduce o contribuţie considerabilă la sporirea sustenabilităţii şi viabilităţii economice a diferitelor sisteme agricole precum şi a întregului lanţ alimentar.

Viitorul agriculturii între inovație şi reziliență
Alina Crețu1, Cristina Cionga1

Uniunea Europeană își propune să încurajeze un sector agricol din ce în ce mai inteligent și rezilient. Această declarație de credință, rezultat al așteptărilor societale,
este însoțită de cifrele care se referă la fondurile alocate susținerii veniturilor fermierilor, pentru ca activitatea lor să continue să fie rentabilă (The Future of Food and
Farming2). Prin urmare, practicile de agricultură durabilă, menite să elimine sau să
minimizeze utilizarea inputurilor sintetice și să respecte anumite standarde legate
de bunăstarea animalelor impun, de obicei, transferuri.
Prin politica agricolă comună se oferă fermierilor un sprijin de bază pentru a
compensa cerințele ce derivă din standardele UE care nu sunt remunerate de piaţă,
în general tehnologii considerate sigure şi utilizate pe scară largă pe alte continente, dar care au dificultăți în a penetra sistemul de reglementare al UE, extrem de
restrictiv, sau a se menține pe piață. Și totuși, inovația este reperul suprem față
de care UE ar dori să se raporteze atunci când își construiește politicile publice:
„Inovațiile din diverse domenii (în agronomie, de exemplu soluții bazate pe natură,
inovații legate de ameliorarea animalelor și a plantelor, de agricultura verticală,
zootehnie, biologie, tehnologie, domeniul digital, organizare și produse) sunt la îndemână și pot fi de folos caracterului multifuncțional al sistemelor agricole și agroalimentare din UE. Cercetarea și inovarea fac parte din premisele progresului în
privința tuturor provocărilor cu care se confruntă sectorul agricol și zonele rurale
ale UE: de natură economică sau socială ori legate de mediu. Nevoile și contribuțiile
zonelor rurale ar trebui să se reflecte clar în agenda de cercetare a Uniunii EuroAsociația Producătorilor de Porumb din România (APPR) este o asociație profesională formată
din producători agricoli care dețin suprafețe de lucru cuprinse între 50 și 50.000 ha, dar şi reprezentanți ai lanțului profesional de porumb din România. APPR face parte din Confederația Europeană a
Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din
Europa, având drept obiectiv principal furnizarea de expertiză tehnică, comunicare economică și profesională pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România.
2
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și
social european și Comitetul regiunilor despre viitorul sectorului agricol și al agriculturii nov. 2017
1
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pene, iar viitoarea PAC va trebui să stimuleze și mai mult sinergiile cu politica de
cercetare și inovare pentru dezvoltarea inovării. Dezvoltarea tehnologică și digitalizarea fac posibile progrese mari în ceea ce privește eficiența resurselor, consolidând
un sector agricol care respectă mediul și clima, care reduce impactul asupra mediului și climei al agriculturii, sporește rezistența și sănătatea solului și determină o
scădere a costurilor pentru fermieri.”3
Mai mult decât oricând, liderii politici subliniază necesitatea de a găsi soluții
la problemele agriculturii și spațiului rural. Trebuie să producem tot mai mult, dar
resursele care ne stau la dispoziţie sunt tot mai puţine. Fără creşterea accentuată
a randamentelor, FAO estimează că până în anul 2050 va fi nevoie de dublarea suprafeţei agricole utilizate pentru a satisface cererea, inclusiv mutațiile din structura
acesteia, ceea ce reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa biodiversitaţii, a florei şi faunei planetei. Schimbările climatice măresc incidența dăunătorilor și bolilor
la plante și animale. Nevoia de soluții robuste de producere a hranei, de protejare a
culturilor devine tot mai acută.
Europa și principiul precauției
Cu toate acestea, paradigma dominantă în procesul decizional al UE este principiul
precauției. Regulamentul CE/ 178/2002 stabilește în mod oficial principiul precauției ca opțiune deschisă pentru managerii de risc. Abordarea tipică a condus la
situația paradoxală în care produse și tehnologii relativ recente, dar care sunt deja
testate și utilizate de peste două decenii pe alte continente, să nu treacă de bariera
reglementărilor europene pentru a fi accesibile și fermierilor din blocul coumunitar. Astfel, creșterea și eficiența unui sector agricol care concurează pe piața mondială rămân tributare transferurilor din alte ramuri economice.
Un exemplu concludent este strădania ultimilor ani pentru elaborarea unui Plan
pentru proteine a l UE, prezentat la conferința la nivel înalt de la Viena, din noiembrie
2018, punct culminant al unei serii de dezbateri itinerante pentru găsirea de soluții
sustenabile pentru zootehnie. În prima jumătate a anului 2018, Comisia a lansat o
consultare a părților interesate, cu scopul de a identifica inițiative privind sprijinirea
acestor culturi la nivelul UE, dar și al statelor membre sau chiar al regiunilor. În mod
special au fost vizate țările care promovează activ pretențiile autarhice ale UE sau
cele cu condiții climatice favorabile, cum ar fi Austria, Bulgaria, Danemarca, Franța,
Germania, Polonia, România și Ungaria. În paralel, au avut loc consultări bilaterale
cu actori relevanți precum federațiile din agro-industrie: Copa-Cogeca, FEFAC și Fediol. În paralel, s-a desfășurat un studiu independent pentru evaluarea potențialului
pieței proteinelor vegetale din UE pe diferite segmente, care ar urma să compare și
competitivitatea producției UE de proteina vegetală față de importuri.
3

Ibidem
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„Deficitul de proteine” al UE ocupă un loc privilegiat pe agenda politică. Raportul prezentat la Viena se dorește un plan de acțiune pentru stimularea culturilor
proteice din Europa și se oprește asupra plantelor cu un conținut brut de proteine
mai mare de 15% (semințe oleaginoase: rapiță, floarea soarelui și boabe de soia,
precum și leguminoase: fasole, mazăre, linte, lupin etc. și leguminoase furajere, în
principal lucernă și trifoi), reprezentând aproximativ 25% din totalul aprovizionării cu proteine vegetale în UE.
În funcție de sursa de proteine, rata de autosuficiență a UE variază substanțial
(rapiță - 79%, floarea-soarelui - 42%, soia - 5%). În consecință, UE importă anual
aproximativ 17 milioane de tone de proteine b
 rute (din care 13 milioane de tone pe
bază de soia, echivalentul a peste 30 milioane de tone de soia boabe), în principal
din Brazilia, Argentina, SUA, Paraguay, țări care produc în proporție de peste 90%
soia modificată genetic (MG), autorizată pentru consum pe piața UE, dar interzisă
pentru cultivare.
Concluziile rap o rtului de la Viena au fost subliniate în diferite ocazii de către funcționarii Comisiei. CE încurajează statele membre să dezvolte stimulente
prin viitoarele planuri strategice naționale ale PAC și subliniază noile oportunități pentru sporirea competitivității prin cercetare și inovare din programele UE și
ale statelor membre, inclusiv programul Horizon Europe, în perioada 2021-2027.
Totuși, nu clarifică o chestiune esențială: cât din importurile de soia șrot și boabe
(principala sursă de proteină vegetală pentru zootehnie, datorită conținutului de
aminoacizi și disponibilității pe tot parcursul anului) își propune UE să substituie
prin creșterea producției și ce resurse urmează să aloce.
Pe fundalul expansiunii demografice la nivel global și al creșterii consumului
de carne pe cap de locuitor, există o cerere tot mai mare de proteine pe piața mondială. Nu este de mirare preocuparea UE pentru a identifica noi surse. În prezent,
politica agricolă comună (PAC) oferă sprijin voluntar cuplat și plăți în cadrul schemei de înverzire pentru a stimula culturile de proteaginoase în Europa. Noua PAC,
cea care se va aplica din 2021, va fi, așa cum se prefigurează, încă mai ambițioasă în
promovarea culturilor de proteaginoase. Producția internă de soia, de rapiță și de
floarea-soarelui, precum și de mazăre și de alte leguminoase este pe un trend ascendent, dar crește de la un nivel foarte scăzut. Aceasta nu poate, în viitorul apropiat,
să compenseze decât în măsură redusă dependența UE de importuri.
Cazul României, una dintre țările UE cu condițiile cele mai favorabile pentru
soia, este, în context, deosebit de interesant.
500 milioane de euro pierderile României pentru necultivarea soiei
modificate genetic
Din 1999 până în 2006, România a cultivat soia MG tolerantă la erbicid. În 2006,
din cele 200 000 ha de soia, cca 70% erau cu varietăți modificate genetic. După in-
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terzicerea tehnologiei ca urmare a intrării țării în UE, suprafața cu această cultură
a scăzut cu cca 70% față de nivelul din 2006. Pierderile anuale ale țării generate
de interdicția de a cultiva soia MG au fost estimate la cel puțin 500 milioane de
euro, luându-se în calcul efectul de antrenare de-a lungul filierei produsului.
După 2015, odată cu introducerea sprijinului cuplat, suprafața alocată soiei a
reînceput să crească rapid, ajungând la 165 000 ha în 2017. Efortul bugetar doar
pentru acest tip de subvenție a depășit 30 milioane EUR anual (traducându-se, în
2017, în aprox. 192 EUR/ha).
Cu toate acestea, România continuă să importe masiv boabe și șrot de soia, în
proporție de 80% din Brazilia și Argentina, în condițiile în care cea mai mare parte
din producția țării aprovizionează piețele din Federația Rusă, Italia, Ungaria, Serbia, Germania şi Austria. La nivelul anului 2017, țara noastră a importat, pentru
consumul intern, 527 000 tone șrot și 134 000 tone boabe și a exportat 135 000 și
274 000 tone din, respectiv, aceleași produse. Simplificând, prin politica sa legată de
biotehnologiile agricole, UE a încurajat România să mențină mult mai scump în cultură
o plantă care, înainte de aderare, se autosusținea și a cărei suprafață se extindea în mod
natural.
Mai nou, răspunzând cerințelor pieței și încurajărilor politicienilor, cercetătorii europeni încearcă să dezvolte noi produse prin editarea de precizie a genomului. Cercetarea încearcă să se distanțeze de transgeneză care, în ciuda lungii
sale perioade de utilizare sigură, continuă să rămână mai puțin populară în rândul
consumatorilor europeni. Tehnica de ameliorare a plantelor prin editarea genomului este considerată la unison de oamenii de știință drept revoluționară, datorită specificității sale și a timpului mult mai redus pentru crearea de produse
actuale care au calitățile dorite (conținut specific în elemente nutritive, rezistente
sau tolerante la diferite boli-paraziți, etc.) Și totuși, se pare că și drumul către piața
UE al acestor inovații de la care se așteaptă răspunsuri la provocările actuale va fi
lung și anevoios, deoarece Curtea Europeană de Justiție a dat, în iulie 2018, semnalul că produsele obținute prin noile tehnici de ameliorare intră sub incidența
legislației OMG.
O situație similară se întâlnește în cazul metodelor de protecția plantelor, deși
bolile și dăunătorii acestora se extind, favorizate de modificări climatice ce par ireversibile. CE a avut initiativa de a interzice total utilizarea insecticidelor pe baza de
substanțe neonicotinoide începând din 2019. România, împreună cu alte câteva
țări din vecinătate, constituie o regiune endemică pentru o serie de dăunători precum Tanymecus spp. și în prezent nu există o soluție alternativă eficientă, ceea ce expune trei recolte principale ale țării (porumb, floarea soarelui şi rapița) la pericolul
de a fi grav afectate. Pierderile estimate pot ajunge la aproape 50% pentru cultura
porumbului, cultura care ocupă anual 2,5 milioane hectare în România. Surprinză-
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tor este faptul că EFSA nu a venit cu soluții de limitare a riscurilor care să permită
menținerea pe piață a unei categorii de insecticide esențială pentru câteva culturi
şi regiuni extinse din UE.
Este de remarcat că produsele și tehnologiile inovative provin nu doar din sectorul privat, ci chiar și din instituții de cercetare agricolă cu finațare publică, care
produc din ce în ce mai mult inovații bazate pe modele interactive. Accesul tuturor
acestor inovații pe piața europeană, cu scopul de a servi utilizatorului de inputuri
(fermierului) şi consumatorului european trebuie să constituie o prioritate pentru
politicile agricole europene viitoare, pentru că altminteri există riscul cert al delocalizării inovației, al unui brain drain.
Percepem în prezent o neconcordanță între necesitatea de a accelera progresul
tehnologic și cadrul de reglementare care guvernează introducerea sau menținerea
produselor și tehnologiilor moderne pe piața UE. Aplicând mecanic principiul precauției, managerii de risc europeni preferă totdeauna cea mai simplă soluție, aceea
de a elimina produsele de pe piață. Și totuși, în știință nu există risc zero.
Adoptarea noilor tehnologii are efect asupra multor altor factori ai sistemului
alimentar. Principalul obiectiv este de a spori încrederea consumatorilor și, în acest
context, cheia este de a explica în mod eficient despre beneficiile produselor pentru
societate.
Dacă setul de reguli care guvernează agricultura europeană se vrea tot mai
smart and resilient, poate că merită să punem în dezbaterea societății și sustenabilitatea economică, precum și rolul dovezilor științifice și evaluarii riscului în elaborarea politicilor publice.
Sectorul agroalimentar din România este mai puțin dezvoltat decât în restul
Europei, o parte semnificativă din valoarea adăugată a produselor agricole românești se realizează în afara spațiului național, iar pierderea profiturilor potențiale, a locurilor de muncă și a veniturilor duc la pierderea rezilienței teritoriilor
rurale. Prin necompensarea ponderii valorii adăugate a producției primare, România rămâne foarte vulnerabilă la riscurile climatice și la orice criză globală a
producției.
Prin urmare, este urgent să se identifice în mod clar prioritățile strategice ale
României pentru agricultură și sectorul agroalimentar. Este necesară o viziune clară privind performanța productivă, performanța ecologică, organizarea filierelor și
rolul organizațiilor profesionale sectoriale.
Potențialul important al agriculturii românești poate fi deblocat prin utilizarea
posibilităților de a crea valoare adăugată prin procesare și bioeconomie, sprijinite de consultanță și inovare. Nevoia de ambiție în a construi o viziune națională
pentru agricultură și industria agroalimentară ar trebui exprimată prin încurajarea inovațiilor în acest domeniu. Necesitatea creșterii bugetelor pentru cercetare şi
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inovare internă într-un mod stabil şi predictibil, cu o gestiune eficientă, ar trebui să
duca la reguli clare și la încurajarea unor schimbări organizaționale profunde, cu o
abordare integrată a acțiunilor de cercetare-inovare.
Managementul revizuit al sistemului de cercetare-inovare oferind spațiu suficient pentru consultanța științifică independentă, ar putea asigura o dinamică care
consolidează cercetarea fundamentală și aplicată, parteneriatul public-privat, întărește formarea și asigură difuzarea cunoștințelor și a inovațiilor.

Impactul genomicii în viitorul agriculturii
Marin Soare

Problema esenţială a omenirii a fost şi rămâne asigurarea nevoilor de hrană. Creşterea populaţiei la peste 9 miliarde de persoane până în anul 2050 şi reducerea resurselor naturale ridică un mare semn de întrebare cu privire la siguranţa alimentară
globală.
Trei direcţii posibile de creştere a producţiei vegetale
Progresul civilizaţiei impune nu numai găsirea metodelor optime de sporire a producţiei agricole dar şi a metodelor de distribuire echilibrată a acesteia pe glob. Există trei direcţii posibile de creştere a producţiei vegetale şi anume:
- atragerea în circuitul agricol a noi suprafeţe de teren şi astfel extinderea suprafeţelor cultivate;
- sporirea producţiei (randamentelor) pe suprafeţele cultivate;
- crearea de noi forme superioare de plante.
Creșterea suprafețelor agricole exploatate nu mai poate fi susținută, așa că rămân celelalte două posibilități. Sporirea producţiei agricole la unitatea de suprafaţă
este un deziderat important mai ales pentru ţările în curs de dezvoltare şi cele subdezvoltate şi rămâne calea cea mai sigură. Pentru aceasta trebuiesc respectate anumite condiţii şi anume asigurarea unei baze materiale bogate şi diversificate, asigurarea cu îngrăşăminte chimice, pesticide, erbicide, irigaţii, mecanizare, asigurarea
spațiilor de depozitare, modernizarea și adaptarea tehnologiilor de cultură, etc.
Realizarea unor forme biologice cu potenţial de producţie superior
este un obiectiv prioritar
Factorul cel mai dinamic în obţinerea de producţii superioare este cel genetic. Realizarea unor forme biologice cu potenţial de producţie superior este un obiectiv
prioritar. Pentru aceasta se impune, realizarea de soiuri perfecţionate, cu rezistenţă
la cădere şi scuturare, la factorii de stres (boli, dăunători, condiţii meteo improprii),
capabile să valorifice condițiile create prin noile tehnologii. Producția obținută de
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un cultivar este limitată de potențialul genetic al acestuia și de aceea ameliorarea
plantelor contribuie permanent la creşterea numărului de forme și varietăţi de
plante cu potenţial de producţie din ce în ce mai ridicat.
Descifrarea universului genetic al plantelor, oferă posibilitatea de a interveni
în dirijarea şi modificarea unor însuşiri utile omului, astfel încât să se atingă acest
potențial. Modelarea noilor forme obţinute se face cu ajutorul mecanismelor eredității, prin care se planifică şi controlează schimbări ale organismelor, iar rezultatele
acestor schimbări se materializează prin obţinerea de cultivare noi (soiuri, hibrizi
sau clone), cu potenţial de producţie cât mai mare și care posedă o serie de caracteristici noi, superioare celor existente. În acest fel ameliorarea plantelor contribuie
la reînnoirea şi perfecţionarea continuă a florei cultivate. Noile forme obţinute în
procesul de ameliorare trebuie să asigure producţii mari şi stabile, să prezinte rezistenţă genetică la boli şi dăunători, să aibă o plasticitate ecologică ridicată, stabilitatea producțiilor în condițiile schimbărilor climatice şi o calitate superioară a
producţiei.
Realizarea acestor deziderate la noile cultivare presupune folosirea şi exploatarea eficientă a tuturor surselor de germoplasmă existente în natură, precum și implementarea unor metode moderne de prelucrare a materialului biologic. În acest fel
se acţionează asupra genotipurilor pe baza unor mecanisme cunoscute, grupate în
două mari categorii:
–– ameliorarea clasică - care se bazează pe metodele convenţionale şi pe procesele sexuate ale plantelor;
–– ameliorarea modernă - care se bazează pe metode şi tehnici de inginerie genetică și biotehnologii. Aceste metode au evoluat odată cu dezvoltarea cunoştinţelor
despre biologia şi genetica moleculară.
Comparativ cu formele cultivate inițial în urmă cu câteva mii de ani, toate
plantele cultivate actual au suferit modificări în zestrea ereditară. Aceste modificări au fost rezultatul aplicării mai multor metode clasice specifice într-un interval
de timp foarte îndelungat, fenomen denumit și „domesticirea plantelor cultivate”.
Rezultatul final a fost apariția unor forme de plante care răspund anumitor cerințe
impuse artificial de om și care în multe situații și-au pierdut abilitatea de a supraviețui fără intervenția acestuia.
Deși există o istorie vastă și interesantă a utilizării acestor metode înainte de
inceputul secolului XX, nu există nicio îndoială că lucrările lui Darwin și Mendel au
creat fundația științifică pentru genetica și ameliorarea plantelor, lucru care a condus la un impact exploziv în evoluția plantelor cultivate în ultimii 150 de ani. Printre realizările de marcă ale acestei etape pot fi amintite: utilizarea consangvinizării
și realizarea hibrizilor comerciali de porumb, provocarea și utilizarea mutațiilor la
plante, diversificarea și perfecționarea tehnicilor de selecție a elitelor şi îmbunătăţirea
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metodelor de examinare a materialului biologic supus ameliorării, precum şi a metodelor de prelucrare matematică a datelor experimentale, provocarea artificială a
variabilității genotipice prin hibridările sexuate dirijate, încrucișările interspecifice
și introgresia genetică, obținerea și utilizarea comercială a hibrizilor (F1) la bumbac
(India), floarea soarelui (România), orez (China) și la alte specii, provocările legate
de conservarea resurselor genetice și de drepturile de proprietate intelectuală, etc.
Ameliorarea clasică este un proces de optimizare a întregului genom
al plantei
Performanțele obținute de cultivarele create în ultimele decenii ale secolului trecut
au atins valori dificil de imaginat la începutul activității, dar și greu de depășit,
deși limitele genetice potențiale încă nu au fost atinse, existând posibilități reale
de îmbunătățire a acestora. Pentru aceasta s-a reliefat necesitatea proiectării noilor cultivare și elaborarea unor modele ideale de plante. Folosirea acestor metode
convenționale se bazează în general pe procesul natural de recombinare genetică a
ADN-ului provenit de la genomuri înrudite, urmată de selecția descendenților care
moștenesc caracterele dorite de la cei doi părinți și înmulțirea lor. Deci, se poate
afirma că ameliorarea clasică este un proces de optimizare a întregului genom al
plantei, fără a avea însă informații complete cu privire la genele care determină
caracterele poligenice ale organismului.
	Obținerea noilor cultivare în acest mod prezintă și unele inconveniente
cum ar fi: durata îndelungată a procesului, volumul mare de material biologic examinat în câmp și laborator, costurile din ce în ce mai ridicate ale operațiunilor și
nu în ultimul rând faptul că rezultatele sunt dependente într-o oarecare măsură de
hazard, ele fiind incerte până în momentul omologării noului cultivar. Din aceste
motive, geneticienii și amelioratorii, folosindu-se de unele rezultate remarcabile
obținute în biologia celulară, genetica moleculară și informatică, au căutat metode
care să elimine aceste neajunsuri, astfel că au apărut tehnicile de inginerie genetică și
biotehnologiile moderne.
Creşterea variabilităţii genetice – cel mai important rezultat
al ingineriei genetice folosit pentru ameliorare
Apariţia acestui nou domeniu de activitate a fost determinată în primul rând de
aprofundarea cunoştinţelor de genetică la nivel molecular. Acest fapt a permis elaborarea unor metode complet noi, cum ar fi cele de izolare şi de sinteză a genelor, de
transfer al acestora de la o specie la alta, culturile de celule și tesuturi și micropropagarea, inducerea variațiilor somaclonale, utilizarea markerilor genetici, etc. Se
poate afirma că ingineria genetică s-a dezvoltat datorită necesităţilor sociale care
au impus găsirea unor modalităţi noi de rezolvare a unor probleme mari ale umani-
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tăţii, cum ar fi nevoia crescândă de alimente şi în primul rând de proteine. Tehnicile
de inginerie genetică au aplicabilitate la plante, la microorganisme şi animale.
Cel mai important rezultat al ingineriei genetice folosit pentru ameliorare este
creşterea variabilităţii genetice. Prin înlăturarea mecanismelor genetice ce împiedică recombinarea genelor din cromozomii speciilor înrudite s-au creat posibilităţi
multiple de a obţine noi combinaţii de gene.
Practic, prin folosirea acestor tehnici se urmăresc aceleași obiective ca și în
cazul metodelor clasice, doar că metodologia este alta, iar rezultatele sunt mai sigure și mult mai rapide. Editarea genelor oferă eficiență și precizie prin reducerea
perioadelor de cercetare-dezvoltare și ameliorare, ceea ce pentru plantele cu durată
mare de obținere a formelor noi prezintă importanță practică, dar și pentru culturile cu boli și dăunători cu evoluție rapidă, fiind totodată o metodă accesibilă și
relativ ieftină.
Ingineria genomică este utilizată pentru a îmbunătăți reziliența în mediile supuse schimbării, prin ameliorarea caracterelor abiotice și rezistenței la boli – caracteristici valabile în cazul plantelor, animalelor și oamenilor. Ameliorarea plantelor,
axată pe agricultura durabilă și productivă devine astfel mijloc de abordare a securității alimentare și nutritive, a modificărilor climatice și sănătății umane.
Europa nu este pregătită să asimileze noile tehnici
de editare a genomului
La momentul actual Europa este blocată politic de propriul principiu al precauției
și este incapabilă să abordeze pozitiv noile tehnici de editare a genomului și inginerie genetică motiv pentru care oamenii de știință propun o nouă abordare pentru
reglementarea biotehnologiilor vegetale. Unul dintre cele mai concludente exemple
este o importantă cultură la nivel mondial, cartoful dulce, care este o plantă natural
transgenică ce a fost modificată genetic cu mii de ani în urmă, în mod natural de
către o bacterie din sol.
Noile tehnologii de editare a genomului au apărut ca o modalitate de a răspunde provocărilor din agricultură. Editarea genomului ar putea grăbi semnificativ
programele de ameliorare, de la 7-25 ani până la 2-3 ani, atâta timp cât specificitatea țintei depășește în mod eficient necesitatea de a trece printr-o serie de generații
de plante pentru a obține o combinație genetică particulară.
Noile reglementări, ar putea conduce la dezvoltarea a numeroase caracteristici
noi ale plantelor editate, la îmbunătățirea randamentului productiv și rezistenței la
dăunători a acestora, o toleranta crescută la secetă și beneficii nutriționale sporite.
Plantele comestibile cu proprietăți nutriționale modificate, obținute prin biotehnologii pot oferi:
• Biofortificare (banana, manioc, porumb, cartof, căpșuni, sorg, tomate - îmbogățite în vitaminele A, B9, C, zinc, fier și proteine);
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• Limitarea risipei alimentare (cartofi și mere care nu devin maro prin oxidare);
• Dieta umană mai sănătoasă (camelina cu conținut ridicat de acid oleic de
saturație joasă);
• Digestibilitate mai bună pentru animale (lucerna cu continut scăzut de lignină, orz cu fitaza crescută);
• Calitate (ananas îmbogățit în licopeină; struguri pentru vin cu conținut crescut de antociani; orez aromatic).
Noile tehnici de precizie pentru editarea genomului sunt considerate pe scară
largă drept elemente-cheie ale noilor metode de ameliorare care servesc inovării
agricole și în Europa. Din păcate, între statele membre ale UE, nu există un consens
cu privire la utilizarea tehnologiilor de modificare genetică în practicile agricole. În
acest climat, comunitatea științifică este preocupată și acordă o atenție deosebită
sublinierii importanței și potențialului tehnicilor de editare a genomului și încearcă
să angajeze politica agricolă europeană (PAC) pe o cale de susținere față de această
nouă inovație.
Implementarea bunelor practici agricole (GAP) va avea o importanță crucială.
Noile instrumente agricole digitale nu doar contribuie la producția sustenabilă a alimentelor, ci și la tehnologiile pentru agricultura de precizie. Instrumentele digitale
sunt utilizate în agricultura de precizie și în agricultura climatică inteligentă şi reprezintă o cale de a răspunde schimbărilor climatice, de a stimula reziliența și capacitatea sistemelor agricole și alimentare de a se adapta la schimbările climatice, de
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a spori sechestrarea carbonului.
Biotehnologia (editarea precisă a genomului, ca instrument) în sine ar putea
îmbunătăți cooperarea între agricultori și cercetătorii din domeniul științei agricole cu scopul de a îmbunătăți tehnologiile existente și de a dezvolta unele noi. S-au
obținut astfel microorganisme, plante și animale reprogramate genetic, în al căror
genom sunt incluse gene străine, utile, exprimabile și transmisibile stabil la descendenți. Biotehnologiile moderne aplicate în medicină şi sănătate publică au cea mai
rapidă dezvoltare. Producerea şi sinteza de vaccinuri împotriva a numeroase boli
infecţioase, virale şi parazitare cunoaşte în prezent o dezvoltare fără precedent.
Foarte multe medicamente utilizate astăzi se produc pe cale industrială cu ajutorul biotehnologiilor: insulina, hormonul de creştere uman, interferonul, anticorpii
monoclonali etc. S-au creat artificial o mulţime de tulpini de microorganisme capabile să sintetizeze eficient numeroase medicamente de uz uman şi veterinar. Domeniul agricol a fost, de asemenea, marcat de obținerea plantelor modificate genetic
cu rezistență la boli, dăunători, erbicide, secetă, soluri degradate, etc.
În domeniul protecției mediului au fost obținute microorganisme modificate
genetic capabile să metabolizeze produsele petroliere din zonele poluate cu hidro-
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carburi. Viitoarele aplicații ale organismelor modificate genetic includ plante care
produc vaccinuri umane împotriva bolilor infecțioase, cum ar fi hepatita B, animale
mai productive, plante care produc mai multă biomasă sau intră mai repede pe rod,
plante care produc noi materiale plastice cu proprietăți unice.
Descoperirile recente în domeniul bioenergiei, bioremedierii, genomicii, bioinformaticii și bio-nanotehnologiei au făcut din biotehnologie un instrument economic
care își va pune amprenta cu siguranță asupra modelelor de dezvoltare viitoare. Ea
poate reprezenta cheia rezolvării unora dintre problemele acute la nivel mondial
cum ar fi epidemiile la nivel global, încălzirea globală, criza de proteine, criza de
combustibil și sărăcia.
Unele din realizările biotehnologiilor sunt contestate
atât sub aspect ecologic, cât și etic
Totuși nu sunt identificate pericolele ecologice ce pot fi cauzate de organismele
transgenice deoarece realizările în domeniul transgenezei sunt relativ tinere nefiind timp suficient pentru cercetare. Un raport elaborat în 2010 de Comisia Europeană afirma că „principala concluzie pe care o putem trage din eforturile a peste
130 de proiecte de cercetare ce s-au întins pe o perioadă de 25 de ani şi în care au
fost implicate mai bine de 500 de grupuri de cercetare independente este aceea că
biotehnologia, şi mai ales organismele modificate genetic, nu sunt mai riscante decât tehnologiile convenţionale de creştere a plantelor”.
Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu Siseşti” susțin utilizarea biotehnologiilor agricole ca parte
integrantă a politicii Agricole a României
În România, cele mai importante foruri ştiinţifice care au studiat organismele
modificate genetic, Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu Siseşti”, şi-au anunţat poziţia faţă de această aplicare a biotehnologiei încă din 2010. Comunicatul celor două foruri anunţă că acestea „susţin
pe baza cercetărilor ştiinţifice proprii, utilizarea biotehnologiilor agricole ca parte
integrantă a politicii agricole a României”, adăugând că „resping orice manifestare
neştiinţifică, orice opinie a celor neperformanţi în cercetare ştiinţifică biotehnologică, orice tendinţă de manipulare a opiniei publice, precum şi orice acţiune prin
care România să rămână un importator masiv şi perpetuu de alimente, inclusiv din
ţările care aplică cu rezultate excelente biotehnologiile agricole”.
În ultimii ani, jurnale ştiinţifice prestigioase au publicat mai multe studii care
evidenţiază efectele plantelor modificate genetic, oferind totodată o perspectivă
asupra viitorului agriculturii. Toate variantele agriculturii (agricultura organică,
convențională) modifică genele plantelor astfel încât acestea să aibă trăsături dezi-
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rabile. Diferența este că formele tradiționale de reproducere schimbă indirect genetica plantei prin selectarea plantelor cu trăsături specifice, în timp ce ingineria genetică modifică trăsăturile prin modificarea directă a ADN-ului. În cazul metodelor
tradiționale, încrucișările se fac într-o manieră relativ necontrolată. Amelioratorul
alege formele parentale, dar la nivel genetic, rezultatele sunt imprevizibile. ADN-ul
de la părinți se recombină la întâmplare. Dimpotrivă, ingineria genetică permite
transferul foarte bine direcționat al genelor, urmărirea rapidă și eficientă a genelor
în soiuri noi și, în cele din urmă, creșterea eficienței în dezvoltarea de noi soiuri de
culturi cu trăsături noi și de dorit.
Concluzii: tehnologia, progresul, opoziția și evaluarea riscurilor
Abordările agricole tradiționale cunosc o renaștere, iar interesul pentru agricultura
ecologică este în creștere, o abordare care nu cuprinde utilizarea culturilor modificate genetic. Rolul pe care ingineria genetică îl joacă în dezvoltarea agriculturii
durabile este un subiect interesant pentru viitor.
Ca și în cazul dezvoltării oricărei noi tehnologii, există preocupări legate de
riscurile asociate, iar biotehnologia agricolă nu face excepție. Toate culturile dezvoltate utilizând ingineria genetică sunt supuse unor testări extinse de siguranță
înainte de a fi eliberate pentru uz comercial. Evaluările riscurilor sunt efectuate
pentru aceste noi soiuri, iar numai cele care sunt sigure pentru uz uman sunt eliberate. Evaluarea extensivă a riscurilor și testarea siguranței culturilor care au fost
dezvoltate prin utilizarea ingineriei genetice au arătat că nu există riscuri pentru
consumatori.
Preocupările consumatorilor cu privire la organismele transgenice pot fi grupate în următoarele categorii: siguranţa sanitară a alimentelor; impactul asupra
mediului; riscurile şi avantajele; transparenţa; responsabilitatea; echitatea. Deoarece consumatorul are dreptul de a cunoaşte ce conţine un aliment şi de a alege
mărfurile în cunoştinţă de cauză, se impune ca etichetarea alimentelor modificate
genetic să devină obligatorie în toate ţările care produc sau comercializează astfel
de produse. În prezent etichetarea OMG-urilor este obligatorie numai în statele
Uniunii Europene.

Tendinţe şi perspective în evoluţia problematicii
organismelor modificate genetic la nivel european
Angelica Cobzaru

Scurte precizări privind conceptul OMG
Începutul anilor 70 a adus în prim planul preocupărilor o serie de tehnici ale geniului genetic care au permis extragerea unei gene din genomul unui organism și
reimplantarea ei în genomul unui alt organism, aparținând unei alte specii sau altui
regn.
Termenul de organism modificat genetic este definit diferit în funcţie de legislaţiile specifice anumitor state. Astfel, în Germania, „organismele modificate genetic sunt organisme al căror material genetic a fost modificat într-un mod care nu
există în natură în condiţii naturale sau de recombinare naturală. În Statele Unite,
termenul de organism modificat genetic se referă la plante şi la animale care conţin
gene transferate de la alte specii, pentru a obţine anumite caractere, precum rezistenţa la anumite pesticide şi erbicide”.1
În înţelesul legii române, un organism modificat genetic este „un organism, cu
excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat printr-o modalitate
care nu se produce natural prin împerechere şi/sau recombinare naturală”. Sub denumirea de organisme modificate genetic vii se pot regăsi plantele de cultură care
au fost modificate genetic pentru îmbunătăţirea productivităţii sau pentru creşterea rezistenţei la boli şi dăunători. 2
Marea diversitate a speciilor de plante şi de animale existente astăzi atestă faptul că întotdeauna s-au produs modificări în zestrea genetică a acestora. Însă, este
de notat că toate modificările s-au produs treptat, în mod firesc, de-a lungul unor
perioade foarte mari de timp, fără intervenţia omului.
Geniul genetic „permite astăzi chiar crearea unor gene artificiale sau modificarea patrimoniului genetic al aceleiaşi specii, prin inactivitatea, modificarea sau prin
adăugarea uneia dintre propriile sale gene”.3
http://www.bioresurse.ro.
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, art. 2
3
Cristea Vasile, Simone Denayer, De la biodiversitate la organisme modificate genetic?, Ed. Eikon,
Cluj-Napoca, 2004, p.81.
1
2
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Practic, obţinerea unui organism modificat genetic implică următoarele etape: identificarea şi pregătirea genei de interes, introducerea ei în celula gazdă, selectarea celulelor gazdă care au integrat transgena în genomul lor, obţinerea unui
nou organism pornind de la o singură celulă transgenizată, verificarea transmiterii ereditare a caracterului codat de transgenă la descendenţii organismului transgenic. Cea mai cunoscută tehnică pentru multiplicarea unei gene este cunoscută
sub denumirea de PCR (Polymerase Chain Reaction), care porneşte de la o soluţie
de nucleotide obţinută dintr-o cantitate mică de AND purificat, în care se adaugă
AND-polimerizat.
Organismele modificate genetic. Avantaje. Riscuri. Dezavantaje
Opiniile savanţilor cu privire la introducerea culturilor modificate genetic destinate
consumului uman în agricultură sunt împărţite. Adepţii ideii susţin că noile tehnologii ne-ar putea oferi posibilităţi nelimitate, cum ar fi obţinerea de soiuri ameliorate care au calităţi nutritive îmbunătăţite, rezistenţă la boli, la erbicide, la condiţii
ambientale vitrege, ceea ce ar conduce la creşterea arealului destinat agriculturii pe
glob şi implicit la eradicarea foametei în ţările lumii a treia.
S-a ajuns până acolo încât, „în anul 2003, cu ocazia unei întâlniri la nivel foarte
înalt, între conducerile SUA şi a Uniunii Europene, problema organismelor modificate genetic să fie analizată pe picior de egalitate cu celelalte probleme majore contemporane ale omenii. Americanii sunt pentru promovarea organismelor modificate genetic, întrucât, susţin ei, produsele obţinute din aceste organisme modificate
genetic prin producţiile mari ce se realizează, precum şi prin alte însuşiri valoroase,
ar putea contribui la asigurarea securităţii alimentare mondiale. Pe de altă parte,
europenii susţin că nu au nimic împotriva acestor produse, dar consideră că nu
s-au făcut suficiente studii pentru a dovedi că produsele modificate genetic nu sunt
nocive pentru sănătate şi pentru mediu.”4
Avantajele utilizării organismelor modificate genetic
Potrivit unui Raport realizat de FAO (2001) (Fond and Agriculture Organization
of the United Nations) 5avantajele potenţiale practice ale biotehnologiilor sunt următoarele:
• Ameliorarea valorii nutritive a alimentelor cu grad mare de consum. Spre exemplu, în orez pot fi înserate gene care produc beta-caroten, pe care organismul uman
îl transformă în vitamina A, a cărei lipsă este una dintre principalele cauze ale orbirii şi care contribuie direct la un număr mare de decese la copii.
• Reducerea impactului asupra mediului. Cercetătorii lucrează la obţinerea unor
tipuri de arbori ale căror celule să conţină o lignină modificată genetic prin care
4
5

Cristea V, op.cit., p. 125.
www.infomg.ro şi http://europa.eu
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se evită tratarea chimică a lemnului în procesul de fabricare a hârtiei, operaţiune
costisitoare şi poluantă.
• Ameliorarea randamentului în piscicultură. Cercetării au modificat gena care
controlează producerea hormonilor de creştere la Filopia, un peşte de crescătorie,
ceea ce îmbunătăţeşte creşterea în greutate, precum şi cantitatea de proteine.
• Absorbţia crescută de către animale a unor substanţe chimice din furaje. Furajele
pentru animale modificate genetic vor fi mai bine asimilate, ceea ce va duce la reducerea conţinutului unor substanţe chimice din dejecţiile animalelor, care contribuie
la poluarea apelor subterane.
• Toleranţa la condiţiile precare de mediu. Cercetătorii lucrează la crearea unor
culturi transgenice rezistente la secetă şi la salinitatea solului care să permită extinderea lor şi pe terenurile marginale de slabă calitate”.6
Dezavantajele şi riscurile utilizării organismelor modificate genetic
FAO (2001) consideră că următoarele aspecte prezintă cele mai mari riscuri ale introducerii organismelor modificate genetic:7
• Insuficienţa măsurilor de control. Deşi măsurile de control au fost implementate, ele nu se dovedesc suficiente. În anul 2000, spre exemplu, o varietate de porumb
a suferit o modificare, agreată în special pentru furajarea animalelor. Produsele rezultate din modificarea genetică au fost identificate şi în alimentaţia umană, ceea
ce nu trebuia să se întâmple.
• Transferul de alergeni. Există posibilitatea ca alergenii să fie transferaţi involuntar de la un organism la altul. Spre exemplu, atunci când o genă de nuc de
Brazilia a fost transferată la o varietate de soia, cu ocazia analizelor s-a constatat
că varietăţii respective de soia i s-a transferat în acelaşi timp un alergen comun,
descoperit cu ocazia testărilor. Ca urmare, varietatea respectivă de soia nu a mai
fost lansată pe piaţă.
• Imprevizibilitatea. Culturile modificate genetic pot avea efecte imprevizibile
asupra sistemului agricol. S-ar putea ca unele forme modificate genetic să extragă
o cantitate mai mare de nutrienţi din sol sau să consume mai multă apă decât culturile normale.
• Transferul accidental de gene. Genele introduse artificial într-o specie riscă să
fie introduse accidental în altă specie. Spre exemplu, rezistenţa la erbicide ar putea
trece de la o varietate genetică modificată în acest sens, la buruieni, devenind ele
însele rezistente la erbicid.
• Riscurile de mediu. Speciile de peşti transgenici riscă să altereze compoziţia
genetică naturală a populaţiilor de peşti, dacă ei scapă în natură. Spre exemplu, peş6
7

Cristea D. Mihai, op.cit., p. 126.
www.infomg.ro şi http://europa.eu.
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tii modificaţi genetic pentru a le creşte randamentul, ar putea invada noi teritorii
perturbând în acest fel biologia populaţiilor indigene de peşti”.8
Organismele modificate genetic la nivelul Uniunii Europene
Legislaţia europeană nu interzice utilizarea organismelor modificate genetic,în
doar stabileşte un cadru legislativ care să asigure securitatea maximă pentru sănătatea omului şi a mediului. În ţările Uniunii Europene, activităţile de obţinere,
testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic sunt supuse
unui regim special de reglementare, autorizare şi administrare. A fost stabilit un
cadru juridic şi instituţional care are drept scop reducerea riscurilor de producere
a unor efecte negative asupra sănătăţii oamenilor, echilibrului ecologic şi calităţii
mediului înconjurător.
Legislația UE actuală privind OMG le oferă țărilor UE un domeniu de decizie
limitat în ceea ce privește cultivarea OMG pe teritoriul lor. În 2009, 13 dintre acestea au solicitat un grad sporit de flexibilitate în această privință. Comisia a formulat
propuneri și, în iunie 2014, Consiliul European a ajuns la un acord politic cu privire
la dreptul acordat țărilor UE de a restricționa sau de a interzice cultivarea OMG
pe teritoriul lor. Această legislație vizează utilizarea, diseminarea, comercializarea,
etichetarea și trasabilitatea OMG atât în alimente, cât și în furaje. Există proceduri
comune de evaluare a riscurilor și de autorizare, acestea fiind efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.
Problematica organismelor modificate genetic este foarte controversată în
Uniunea Europeană. Oficialii europeni încearcă să creeze un cadru legal complet
în domeniu pentru a putea înlătura orice temere a consumatorului european. Din
acest efort face parte şi iniţiativa destul de recentă a publicării de către Comisia
Europeană a unei liste de 26 de produse modificate genetic ce pot fi vândute legal
pe piaţa Uniunii Europene.
Produsele, fie au fost aprobate de fosta legislaţie europeană în domeniu, fie nu
au avut nevoie de aprobare la momentul la care au ieşit pe piaţă. Aceste aşa – zise
„produse deja existente” (12 feluri de porumb, 6 de rapiţă, 5 de bumbac şi unul
de boabe de soia, unul de paste de tomate şi unul de cremă de drojdie), au fost, în
majoritate, aprobate înainte ca noul cadru legislativ european referitor la produsele
alimentare modificat genetic să între în vigoare.
Produsele au fost adăugate unei secţiuni speciale din Registrul european al alimentelor şi nutreţurilor modificate genetic, în aprilie 2004, toate aceste produse
fiind nevoite să treacă o procedură riguroasă de autorizare, inclusiv o evaluare ştiinţifică de siguranţă din partea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară
(EFSA).
8

Cristea V, op.cit., p. 126 şi 127.
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Totuşi, există anumite produse alimentare şi nutreţuri modificate genetic care
pot fi vândute în Uniunea Europeană, conform regulilor europene existente înainte
de intrarea în vigoare a Regulamentului 1829/2003, care menţionează că operatorii care doresc să păstreze pe piaţă produsele înregistrate în prealabil, trebuie să le
notifice la Comisie şi să ofere informaţii detaliate în legătură cu ele înainte de 18
octombrie 2004.
Mult timp, Uniunea Europeană a menţinut un Moratoriu împotriva produselor modificate genetic, având o politică preponderent „contra” invaziei organismelor modificate genetic. Cu toate acestea, în anul 2004, moratoriul impus în anul
1998 a fost ridicat la data de 19 mai, prin Decizia Comisiei de aprobare a importului
porumbului zaharat Bt 11 rezistent la sfredelitorul porumbului, pentru utilizare în
alimentaţia omului, în stare proaspătă sau procesat. După ridicarea Moratoriului,
Comisia Europeană a aprobat importul porumbului modificat genetic NK 603, tolerant la glisofat, în vederea utilizării în alimentaţia omului, în hrana animalelor şi
pentru procesare în scop industrial. Tot în anul 2004, pe data de 8 septembrie, Comisia Europeană a aprobat înscrierea în Catalogul european al soiurilor de plante
a unui număr de 17 hibrizi de porumb modificat genetic (MON 810), rezistenţi la
Ostrinia nubilaia.9 Astfel, orice fermier din statele membre ale Uniunii Europene
poate cumpăra şi cultiva, dacă doreşte, aceşti hibrizi de porumb. Uniunea Europeană a aprobat din anul 1996, importul de soia modificată genetic, tolerantă la
glisofat, pentru procesare şi utilizare în hrana omului şi a animalelor.
Cel mai mare producător de astfel de produse de plante pe bătrânul continent
este Spania, care încă din 1998 cultiva porumb modificat genetic. În 2004, această
ţară a cultivat porumb transgenic pe suprafeţe de 60.000 de hectare.
Cu toate că Bulgaria este o ţară care produce plante modificate genetic, ea a
interzis producerea şi comercializarea unor organisme modificate genetic, printre
care se numără şi grâul10. Din 8 iunie 1994, Uniunea Europeană a aprobat 14 plante transgenice care pot să dea loc la varietăţi care să integreze secvenţa genetică
autorizată. În privinţa altor 14 soiuri de plante transgenice se aşteaptă moratoriul
instaurat în Uniunea Europeană.
Printre produsele autorizate se numără: patru tipuri de porumb (rezistent la
Pyrală şi tolerant la ierbicidul Basta), patru de rapiţă, tolerante la acelaşi erbicid,
trei tipuri de garoafă care au culori modificate ori cu o durată de viaţă mai mare
în vas, o soia tolerantă la erbicidul Rounndup Ready, un soi de tutun francez şi o
cicoare olandeză, amândouă în stadiul experimental. Dintre candidaţii care se află
pe lista de aşteptare putem menţiona: două tipuri de bumbac rezistent la insecte şi
tolerant la un erbicid, o roşie cu coacere încetinită, o sfeclă furajeră tolerantă la un
erbicid şi un cartof cu un conţinut redus în amidon.
9

www.EUobserver/europe.eu.int.
www.novinite.com.
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În anul 1990 au fost adoptate două directive care constituie baza folosirii controlate a microorganismelor modificate genetic şi lansării deliberate a organismelor
modificate genetic. O a treia directivă a fost adoptată în 1998, după zece ani de
discuţii la nivelul Uniunii Europene. Această Directivă se bazează pe articolul 95
CE(Uniunea Europeană) şi are în vedere protecţia unor asemenea invenţii printr-o
lege a brevetului naţional al statelor membre şi completează aceste prevederi cu o
serie de reguli obişnuite. Directiva 90/219 asupra folosirii controlate a organismelor modificate genetic se bazează pe articolul 175.
Directiva stabileşte măsuri pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului.
Documentul împarte operaţiunile de folosire, controlate în cele care sunt pentru
învăţământ, cercetare, dezvoltare sau pentru scopuri neindustriale ori necomerciale şi în cele care sunt pe scară mică şi alte operaţiuni. Înainte ca o instalaţie să fie
folosită, trebuie făcută o notificare către autorităţile competente care descrie activitatea, scara operaţiunii şi o evaluare a utilizărilor controlate în ceea ce priveşte
riscurile pentru mediu şi pentru sănătatea oamenilor.
Directiva 90/219 a fost transpusă la timp doar în Danemarca, Germania, Belgia, Olanda şi Marea Britanie. Ţări precum Grecia şi Luxemburg au fost condamnate de către Curtea Europeană de Justiţie pentru că nu au transpus-o în perioada
prevăzută.
Directiva 90/220 se ocupă de eliberarea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic şi a produselor care conţin asemenea organisme. Directiva distinge între eliberările pentru scopuri de cercetare şi dezvoltare şi plasarea pe piaţă
a produselor ce conţin organisme modificate genetic. Eliberarea deliberată cu scopul de cercetare şi dezvoltare trebuie adusă la cunoştinţa organismelor abilitate
şi trebuie însoţită de un dosar tehnic ce va conţine şi informaţii referitoare la interacţiunile dintre organismele modificate genetic şi mediul înconjurător, asupra
monitorizării, controlului, tratării deşeurilor şi planurilor de urgenţă.
Până la sfârşitul anului 1997 au avut loc aproximativ 600 de eliberări experimentale în mediu, cam jumătate din ele pentru culturile de rapiţă. Comisia a adoptat chiar o decizie pentru o procedură simplificată privind eliberarea experimentală
pentru plantele tinere modificate genetic. În vara anului 2002, Comisia a supus
atenţiei statelor membre două noi obiective: unul, asupra trasabilităţii şi etichetării
produselor rezultate din modificări genetice, iar celălalt privind alimentele transgenice destinate vitelor. Primul obiectiv face obligatorie etichetarea pentru toate
alimentele la care se descoperă o urmă a modificării genetice în produsul final, chiar
dacă gustul şi aspectul lor nu diferă de produsul convenţional. Totuşi, în ciuda criticii persistente a ecologiştilor, Comisia a decis că produsele care conţin o rată de
secvenţă genetică inferioară lui 1% să nu fie supuse unui etichetări particulare.
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Jurisprudenţă referitoare la organismele modificate genetic.
Modelul Franței
Organismele modificate genetic (OMG) constituie un teren de aplicare ideală a
principiului precauţiei ţinând cont de incertitudinea care domină în mediul ştiinţific în ceea ce priveşte caracterul lor nociv, riscurile potenţiale grave şi ireversibile
pentru mediu şi sănătatea umană şi a importanţei mizelor economice asociate comercializării.
Celebra afacere a modificărilor genetice a deschis calea integrării explicite a
principiului precauţiei printre sursele legale. Consiliul de Stat al Franței a fost sesizat de recursurile dirijate împotriva unei hotărâri a Ministrului Agriculturii, care
înscria în Catalogul Oficial al Speciilor 3 varietăţi de porumb modificat genetic, formalitate ce condiţionează comercializarea acestor seminţe în Franţa.
Sesizată de Asociaţia „Greenpeace” Franţa, printr-o cerere de amânare a executării acestei hotărâri, jurisdicţia administrativă i-a dat câştig de cauză, recunoscând
în acelaşi timp, principiul precauţiei invocat în mod direct. În fapt, invocarea principiului precauţiei în redactarea sa din Legea din 1995 privind protecția mediuli,
completată de alte dispoziţii textuale, a apărut serios şi de natură să justifice anularea hotărârii atacate.
Asupra fondului, Consiliul de Stat a amânat la CJCE (actuala CJUE) examinarea a două probleme prejudiciabile asupra interdicţiei Directivei europene din 23
aprilie 1990 cu privire la diseminarea voluntară a organismelor modificate genetic,
atâta timp cât procedura de autorizare şi de punere pe piaţă este foarte complexă. 11
În replică, CJCE (CJUE) a precizat, într-o Hotărâre din 21 martie 2000 că
Franţa, care a notificat cererea de autorizare instanţelor europene cu aviz favorabil, se găsea în situaţia de competenţă legală asupra căreia Comisia s-a pronunţat
favorabil în dosar. Existenţa noilor elemente de informare care permit suspectarea
unui risc pentru sănătatea umană şi a mediului, dispensează statele membre de a-şi
da consimţământul. Este de notat că CJCE (CJUE) interpretează aici Directiva cu
referire la organismele modificate genetic prin asigurarea respectului principiului
precauţiei, care se manifestă în obligaţia de informare în caz de elemente noi şi asupra riscurilor asociate organismelor modificate genetic şi a facultăţii pentru toate
statele membre, în această ipoteză, de a limita sau de a interzice comercializarea sa
asupra teritoriului.
În aceste concluzii asupra afacerii porumbului transgenic, avocatul general
Mischo a interzis o concepţie intermediară în conţinutul precauţiei, care impune
luarea tuturor măsurilor necesare pentru a opri un risc, chiar dacă existenţa sa nu
este stabilită ştiinţific, dar pretinde în replică că „de fiecare dată când absenţa riscului nu poate fi demonstrată ştiinţific, o activitate trebuie să fie interzisă sau amâ11

CE S., 11 decembrie 1998, Rec., p. 468.
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nată prin restricţii severe”. În final, Consiliul de Stat a fost constrâns de a valida
autorizarea de punere pe piaţă a elementelor noi. 12
De atunci, contenciosul referitor la organismele modificate genetic s-a focalizat
asupra legalităţii hotărârilor municipale interzicând cultura organismele modificate genetic în plin câmp pe teritoriile comunelor, în vederea evitării poluării genetice
care aduce prejudicii dezvoltării agriculturii biologice, precum şi a biodiversităţii.
Din jurisprudenţa administrativă rezultă că primarul nu are competenţe în
ceea ce priveşte intervenţia, în numele puterii sale de poliţie generală, în materie
de organisme modificate genetic care constituie o poliţie specială conferită ministrului agriculturii.
Judecătorul a limitat rolul primarului în ceea ce priveşte diseminarea voluntară a OMG, în caz de pericol iminent transpunând soluţia aplicabilă segmentului
instalaţiilor clasate.
Se precizează că, în mod egal, nu ţin loc de pericol iminent „perspectivele de
dezvoltare ale agriculturii tradiţionale sau necesitatea de a respecta principiul precauţiei”.13 Astfel, judecătorul confirmă că principiul precauţiei nu este o componentă a ordinii publice municipale, cantonat situaţiilor de pericol demonstrat. Protecţia agriculturii biologice faţă de un risc de contaminare incertă nu ar mai trebui să
legitimeze acţiunea primarului. În ceea ce priveşte punerea pe piaţă a seminţelor
care conţin organisme modificate genetic, jurisprudenţa admite intervenţia autorităţii unei poliţii generale, în plus, în caz de pericol iminent, atunci când circumstanţele locale particulare le justifică.
Controlul exercitat asupra motivelor deciziei este limitat la căutarea erorii de
apreciere, rezultând, de exemplu, din cunoaşterea insuficientă a elementelor obiective şi probante verificate ştiinţific şi susceptibile de a recunoaşte, în caz de absenţă
a riscului, pe autorul deciziei atacate”.14
Este de dorit ca transpunerea Directivei din 12 martie 2001 prin două Decrete
din 19 martie 2007 (nr. 20007-358 şi 2007-359, JO, 20 martie), să aplaneze tatonările şi reticenţele jurisprudenţei administrative. Această jurisprudenţă era cu
atât mai urgentă cu cât CJCE (CJUE) a constatat incompatibilitatea drepturilor interne, provenite din Legea din 13 iulie 1992, cu dispoziţiile Directivei 2001 /18/Ce.
Concluzii
Preocuparea de a modifica soiurile de plante a devenit din ce în ce mai mult criticată.
Tot mai multe voci susţin efectele negative pe care le poate aduce asupra sănătăţii
consumul unor astfel de soiuri. Se vorbeşte despre alergii, dermatite, rezistenţă la
CE S., 22 noiembrie 2000, Assoc. Greenpeace France, JCP, 2001, II, nr. 10530, concl. Touvet.
CAA Lyon, 26 august 2005, Cne de Menat, AJDA, 2006, p. 38.
14
TA, Clermont-Ferrand, 4 mai 2006, Assoc. Comite de recherche et d’information sur la génie
génétique et autre, AJDA, 2006, p. 2224, note Chappuis et Blanchet.
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antibiotice, iar în cazurile cele mai sumbre despre producerea cancerului. De aceea,
se caută soluţii pentru a stopa creşterea suprafeţelor cultivate cu soiuri modificate
genetic, şi se încearcă realizarea unui control mai riguros al acestor tipuri de culturi.
Cunoaşterea insuficientă a efectelor utilizării în alimentaţie a soiurilor şi a speciilor modificate genetic a făcut loc unei abordări bazate pe aplicarea principiilor
precauţiei şi a prevenirii.
Precauţia exprimă ideea de a lua măsuri de preîntâmpinare a oricărei situaţii
nefavorabile sau cu efecte adverse nedorite, chiar şi atunci când există doar un risc
incert că ar putea să se întâmple un astfel de inconvenient. Prevenirea funcţionează pe principiul că în politica de mediu este mai uşor de prevenit în loc de a repara
pagubele şi se aplică doar pentru riscuri certe.
Însă acest timp de abordare bazată pe precauţie şi prevenire nu este pe placul
marilor producători de organisme modificate genetic. Cea mai interesată de o astfel
de politică preventivă este Uniunea Europeană, care foarte mult timp a interzis modificările genetice şi importul unor astfel de soiuri. Foarte târziu, politica europeană a devenit mai deschisă faţă de acest segment, dar într-un mod foarte controlat
şi restrictiv. Nici acum la nivelul statelor europene nu există recomandarea de a
folosi pe scară largă organismele modificate genetic. Se preferă, în schimb, un alt
tip de produse, cele organice (sau „Bio”), considerate mult mai sigure, mai naturale,
şi deci mai adecvate pentru o viaţă sănătoasă pe termen lung.
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Realizări în domeniul biotehnologiei vegetale
la INCDA Fundulea
Aurel Giura

Prezentarea foarte succintă a unei vaste arii de preocupări ale multor centre de
cercetare este o încercare dificilă și greu de îndeplinit. Cu atât mai mult când este
vorba de Biotehnologie.
Biotehnologia, considerată una din cele mai importante ramuri ale științelor
moderne din vastul domeniu al biologiei, definește, în sens larg, un ansamblu de
tehnici care folosesc organisme vii ori părți ale acestora pentru generarea de noi
produse ori modificarea în sens pozitiv în vederea înzestrării cu noi însușiri benefice omului și/sau cu o nouă și diferită variabilitate genetică necesară realizării
progresului așteptat prin ameliorare. Însă, ca la orice început de drum științific în
direcții ce pot conferi progres au fost și sunt formulate și avansate ipoteze, principii
și metode care aparent ar putea face miracole. Schimbările de conotație avansate în
noțiunea de biotehnologie au adăugat, în ultimi ani, noi semnificații. Se postulează
chiar construirea unor organisme ideale prin asamblarea in vitro a pieselor necesare
(gene). Desigur, poate fi o provocare pentru viitor. Nu se ține cont însă de faptul
că un organism superior, plantă sau animal conține în ADN-ul său mii de gene care
s-au autoasamblat în poziții potrivite de-a-lungul evoluției, timp de milioane de
ani, prin mutații spontane. Există și structuri genetice care se pot autotranspoza în
alte poziții din structura ADN-ului, silențiind o genă ori modificand funcția acesteia iar selecția naturală ori artificială le promovează pe cele utile.
Biotehnologia nu va putea înlocui metodele clasice de ameliorare
Speciile importante de cultură care asigură astăzi hrană pentru miliarde de oameni
au parcurs, fiecare, o cale evolutivă proprie și de mare complexitate, iar inserarea
unei gene s-au a câtorva prin metode biotehnologice, de inginerie genetică, ca în
cazul organismelor modificate genetic (OMG-uri), nu înseamnă un eveniment extraordinar. La plantele modificate genetic pentru rezistența la un anume ierbicid
cultura este salvată de concurența buruienilor, poluarea solului diminuată semnificativ, nemaifiind nevoie de tratamente suplimentare, cheltuielile cultivatorilor
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mult reduse, dar capacitatea de producție rămane cea dinaintea transformării. Oricum, asigurarea hranei trebuie să devină o preocupare majoră, iar Biotehnologia
poate contribui la îndeplinirea acestui deziderat, dar nu va putea înlocui metodele
clasice de ameliorare cum se postulează, metode prin care este triată activitatea a
mii de gene pentru potrivirea la condițiile ambientale care diferă de la o zonă geografică la alta. Însăși celebra „Revoluție verde” s-a bazat, la grâu, pe utilizarea unor
mutante spontane selectate anterior prin ameliorare empirică, pentru o talie mai
redusă și pentru alte însușiri care confereau o capacitae de producție superioară.
Desigur, de la sfarșitul secolului trecut și pană în zilele noastre, Biotehnologia
a parcurs diferite etape urmând îndeaproape cuceririle geneticii și, în cazul plantelor de cultură, a dezvoltării și diversificării metodelor de ameliorare.
Dacă la speciile cu înmulțire vegetativă, metodele biotehnologice s-au dovedit
extrem de benefice pentru producerea de metaboliți secundari, micropropagarea
anumitor specii pomicole și floricole, clonarea și multiplicarea formelor valoroase,
pentru generarea de variabilitate genetică ori pentru devirozare (de exemplu, la
căpșun) prin culturi „în vitro” de meristeme, la speciile de plante de cultură cu înmulțire prin semințe, specii care ocupă peste 85% din suprafața cultivată din țară,
încercările pentru generarea de variabilitate genetică nouă prin culturi în vitro de
celule, țesuturi etc au fost mai puțin fructuase și, după numeroase încercări, au fost
practic, cu puține excepții, abandonate. Printre excepții menționăm soiul de lucernă Sigma creat pe bază de somaclone regenerate prin culturi „in vitro” de meristeme
și înregistrat în anul 1995.
Totuși, la aceste specii cu înmulțire prin semințe aplicarea unor alte metode biotehnologice a avut și are, în continuare un impact major, de real interes. Astfel, la
principalele cereale păioase: grâu, orz, triticale, metodele biotehnologice de homozigotare rapidă- într-o singură generație- a materialului hibrid de ameliorare (F1,
F2, F3 etc) prin generarea de haploizi și, respectiv, de dublu-haploizi, s-a reușit îndeplinirea unora dintre dezideratele mai vechi ale creatorilor de soiuri, privitoare la
scurtarea duratei programelor de ameliorare, la creșterea presiunii de selecție și la
obținerea de cultivare stabile și uniforme din punct de vedere genetic și fenotipic.
Astăzi, în practica curentă, generațiile haploide se pot obține cu relativă ușurință, prin folosirea a două categorii de metode: metode bazate pe embriogeneza
somatică (androgeneză, microsporogeneză și ginogeneză) și metode bazate pe embriogeneza zigotică (zigoți produși prin hibridarea cu specii îndepărtate filogenetic
urmată de eliminarea cromozomilor partenerului polinic încă din primele cicluri de
diviziune ale zigotului). Ambele categorii de metode sunt descrise exhaustiv în literatura de specialitate, cu avantajele și dezavantajele lor, unele dintre aceste obiective, altele cu certă motivație subiectivă.
În programele de ameliorare la grâu și orz de la INCDA-Fundulea, generațiile
haploide de plante se obțin, în mod curent, prin metode de hibridare îndepărtată
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între grâu și porumb și, respectiv, între orz și Hordeum bulbosum iar, la triticale,
prin androgeneză. Protocoalele de lucru pentru obținerea de haploizi au fost de-alungul anilor simplificate și adaptate unor condiții minimale disponibile.
S-a ales varianta în care lucrările de hibridare se realizează în condiții de seră,
într-un singur ciclu pe an, cu o durată de cca 50 de zile, în perioada martie-mai
când și anumiți factori ambientali respectiv umiditatea atmosferică, temperaturile
diurne/nocturne și luminozitatea, sunt mai potrivite parcurgerii stadiilor premergătoare înfloritului. La orz, lucrările de hibridare pot fi continuate și în condiții de
câmp. De menționat că reușita sistemelor biotehnologice Zea și Bulbosum depinde în mare măsură de administrarea „in vivo” de fitohormoni vegetali pe plantele
mamă, a doua zi după polenizare. În lipsa acestora nu sunt posibile formarea cariopselor, dezvoltarea și diferențierea embrionilor haploizi și nici germinarea acestora
pe mediile artificiale de cultură in vitro.
Importanța aplicării acestor metode biotehnologice în practica ameliorării
curente este exemplificată prin faptul că soiurile de grâu comun (T.aestivum L.),
homozigotate prin sistemul Zea (5 soiuri: Faur, Glosa, Litera, Miranda, Pitar, primul fiind înregistrat oficial în anul 2004) ocupă astăzi peste 40% din suprafața cultivată cu grâu din țara noastră, iar altele, sunt în curs de înregistrare. Unele dintre
aceste soiuri sunt cultivate și în Ungaria și Turcia. Și la grâul durum (T.durum L.),
prin folosirea sistemului Zea s-a reușit crearea primului soi homozigot, acesta fiind
oficial înregistrat în anul 2005 sub denumirea de Grandur.
La orz, primul soi homozigotat prin metoda Bulbosum a fost înregistrat în anul
2013 sub denumirea de Smarald, iar primul soi de orzoaică, Gabriela, în anul 2017.
Aceste soiuri homozigote la toți locii din genom, îndeplinesc pe deplin și cerințele pentru distinctivitate, uniformitate și stabilitate impuse prin UPOV (The
Internațional Union for The Protection of New Varieties of Plants).
Într-un context mondial tot mai concurențial în domeniul creării și comercializării de noi cultivare, metodele biotehnologice reprezintă în multe cazuri o alternativă mai puțin costisitoare, eficientă și mai rapidă de homozigotare, eliminand și
expresia tranzitorie a unor gene cu efect de dominanță sau epistazie neaditivă ca în
cazul metodelor clasice.
Metode biotehnologice sunt folosite cu succes și în cazul lucrărilor pentru diversificarea surselor de variabilitate genetică necesare programelor de ameliorare și
aceasta, prin accesarea zestrei de gene a speciilor mai mult ori mai puțin îndepărtate filogenetic de speciile de cultură. S-a dovedit că genele străine pot conferi noi însușiri de interes agricol și multe soiuri de succes, aflate în cultură la noi în țară și în
alte diferite țări, posedă astfel de gene. Dacă transferul de gene de la specii înrudite,
apropiate filogenetic, se poate realiza cu relativă ușurință prin simpla metodă de
hibridare, în cazul speciilor îndepărtate filogenetic (din alte genuri) este, de regulă,
necesară recuperarea formelor hibride F1 prin cultura in vitro a embrionilor imaturi
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și obținerea de forme amfiploide sintetice. Exemplul clasic cel mai cunoscut este
noua specie de cultură Triticale (amfiploid) creată artificial, în secolul trecut, prin
hibridarea dintre grâu și secară, o altă specie cultivată. Forma amfiploidă, octoploidă T. aestivum/Secale cereale (2n=56) manifestă o oarecare instabilitate meiotică.
În schimb. amfiploidul hexaploid Triticum durum/Secale cereale (2n=42) este mult
mai stabil în desfășurarea diviziunii meiotce și are un nivel superior de fertilitate
și productivitate. Prin lucrări de ameliorare desfășurate și la noi în țară s-a reușit
îmbunătățirea însușirilor de interes agricol și introducerea cu succes a acestei noi
specii în marea cultură agricolă.
Mai mult, prin intermediul acestei noi specii s-a reușit transferul unor gene
de la secară la grâu (hibridări grâu x triticale) și anume: gene pentru rezistență la
boli (viroze, mălură), gene pentru o vigoare timpurie în stadiul de plantulă, pentru
frunze mai mari, pentru strat ceros mai pronunțat și un albedou mai intens.
În cazul altor specii sălbatice din genuri îndepărtate filogenetic de la care se dorește transferul unor gene utile este, de asemenea, necesară recuperarea formelor
hibride F1 prin cultura in vitro a embrionilor imaturi ce conțin garniturile haploide
de cromozomi ale partenerilor de hibridare și aplicarea de tratamente cu colchicină
pe plăntuțele regenerate în vederea dublării numărului de cromozomi și de obținere de forme amfiploide sintetice.
Biodiversitatea potențial utilă numai în tribul Triticeae este reprezentată de
325 specii din care 250 specii sunt perene. Însă compatibilitatea la încrucișare (crosabilitatea) a grâului cu specii din genuri diferite de Triticeae depinde în mare măsură de gradul de înrudire filogenetică respectiv de unele din mecanismele speciației
care au făcut posibilă evoluția divergentă a atâtor specii de la un ancestor comun.
Chiar dacă genomul pivot, primordial, de 7 perechi de cromozomi a fost modificat
prin speciație și alopoliploidizare, s-a păstrat, totuși, un anumit nivel de similaritate genetică (omeologie) fapt ce facilitează realizarea de transferuri interspecifice/
intergenerice de gene utile. Capacitatea de încrucișare intergenerică a genotipurilor
moderne de grâu este însă limitată de activitatea unor gene dominante ce controlează însușirea de crosabilitate, gene localizate pe brațele lungi ale cromozomilor
din grupul omeolog 5 (5A, 5B, 5D). Și în acest caz, prin aplicarea tehnologiei DH
(dublu-haploizi) s-a reușit preluarea alelelor recesive de la unele soiuri pimitive și
piramidarea acestora în genotipuri moderne de grâu, fiind create linii DH cu o capacitate ridicată de crosabilitate cu secara (tester universal), între 60-70%. A devenit astfel posibilă abordarea de specii mult mai îndepărtate filogenetic de grâu,
inaccesibile anterior și, ca atare, accesul la o zestre mult mai bogată și captarea în
genofondul de ameliorare a unei variabilități genetice diferite, de gene utile.
De regulă, la hibrizii F1 între grâu și specii din genuri îndepărtate filogenetic, cromozomii genoamelor parentale nu se împerechează în meioză. În schimb,
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la aceiași hibrizi, în absența cromozomului 5B sau când acesta nu are locusul Ph1
(mutanta Ph1b) împerecherea meiotică are loc atât între cromozomii genoamelor
omoloage de grâu (A,B,D) cât și între aceștia și cromozomii speciei partenere, cu
formarea de asociații multivalente în metafaza I. Uneori, în cazul acestor amfiploizi, grâu x specii sălbatice, este însă necesară reducerea materialului genetic străin
prin retroîncrucișări și crearea într-o primă etapă de linii de adiție (2n=44;42+2
cromozomi străini) și ulterior de linii de substituție (2n=40+2 cromozomi străini)
fie pentru toți cromozomii setului haploid al speciei sălbatice ori, numai pentru
acel/acei cromozomi care conțin gene de interes în scopul transferului acestora de
la specia sălbatecă la cea de cultură. Pentru aceasta se recurge, de regulă la linii
deficiente pentru cromozomul 5B și, prin aplicarea ulterioară a altor metode de
inginerie genetică devine posibilă inducerea împerecherii meiotice de tip omeolog
dintre cromozomul de grâu și cromozomul străin, provenit de la specia donoare și
drept rezultat, transferul genelor „sălbatice” dorite.
La orz, pe langă inducerea de haploizi prin hibridarea H. vulgare/H. bulbosum,
se urmărește și introgresia unor gene dorite în genomul orzului cultivat. Dacă sistemul biotehnologic Bulbosum pentru producerea de haploizi se bazează pe eliminarea completă a cromozomilor speciei H. bulbosum, în introgresia de gene se mizează
pe reținerea unuia ori a mai multor cromozomi de bulbosum. Cea mai eficientă
cale a fost hibridarea dintre Hordeum vulgare (2x; 2n=14) și Hordeum bulbosum (4x;
2n=28) cu descendență triploidă (3x; 2n=21) recuperată prin cultură in vitro de
embrioni. Analiza citologică a triploizilor a evidențiat prezența împerecherilor alosindetice, intergenomice a cromozomilor celor două specii iar, prin retroîncrucișări
cu soiuri de orz/orzoaică, s-au selecționat linii de introgresie cu rezistență la viroze
și la boli foliare.
Diversitatea genetică poate asigura rezerva necesară de gene
pentru răspunsuri potrivite la evoluția factorilor de stres
La floarea soarelui prin hibridări interspecifice dintre genotipuri cultivate și specii
diploide ori poliploide, din același gen Helianthus, s-a reușit transferul unor gene
pentru rezistență la boli foliare și chiar la lupoaie.
Stocurile genetice create prin hibridări îndepărtate interspecifice și intergenerice, destinate valorificării zestrei de gene a acestor specii sălbatice înrudite au
fost și sunt utilizate, în continuare, pentru obținerea de noi linii de introgresie cu
gene de interes pentru programele de ameliorare. În zilele noastre, diversificarea
continuă a surselor de variabilitate genetică prin preluări de material genetic de la
speciile înrudite este o preocupare de mare actualitate, întrucat bogăția în diversitate genetică poate asigura rezerva necesară de gene pentru răspunsuri potrivite la
evoluția factorilor de stres abiotici și biotici în dinamică continuă.
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Culturile „in vitro” de embrioni haploizi imaturi s-au dovedit utile și în cazul
mutagenezei experimentale întrucât, prin înserarea tehnologiei DH, se poate fixa,
într-o singură generație, orice modificare indusă artificial la nivelul ADN-ului prin
aplicarea de factori mutageni fizici ori chimici. Mai mult, la liniile DH homozigote
la toți locii din genom, mutantele alele-recesive care constituie marea majoritate a
celor transmisibile în generația următoare sunt exprimate în fenotip și pot fi de asemenea identificate cu ușurință prin analize la nivel molecular. În aceeași ordine de
idei, dacă se intercalează și hibridarea directă și reciprocă a generațiilor M1 de la doi
genitori se poate fixa și exprima fenotipic, în condiții homozigote, oricare mutație
și respectiv mutație/recombinare fără a se recurge la ciclurile clasice de selecție în
populații heterozigote. Astfel, prin folosirea unui protocol original de mutageneză
la grâu incluzând două genotipuri moderne, două cicluri de iradiere cu raze gama
(Gy) și cu intercalarea tehnologiei DH s-a reușit generarea a 143 linii DH mutante
și a 415 linii mutante/recombinante care, experimentate în condiții de câmp au manifestat o gamă extinsă de variabilitate genetică pentru o serie de însușiri morfologice (talie, mărimea frunzei, mărimea și greutatea bobului, lungimea coleoptilului),
productivitate, rezistență la boli foliare, intensificarea reflectanței lanului printr-un
strat ceros mai pronunțat etc. Câteva dintre aceste linii au fost promovate pentru
testare în rețeaua ISTIS; altele, au fost și sunt folosite atât în programul de ameliorarea grâului ca surse de noi gene-alele ori pentru studii și analize la nivel molecular,
în vederea identificării de markeri asociați unor însușiri de interes, identificării de
noi alele per locus și de secvențiere și de analiză la nivel funcțional.
De asemenea, prin aplicarea tehnologiei DH este posibilă crearea de populații
de linii homozigote de hartare (mapare) genetică pe baza cărora se poate identifica
și poziționa pe cromozomi prin analize la nivel molecular gena/genele de interes.
Într-o primă fază se obțin hibrizii F1 dintre două genotipuri contrastante pentru
însușirea vizată, iar prin hibridarea acestora cu porumbul se obține populația de
linii DH homozigote.
Astfel, în cazul liniei de grâu G.603-86 cu boabe foarte mari, cu masa a 1000 de
boabe (MMB) de peste 60 g și o lungime a bobului care variază între 8.5 și 9.0 mm,
analiza pe baza disomilor F3 selecționați citologic din populații monosomice F2 a
evidențiat faptul că însușirea de bob mare la această linie este controlată de gene
localizate pe mai mulți cromozomi. În scopul avansării analizei genetice, s- trecut
la obținerea de populații de mapare folosind ca partener de hibridare linia F.132
cu un MMB de cca 35-38 g și o lungime a bobului de cca 4 mm. În urma polenizării
hibrizilor F1 cu porumbul s-au obținut 87 linii DH iar după fenotiparea acestora
în condiții de camp, datele colectate urmează a fi coroborate cu cele rezultate din
analizele la nivel molecular în vederea stabilirii markerilor/QTL-urilor asociate îsușirilor urmărite. Aplicarea acelorași procedee la populația de mapare rezultată din
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hibridarea soiului Izvor cu linia de ameliorare Jiana s-a concretizat prin identificarea unor markeri asociați capacității de osmoreglare la acțiunea secetei (gena or cu
localizare pe cromozomul 7A). Într-un alt caz de analiză genetică pentru conținutul
în proteină, cu linii de substituție Favorit/F.26-70, a fost evidențiată și linia de
substituție pentru cromozomul 7B, în special pentru însușiri reologice ale aluatului și un înflorit mai timpuriu. O analiză mai detaliată s-a bazat și pe folosirea de
linii DH recombinante pentru perechea de cromozomi 7B (un cromozom de la soiul
recipient Favorit și altul de la genotipul donor F.26-70). S-a constatat că înfloritul
mai timpuriu se datoreză unei gene (nou identificată) cu răspuns la fotoperioadă
denumită Ppd-B2 cu localizare pe brațul scurt al acestui cromozom, la 8.48 cM distal față de locusul microsatelit Xgwm0537 și 20.7 cM proximal față de Xgwm0255.
Înfloritul mai timpuriu a fost corelat cu un conținutul mai ridicat în proteină și o
genă majoră pentru acest caracter Gpc-B2 a fost localizată la 4.4 cM proximal față
de Ppd-B2. Interesant este faptul că nu s-a găsit nici o asociere negativă între producție și conținutul în proteină.
La porumb, cea mai importantă plantă de cultură din țară, homozigotarea rapidă a materialului de ameliorare a devenit o precupare majoră, întrucât face posibilă
accelerarea și creșterea eficienței selecției și reducerea perioadei de obținere de noi
linii de la 5-7 ani la numai 2 ani, cu reducerea substanțială a costurilor. În cazul
particular al porumbului, haploizii se obțin prin încrucișarea hibrizilor F1, F2 ori
a unor populații sintetice ameliorate cu un genotip inductor al condiției haploidie.
După fecundare, din zigotul în formare sunt eliminați cromozomii părintelui patern, iar embrionul haploid în dezvoltare, este hrănit de endospermul triploid care
conține atât setul diploid maternal cât și setul haploid de cromozomi paternali.
Cromozomul 10 al inductorului are însă o genă marker R1-nj, implicată în sinteza
aleuronei și, respectiv, în marcarea prin colorare a semințelor cu embrion haploid,
scutelumul nefiind colorat. Tocmai această particularitate de colorare face posibilă
trierea și departajarea semințelor cu embrion haploid de cele cu embrion diploid.
După germinare, la un anumit stadiu de dezvoltare, plăntuțele haploide sunt imersate într-o soluție ce conține colchicină, pentru dublarea numărului de cromozomi
și obținerea formelor dublu haploide. Tratamentul poate fi aplicat și ulterior, prin
injectare, la stadiul de 5-6 frunze.
Prezentarea sumară a contribuțiilor metodelor biotehnologice la crearea de noi
cultivare, la diversificarea surselor de variabilitate intraspecifice, interspecifice și
intergenerice și a progresului înregistrat la specii de cultură importante reprezintă
doar o mică parte din preocupările centrelor de ameliorare. Multe alte direcții de
cercetare bazate pe metode considerate clasice sunt folosite în avansarea materialului genetic de ameliorare, pentru crearea de noi cultivare la alte diferite specii de
cultură.

Inovații disruptive în materie de agrigenomică
și previziuni pentru viitor.
România pe harta cercetărilor agrigenomice
Aurel Popescu

Genomica este un domeniu interdisciplinar al științei care se concentrează pe
structura, funcția, evoluția, cartografierea și editarea genomurilor. Un genom este
setul complet de ADN al unui organism, incluzând toate genele sale. Spre deosebire
de genetică, care se referă la studiul genelor individuale și rolul lor în moștenirea
/ transmiterea ereditară a caracterelor, genomica vizează caracterizarea colectivă și cuantificarea genelor, care direcționează producerea de proteine mediată de
enzime și molecule mesager. La rândul lor, proteinele alcătuiesc structurile organismului (cum ar fi țesuturile și organele), sunt implicate în reacțiile chimice de
control, și poartă semnale între celule (realizează semnalizarea intercelulară). De
asemenea, genomica implică secvențierea și analiza genomurilor (Davey și colab.,
2011; Kumar și colab., 2012; Poland și Rife, 2012; He și colab., 2014; Ray și Satya,
2014; Dwivedi și Rautela, 2018) prin utilizarea tehnicilor de secvențiere a ADN de
mare randament și a bioinformaticii pentru a analiza structura genomurilor întregi
(asamblate) și funcțiile lor (Klug și colab., 2012). Asamblarea genomurilor se realizează prin alinierea și unirea fragmentelor unei secvențe de ADN mult mai lungi în
scopul reconstruirii secvenței originale.
Secvența (de nucleotide a) întregului genom servește în primul rând drept
model (plan de proiect – blueprint) pentru ameliorarea genetică a plantelor de cultură, facilitând comunității științifice înțelegerea genomicii funcționale, legată în
cea mai mare parte de recoltă, toleranța la stresul abiotic, rezistența la patogeni
și dăunători, caracteristicile de calitate, ingineria culturilor cu trăsături agronomice importante, etc. Determinarea și publicarea secvențelor genomului de referință
pentru multe specii de plante cultivate importante și plante model au potențialul
de a ajuta la realizarea ‘promisiunii’ genomicii de a oferi instrumentele necesare
pentru a accelera semnificativ ameliorarea soiurilor / varietăților de plante de cultură (Muthamilarasan și colab., 2013).
Progresele înregistrate în studiile de genomică au declanșat o revoluție în cercetarea fundamentală și aplicativă, în primul rând în domenii cum sunt medicina și
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agricultura. Se afirmă că genomica va transforma știința și tehnologia și va stârni
un val extins de inovații. De aceea se consideră că a venit timpul ca statele lumii să
se implice serios în cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor genomice și să înceapă să
propună soluții eficiente pentru provocările globale, regionale și locale.
Instrumentele ingineriei genomice fac posibilă manipularea precisă a ADN în
celulele vii. Deși ingineria genomică poate fi utilizată pentru a adăuga o transgenă
într-o locație specifică dintr-un genom, oferind astfel o cale mai precisă de modificare genetică decât cea a transferului de gene (transgenezei), o aplicație mult
mai puternică este cea a modificării informației genetice pentru crearea de caractere noi. În mod tradițional, caracterele noi sunt introduse în soiurile de plante
cultivate și animalele de crescătorie prin încrucișare, exploatând variația genetică
existentă în fondul de gene al populației sau speciei. Alternativ, se crează variație
genetică nouă prin mutageneză. Ingineria genomică permite ca mai întâi să se determine modificările în secvența de ADN care sunt dorite în soiul cultivat sau rasa
de animale și apoi să se realizeze aceste modificări în mod precis și rapid. Capacitatea de a controla tipul variației genetice introduse în plantele cultivate promite
schimbarea modului în care sunt create soiurile noi (Pfeiffer și colab., 2018; Shah
și colab., 2018).
Valoarea lor de ansamblu (în special, productivitatea și calitatea) și percepția
publică vor determina măsura în care plantele și animalele create prin inginerie
genomică vor contribui la securitatea alimentară a populației.
Agrigenomica
Agrigenomica (AgriGenomics) este aplicarea genomicii în agricultură pentru a îmbunătăți productivitatea și durabilitatea în cultura plantelor și creșterea animalelor.
Progresele uriașe înregistrate în cunoașterea structurii și funcțiilor genomului
(bazate pe trecerea de la analiza genelor unice la analiza întregului genom, pe secvențierea completă a genomurilor și transcriptomilor, și pe înțelegerea modului în
care genele se exprimă și lucrează împreună, într-un ansamblu), oferă posibilitatea
de a selecta genotipic indivizi pe baza unor secvențe ale întregului genom sau a
unor matrice / rețele SNP (single nucleotide polymorphisms – polimorfisme mononucleotidice) ale întregului genom.
Tehnologia de manipulare a genomului este unul dintre domeniile emergente
care aduce o revoluție reală în domeniul modificării (ingineriei) genetice și al biotehnologiei. Editarea țintită a genomului este o inovație disruptivă ce deschide
calea pentru a aborda o gamă largă de obiective, nu numai pentru a îmbunătăți calitatea și productivitatea culturilor, ci și pentru a investiga rădăcinile fundamentale
ale sistemelor biologice. Aceste obiective includ crearea de plante cu valoare ridica-

VIII. INSTRUMENTE / 1199

tă din punct de vedere al compoziției și proprietăților nutritive și cu caracteristici
care conferă rezistență la diverși factori de stres biotic și abiotic.
În ultimii ani au fost introduse numeroase sisteme de editare a genomului
(Fig. 1), ce constituie căi complet noi de modificare a genomurilor la plante și animale; acestea cuprind nucleazele deget de zinc (zinc finger nucleases - ZFNs), nucleazele efectoare de tipul activatorilor transcripției (transcription activator-like effector
nucleases - TALENs), repetițiile palindromice scurte în grupuri intercalate în mod
regulat / Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeats - CRISPR/
Cas9) și, mai rar, meganucleazele (MNs) (Townsend și colab., 2009; Gaj și colab.,
2013; Shan și colab., 2013; Popescu, 2015; Paul și Qi, 2016; Samanta și colab.,
2016; Zhang și colab., 2017; Demirci și colab., 2018; Khurshid și colab., 2018; Pfeiffer și colab., 2018; Shah și colab., 2018; Soda și colab., 2018).
Nucleazele ADN programabile (Fig. 1) posedă situri lungi de recunoaștere și
sunt capabile să taie ADN într-un mod specific. Aceste nucleaze ADN mediază modificări genetice țintite prin creșterea vitezei de mutație a ADN pe calea inducerii de
ruperi dublu-catenare la nivelul unui situs genomic predeterminat. În comparație
cu direcționarea genetică bazată pe recombinarea omoloagă convențională, nucleazele ADN, denumite și editori genomici (Genome Editors), pot crește rata de țintire
de circa 10.000 până la 100.000 de ori. Aplicarea cu succes a diferitelor nucleaze
programabile a fost demonstrată la o multitudine de organisme diferite, incluzând
insecte, amfibieni, pești, plante, și mai multe specii de mamifere, inclusiv celule
umane și embrioni umani (Petersen, 2017).
Rezultatele actuale indică faptul că orice nuclează ADN poate fi utilizată cu
succes într-o gamă largă de organisme, ceea ce le face utile pentru a edita genomul
speciilor de plante și animale (Petersen, 2017). Spre deosebire de toate celelalte
nucleaze ADN, care se bazează pe legarea proteină-ADN, CRISPR / Cas9 utilizează
ARN pentru a stabili o legare specifică a nucleazei sale ADN. Pe lângă capacitatea
sa de a facilita modificări genomice simultane, CRISPR / Cas este mult mai ușor de
proiectat în comparație cu toate celelalte nucleaze ADN.
Sistemul CRISPR/Cas9 introduce mici mutații ereditare (inserții sau deleții indels) în genomul unui organism. Acest sistem permite de asemenea o caracterizare precisă a genelor în plantele cu genomuri complexe. În plus, oferă posibilitatea ca adăugarea caracterelor dorite sau îndepărtarea caracterelor nedorite să fie
realizată simultan, într-un singur eveniment. Cu tehnologia CRISPR-Cas9 RNPs,
devine posibilă crearea de plante modificate genetic fără introducerea unei transgene. Progresele realizate în utilizarea acestei tehnologii de editare a genomului sunt
remarcabile. De exemplu, prin fuziunea dCas9 inactiv din punct de vedere catalitic
cu domeniile efectoare transcripționale a devenit posibilă activarea sau silențierea
țintită a genei de interes (Soda și colab., 2018).
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Recent, așteptările de la sistemele de editare a genomului bazate pe utilizarea
nucleazelor programabile au crescut, deoarece sistemul CRISPR-Cas9 a constituit
doar un început. Au fost propuse deja noi variante ale acestui sistem, care sunt în
curs de testare, cum sunt de exemplu sistemul de tip CRISPRi (CRISPR interference),
care este utilizat în silențierea genică, sau CRISPRa (CRISPR activating), care are
rolul de a activa transcripția genelor.

Fig. 1. Aplicațiile tehnologiilor de editare a genomului.
(a) Structurile unei proteine deget de zinc (PDB: 1AAY), TALE (3UGM) și CRISPR (4OO8) ce se
leagă la ADN. Stânga și centru: gri, ADN; albastru, proteine; roșu, lanțurile laterale ale aminoacizilor
responsabile de țintirea ADN. Dreapta: gri, ADN; albastru, enzima Cas9; roșu, ARNg. (b) O ruptură dublu catenară indusă de nuclează poate conduce la scoaterea din funcțiune a genei, deleția de
regiuni genomice sau modificarea genică. (c) Aplicațiile includ genetica inversă, modelarea bolilor,
agricultura și terapia genică (Genome engineering: the next genomic revolution; Gersbach, 2014).

Rezultatele obținute până în prezent sunt dovezi incontestabile ale faptului
că tehnicile de editare a genomului pot fi instrumente extrem de eficiente pentru ameliorarea genetică a plantelor și animalelor, și implicit pentru îmbunătățirea
productivității în agricultură și zootehnie pentru a atinge cererile crescânde de alimente, pentru a face agricultura mai rentabilă, ecologică și sustenabilă.
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Utilizarea genomicii pentru ameliorarea plantelor
În programele de ameliorare a plantelor, crearea plantei dorite ar putea dura ani și
câteva generații. Astăzi, editarea genomului ne permite să ajungem la același rezultat ca prin metodele tradiționale de ameliorare, dar cu o mai mare precizie și
eficiență (Osakabe și Osakabe, 2015). Tehnologia secvențierii ADN ne-a permis să
descifrăm secvența completă a genomurilor la multe specii de plante cu o rapiditate fără precedent și la un cost redus. Cunoașterea genomurilor și transcriptomilor
plantelor sporește cu fiecare zi, făcând posibilă crearea de soiuri noi prin design
molecular și inginerie genetică. Capacitatea cercetătorilor de a modifica cu precizie
genomurile plantelor au fost limitate până la apariția tehnologiei de editare a genomului (Ding și colab., 2016).
Majoritatea aplicațiilor editării genomice la plante au vizat modificarea sau introducerea unui singur caracter, dar există deja dovezi concludente ale posibilității
de a modifica mai multe caractere odată, într-un singur eveniment.
Co-livrarea mediată de plasmide a unor multiple sgARNs și Cas9 în celula vegetală poate modifica simultan mai mult de un locus țintă, permițând modificarea
multiplex a genomului (modificarea simultană a mai multor loci, implicit caractere)
(Shen și colab., 2017; Khurshid și colab., 2018). La orez, de exemplu, utilizând un
sistem CRISPR/Cas9 de editare simultană a genomului, Shen și colab. (2017) au
generat linii cu până la 8 mutații (heterozigote și homozigote) simultane. Rezultatele lor au demonstrat potențialul acestui sistem de generare rapidă a diversității
genetice în scop de ameliorare.
Unul dintre deja numeroasele rezultate obținute prin utilizarea sistemului
CRISPR/Cas9 de editare a genomului este linia de porumb ‘Next Generation Waxy
Corn’, ale cărui boabe conțin un amidon cu profil modificat, adaptat unei game largi
de utilizări alimentare și nealimentare. Comparativ cu boabele porumbului convențional, care conțin 75% amilopectină (a cărei acumulare este mai intensă în verile secetoase) și 25% amiloză, boabele porumbului creat prin editarea genomului
conțin peste 97% amilopectină, fiind în mod esențial eliminată amiloza (https://
biovox.eu/insights/detail/dupont-pioneer-rsquo-s-next-generation-of-waxy-cornshows-the-green-side-of-crispr-cas9).
Este o realitate indiscutabilă că sistemul CRISPR/Cas9 a devenit un instrument
revoluționar și flexibil pentru ingineria genetică / genomică. Adoptarea tehnologiei CRISPR/Cas9 face posibilă investigarea biologiei plantelor cu o profunzime fără
precedent și dezvoltarea de aplicații inovative în ameliorarea cu înaltă precizie a
plantelor cultivate (Ding și colab., 2016).
Utilizarea genomicii pentru ameliorarea animalelor
Analiza informațiilor disponibile on line arată că tehnologia genomică este deja
utilizată în unele state ale lumii, iar în altele există intenția utilizării în scopul ac-
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celerării selecției naturale prin ameliorarea selectivă a unor caractere cum sunt
rezistența la anumite boli și calitatea cărnii. Intensificarea lucrărilor de secvențiere a genomului la rasele de animale domestice (de crescătorie) permite nu numai
studiul genealogiei (ascendenței) parentale, ci ajută și la înțelegerea caracteristicilor agenților infecțioși cum ar fi bacteriile și virusurile care le infectează sau trăiesc în ele. Rezoluția secvențierii de generație următoare permite cercetatorilor să
studieze mutațiile în agenții infecțioși de-a lungul timpului și ajută la înțelegerea
tiparelor de transmitere a acestor boli, contribuind astfel la dezvoltarea unui tratament eficient. În plus, aceste studii permit cercetătorilor să controleze izbucnirea
/ declanșarea bolilor la animale, ceea ceea ce contribuie la creșterea productivității.
Acești factori acționează de altfel ca motoare majore ale pieței agrigenomice.
Dezvoltarea tehnicilor de editare a genomului, cum sunt ZFN, TALEN și (în
special) CRISPR/ Cas9, a determinat extinderea rapidă a acestor instrumente de
modificare genetică la o varietate de animale de fermă (Carlson și colab., 2012; Jenko și colab., 2015; Petersen și Niemann, 2015; Hickey și colab., 2016; Kang și colab.,
2016; Petersen, 2017; Watanabe și Nagashima, 2017; Burkard și colab., 2018; Ryu
și colab., 2018; Yang și Wu, 2018). De exemplu, s-au generat relativ ușor și eficient
porci cu knock-out genic, aceste rezultate fiind de maximă importanță practică,
întrucât porcii sunt nu numai o sursă foarte importantă de carne, ci și animale experimentale / model în variate studii biomedicale (datorită similarității anatomice
și fiziologice cu omul) și sursă potențială de organe pentru xenotransplant.
Editarea genomului reprezintă, de asemenea, o promisiune imensă pentru asigurarea sănătății animalelor, în special pentru prevenirea bolilor virale (Whitworth
și colab., 2016). Virusul febrei aftoase, de exemplu, a produs industriilor de carne de
vită și de porc pagube de circa 200 de miliarde de dolari. Febra porcină africană și sindromul respirator cu tulburări de reproducere la porci, pot de asemenea afecta puternic negativ creșterea animalelor, necesitând adesea eutanasierea întregului efectiv.
În ultimii ani s-au înregistrat progrese notabile în editarea genomului la vaci,
oi, porci și capre (Laible și colab., 2015; Proudfoot și colab., 2015; Bastiaansen și
colab., 2018), de exemplu, pentru a le conferi rezistență la boli.
Un rezultat recent al editării genetice la animale este cel obținut de cercetătorii
de la Institutul Roslin (Burkard și colab., 2018; https://jvi.asm.org/content/92/16/
e00415-18), care au creat o linie de porci cu rezistență genetică la sindromul respirator cu tulburări de reproducție, boală infecțioasă de natură virală, contagioasă și considerată a fi una dintre cele mai distrugătoare boli virale care afectează această specie.
Agrigenomica, calitatea solurilor și agricultura durabilă
Agrigenomica a devenit un instrument puternic pentru oamenii de știință pentru
a îmbunătăți modul în care practicăm agricultura durabilă. Oferind o perspectivă
largă și profundă asupra profilului solului, agrigenomica permite cercetătorilor să
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identifice mai devreme anomalii ale solului potențial dăunătoare și în consecință
să le elimine. Cercetătorii pot acum să folosească secvențierea genomului pentru
a identifica gene cheie, cum ar fi genele de rezistență la antibiotice, care permit o
creștere optimizată a culturilor. Se așteaptă ca secvențierea completă a genomurilor speciilor bacteriene din sol, identificarea genelor de rezistență la antibiotice,
descoperirea de biomarkeri, analiza polimorfismelor mononucleotidice (SNPs) și
studiile de metagenomică să contribuie semnificativ la practicarea pe scară largă a
agriculturii durabile (https://thesequencingcenter.com/agrigenomics/).
Perspectivele agrigenomicii
Analiza informațiilor disponibile online indică faptul că se anticipează o rată de
creștere ridicată a aplicațiilor genomicii în agricultură și a produselor (soiuri, varietăți, rase) ameliorate prin tehnologiile de editare a genomului, determinată de creșterea exponențială a populației (8.5 miliarde în anul 2030, față de 7.3 miliarde în
prezent), creșterea cererii de produse vegetale și carne, inițiativelor guvernelor de a
sprijini / finanța cercetarea în acest domeniu și de a spori productivitatea culturilor
de plante și a crescătoriilor de animale. De aceea, există o cerere crescândă de specialiști care înțeleg atât fundamentele producției agricole, cât și aplicarea genomicii
pentru ameliorarea plantelor cultivate și a animalelor domestice.
Se estimează că piața de agrigenomică va atinge în anul 2021 valoarea
de 13.56 miliarde USD (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/
agrigenomic-market-206614334. html). Se consideră că la creșterea pieței de agrigenomică (produse obținute prin agrigenomică) vor contribui într-o măsură importantă și progresele tehnologice în domeniul sistemelor de secvențiere a genomurilor (incluzând creșterea automatizării și a acurateței rezultatelor), precum
și reducerea semnificativă a costului și duratei secvențierii. Se admite însă că, pe
termen scurt, creșterea pieței va fi moderată, datorită costului ridicat al investițiilor, echipamentelor și aparaturii de cercetare aplicativă (incluzând aparatură și
instrumente pentru real-time PCR / qPCR, electroforeză, analiza micromatricelor
/ microarrays, secvențiatoare de noua generație, etc) și procedurilor stringente de
reglementare.
Reglementarea modificării genetice prin editarea genomului
Editarea genomului cu nucleaze modificate reprezintă un instrument specific și eficient de a genera fenotipuri noi la speciile de plante cu interes economic prin adăugarea (inserția) sau deleția de baze, înlocuirea genei sau inserția unei transgene.
Aceste tehnici generează la plante o variație fenotipică care nu poate fi deosebită
de cea obținută prin mijloace naturale sau prin mutageneză convențională. Dezvoltarea rapidă a acestor noi tehnici de ameliorare a plantelor a determinat apariția
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mai multor aspecte legate de starea de reglementare a plantelor modificate genetic
prin editarea genomului cu nucleaze programabile. În numeroase state, incluzându-le pe cele din Uniunea Europeană, precum și în state importante cum ar fi SUA,
China, Australia, Brazilia, Argentina și India, se discută proprietatea intelectuală
și legislația organismelor modificate genetic (OMG). Din punct de vedere tehnic,
plantele editate ar trebui considerate ca OMG-uri în actuala legislație a UE în cazul
inserției de transgene, dar părerile multor experți în domeniu converg spre concluzia că cea mai bună modalitate de reglementare ar fi o abordare bazată pe produs.
În prezent, Europa este blocată politic de propriul principiu al precauției, iar
forurile decizionale par incapabile să abordeze pozitiv noile tehnici de inginerie
genetică / genomică bazate pe editarea genomului. Noile tehnologii de editare a
genomului au apărut ca o modalitate de a răspunde provocărilor din agricultură și
de aceea oamenii de știință propun o nouă abordare pentru reglementarea lor. Este
relevant faptul că editarea genomului ar putea grăbi semnificativ programele de
ameliorare: de la 7-25 ani la doar 2-3 ani (modificările precise, țintite, elimină necesitatea trecerii printr-o serie de generații pentru a obține o anumită combinație
genetică).
Reglementări favorabile pentru tehnologiile de modificare genetică bazate pe
editarea genomului ar conduce în mod cert la progrese semnificative în ameliorare
(îmbunătățirea randamentului de producție și a rezistenței la dăunători; toleranță
crescută la secetă; valoare nutrițională sporită, etc). Ar trebui să se ia în considerație faptul că editarea genomului se produce și ca proces natural, fără implicarea
ingineriei genetice artificiale (agenți competenți pentru editarea genomurilor sunt
virusurile și agenții subvirali ARN) (https://en.wikipedia.org/ wiki/Genome_editing; Witzany, 2011).
Interesul comunității științifice europene și al multor companii cu activitate
în domeniul ameliorării genetice a plantelor cultivate și animalelor domestice (de
crescătorie) pentru dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor de editare a genomului
este în mod incontestabil unul major. Este relevant în acest sens demersul a peste 60 de organizații incluzând centre de cercetare publice și private, universități,
academii, institute tehnice, organizații profesionale agricole și lideri științifici din
numeroase țări, care au adresat o scrisoare deschisă președintelui Comisiei Europene, în care au solicitat o inițiativă a conducerii Uniunii Europene care să plaseze
Europa în fruntea cercetării genomice la nivel mondial. Demersul a fost făcut ca
reacție la decizia din 29 iulie a Curții Europene de Justiție, prin care s-a stabilit
că, în Uniunea Europeană, programele de editare genetică (genomică) vor intra
sub incidența legislației (reglementărilor) privind organismele modificate genetic
(OMG). În acest context, semnatarii au subliniat că Uniunea Europeană nu trebuie
să rateze oportunitățile oferite de editarea genomului pentru ameliorarea plantelor
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și au solicitat Comisiei Europene să diferențieze plantele modificate genetic prin
editarea genomului de cele create prin ingineria genetică bazată pe transferul de
gene (introducerea de transgene). Întrucât tehnicile de editare a genomului modifică ADN-ul pentru a exprima un caracter (fenotipic) dorit sau pentru a bloca apariția (în fenotip) unui caracter nedorit, fără a introduce secvențe de ADN de la alte
specii, s-a subliniat faptul că un organism (de exemplu, plantă) al cărui genom este
editat nu poate fi considerat transgenic, deoarece el nu conține o combinație nouă
de material genetic, care nu poate să apară în mod natural (criteriu determinant în
catalogarea actuală a unui organism modificat genetic prin transgeneză – OMG).
Scrisoarea a sugerat și direcțiile de acțiune care ar permite Europei (prin implicarea atât a sectorului public, cât și a celui privat) să ajungă rapid în fruntea inovației în domeniul ameliorării plantelor, în interesul consumatorilor, fermierilor,
industriei și mediului (https://prri.net/wp-content/uploads/2018/07/2018-0718-letter-to-EC-on-genome-editing-English.pdf).
Preocupări majore
Ca și în cazul ingineriei genetice, preocupările publicului (comunității umane) privind ingineria genomică (modificarea genomului prin editare) se încadrează în șase
categorii: (i) aspecte legate de siguranța sănătății umane și siguranța alimentară;
(ii) preocupări legate de impactul negativ asupra mediului; (iii) preocupări legate
de riscul efectelor nevizate (editarea în poziții greșite ale secvenței de nucleotide);
(iv) preocupări de reglementare, cum ar fi reglementarea nesatisfăcătoare, politica
de etichetare și dreptul de a alege; (v) preocupările economice, cum ar fi controlul tehnologiilor de editare de către marile companii multinaționale și națiunile
bogate; vi) preocupări etice (care privesc însă, în cea mai mare măsură, editarea
genomului uman / embrionilor umani) (Zhao și Wolt, 2017; Kadam și colab., 2018;
https://www.genome. gov/27569225/what-are-the-ethical-concerns-about-genome-editing/). Unele dintre aceste preocupări sunt legitime, altele se datorează doar
lipsei de informații sau interpretării greșite a tehnologiei, în timp ce multe altele
sunt ilogice. Dar, oricare ar fi cazul, aceste preocupări influențează acceptarea sau
negarea acestor tehnologii inovatoare de către consumatori / comunitatea umană.
Neîncrederea și temerile legate de tehnologiile de modificare genomică ar trebui argumente cu logică științifică solidă și nu cu speculații emoționale și nefondate. Până în prezent, oamenii de știință au urmat abordarea rațională a problemei
și, prin urmare, nu au reușit să înțeleagă faptul că opinia publică nu este mișcată
doar de fapte științifice, ci și de alte considerente ‘ne-științifice’. Prin urmare, este
imperativ să se facă educația și să se facă cunoscute publicului importanța științei
în luarea deciziilor, trecând astfel de la abordarea ‘educarea publicului’ la abordarea
‘angajării publicului’, prin discuții cu părțile interesate, cum ar fi agricultorii, consu-
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matorii și organizațiile de reglementare, și prin explicarea consecințelor neaplicării
instrumentelor inovatoare de ameliorare în agricultura de la care așteptările vor fi
din ce în ce mai mari.
Agrigenomica în România
Potențialul uriaș al tehnologiilor de secvențiere și editare a genomului a devenit
cunoscut unui număr mare de specialiști (în special cercetători și cadre didactice
universitare) din România cu competențe în domeniul geneticii și ameliorării, biologiei moleculare și biotehnologiilor moderne, la aceasta contribuind într-o măsură
semnificativă și manifestările științifice organizate de Academia de Științe Agricole
și Silvice în colaborare cu o serie de asociații ale producătorilor din domeniul agriculturii (ABR, AISR, APPR, etc).
Deși în unele dintre institutele de cercetare și instituțiile de învățământ superior agricol din România există câteva centre de cercetare și laboratoare cu activități în domeniul geneticii și ameliorării / biologiei moleculare și biotehnologiilor,
nu este conturată în mod real abordarea genomică a obiectivelor importante de
ameliorare a plantelor și animalelor. Se folosesc adesea termenii „cercetare genomică” și „analiză genomică”, însă cercetările implicând secvențierea ADN pentru
genotipare, analiza amprentei ADN (DNA fingerprinting) pentru caracterizarea
moleculară a genotipurilor, identificarea și utilizarea markerilor microsatelitici,
identificarea și utilizarea polimorfismelor mononucleotidice (SNPs) și a locilor polimorfici, identificarea locilor pentru unele caractere cantitative (QTL), sunt doar la
granița genomicii sau nu reprezintă abordări de (agri)genomică, ci de biologie / genetică moleculară. De altfel, între secvențierea ADN pentru genotipare și secvențierea genomului există câteva diferențe importante. Unele dintre tehnicile utilizate
pentru analiza amprentei ADN și respectiv pentru secvențierea ADN sunt similare,
dar între ele există, de asemenea, unele diferențe (https://sciencing.com/ difference-between-gene-sequencing-dna-fingerprints-5010.html).
Pe modelul inițierii și dezvoltării cercetărilor având ca obiective caracterizarea
moleculară (ADN) a soiurilor și analiza diversității genetice bazată pe markeri moleculari, prin colaborări cu echipe de cercetători din centre și laboratoare europene
(și nu numai) cu rezultate recunoscute de comunitatea științifică internațională,
cum sunt, de exemplu, cele realizate la vița de vie (Popescu și colab., 2017; Popescu,
2018), se pot iniția și dezvolta și cercetările de genomică cu aplicații în ameliorarea
plantelor și animalelor. Acesta este de altfel modelul vizat și de echipele de cercetare angajate în programele de ameliorare a cerealelor.
Resursele materiale, umane și financiare necesare abordărilor de agrigenomică
pot reprezenta provocări majore pentru România, însă avantajele oferite de aplicarea tehnologiilor genomice și valoarea lor pentru agricultură, merită realizarea unor
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pași mari în această direcție. Concentrarea acestor resurse ar fi, în mod evident, soluția cu cea mai ridicată probabilitate de succes pe termen scurt, în Europa existând
numeroase modele (Edinburgh Genomics, Edinburgh, Marea Britanie; Centre for
Research în Agricultural Genomics, Barcelona, Spania; Research Animal Breeding
and Genomics, Wageningen, Olanda; Unité de Recherche Génomique Info, Institut
National de la Recherche Agronomique, Franța). Un astfel de model, aproape de
România, este și Centrul de Cercetări Genomice (Joint Genomic Center) din Sofia,
Bulgaria (care pe lângă activitatea de cercetare, oferă o gamă de servicii în domeniul
genomicii și metabolomicii).
Concluzii
Tehnologiile de secvențiere și editare a genomului (modificare genomică) nu sunt
destinate înlocuirii tehnicilor convenționale de ameliorare ci, mai degrabă, sunt
instrumente noi, inovative, distincte și de mare importanță pentru ameliorarea
plantelor și animalelor (pe lângă numeroase alte aplicații cum sunt, de exemplu,
cele ce vizează îmbunătățirea randamentului de producere de biocombustibili, sau
corectarea unor defecte genetice la om).
Eficiența tehnologiilor de editare a genomului este un avantaj uriaș pentru domeniul ameliorării plantelor și animalelor, elementele cheie fiind precizia și reducerea semnificativă a duratei de obținere a rezultatului. Câștigul de eficiență devine
exponențial dacă luăm în considerație modificarea simultană a mai multor alele și
respectiv modificarea simultană a mai multor caractere.
Dacă tehnologiile de editare a genomului în scopul ameliorării plantelor și animalelor vor deveni sau nu instrumente de mare succes depinde de factorii de decizie de la nivelul Comisiei Europene și de cei guvernamentali.
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INDUSTRIA DE INPUTURI AGRICOLE
O viziune asupra viitorului fertilizatorilor chimici
în contextul modelului de agricultură sustenabilă
Roxana Vidican

La ora actuală, una dintre provocările care stau în fața sectorului agricol este aceea
de a putea răspunde nevoilor de hrană ale unei populații aflate în continuă creștere.
Creşterea demografică preconizată că va atinge pragul de 8 miliarde de oameni în
următoarele două decade, precum și pretenţiile ridicate în ceea ce priveşte calitatea
şi cantitatea hranei au dus la o creştere substanţială a necesarului dar și a producţiei de hrană. În același timp, agricultura trebuie să asigure creșterea eficienței
economice a producătorilor agricoli, indiferent de forma și mărimea exploatației
agricole, concomitent cu prezervarea calității mediului înconjurător.1Acest lucru va
avea un impact semnificativ atât asupra agroecosistemelor cât și asupra mediului
înconjurător (1).
Agricultura sustenabilă poate şi trebuie asociată
cu aplicarea fertilizanţilor
De aceea, practicarea unei agriculturi durabile trebuie să fie prioritatea celor care
își desfășoară activitatea în acest domeniu, singura în măsură să asigure diversitatea culturilor vegetale dar și potențial productiv ridicat al materialului biologic în
condițiile schimbărilor climatice, conservarea biodiversității și protecția mediului
înconjurător (3).
Este binecunoscut faptul că, într-o agricultură performantă, principalul mijloc
de atingere a unor producții agricole sigure, constante și de calitate superioară,
rămâne aplicarea corectă a îngrășămintelor și amendamentelor. De altfel, folosirea
corectă a îngrășămintelor presupune fundamentare științifică, rigoare, dar și cunoașterea tuturor factorilor care influențează eficiența aplicării acestora (2).
1
1. Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Rusu Mihai, 2015, Bazele Agronomice Ale Fertilizarii Plantelor, Ed Academicpres, Cluj-Napoca, Romania, Isbn 978-973-744-503-2.
3.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
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Agricultura sustenabilă poate și trebuie asociată cu aplicarea fertilizanților,
aflate într-un complex integrat de măsuri menite să faciliteze obținerea de producții de calitate și în cantitate suficientă. Aceste sisteme integrate de aplicare a inputurilor în agricultură se referă la aplicarea riguros științifică a tuturor elementelor
tehnologice specifice: lucrările solului, asolamentul, aplicarea fertilizanților, irigarea, combaterea bolilor și dăunătorilor, recoltarea și depozitarea producției (3).
În termeni de sustenabilitate trebuie să definim și obiectivele care stau în fața
fermierilor, anume: obiective economice cu referire directă la creșterea producției
agricole și a veniturilor nete în fermă, a randamentului culturilor și eficienței economice a exploatațiilor agricole, obiective ecologice respectiv diminuarea impactului
de mediu și reducerea poluării în urma2levigării și reținerea nutrienților la dispoziția plantelor, dar și obiective sociale care să permită creșterea calității vieții în
mediul rural prin acces la educație și alimentație conformă (1).
Aplicarea raţională a îngrăşămintelor și amendamentelor în agricultură este
una dintre cele mai importante acţiuni practice tehnologice care valorifică eficient rolurile elementelor şi substanţelor cu rol fertilizant la culturi (2). În concepția actuală, fertilizarea trebuie să asigure culturilor agricole necesarul de elemente
nutritive, în cantităţi şi rapoarte bine definite, pe durata ciclurilor de vegetaţie,
în condiţiile sporirii fertilităţii solurilor şi a unei reale protecţii a componentelor
agroecosistemelor (sol – plante – resurse de apă – aer).
Vorbim astfel despre managementul aplicării fertilizanților care presupune
noțiuni privind circuitul elementelor în natura, bazele și principiile generale ale
fertilizării, nutriția minerală a plantelor, dar și tehnologii agricole moderne. Managementul aplicării îngrășămintelor poate și trebuie definit în termeni de sustenabilitate prin dezvoltarea unui cod de bune practici agricole, adică acele practici
fundamentate științific și dovedite experimental care trebuiesc implementate de
către fermieri și care vor determina exprimarea potențialului productiv al plantelor
în condiții de eficiență economică și protecție a mediului (2).
Realizarea unui management eficient al nutrienţilor este menita să asigure o
maximizare a venitului net la unitatea de suprafaţă (ha) sau la unitatea valorică
a cheltuielilor pentru procurarea, manipularea și aplicarea îngrăşămintelor (3).
Acest obiectiv se concretizează prin normarea și raţionalizarea consumului de îngrăşăminte la un nivel minimal de cheltuieli şi acoperirea acestora prin sporurile
(beneficiile) de producţie;de asemenea, un management eficient al fertilizanților
va determina obţinerea producţiilor vegetale cantitativ și calitativ prin asigurarea
1.
Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
3.
Dumitru M., 2003, Producţia vegetală şi folosirea îngrăşămintelor în România, Publ. CIEC, Ed.
New Agris, Bucureşti.
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necesarului de substanţe nutritive (fertilizante) atât pentru producția agricolă în
ansamblu cât şi pentru fiecare fenofază din dezvoltarea culturilor, conservarea şi
mai ales îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, durabila, în scopul stabilizării şi creşterii calităţii şi productivităţii solurilor, a capacităţii lor de producţie, obţinerea
unor produse consumabile, sănătoase, ce susţin și întreţin calitatea vieţii, dar și
menţinerea unui echilibru ecologic real şi prevenirea poluării solului, a resurselor
de apă, a aerului şi vegetaţiei. La toate acestea, managementul integrat al aplicării
fertilizanților permite îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigură siguranţa producţiilor
vegetale şi securitatea alimentară a consumatorilor şi beneficiarilor.
Studiile arată că utilizarea fertilizanților în agricultură a revoluționat producția acesteia, dar se considera astăzi că, într-o agricultură sustenabilă, durabilă, aplicarea fertilizanților ca mijloc de sporire a producției agricole este corectă doar dacă
se integrează într-un complex de elemente tehnologice specifice fiecărei culturi
agricole în parte. Folosirea fertilizanților sporeşte productivitatea solurilor şi culturilor. Prognozele la nivel mondial arată că numai 3030 milioane hectare din suprafaţa totală a globului (de 13340 milioane hectare) sunt potenţial arabile, restul
sunt fie prea reci, prea umede, prea uscate ori prea subţiri pentru o agricultură
performantă. În plus, suprafaţa medie de teren arabil pe cap de locuitor se reduce
de la 0,28 ha (în 1990-1991) la 0,17 ha (în 2025) iar efectele negative ale acestei
diminuări se amplifică prin procesele de degradare ce afectează terenurile agricole. De aceea, pentru ţări vestice (Olanda, Belgia, Germania, Franţa, Italia) şi unele
de peste ocean (SUA, Noua Zeelandă), cu agricultură performantă, intensivizarea
agriculturii prin folosirea raţională a îngrăşămintelor rămâne o măsură, esenţială,
permanentă în creşterea productivităţii solurilor şi a culturilor. În aceste ţări consumul de îngrăşăminte este cel puţin constant și de cele mai multe ori sporeşte iar
rezultatele de producţie acoperă investiţiile făcute în acest domeniu (1).3
În ţara noastră reducerea suprafeţei arabile pe cap de locuitor este amplificată
de urmările perioadei parcurse – fărâmiţarea suprafeţelor, nelucrarea terenului şi
avansarea fenomenelor de degradare a solului (eroziune de suprafaţă şi adâncime,
exces de apă sau secetă, aciditate şi salinizare etc.). Cu toate aceste efecte nefavorabile asupra productivităţii terenurilor şi solurilor, după anul 1990, s-a redus de 3-4
ori consumul de îngrăşăminte la unitatea de suprafaţă iar cantităţile aplicate în medie la hectar sunt de circa 50-60 kg s.a. NPK/ha, în condițiile în care cantitatea de
îngrășăminte organice s-a redus drastic prin reducerea numărului de animale (3).
3
1. Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
3.
Dumitru M., 2003, Producţia vegetală şi folosirea îngrăşămintelor în România, Publ. CIEC, Ed.
New Agris, Bucureşti.
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Analiza rezultatelor unor experienţe de lungă durată cu îngrăşăminte arată
că suplimentarea rezervelor solului în elemente fertilizante este absolut necesară
pentru obţinerea unor producţii agricole normale. Este imperios necesar adoptarea
unor masuri de ameliorare și întreținere a fertilității solurilor, iar utilizarea corecta
a îngrășămintelor devine o măsură complexă de suport al redresării, întrucât factorii limitativi își măresc efectul și reduc drastic productivitatea solurilor. Fertilizarea
corectă trebuie să armonizeze cerințele nutritive ale plantelor și însușirile solului ca
mediu de viață pentru plante (2).
Ghid al celor 4c – reguli de aplicare corecta a îngrăşămintelor
Cunoașterea modului de aplicare corectă a fertilizanților a permis elaborarea unui
Ghid al celor 4C – reguli de aplicare corecta a îngrășămintelor, pornind de la conceptul dezvoltat de către National Institute of Food and Agriculture din USA, ghid
care promovează cele mai bune practici de management a fertilizanților pentru
atingerea producției agricole conform criteriilor de sustenabilitate (3). Acesta este
o abordare inovatoare a celor mai bune practici în domeniul managementului aplicării îngrășămintelor care permite utilizarea eficientă și efectivă a acestora pentru
nutritia plantelor. Selectarea celor mai bune practici are la bază principii științifice
generale de chimie, fiziologie vegetala, pedologie, tehnologii agricole, economie,
dar și specifice care se refera la: tipul de fertilizant, doza optimă, momentul aplicării și modul de aplicare.
Respectarea celor 4 reguli de aplicare corectă a fertilizanților aduce avantaje
incontestabile fermierilor, fiind, în același timp, parte a practicării unui mod de
agricultură sustenabil (1). Aceste avantaje se referă la:4
a) Oferă o bază științifică pentru e evalua corect necesarul de nutrienți pentru culturile agricole;
b) Răspunde întrebării fermierului: „A fost folosit tipul optim de îngrășământ
pentru cultura respectivă, în doza optimă, la timpul potrivit și locul potrivit”?
c) Contribuie la practicarea unei agriculturi durabile cu abordarea unor
obiective:
• Economice: creșterea veniturilor nete în fermă; creșterea randamentului
culturilor agricole, contribuții la dezvoltarea economica regional;
• Sociale: creșterea calității vieții în mediul rural prin acces la educație și alimentație conformă, creșterea productivității și utilizarea celor mai noi tehnologii
concomitent cu reducerea costurilor pe unitate de suprafața, respectiv în ferme,
creșterea accesului la diverse surse de informare privind managementul agricol;
1.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0
2.
Dumitru M., 2003, Producţia vegetală şi folosirea îngrăşămintelor în România, Publ. CIEC, Ed.
New Agris, Bucureşti.
3.
https://nifa.usda.gov/
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• Ecologice: diminuarea impactului de mediu și reducerea poluării în urma levigării prin reținerea nutrienților la dispoziția plantei, reducerea eroziunii solului
a emisiilor de NH3, reducerea nitrificării/dentrificării și a pierderilor de N20, respectiv N2, creșterea modalităților de reciclare a nutrienților din resturile vegetale/
gunoi de grajd.
Adaptarea și integrarea principiilor 4 C în managementul nutrienților conform
principiilor de sustenabilitate presupune:
• Pasul 1 – identificarea obiectivelor specifice fermei încadrate în sistemul de
producție agricolă.
• Pasul 2 – selectarea celor mai bune practici de management în funcție de
obiectivele de producție, de sol, climă și sistemul de cultură.
• Pasul 3 – integrarea celor mai bune practici de management pentru toate
obiectivele identificate și ajustarea lor în funcție de condițiile specifice.
• Pasul 4 – cunoașterea principiilor de aplicare a îngrășămintelor conform 4 C.
Implementarea 4 C în ferme presupune cunoașterea următoarelor elemente (2):
• Analiza solului – se refera la însușirile fizice și chimice ale solului (pH, grad
de aprovizionare cu nutrienți, textură, porozitate etc.), în vederea conservării și
îmbunătățirii fertilității solurilor, în scopul stabilizării și creșterii productivității
solurilor; aceasta presupune dezvoltarea de protocoale de lucru adaptate condițiilor specifice de sol funcție și efectuarea analizelor de sol de către entități acreditate
în acest sens. Cu cât starea agrochimică a solului este mai deficitară cu atât necesitatea aplicării îngrăşămintelor este mai acuta, iar oportunitatea folosirii îngrăşămintelor creşte o dată cu mărimea producţiei planificate și cu obiectivele de calitate
ale recoltelor.5
• Consumul specific – este obligatorie cunoașterea pentru fiecare specie a necesarului de elemente nutritive pentru a stabili, în corelație cu gradul de aprovizionarea din sol, doza corectă de îngrășământ. Necesarul de elemente fertilizante
pentru o producţie stabilită și de calitate, identificat prin cantitatea de nutrienţi
prelevaţi („exportaţi”) din sol cu recolta respectivă, se diferenţiază în funcție de
planta de cultură, consumul specific nutritiv (fertilizant) (Cs = kg/t produs principal și secundar) şi evident, cu mărimea producţiei planificate. Acest necesar productiv de elemente fertilizante se asigură parţial din rezervele solului (prin aport
efectiv) dar mai ales prin dozele și sortimentele de îngrăşăminte aplicate. Din acest
punct de vedere, al fertilizării, solul funcţionează ca mediu de nutriţie pentru plante dar și pentru aplicarea îngrăşămintelor
1.
Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
3.
Krishna K. R., 2002, Soil Fertility and Crop Production, Science Publishers, Inc, Enfield, USA.
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• Analiza calității plantelor – completează informațiile legate de aprovizionarea solului cu elemente nutritive și ajută la identificarea carențelor de elemente
nutritive, a unor fenomene de fitotoxicitate sau prezența în plante a unor metale
grele. Diagnosticarea deficiențelor nutriționale la plante este obligatorie în vederea
corectării situațiilor din teren și optimizarea nutriției plantelor în fenofazele de
vegetație.
• Regimul de umiditate – poate determina scăderea fertilității solurilor și diminuarea producției, scăderea eficienței absorbției nutrienților în plantă. Schimbările climatice din ultimii ani afectează nu numai direct prin deficitul de apă dar și
metabolismul elementelor minerale ce asigura dezvoltarea plantelor. Cunoașterea
implicațiilor pe care elemente precum potasiul (K) le au în creșterea rezistenței la
secetă sunt extrem de importante pentru reglarea cantității elementelor fertilizante.
• Fertilizarea la semănat – poate constitui un model de bună practică și influențează eficiența aplicării îngrășămintelor prin sistemul de cultură, distanța între
rânduri, tipul de sol.
• Fertilizarea fazială – presupune fracționarea în două sau mai multe doze a
îngrășămintelor; practică productivă și responsabilă față de mediu.
• Managementul integrat al nutrienților – promovează asocierea cu surse
organice de elemente nutritive aflate la dispoziția fermierului. De asemenea, este
binecunoscut faptul ca aplicarea fertilizanților este doar una dintre verigile care
permit obținerea de producții agricole ridicat, sigure și calitative și ca, doar integrat
în tehnologia de cultura specifica poate conduce la rezultatele așteptate.6
Concret, aceste 4 aceste reguli de aplicare corecta a fertilizanților înseamnă
alegerea (2):
1. Tipul (sortimentul, sursa) de îngrășământ – asigură aprovizionarea echilibrată cu substanțe nutritive esențiale creșterii plantelor și se alege în funcție de:
• factori agronomici (sol, cultură, tehnologie);
• factori climatici (temperatură, precipitații);
• ține cont de: sinergismul elementelor nutritive, compatibilitatea amestecurilor, etc.
BMP (Best Management Practice) presupune - adaptarea tipului de fertilizant la
cerințele culturii, proprietățile solului, echilibrarea raportului N, P, K - cheia eficienței
utilizării nutrienților.
1.
Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
3.
Krishna K. R., 2002, Historical aspects of soil fertility and Crop Production research, In Soil
Fertility and Crop Production, Science Publishers, Inc, Enfield, USA.
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2. Doza (cantitatea) de îngrășământ - se alege în funcție de (1, 2, 3):
• aprovizionarea solului cu elemente nutritive, dinamica nutrienților în sol;
• consumul specific al culturilor, sincronizează absorbția cu fazele de vegetație;
• analiza plantelor pentru identificarea carențelor în elemente.
BMP presupune – fixarea unui nivel de producție realist, analize de sol și plantă,
tehnologie adecvată, de precizie – adaptarea cantității de fertilizanți la cerințele culturii
(fig.1.).

Fig.1. Stabilirea dozelor de fertilizanți7

3. Momentul aplicării îngrășământului - se alege în funcție de:
• dinamica nutrienților în sol;
• necesarul de nutrienți pe faze de vegetație;
• tehnologia de cultură aplicată;
• recunoaște rolul factorilor de mediu în pierderea de nutrienți.
Randamentul utilizării este mare – disponibilitatea nutrienților este sincronizată cu
cerințele culturilor.
BMP presupune – fertilizare la semănat și fazială, utilizare de produse cu eliberare
lentă, inhibitori, stabilizatori – determină disponibilitatea nutrienților atunci când plantele au nevoie. 8
4. Locul (modul) de aplicare a îngrășământului – se alege în funcție de:
• distribuția spațială a sistemului radicular și dinamica absorbției nutrienților;
• riscul pierderilor de nutrienți;
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
2.
Groundon J. N., 2002, Nutrient Deficiency and Toxicity Symptoms, In Encyclopedia of Soil
Science, Marcel Dekker, Inc, New-York, USA.
3.
Hera Cr., 2008, Fertilizers and sustainable agriculture, In Proceedings of the 25th Internat.
Symp. CIEC, Pretoria - South Africa.
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Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
2.
Syngh H. P., 2000, Nutrient management strategies for dry land farming, Fertilizer News,
45.3.
3.
Madjar Roxana, Velicica Davidescu, 2008, Principii de menţinere a fertilităţii solului, Ed. Juvel
- Multimedia, Bucureşti.
1.
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• minimizarea impactului negativ asupra mediului.
BMP presupune: metode conservative de lucrare a solului, benzi tampon, culturi de
acoperire, irigații, încorporarea nutrienților – ajută la menținerea nutrienților în zona de
aplicare și unde sunt accesibili plantelor.
Abordare inovatoare a celor mai bune practici în domeniul managementului
aplicării îngrășămintelor și care permite utilizare eficientă și efectivă pentru nutriția plantelor (2), acest cod de bune practici presupune acțiuni din partea actorilor
implicați pentru dezvoltare și adaptare la condițiile specifice agriculturii românești
(1, 3). Încurajarea eforturilor de a alege corect tipul, doza de fertilizant precum și
momentul și modul de aplicare al fertilizanților se poate realiza și prin campanii
de informare la nivel local și regional, cu susținerea autorităților, cercetătorilor,
universităților, producătorilor agricoli:
1. Instituțional: susținere activități informare, dezvoltarea unui cod de bune
practici în agricultură, programe de certificare.
2. Consultanță: organizare loturi demonstrative, târguri, conferințe, reuniuni,
schimburi de bune practici.
3. Educație: cursuri, seminarii, module interactive, educarea comunităților locale cu privire la principiile 4C de aplicare a fertilizanților în ferme, parteneriate cu
producătorii de inputuri agricole.
În acord cu necesităţile și exigenţele impuse pentru protecţia calităţii mediului fertilizarea trebuie efectuată respectând principiile 4 C, în aşa fel încât să se
asigure, pe cât posibil, utilizarea optimă de către plantele cultivate a nutrienţilor
deja existenţi în sol și a celor proveniţi din îngrăşămintele minerale și organice
aplicate.

Diagrama procesului de implementare a 4 C
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Ca rezultat, aplicarea principiilor 4 C (1, 2):
a) sunt mai eficiente atunci când se aplică împreună cu alte tehnologii agricole
conservative;
b) nu sunt universale și depind de: sol, climă, tehnologia de cultură (crop- și
site- specific);
c) pot fi implementate în ferme mari și ferme de familie;
d) oferă flexibilitate fermierului, punându-i la dispoziție cadrul pentru a selecta cea mai bună opțiune de aplicare a fertilizanților în funcție de condițiile specifice
• Managementul integrat al nutrienților – promovează asocierea cu surse
organice de elemente nutritive aflate la dispoziția fermierului.9
• Agricultura de precizie – oferă o gamă de tehnologii care permit monitorizarea cantității și tipului corect de îngrășământ aplicat.
Pornind de la aceste principii, la ora actuală, în ţările avansate ale lumii, se
practica cel mai modern sistem de agricultura – cea de precizie. Acesta are la baza
cele mai moderne metode de control ale stării de calitate a diferitelor resurse de
mediu pentru aplicarea în optimum a tuturor componentelor tehnologice și astfel,
un control riguros asupra factorilor de producție. în agricultura de precizie se utilizează elemente tehnologice de vârf, senzori, drone, soft-uri și modele care permit
fermierului gestiunea corecta și completa a tuturor inputurilor agricole precum și
reducerea consumului de resurse, pentru eficientizarea exploatației agricole (1, 2).10

Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
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Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0.
2.
Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor,
Ed AcademicPres, Cj, ISBN 78-606-8778-28-0.
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Marketing și inovație în industria semințelor
din România
Violeta Niculae

Samânţa ocupa o pozitie cu totul aparte în cadrul tuturor masurilor ce pot fi luate
pentru stimularea agriculturii. Dintre toate mijloacele utilizate pentru cresterea
productiei, samanta este singura veriga realizata de agricultura pentru agricultura,
în timp ce toate celelalte mijloace (mecanizarea, fertilizarea, chimizarea etc.) reprezinta contributia industriei la sporirea productiei agricole.
Producerea semintelor este un program complex, care face legatura între
ameliorarea plantelor şi marea productie şi trebuie să indeplineasca cel putin trei
condiţii esentiale: să fie ritmica, să asigure cantitatile necesare pentru intreaga
suprafata cultivata şi să furnizeze seminte care reprezinta cel mai bun material
genetic pentru condiţiile date şi care poseda o puritate biologica ridicata şi valoare
a culturii.
Industria semintelor este una dintre cele mai atractive industrii, cu un urias
potential de crestere şi aceasta deoarece, aşa cum spunea Matthias Haug (Senior
Vice President Global Key Account Management, Bayer CropSience): „Companiile
din industria semintelor au multe oportunitati, pentru ca trebuie să hraneasca o
planeta cu adevarat infometata”.
Provocarea de a hrani o populatie globala în crestere, dublata de siguranta alimentara şi protejarea mediului, în contextul resurselor din ce în ce mai limitate,
este motorul inovarii continue în industria semintelor.
Mai mult decat atât, pentru cei mai importanti jucatori dintr-o industrie extrem de competitiva, precum Corteva Agriscience, Monsanto, KWS, Syngenta, Limagrain, Caussades Semences, Euralis etc. inovatia reprezinta condiţia sine-quanon de crestere şi diferentiere pe piaţă, generatoare de avantaj competitiv, pe de o
parte, iar marketingul – un instrument strategic eficient, cu care companiile conving fermierii ca semintele lor le aduc cea mai mare productivitate.
Prin urmare, investiţiile în R&D au o pondere semnificativa în cifra de afaceri
a acestor companii (între 4%-20%).
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Piața semințelor la nivel mondial
Piaţa semintelor agricole este o piaţă atractiva, în plin avant, cu vanzari recurente,
deoarece culturile trebuie să fie plantate în fiecare an, iar fermierii cumpara o majoritate covarsitoare de noi seminte în fiecare an, fie deoarece calitatea de seminte
hibride erodeaza în timp, fie ca urmare a constrangerilor legale.
Conform raportului realizat de agropages.com, publicat în iulie 2018, cei mai
mari jucători din industria semintelor la nivel mondial sunt: Monsanto (10,913
mil. $, 21% cota de piaţă), Corteva Agriscience (8,143 mil. $, 15% cota de piaţă),
Syngenta (2,826 mil. $, 5% cota de piaţă), Limagrain (1.900 mil. $, 4% cota de piaţă), Bayer (1,805 mil. $, 3% cota de piaţă), KWS (1.5,96 mil. $, 3% cota de piaţă).
Piaţa semintelor este afectata în mod semnificativ de mediul legislativ. De
exemplu, drepturile de proprietate intelectuala sunt recunoscute şi respectate în
pietele dezvoltate, mai multe tari având diferite forme de cote de productie şi subventii agricole. Exista, de asemenea, o influenta majora a condiţiilor meteo-climatice asupra costurilor de productie a semintelor, precum şi a preturilor materiilor
prime raportate la volumele anuale. Preturile semintelor variaza în functie de cerere şi oferta, dar şi de caracteristicile semintelor.
Aşa cum arata raportul mordorintellingence.com, piaţa semintelor la nivel
mondial este estimata la aproximativ 53 miliarde dolari în 2017 (o crestere de circa
18 % faţă de 2013), dominata de porumb şi cereale, segment care este de asteptat
să inregistreze un CAGR (rata anuala compusa de crestere) de 6,3% în perioada de
prognoza. În aceasta categorie, semintele de porumb şi de orez sunt de importanta
majora în Asia-Pacific, care este regiunea cu cea mai rapida crestere pe tot globul.
Segmentul de seminte de legume este de asteptat să inregistreze cea mai rapida
crestere în perioada de prognoza, inregistrand un CAGR de 8,7%, urmat de segmentul culturilor de seminte oleaginoase.
De asemenea, din punct de vedere geografic, aceeasi sursa arata ca industria
semintelor din America de Nord a dominat piaţa globala a semintelor, cu o cota
de aproximativ 35%. Statele Unite şi Canada au o cota de piaţă dominanta în piaţa
semintelor din regiune. Asia-Pacific a fost identificata ca o regiune care încă nu şi-a
atins potentialul maxim în piaţa globala a semintelor. Asia-Pacific este de asteptat
să fie regiunea cu cea mai rapida crestere a pietei, inregistrand un CAGR de aproximativ 8,2% în perioada 2018-2023.
Rolul marketingului în industria semințelor din România
În cel mai larg sens, samanta este un produs, dar din punct de vedere al marketingului, reprezinta varietatile sau soiurile individuale, care constituie acel produs. În
luarea deciziei de a cumpara un anumit hibrid de la un anumit furnizor, fermierul
va astepta o serie intreaga de beneficii care se refera la performanta produsului
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(productie, toleranta la seceta şi arsita, adaptabilitate, stabilitate, rezistenta la daunatori şi la boli, calitate), precum şi avantaje mai putin evidente asociate cu performanta furnizorului (informatii utile pentru consumatori, utilizarea de materiale de
ambalare care contribuie la mentinerea calitatii semintelor, reputatia furnizorului,
preturi competitive, aranjamente de credit, gama de produse, servicii post-vanzare
cu valoare adaugata cum ar fi suport tehnic la ferma, imaginea companiei sau a
brandului).
Marketingul semintelor are ca obiectiv general orientarea şi adaptarea productiei la cerintele prezente şi viitoare ale fermierilor, în scopul rentabilizarii activităţii acestora. Principalele probleme privind politicile de marketing a semintelor, cu
referire speciala la productia şi circulatia semintelor din România se pot delimita
astfel: etape ale producatorilor (unde se remarca lipsa creditului agricol sau imposibilitatea de a accede la el, depozitarea inadecvata, lipsa mijoacelor de transport
proprii, existenta unui nivel ridicat al riscului în comercializare etc.), etape create
de existenta unor situatii specifice la nivelul producatorilor şi comerciantilor (lipsa
informatiilor de piaţă, a unor tarife la un nivel ridicat, a existentei unui monopol exercitat de depozite), la nivelul silozurilor (tarifele percepute care sunt foarte
mari). Marketerii din industria semintelor au la indemana, în principiu, aceleasi
instrumente ca ale marketingului traditional, insa, cele mai importante aspecte pe
care ar trebui să le ia în considerare sunt: definirea portofoliului de produse, analiza
portofoliului de produse şi analiza şi gestionarea ciclului de viata a produselor, care
stau la baza unui plan de marketing robust, elaborat pentru fiecare varietate de
seminte sau pe fiecare sezon în parte.
Factorii demni de luati în seama de către marketerii din companiile de seminte
în determinarea gamei lor de produse pot include:
– spectrul de varietati cultivate în zona de comercializare;
– dimensiunea segmentelor individuale de piaţă;
– tendintele pietei (de exemplu, dacă piaţa este în crestere, statica sau în declin);
– forta concurentei;
– nivelul de pret pe care fermierii sunt dispusi să-l plateasca pentru seminte;
– sursa, dreptul de proprietate, exclusivitatea soiurilor/hibrizilor şi costurile
de dezvoltare a hibrizilor noi;
– caracterul adecvat şi capacitatea de prelucrare şi de depozitare pentru gama
de culturi;
– sezonalitatea culturilor;
– implicatiile instruirii, recrutarii şi administrarii personalului, pentru introducerea de noi produse sau a unui nou sistem de distributie;
– politica Guvernului şi suport pentru diferite culturi şi seminte.
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Analiza portofoliului de produse (seminte)
Marketerii companiilor producatoare de seminte ar trebui să revizuiasca în mod
constant performanta produselor individuale care alcatuiesc gama de produse, deoarece profitabilitatea generala poate fi pozitiv sau negativ afectata de unele produse. Analiza de portofoliu presupune examinarea fiecarui produs din portofoliu,
luand în considerare generarea de cash flow, cota de piaţa, potentialul pietei şi pozitionarea competitiva. Generarea de numerar se refera nu atât la volumul tranzactionat, cât mai ales la marja bruta realizata, care reprezinta, în fapt, diferenta dintre
costul semintelor şi pretul lor de vanzare.
Produsele pot fi clasificate în functie de performanta sau de competitivitate,
dar şi în functie de proprietate sau exclusivitate.
Performanta sau competitivitatea produselor poate fi evaluata ca fiind:
– superioara sau mai buna decat a produselor concurente;
– competitiva, dar nu mai buna decat a produselor concurente;
– inferioara sau nu la fel de buna ca a produselor concurente.
Dreptul de proprietate sau de exclusivitate se refera la faptul ca produsele sunt:
– soiuri publice - disponibile sau accesibile tuturor;
– soiuri de proprietate exclusiva a caror disponibilitate este controlata de către producatorul care detine licenta.
O varietate cu performanta superioara şi vanduta în mod exclusiv ar fi de asteptat să aiba un potential de castig mai mare decat o varietate competitiva.
Analiza ciclului de viață a produselor
Intotdeauna va exista o cerere de noi produse. Un produs poate rezista pe piaţă
numai un singur sezon (deşi se intampla rar), sau poate rezista timp de mai multi
ani. Conceptul ciclului de viata al produsului este esential pentru planificarea activităţii de marketing. Ciclul de viata arata ca produsele au o durata limitata de viata
şi defineste etapele acesteia.
Ciclul de viata poate fi defalcat în cinci etape distincte. În faza de introducere, cresterea este lenta iar volumul este redus din cauza gradului de constientizare
limitat de existenta a produsului şi, probabil, a reticentei de a accepta un produs
nedovedit încă a fi eficient. Vanzarile cresc apoi rapid în timpul perioadei de crestere, iar profitabilitatea pe unitate de vanzare ar trebui să ajunga la un maxim, facilitata de volumele sporite şi de costurile unitare în scadere. Spre sfarsitul acestei
faze, concurentii intra pe piaţă pentru a promova propriile produse similare, iar
acest lucru reduce rata de crestere a vanzarilor. Aceasta perioada este cunoscuta
sub numele de maturitate. Piaţa ajunge apoi să fie saturata, vanzarile scad, din cauza ca produsele concurente erodeaza cota de piaţa, în cele din urma conducand
la retragerea produsului de pe piaţă, atunci când acesta este în declin, nemaifiind
profitabil. Astfel, etapele din ciclul de viata al semintelor sunt:
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– dezvoltare (de procesare, de selectie, testare randament, inregistrare oficiala)
– introducere (lansare şi promovare, demonstratii în camp şi extindere)
– crestere (cresterea gradului de constientizare şi acceptare a hibrizilor, acumularea de cantitati comerciale de seminte, dealerii crescand comenzile ca raspuns
la cererea creata la nivelul fermelor)
– maturitate (cresterea vanzarilor produsului incetineste, fiind atins gradul de
acoperire maxima; apare o selectare a hibrizilor disponibili şi vor fi introdusi hibrizi
mai performanti)
– saturatie (penetrarea maxima a fost atinsa, cresterea inceteaza)
– declin (fermierii inovatori vor trece la noi hibrizi, în timp ce fermierii mai
traditionalisti rămân mai mult timp la varietatile testate)
– retragere (hibridul devine depăşit, apărând decizia de retragere de pe piaţă,
atunci când nu mai este profitabil să se menţină producţia la volume foarte mici).
Gestionarea ciclului de viaţă a semintelor
Pentru a prelungi durata de viata a unui produs, compania va trebui să modifice
componente ale mixului de marketing. Modificarile ar putea include:
– îmbunătăţirea produsului care rezulta din schimbari şi o extensie a liniei de
produse;
– modificarea modelelor de distributie sau alegerea de canale de distributie
diferite;
– modificari de pret pentru a stimula vanzarile sau ca raspuns la actiunile concurentilor;
– schimbarea stilului de promovare
Îmbunătăţirile aduse soiurilor de seminte sunt efectuate în mod continuu prin
cercetare, ameliorare, procesare şi condiţionare; astfel, orice soi îmbunătăţit poate
fi considerat a fi un produs nou. Scara de timp a etapelor ciclului de viata poate
varia în functie de produse şi de piaţă. Stadiul de dezvoltare a unui nou soi poate
dura 10-12 ani, dar etapele succesive din ciclul sau de viata depind de variabile cum
ar fi competitia, gradul de sofisticare a pietei şi presiunea introducerii de noi soiuri
pe piaţă.
Provocări ale elaborarii planului de marketing în industria semințelor
Este important ca stocurile de seminte să fie construite inainte de lansarea unui
nou hibrid, astfel incat faza de crestere a vanzarilor să nu fie incetinita de o penurie de seminte. O intarziere de doi sau trei ani va insemna ca orice avantaj de
randament va fi erodat de noi soiuri succesive. De asemenea, este foarte usor să se
piarda momentul din spatele unei campanii de marketing. Dealerii îşi pierd intere-
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sul, fermierii la randul lor, se orienteaza spre alti hibrizi, iar echipa de vanzari este
demotivata, deoarece nu poate livra produsele.
Producerea de seminte este o sarcina de mare importanta şi responsabilitate,
care necesita o calificare şi specializare corespunzatoare în scopul de a asigura securitatea alimentara a populatiei şi pentru a crea disponibilitatea pentru schimburile
economice internaţionale.
Prin urmare, ca o particularitate importanta în industria semintelor, este
esential ca marketerul să lucreze indeaproape atât cu echipa de management al
produsului, cât şi cu cea de productie şi vanzari, pentru a atinge dezideratele cele
mai exigente ale companiei, un plan de marketing de succes în aceasta industrie
necesitand o abordare planificata şi integrata.
Digitalizarea în agricultură
În ultimii ani, tehnologia în agricultura, cunoscuta şi sub denumirea de AgTech,
a schimbat rapid industria. În 2015, investiția în tehnologie a industriei a atins o
sumă de 4,6 miliarde de dolari - şi aceasta se intampla în urma cu doar patru ani!
Cu toate acestea, populatia continua să creasca, ceea ce are potentialul de a afecta
disponibilitatea resurselor. În studiile recente, s-a constatat ca productia industriei
ar trebui să creasca cu 60% până în 2030.
Insa cum se poate intampla acest lucru? Fermierii, dar şi cei implicati în industria alimentara trebuie să imbratiseze tendintele de transformare digitala în
agricultura. Folosind tehnologia ca resursa durabila şi masurabila, agricultura va
putea ajunge la un nou nivel, cu impact extrem de puternic în viitorul nostru, al
tuturor.
Nevoia de digitalizare în ultima perioadă se resimte din ce în ce mai acut în
agricultura, dorinţa de inovare şi digitalizare fiind vizibilă, de altfel, în majoritatea
companiilor de seminte din România. Aşa cum afirma şi Doriana Niţu, Director
General KWS Seminte, „În domeniul agricol, informaţia înseamnă putere şi, de asemenea, informaţia înseamnă bani. Deciziile pe care trebuie să le ia fermerii diferă
de la sezon la sezon, de aceea este nevoie ca aceştia să dispuna de date actualizate
în etapele cruciale de dezvoltare a culturilor. Partenerii nostri nu pot fi prezenți 24
de ore pe fiecare parcela de teren, de aceea este nevoie de o monitorizare automatizata care poate oferi un raport complet asupra evolutiei culturii. În baza acestora,
fermierii vor putea să intervina eficient în culturi.”
În acest sens, iata mai jos câteva exemple de tendinţe şi intervenţii posibile în
agricultura cu ajutorul digitalizării enumerate de Forbes:
IoT şi senzorii din câmp
IoT (Internet of Things) „perturba” industria agricola într-un mod bun. De fapt,
exista un potential extrem de mare pentru utilizarea internetului în sectorul ali-
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mentar. Potrivit unui raport al Cisco, exista o valoare estimata de 14,4 trilioane de
dolari în joc, doar din aparitia IoT. IoT simplifica colectarea, controlul şi distribuirea
globala a resurselor agricole utilizand senzori instalati pe echipamente şi materiale.
Senzorii plasati strategic în camp impreuna cu tehnologiile de recunoastere a
imaginii permit fermierilor să-şi urmareasca culturile din orice parte a lumii. Acesti
senzori trimit fermierilor informatii actualizate în timp real, astfel incat modificarile pot fi facute în functie de culturile lor.
IoT şi senzorii în echipamente
La fel ca tehnologia din camp, senzorii sunt plasati pe echipamentele agricole
pentru a urmari starea de functionare a masinii şi multe altele. Folosind termenul
„agricultura de precizie” se fabrica tractoare şi alte echipamente agricole cu sisteme
de navigatie şi o varietate de senzori. Unii dintre acesti senzori sunt construiti cu
capacitatea de a compensa terenul neuniform folosind sistemul GPS. Unele sunt
construite pentru determinarea productiei şi a momentului recoltarii, chiar din cabina utilajului. În timp ce altele monitorizeaza perioada când tractoarele trebuie
să fie trimise la revizie. Pe scurt, acești senzori reduc timpul de nefunctionare a
masinilor şi utilajelor.
Dronele şi monitorizarea culturilor
Fermierii lucreaza în campuri care acopera sute, mii, chiar zeci de mii de hectare, ceea ce inseamna ca singura modalitate prin care ar fi capabili să obtina o vedere
de ansamblu asupra intregului camp este din avion. Ne putem imagina rentabilitatea investiţiei în cazul în care fermierii şi-ar putea vizualiza culturile folosind o
sursa aeriana. Dronele sunt utilizate pentru monitorizarea culturilor pe scara larga
în Statele Unite şi nu numai (în utlima perioada sunt utilizate inclusiv în România)
ca mijloc de combatere a secetei şi a altor factori de mediu daunatori. Dronele care
produc imagini 3D pot fi utilizate pentru a prezice calitatea solului prin analiza dar
şi pentru a planifica semanatul.
Dronele sunt, de asemenea, utilizate pentru pulverizarea culturilor cu substantele chimice necesare. Studii recente au aratat ca dronele pot creste viteza de
pulverizare de cinci ori în comparatie cu alte tipuri de masini.
Agricultura şi robotica
La fel ca utilizarea robotilor şi a inteligentei artificiale în alte industrii, robotica
din cadrul agriculturii ar îmbunătăţi productivitatea şi ar duce la randamente mai
mari şi mai rapide. Astfel de roboti, cum ar fi robotii de pulverizare şi prasire, achiziţionaţi recent de John Deere, pot reduce utilizarea produselor agrochimice cu un
incredibil procent de 90%!
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Alte companii mici de robotizare experimenteaza ghidarea cu laser şi camera pentru identificarea şi indepartarea buruienilor fără interventia omului. Acesti roboti pot utiliza ghidarea pentru a naviga autonom între randurile de culturi,
reducand forta de munca umana. Alte companii creeaza roboti de transplantare a
plantelor care adauga un nou nivel de eficienta metodelor traditionale şi, nu în ultimul rand, automatizarea este testata şi pentru recoltarea fructelor, lucru care parea
mult prea delicat pentru robotica în trecutul nu foarte indepartat.
Senzorii RFID şi trasabilitatea
Dupa recoltarea culturilor, senzorii RFID (Radio-Frequency Identification) pot fi
utilizati pentru a urmari alimentele din camp până la raft. Utilizatorul final sau
consumatorul va putea urmari un traseu detaliat al alimentelor pe care le consuma,
de la ferma de unde provin, până la locul din care au fost cumparate. Aceasta tehnologie ar putea creste increderea producatorilor şi responsabilitatea lor de a furniza
produse proaspete şi de calitate.
Aceste sisteme de urmarire ar putea reduce ingrijorarea privind alergenii şi
standardele de sanatate pentru consumatori. În ceea ce priveste fermierul, ideea ca
marfurile sunt urmarite va aduce un sentiment de usurare. La urma urmei, ei se pot
asigura ca produsele lor ajung în siguranta pe masa consumatorului.
Machine Learning şi Google Analytics
Poate ca una dintre piesele cele mai inovatoare ale transformarii digitale este abilitatea de a utiliza Machine Learning şi analiza avansata a datelor pentru a descoperi
tendinte. Acest lucru poate incepe inainte de plantarea semintelor, cu breederii.
Machine Learning poate prezice care caracteristici şi gene vor fi cele mai bune pentru productie, oferind fermierilor din intreaga lume cea mai buna specie pentru
regiunea şi clima din zona respectiva.
Cercetatorii din domeniu considera ca viitorul agriculturii depinde de transformarea sa digitala. Fermierii vor beneficia de fiecare dintre aceste tendinte de
transformare digitala în agricultura, eliberandu-se de ingrijorarile legate de mediul
inconjurator, oferindu-şi o recolta mai buna şi capacitatea de a-şi gestiona culturile
prin metode noi şi eficiente. Pe masura ce populatia continua să creasca, metodele agricole trebuie să evolueze odată cu aceasta. Este momentul să profitam de
tehnologia pe care o avem la dispozitie pentru a pune alimente sanatoase pe masa
consumatorilor şi pentru a le oferi fermerilor nostri linistea sufleteasca şi odihna
de care au atata nevoie.
(Surse: Feistritzer, 1969, usamv.ro, accesstoseeds.org, mordorintellingence.com, forbes.
com)
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O viziune pentru viitorul agriculturii românești
Daniel Constantin

Situația agriculturii și a mediului rural înainte de 1989
Ideologia marxist-leninistă ce a început să acapareze un loc proeminent și tot mai
mare în politica românească de după finalul celui de al doilea război mondial și
începând cu guvernarea Groza avea proprietatea privată drept principal inamic
structural. Agricultura suferea puternic de pe urma conflagrației mondiale. Ieșiți
din război, românii sufereau încă profunde neajunsuri, fiind supuși raționalizării
pe bază de cartele.
Ce a urmat rămâne drept unul dintre capitolele cele mai dureroase ale întregii
perioade comuniste din România. Colectivizarea a presupus deposedarea, de foarte
multe ori în mod violent, inițial a marilor proprietari, a celor ce aveau mai mult de
50 de hectare. Alături de terenuri au fost luate toate alte elemente de proprietate
privată ce confereau un minim de statut de „chiabur”, de la clădiri și utilaje la animale. Colectivizarea nu s-a oprit aici, a continuat cu restul țăranilor, indiferent de
dimensiunea proprietății, majoritatea ajungând astfel să fie înscriși în cooperative.
În urma acestui experiment monstruos a rezultat un sector agricol în care, spre
sfârșitul său, cooperativele dominau în proporție de 75% din terenurile arabile iar
ferme de stat reprezentau aproximativ 16% din suprafață. Restul suprafeței arabile
rămânea în proprietate privată a unor ferme individuale, acestea fiind însă de suprafețe foarte mici și de cele mai multe ori aflate sub pragul subzistenței. De obicei
aceste terenuri aflate încă în proprietate privată se găseau în zona de munte sau în
alte zone care nu erau încă fiabile pentru a fi convertite și atrase în sistemul de stat
iar partea din producție care nu ajungea la stat sub formă de cote era supusă unor
restricții riguroase în ceea ce privește posibilitatea comercializării.
Regimul comunist a pendulat în permanentă între dorința de a transforma România într-o țară industrializată, dezvoltată, dezlipită de eticheta de țară agricolă
și între dorința de a menține rolul important al agriculturii și de a se mândri în continuare cu statutul de „grânar al Europei”, acest din urmă deziderat fiind probabil
influențat inclusiv de originile țărănești ale multor lideri comuniști.
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La sfârșitul perioadei comuniste suprafața agricolă a țării însuma 15 milioane
de hectare, o treime din aceasta fiind teren arabil. Regimul comunist a încercat în
permanență să maximizeze potențialul agricol al țării prin orice mijloace. Acestea
au inclus desecarea unor suprafețe însemnate de 360.000 Ha din Delta Dunării și a
altor zone umede sau demolarea multor sate. În ciuda acestor eforturi, suprafețele
nu au cunoscut modificări substanțiale iar impactul lor nu a fost resimțit în producția agricolă.
Costurile acestor proiecte de extindere a suprafețelor agricole și în special a
celor arabile au fost extraordinare și rămân încă greu de cuantificat, impactul lor
asupra societății, mediului, conștiinței și culturii acestui popor fiind însă devastatoare și încă puternic prezente.
Demolarea satelor și realocarea țăranilor în orașe sau în centre agroindustriale
a reprezentat poate cea mai gravă lovitură dată societății și culturii românești.
Dezvoltarea masivă a agriculturii a presupus investiții considerabile în tehnologii și amenajări. În 1989, 3 milioane de hectare de teren arabil erau irigate.
Agricultura centralizată a dus la un sistem în care îndeplinirea planurilor trasate de la centru și mai ales „raportarea” realizării acestor planuri era singurul lucru
care conta. În ciuda dezvoltării masive a cercetării agricole și rezultatelor pozitive
pe care aceasta le preducea, producția agricolă se supunea unei ierarhii politice formată din persoane foarte puțin sau deloc avizate. Astfel, suprafețe însemnate din
solurile arabile căpătaseră spre sfârșitul anilor 80 un grad foarte avansat de degradare și aciditate ca urmare a utilizării în mod irațional a îngrășămintelor chimice.
La acestea se adăugau faptul că practici agricole de bază, precum rotația culturilor,
nu erau aplicate întotdeauna, generând degradarea continuă a solurilor.
Acest proces a adus după sine și o creștere considerabilă a productivității astfel
că în anii 80 producția agricolă era de aproximativ patru ori mai mare decât în urmă
cu două decenii.
În ciuda raportărilor oficiale privind producțiile agricole record, cifrele reale
rămân greu de cuantificat deoarece producțiile individuale, la nivel de unitate dar
mai ales la nivel județean erau raportate de cele mai mule ori în mod eronat, mult
crescute față de realitate, pentru a satisface exigențele conducerii de la București.
Culturile principale din perioada regimului comunist rămâneau practic aceleași
ca și înainte de război. Grâul și porumbul reprezentau principala cultură de câmp
deținând două treimi din totalul producției agricole iar celelalte culturi principale
erau orzul, secara, ovăzul, orezul, floare soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr.
Zootehnia se concentra pe creșterea intensivă a bovinelor, porcinelor, păsărilor și ovinelor. Ovinele erau predominante în zona de munte, aceasta fiind cea care
fusese cel mai puțin afectată de colectivizare.
Pescuitul și piscicultura au cunoscut, de asemenea, un ritm de creștere foarte
puternic în perioada comunistă, cantități însemnate fiind pescuite din Deltă, din
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Dunăre și din crescătoriile de pește. Din nefericire, exploatarea intensivă a resurselor de pescuit s-a făcut în mod ne sustenabil, coroborat cu distrugerea unor habitate
acvatice și cu introducerea unor noi specii, toate aceasta având efecte devastatoare
asupra faunei și florei acvatice din râurile și lacurile României.
Agricultura României în tranziție
Tranziția agriculturii românești de la sistemul centralizat din regimul comunist
către economia de piață și mai departe către piața unică europeană a fost în mod
evident foarte dificil iar uneori dezastruos prin mutațiile pe care le-a generat la nivel structural. În acest sens putem spune că agricultura României a suferit propria
revoluție, menită să schimbe radical fața acesteia. Abia după aderarea la Uniunea
Europeană putem spune că avem o imagine stabilă a sectorului și că putem discuta
din nou de un specific agricol al României.
Agricultura României de după 1989 a cunoscut două faze, prima fiind cea a
tranziției către proprietatea privată și către economia de piață și cea de a două reprezentând adaptarea la standardele impuse de către Uniunea Europeană și integrarea în piața unică, aceasta din urmă începând o dată cu negocierile de aderare.
Prima fază constituită ca reformă funciară a început imediat după revoluția
din 1989 prin legea 42/1990 prin care se desființau CAP-urile iar foștii membrii ai
acestora primeau în folosință o jumătate de hectar de teren arabil. Acest prim pas a
fost urmat de legea 18/1991, Legea Fondului Funciar, prin care s-a demarat restituirea și reconstituirea proprietății private asupra pământului precum și desființarea
definitivă a CAP-urilor. Agricultura a fost primul sector care a demarat procesul de
privatizare în România post decembristă. Terenurile aflate în proprietatea statului
au rămas în administrarea acestuia, avânt ulterior un parcurs diferit, odată Legea
arendării din 1994 și cu înființarea Agenției Domeniului Statului.
De-colectivizarea și privatizarea agriculturii au avut efecte imediate și deosebit
de puternice, rezultând în primul rând o fărâmițare accentuată a terenurilor agricole prin reconstituirea drepturilor de proprietate către un număr foarte ridicat
de foști proprietari și de angajați ai CAP-urilor, fapt ce a condus la apariția unui
număr deosebit de ridicat de noi exploatații agricole de subzistență pe un fundal
încă insuficient de matur din punct de vedere socio-economic. După 45 de ani de
economie centralizată, agricultorii români s-au găsit din nou în postura de proprietari, fiind însă într-o ipostază foarte nefavorabilă. Proprietarii erau fie persoane
forte în vârstă care nu mai aveau puterea de a lua de la zero exploatațiile pe care le
construiseră înainte de a fi deposedați în mod abuziv de către regimul comunist, fie
erau urmașii acestora, persoane născute și crescute în regimul comunist și care nu
cunoșteau un alt sistem socio-economic, fiind nepregătit pentru a se lansa într-un
viitor sistem capitalist, necunoscut și incert. În același timp, întreg sistemul politic,
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social și economic era la început de drum și nu avea nici capacitatea, nici structura
și nici cunoștințele pentru a oferi noilor proprietari resursele și sprijinul de care
aveau nevoie.
În perioada post 1989 numărul proprietarilor agricoli a ajuns la peste 4 milioane. Această situație, combinată cu lipsa accesului la capital, la tehnologie, knowhow și inputuri precum și cu lipsa unei piețe de desfacere funcționale au generat în
anii 90 o scădere considerabilă a producției agricole. În ciuda reformelor funciare
existau încă puternice incertitudini cu privire la proprietatea privată, fermele erau
subdezvoltate, fiind în general de subzistență, infrastructura economică era cvasiinexistentă, mediul economic era nefavorabil, iar agricultorii nu aveau o piață de
desfacere adecvată. Suprafața cultivată a scăzut în anii 90 de la 9,8 milioane hectare
până la 8,2 milioane hectare. Suprafețe considerabile de teren rămâneau necultivate deoarece proprietarii fie nu aveau posibilitatea de a lucra terenul fie îl abandonau
considerând nerentabilă activitatea agricolă.
Specificul cerealier al agriculturii românești a continuat și după 1989, cerealele
fiind principalele culturi, cu o pondere de 66% din producție, urmate de oleaginoase cu 15,6% din producție și de furajere cu 10,8%. Agricultura a fost caracterizată
de un nivel foarte scăzut de mecanizare, lipsa acută a tehnologiilor de producție
moderne, lipsa inputurilor de calitate, a semințelor și a pesticidelor sau aplicarea
acestora din urmă în mod cu totul arbitrar, concomitent cu distrugerea irigațiilor.
În egală măsură, productivitatea agricolă a cunoscut o descreștere dramatică în
perioada de după 1989. Din cauza lipsei de experiență a noilor proprietari, vârstei
înaintate a acestora, mecanizării reduse a lucrărilor agricole și obținerii greoaie a titlurilor de proprietate, a lipsei cadastrului pentru majoritatea terenurilor, a scăzut
productivitatea agriculturii și producția agricolă a devenit imprevizibilă, oscilând
foarte mult de la un an la altul.
În afara proprietății și structurii terenurilor, irigațiile au constituit probabil ramura agricolă care a cunoscut cea mai puternică mutație după 1989. Până în 1990
sistemul de irigații acoperea o suprafață de 3,2 milioane hectare. În urma modificărilor structurale din agricultură precum și a gestionării defectuoase și în multe
situații frauduloase a sistemului de irigații, în perioada de tranziție a agriculturii românești cea mai mare parte a acestuia a fost distrusă, ajungându-se astfel ca în prezent doar 8% din suprafața arabilă a țării să mai poată fi irigată. De altfel, sistemul
de irigații realizat în perioada comunistă era unul puternic energofag, construit pe
principii nefiabile din punct de vedere economic, bazat pe pomparea apei la cote
de altitudine superioare și care nu putea fi rentabil pentru o economie modernă.
Cu toate acestea, infrastructura de irigat ar fi constituit o bază foarte bună pentru
dezvoltarea unui sistem de irigații modern.
Tranziția agriculturii României de la sistemul de stat centralizat la proprietatea privată și economia de piață s-a dovedit a fi foarte dificilă, generând o scădere
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considerabilă a activității agricole, fărâmițarea puternică a proprietății funciare și
distrugerea aproape în totalitate a infrastructurii agricole de stat. Cu toate acestea,
tranziția către proprietatea privată și către economia de piață a fost absolut necesară.
Comercializarea producției agricole și alimentare a devenit în anii 90 o problemă majoră pentru producătorii români, problemă ce nu a fost în totalitate depășită. Lipsa mijloacelor tehnice, a capacităților de procesare și stocare, a infrastructurii agricole, comerciale și de transport au reprezentat factori de ineficiență
economică care au pus în permanență agricultorii români în situația de a nu-și
putea desface marfa și de a nu putea fi competitivi față de produsele de import.
Astfel, s-a ajuns în situația ca populația României să fie dependentă de alimentele
din străinătate, în ciuda faptului că producția agricolă internă depășește necesarul
de consum.
Declinul demografic a reprezentat o altă problemă majoră a agriculturii de
după 1989, această problemă având până în prezent un ritm accentuat de creștere
și agravare. Populația rurală a început să scadă încă din anii 80, ca urmare a programului de sistematizare, însă s-a accentuat după 1990 odată cu abolirea sistemului
de repartizare profesională, prin accentuarea procesului e urbanizare și migrație de
la sat la oraș iar ulterior prin plecarea în străinătate a românilor, aceasta având un
efect demografic masiv
Evoluția agriculturii și a mediului rural în perioada pre-aderării
la Uniunea Europeană
Începând cu anul 2000, România a intrat în perioada de pre-aderare la Uniunea
Europeană și a început deja să beneficieze de avantajele acestui proces. Aceasta
a reprezentant o nouă etapă în evoluția agriculturii românești post decembriste,
marcată de o nouă reformă menită să o alinieze din punct de vedere structural și
funcțional cu restul Uniunii Europene. Perioada de pre-aderare a adus noi schimbări în agricultura României și noi provocări pentru o clasă țărănească care încă nu
își revenise după șocul tranziției din anii 90 și care abia începea să simtă statutul
rezultat din proprietatea privată și conferit de economia de piață. Aderarea a presupus un proces dificil și costisitor de adaptare legislativă și normativă la restul Uniunii Europene. Acquis-ul comunitar, adică a totalității drepturilor și obligațiilor ce
decurg din statutul de membru al UE, reprezenta un vast set de norme, directive și
regulamente, mult mai vaste și detaliate decât legislația națională de la momentul
respectiv, acestea trebuind implementate în ritm alert. Astfel, agricultorii români
trebuiau să facă față unor noi schimbări de reguli ale jocului, de data acesta regulile
fiind mult mai stricte și considerabil mai multe. Acesta este și momentul în care
agricultura României începe să prezinte interes pentru investitorii străini, în speci-
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al pentru cei din Uniunea Europeană care prevăd oportunitățile ce vor apărea odată
cu aderarea. Concomitent începe procesul demografic de emigrare puternică a populației României, către occident, acest proces accentuându-se după 2007 odată cu
liberalizarea pieței muncii și continuând până în prezent.
Astfel, pe lângă reformele care trebuiau realizate în sectorul agricol și al dezvoltării rurale, România a beneficiat de primul program de finanțare sprijinit de
UE, respectiv Programul SAPARD. Acest program a reprezentat primul contact al
agricultorilor români de după 1990 cu o abordare nouă față de activitatea agricolă,
o abordare mult mai strictă și pragmatică, raportată la un set de indicatori și parametrii de performanță angrenați direct în economia și piața unică a UE. Totodată,
programul SAPARD a reprezentat pentru agricultorii români o primă viziune față
de ce ar presupune agricultura în interiorul Uniunii Europene. Deși încă din anul
2000 a început construcția instituțională necesară derulării Programului SAPARD
(elaborarea legislației naționale, înființarea Agenției SAPARD, elaborarea procedurilor de lucru etc.), abia din anul 2002 a început efectiv derularea acestuia. Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD a funcţionat în cadrul Ministerului
Integrării Europene, fiind preluată de Ministerul Finanţelor Publice, iar ulterior de
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Implementarea efectivă a
programului a fost realizată de Agenția SAPARD.
Programul SAPARD era transpus în România prin intermediul Programului
Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR), care conținea 10 Măsuri de finanţare. De asemenea, în 2 februarie 2001 s-a semnat Acordul Multianual
de Finanţare (MAFA - Multi Annual Financial Agreement) între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, care stabilea cadrul administrativ, legal şi
tehnic conform căruia PNADR urma să fie implementat în România. În fiecare an
care a urmat, s-a încheiat câte un Acord Anual de Finanţare, care cuprindea angajamentul financiar maxim al Comunităţii Europene şi perioada de valabilitate al
acestuia doar pentru anul respectiv.
Principalele sectoare pentru care s-au acordat fonduri nerambursabile prin
intermediul Programului SAPARD au fost: industria agroalimentară, exploataţiile
agricole, diversificarea activităţilor economice, formarea grupurilor de producători
agricoli, silvici şi piscicoli, metode agricole pentru agricultură ecologică, silvicultură
și modernizarea infrastructurii rurale. În funcţie de investiţia propusă prin proiect,
beneficiarii Programului SAPARD au putut obţine până la 2.000.000 Euro fonduri
nerambursabile, cu condiţia ca aceștia să asigure o co-finanțare de 50% din valoarea
totală a investiţiei. Pentru proiectele de utilitate publică şi negeneratoare de profit
(modernizarea infrastructurii rurale, a drumurilor forestiere sau aplicarea metodelor agricole pentru agricultură ecologică), Programul SAPARD a acoperit în procent
de 100% valoarea investiţiei respective.
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La 31 decembrie 2009, valoarea totală contractată a fost de 1.023.409.304,60
Euro, pentru un număr de 4.451 proiecte. În perioada implementării Programului,
România a primit din partea Comisiei Europene suma de 1.016.769.500,52 Euro.
Principalele măsuri de investiţii ale Programului SAPARD au fost măsura 1.1
Industria alimentară, reprezentând 25,90% din totalul angajamentelor Agenției
SAPARD, măsura 2.1 Dezvoltarea infrastructurii rurale, care deținea 43,87% din
totalul angajamentelor, măsura 3.1 Exploatații agricole - 17,46% din totalul angajamentelor, măsura 3.4 Diversificarea activităților economice, reprezentând 5,19%
din totalul angajamentelor și măsura 3.5 Silvicultura cu 4,93% din totalul angajamentelor.
Din punct de vedere al numărului și tipului de investiții finanțate de Programul
SAPARD, se poate aminti că, în cazul măsurii 1.1 aproximativ 43% din proiectele
aprobate pentru această măsură se adresează sectorului carne, produse din carne şi
ouă, vizând preponderent îmbunătăţirea standardelor de procesare pentru unităţile mixte (138 proiecte aprobate), pentru abatoare (51 proiecte aprobate), pentru
unităţile procesare porc (2 proiecte aprobate), unităţile procesare păsări (4 proiecte
aprobate) şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare şi ambalare ouă (1 proiect aprobat). De asemenea, sectorul lapte şi produse lactate deţine o pondere de
20% din totalul proiectelor aprobate pentru măsura 1.1, fiind, în principal, orientat
spre unităţile de procesare a laptelui, pentru care au fost aprobate 88 proiecte. Din
punct de vedere al obiectivului, proiectele aprobate au vizat, în principal, îmbunătăţirea sau raţionalizarea procedeelor de procesare (aprox. 46%) şi realizarea de noi
investiţii în capacităţi de prelucrare, depozitare şi marketing (aprox. 36%).
Din numărul total de proiecte aprobate pentru măsura 2.1, aproximativ 50%
au aparținut Submăsurii Drumuri în zonele rurale (382 proiecte aprobate), 36%
sunt pe Submăsura de Alimentare cu apă (273 proiecte aprobate), 11% sunt proiecte aprobate pentru Submăsura privind canalizarea (87 proiecte aprobate) şi
3% sunt proiecte aprobate pentru Submăsura privind lucrările de prevenire şi de
protecţie împotriva inundaţiilor (22 proiecte aprobate). Dacă în cazul Submăsurii
Drumuri, 92% din proiecte vizează modernizarea drumurilor existente, în cazul
Submăsurilor privind Alimentarea cu apă şi Canalizarea, 67% şi, respectiv, 82% din
numărul de proiecte aprobate vizează executarea de lucrări noi. De asemenea, au
fost finanțate 83 proiecte pentru refacerea infrastructurii calamitate, cu o valoare
eligibilă totală aprobată de 206.566,640 mii LEI, respectiv 57,817 mil. Euro.
Aproximativ 62% din proiectele aprobate pentru măsura 3.1 Investiții în exploatațiile agricole se adresează investiţiilor pe submăsura Culturi de câmp (1.186
proiecte aprobate), vizând, cu preponderenţă, achiziţia de utilaje şi echipamente
independente. Submăsura Animale pentru lapte deţine o pondere de 12% (227
contracte) din totalul proiectelor aprobate pentru măsura 3.1, investiţiile fiind, în
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principal, orientate către construcţia de grajduri pentru vaci şi bivoliţe (70% din investiţiile pe această submăsură, respectiv, 160 de contracte) şi numai în proporţie
de 12%, respectiv, 28 proiecte contractate vizează achiziţionarea de animale cu valoare genetică ridicată. Corespunzător celor 2 submăsuri la care se face referire mai
sus, 56% din total, respectiv, 323 de agricultori tineri sunt beneficiari de investiţii
pe culturile de câmp şi 13%, respectiv, 74 de agricultori tineri sunt beneficiari de
investiţii pentru animale de lapte.
În cazul măsurii 3.4 „Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care
generează activităţi multiple şi venituri alternative”, aproximativ 59% din proiectele aprobate pentru această măsură se adresează investiţiilor pe submăsura Turism
rural (625 proiecte aprobate). De asemenea, submăsura „Alte activităţi” deţine o
pondere de 31% (330 contracte) din totalul proiectelor aprobate pentru măsura
3.4, investiţiile preponderente fiind orientate către apicultură (213 contracte reprezentând 65% din total submăsură) şi într-o mai mică măsură către creşterea
melcilor şi broaştelor (85 contracte reprezentând 26% din total submăsură).
În cadrul măsurii 3.5 Silvicultură, ponderea cea mai mare este deţinută de investiţiile pe drumuri forestiere cu 66% (75 proiecte aprobate).
Per total program, la finalul anului 2009, gradul de angajare a fost de 89,06% în
raport cu alocările 2000-2006. În ceea ce priveşte plăţile efectuate către beneficiari,
suma totală înregistrată la finalul anului 2009 (1.348,016 milioane euro) determină
un grad de absorbție de 88,60% în raport cu alocările 2000-2006. Astfel, România
s-a clasat pe primul loc între statele care au implementat Programul SAPARD.
În perioada de pre-aderare, în paralel cu Programul SAPARD, au fost derulate
mai multe scheme de ajutor finanțate din buget național. Pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier în baza programelor de susţinere
financiară promovate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din bugetul
de stat pentru perioada 2002-2009, au fost alocate următoarele sume: 730.120.000
lei pentru anul 2002; 1.217.560.000 lei pentru anul 2003; 2.027.070.000 lei pentru anul 2004; 2.128.852.251 lei pentru anul 2005; 2.826.043.041 lei pentru anul
2006.
În perioada 2005-2006, alocarea resurselor bugetare naționale pentru sprijinirea producătorilor agricoli, a urmat strategia Politicii Agricole Comune privind
plăţile directe. S-a acordat sprijin direct producătorilor prin prime şi subvenţii, în
vederea creşterii cantitative şi calitative a producţiei agricole şi s-a elaborat cadrul
legal pentru modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal.
Totodată, prin intermediul altor instrumente financiare de sprijin internaţional au fost finanţate următoarele proiecte: Proiectul de dezvoltare rurală a Mun-
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ţilor Apuseni finanţat prin FIDA; Proiectul privind „Reabilitarea şi Reforma Sectorului de Irigaţii” finanţat prin BIRD; Proiectul de Dezvoltare Rurală finanţat prin
Banca Mondială; Proiectul de finanţare rurală; Proiectul „Modernizarea Sistemului
de Informare şi Cunoaştere în Agricultură” (MAKIS) finanţat prin Banca Mondială.
O evoluție foarte slabă s-a observat în dezvoltarea formelor asociative în agricultură, evidențiat și de slaba accesare a proiectelor pentru crearea de grupuri de
producători în cadrul Programului SAPARD (5 proiecte). Acest fenomen s-a datorat
atât reticenței la asociere a micilor fermieri și a lipsei de educație antreprenorială,
dar mai ales a lipsei de interes al autorităților. Deși întregul sistem agro-alimentar
din occident se bazează pe asocierea dintre fermieri, procesarea și comercializarea
în comun a producției, în România s-au dezvoltat ferme mari și foarte mari, care au
acaparat terenul agricol, pe lângă acestea rămânând un număr mare de ferme foarte mici (similare unor gospodării individuale), care nu sunt sustenabile din punct
de vedere comercial și au o pondere insignifiantă în economie, producând în principal pentru consumul propriu.
De asemenea, s-a constatat o abordare strategică simplistă, selecția proiectelor
în diverse sectoare neținând cont de potențialul de dezvoltare al zonelor în care
au fost implementate sau de sustenabilitatea acestora. Din această cauză, unele
activități au funcționat în pierdere sau chiar au încetat, iar investiții au fost abandonate. Sunt cunoscute cazurile investițiilor în crescătoriile de melci care aproape
în totalitate au fost abandonate sau depozitele de legume-fructe și abatoarele care
au funcționat în pierdere. În unele cazuri, infrastructura rurală a fost realizată fără
a se analiza în mod real fezabilitatea sau posibilitățile de întreținere a acesteia de
către autoritățile locale, investițiile fiind realizate preponderent în zone cu grad
de sărăcie ridicat. Astfel, au existat situații în care autoritățile au amplasat cișmele
stradale pentru că populația nu avea capacitatea financiară să asigure branșarea la
sistemele de alimentare cu apă sau canalizare sau drumuri comunale care nu aduceau valoare adăugată pentru că în zonă nu erau dezvoltate activități economice.
În cazul infrastructurii turistice, au fost dezvoltate capacități de cazare fără a
exista facilități de agrement sau chiar zone turistice de interes, iar lipsa turiștilor a
determinat funcționarea în pierdere a acestora sau chiar sistarea activității.
Cu toate acestea, Programul SAPARD a reprezentat pentru România cel mai
important motor de dezvoltare în perioada de pre-aderare, fondurile puse la dispoziției de către Comisia Europeană fiind absorbite în proporție de aproximativ 90%.
Între anii 2002-2008, economia românească a înregistrat o importantă creştere
economică, dezinflaţia şi scăderea ratei şomajului înregistrată la Agenţia Naţională
de Ocupare a Forţei de Muncă confirmând progresele realizate spre o dezvoltare
economică durabilă. Produsul intern brut (PIB) a înregistrat o creştere semnificativă în perioada 2000-2008, atingând valoarea de 514.654,0 milioane lei în 2008.
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În cadrul producţiei ramurii agriculturii, în perioada 2000-2009, ponderea cea mai
mare o deţine producţia vegetală. În ceea ce priveşte evoluţia producţiei ramurii
agriculturii faţă de anul precedent, se observă creşteri în anii 2001 (+22,7%), 2003
(+7,5%), 2004 (+18,1%), 2006 (+2,9%), precum şi în anul 2008 (+21,2%). La producţia animală în anul 2009 se constată o creştere de 7,6%, iar la producţia vegetală
de 42,0% faţă de anul precedent. În concluzie, în perioada 2000-2006 de pre-aderarea a României la spațiul comunitar, fondurile europene au reprezentat principala
sursă de finanțare pentru dezvoltarea investițiilor în mediul rural. De menționat
că Programul SAPARD a fost un program exclusiv de investiții, iar finanțările din
bugetul de stat acordate în această perioadă au reprezentat preponderent scheme
de plăți directe pentru agricultori.
Perioada de pre-aderare a României a reprezentat, pe lângă sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană care a reprezentat mai mult de o treime din finanțările acordate de Ministerul Agriculturii în această perioadă, o etapă foarte
importantă pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural, atât prin adaptarea sectoarelor la standardele comunitare, cât și prin pregătirea structurilor necesare implementării aquis-ului comunitar și gestionării instrumentelor financiare
post-aderare.
Etapa post-aderare
Începând cu anul 2007, România a devenit membru al Uniunii Europene, iar agricultura și mediul rural au început să beneficieze de fondurile intracomunitare. Dacă
alocarea Programului SAPARD depășea cu puțin 1 miliard Euro, alocarea (Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) FEADR pentru România, implementată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 a fost de aproape 10
ori mai mare. De asemenea, România a început să aibă acces la fondurile europene
sub formă de plăți directe și măsuri de piață finanțate de Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA), cu o alocare substanțială de 7,8 miliarde euro pentru
perioada 2007-2014.
FEADR s-a implementat în România în perioada 2007-2013 prin intermediul
Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În comparație cu Programul
SAPARD care cuprindea 10 măsuri de finanțare, PNDR 2007-2013 avea prevăzute
27 măsuri de finanțare, acoperind aproape toate sectoarele economice și infrastructura mediului rural. PNDR 2007-2013 a fost gestionat de Autoritatea de Management din cadrul MADR și implementat de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare
Rurală și Pescuit (APDRP), înființată prin reorganizarea Agenției SAPARD.
Pentru implementare plăților directe și a măsurilor de piață FEGA, a fost înființată o nouă instituție, respectiv Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură
(APIA), prin angajarea a aproximativ 4000 funcționari noi. Principalul instrument
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de lucru al APIA este reprezentat de sistemul informatic de administrare și control
IACS, care are la bază sistemul de identificare a parcelelor de teren LPIS. LPIS reprezintă în principiu vectorizarea și integrarea orto-fotoplanurilor care redau suprafața agricolă a țării și pe baza căruia fermierii își identifică suprafețele utilizate,
iar funcționarii APIA realizează o parte din verificări.
Suplimentar față de Programul SAPARD, în cadrul PNDR 2007-2013 erau
prevăzute și măsuri care reprezentau plăți directe și care au fost delegate pentru
implementare către APIA, deoarece acestea trebuiau identificate și verificate prin
intermediul IACS.
Prin plățile efectuate de către APDRP s-a ajuns la un grad de absorbție de peste
86% din totalul fondurilor europene alocate României din FEADR de către Uniunea
Europeană, pentru perioada de programare 2007 – 2013. Începând cu anul 2008,
au fost depuse 150.944 proiecte, în valoare de peste 18,5 miliarde de euro, dintr-un
total disponibil de 5,75 miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor de investiții.
În perioada 2007-2014, aproximativ 75.000 de fermieri au beneficiat de fondurile
alocate prin PNDR, iar numărul exploataţiilor agricole din sectoarele vegetal şi animal sprijinite a fost de 2.787.
Cu ajutorul fondurilor FEADR, 44.794 de hectare au fost protejate de inundaţii
şi pentru 335.650 hectare a fost modernizată şi reabilitată infrastructura secundară de irigaţii. Cu ajutorul acestor fonduri, au fost realizați peste 3.606 de km de
drumuri agricole şi forestiere. Mai mult de 3 milioane de locuitori din zona rurală
beneficiază de 2.900 kilometri de reţea de alimentare cu apă, 4.345 kilometri de
reţea de canalizare și 3.862 de kilometri de drumuri comunale modernizate prin
măsura de renovarea și dezvoltarea satelor. 723 kilometri de drumuri comunale
afectate de inundații în anul 2010 au fost refăcuţi prin 158 proiecte. De asemenea,
au fost sprijinite 3.290 IMM-uri non-agricole şi 1.861 proiecte care presupun activități turistice, care au contribuit considerabil la dezvoltarea economiei rurale.
O finanțare importantă în cadrul PNDR 2007-2013 a fost acordată tinerilor
fermieri. Astfel, pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, au fost semnate contracte de finanţare cu 12.669 tineri fermieri, în valoare de 320 milioane
de euro. Totodată, pentru înființarea sau modernizarea fermelor în cadrul Măsurii
121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” au fost încheiate 2.787 contractate pentru finanțarea proiectelor de investiții în valoare de 756 de milioane de euro.
Prin intermediul PNDR 2007-2013, un sprijin foarte important în creșterea
valorii adăugate l-a oferit Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor
agricole şi forestiere”, în cadrul căreia s-au semnat 925 contracte de finanţare cu o
valoare totală nerambursabilă de peste 610 milioane de euro.
Prin Măsura 312 de sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, au fost contractate 2.616 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de apro-

1240 / Caiet documentar 4 Agricultura

ximativ 325 milioane de euro. Continuând succesul înregistrat de Programul SAPARD în finanțarea investițiilor în turism rural, pentru Măsura 313 „Încurajarea
activităţilor turistice” au fost contractate 1.244 de proiecte, în valoare de peste 174
de milioane de euro. Din investițiile făcute de beneficiarii Măsurii 313 se constată
o mai mare importanță acordată părții de agrement aferentă serviciilor turistice,
lucru care denotă o maturizare a modalității de gestionare a acestui sector.
În ceea ce privește măsura de renovare şi dezvoltare a satelor (Măsura 322) au
fost depuse peste 3.317 de cereri de finanţare în valoare de peste 7,65 de miliarde
de euro, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri până în anul 2013, respectiv 1,60
de miliarde de euro fiind astfel depășită de peste 4 ori.
În privința plăților directe acordate fermierilor, valoarea alocării financiare a
fost de 7,8 miliarde euro reprezentând scheme de plăţi directe și măsuri de piaţă şi
intervenţie finanţate din FEGA. În perioada 2007-2013, raportat la alocarea financiară aferentă fiecărui an, APIA a înregistrat o rată a absorbţiei fondurilor europene
de 98%.
Schemele de plățile directe acordate fermierilor au fost reprezentate de plata
unică pe suprafață, schema de ajutor specific, schema de plată separată la zahăr,
schema de plată pentru culturi energetice și schema de plăți tranzitorii pentru tomate destinate procesării, a căror finanțare a fost asigurată 100% din fonduri europene FEGA. Complementar cu acestea, au fost derulate măsurile de piață, dintre
care cele mai importante programe au fost reprezentate de programul de reconversie în sectorul vie-vin și programul de sprijin al grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul legume-fructe. Trebuie menționat că programul de reconversie al plantațiilor viticole s-a încheiat cu o absorbție de 100% a alocării financiare
din perioada 2007-2014.
Complementar schemelor finanțate din FEGA, agricultorii au beneficiat anual
și de sprijin financiar din bugetul național, reprezentat de plățile naționale directe
complementare (care suplimentau plata unică pe suprafață), renta viageră, plata
primelor de asigurare și ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
În perioada 2012-2014, ministerul agriculturii a derulat o serie de scheme de
ajutor de stat de tip minimis finanțate din bugetul național, prin care a pregătit
agricultorii pentru perioada de programare actuală (2014-2020). Dintre acestea,
pot fi amintite schema pentru achiziția de berbeci de rasă (pentru ameliorarea genetică a efectivelor de ovine), schema de achiziție de juninci gestante (pentru a
sprijini fermierii să depășească plafonul de 10 capete), precum și achiziția de tancuri de răcire a laptelui (pentru pregătirea fermierilor în perioada eliminării cotelor
de lapte la nivel european).
Cu toate acestea, fondurile europene au reprezentat principala sursă de finanțare a sectorului agro-alimentar, precum și a investițiilor în infrastructura și economia rurală.
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Impactul PNDR 2007-2013 în mediul rural și, în mod deosebit, în agricultura
românească a fost unul major. Pe lângă infuzia directă a peste 7,6 miliarde de euro
în dezvoltarea și modernizarea agriculturii și a infrastructurii rurale, fondurile europene au asigurat creşterea nivelului de trai pentru cei care locuiesc în spaţiul rural, prin dezvoltarea economiei rurale. Sprijinul financiar obținut în acești 7 ani de
către comunitățile rurale a dus la rezultate evidente, cu efect benefic asupra vieții
locuitorilor din mediul rural. Se poate afirma că nu există comună în România pe
teritoriul căreia să nu se fi implementat cel puțin un proiect finanțat prin PNDR.
În perioada 2007-2014, numărul fermierilor înregistrează un trend descrescător de la o campanie agricolă la alta (1.241.934 în 2007, respectiv 1.027.874 în
2014), ca urmare a comasării suprafețelor agricole. România este cunoscută pentru
fragmentarea masivă a terenurilor, iar procesul de consolidare a acestora este unul
firesc și necesar pentru trecerea la o agricultură modernă și performantă.
Impactul pozitiv al infuziei de fonduri europene în sectorul agricol, atât sub
formă de plăți directe, cât și sub formă de investiții se observă prin evoluţia valorii producţiei agricole, care aproape că s-a dublat din 2007 și până în 2014 (de
la 47.670 mil. lei la 74.524 mil. lei). De asemenea, deși suprafața cultivată a rămas relativ constantă, producția totală a crescut considerabil în această perioadă
pentru toate tipurile de culturi, spre exemplu pentru cereale de la 7.814 mii tone
în 2007 la 22.066 mii tone în 2014 (în cazul porumbului de la 3.854 mii tone la
11.989 mii tone), pentru floarea soarelui de la 547 mii tone în 2007 la 2.189 mii
tone în 2014.
Totodată, exportul de produse agro-alimentare a devenit de 5 ori mai mare
în această perioadă. Dacă în anul 2007 exportul de produse agro-alimentare era
de 1.122 milioane Euro, în anul 2014 a ajuns la 5.573 milioane euro. La produsele
vegetale balanţa comercială a fost pozitivă începând cu anul 2009. Cea mai favorabilă situaţie se înregistrează în cazul cerealelor, la care diferența între exporturi
și importuri a crescut constant. La Animale vii şi produse animale s-a înregistrat o
tendință de scădere a deficitului pînă în anul 2012, după care a început să crească
ușor. Primul an cu balanță pozitivă pe ansamblu a fost anul 2013 (334 milioane
euro), în principal datorită produselor vegetale, la care exporturile au depășit importurile cu 1530 milioane euro. În anul 2014 balanța comercială a fost pozitivă,
cu 452,7 mil. euro. Acestea sunt doar câteva cifre care demonstrează contribuția
masivă a fondurilor europene în producția agricolă din România, în special în perioada post-aderare.
Din anul 2014 a început o nouă perioadă de programare de 7 ani, iar România a continuat să implementeze politica agricolă comună, care a suferit o reformă
legislativă amplă la nivel european. Cu toate acestea, România a fost printre primele state care a demarat Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 și
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a reușit să adapteze sistemul de plăți directe, astfel încât fermierii să continue să
beneficieze de acestea.
Din 2014, atât PNDR, cât și plățile directe au adus schimbări majore, care au
crescut considerabil capacitatea de absorbție a fondurilor europene și au oferit sprijin pentru toate sectoarele prioritare din mediu rural.
Sistemul de implementare a PNDR 2014-2020 a fost debirocratizat și fluidizat,
iar fondurile au fost concentrate în cele 4 sectoare de importanță majoră: agricultură, industrie alimentară, infrastructură și investiții non-agricole în mediul rural.
Până în prezent, au fost epuizate aproape integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiții, cu excepția infrastructurii secundare de irigații și procesarea
produselor agricole. Alocarea publică a PNDR 2014-2020 aferentă celor 15 măsuri
de finanțare este de 9,85 miliarde de Euro, din care aproximativ 5,3 miliarde Euro
sunt alocate investițiilor, aproximativ 3,5 miliarde Euro pentru plățile directe compensatorii (agromediu, agricultură ecologică, zone defavorizate, bunăstarea animalelor – porc și pasăre), iar diferența pentru proiecte de servicii (consiliere și formare
profesională), proiecte de cooperare, funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală,
constituirea de Grupuri de Producători, instrumente financiare, etc. Totodată, în
PNDR s-au stabilit alocări separate pentru investițiile din zona montană și cele
din teritoriul Deltei Dunării, precum și o alocare dublă față de perioada precedentă
pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.
PNDR 2014-2020 a demarat cu o construcție legislativă care elimina dificultățile de implementare și cu o viziune nouă asupra modului de dezvoltare a mediului rural, cum ar fi integrarea producției cu procesarea și comercializarea la nivel
de fermă, cooperativă sau organizație inter-profesională, promovarea producției
agricole cu valoare adăugată mare, crearea de lanțuri alimentare prin integrarea
colectării producției cu procesarea și comercializarea, promovarea soiurilor și raselor autohtone, stabilizarea veniturilor fermierilor prin dezvoltarea de activități
non-agricole, realizarea infrastructurii în zonele cu potențial de dezvoltare economică etc. PNDR 2014-2020 a venit și cu rate de finanțare mult mai mari, respectiv
până la 90% pentru investițiile în ferme și investițiile non-agricole și 100% pentru
investițiile în infrastructura rurală și cea agricolă (irigații și drumuri agricole). De
asemenea, sistemul de depunere și selecție a proiectelor presupunea depunerea în
etape a proiectelor, în funcție de pragul de calitate pe care acestea îl îndeplineau,
iar cadrul legislativ național de implementare prevedea anumite condiționalități și
termene care reduceau considerabil rata de eroare în implementarea proiectelor,
precum și implementarea acestora într-o perioadă considerabil diminuată față de
programarea 2007-2013.
Cu toate acestea, începând cu finalul anului 2015 au fost operate o serie întreagă de modificări prin care aproape că s-au anulat atât prioritățile stabilite (prin
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diminuarea considerabilă a punctajelor de calitate aferente acestora), cât și condițiile și termenele stabilite în cadrul legislativ național. De asemenea, sistemul de selecție etapizat a fost denaturat prin coborârea excesivă a pragurilor de calitate, care
a determinat depunerea multor proiecte care nu au șanse de a fi selectate pentru
finanțare. Din aceste cauze, proiectele depuse în sectorul agricol vizează în principal achiziția de utilaje agricole, fără a integra procesarea produselor, sunt ignorate
rasele și soiurile autohtone, iar anumite sectoare cu valoare adăugată mare au fost
neglijate. În același timp, prin eliminarea condițiilor și extinderea termenelor de
implementare, plățile efective realizate până în prezent sunt reprezentate de avansuri acordate beneficiarilor și nu se reflectă în rezultate concrete în teren (din totalul de 1,87 miliarde Euro plătite pentru proiectele de investiții, doar 481 milioane
Euro reprezintă proiecte finalizate, respectiv 25%).
În perioada 2015-2020, România beneficiază de 11,35 miliarde euro pentru
acordarea plăţilor directe şi a măsurilor de piaţă finanțate din FEGA.
În această perioadă s-a produs o schimbare fundamentală faţă de perioada
2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să ţină cont în activitatea
lor viitoare. Noua Politică Agricolă Comună intrată în vigoare începând cu anul
2015 a presupus aplicarea unor scheme și măsuri noi, mult mai complexe. Pe lângă
plata unică pe suprafață, au fost activate 24 de scheme se sprijin cuplat, condiționat
de cantitatea și calitatea producției agricole, precum și plăți directe pentru tineri
fermieri, fermieri mici, plata redistributivă pentru încurajarea comasării terenurilor, plata pentru înverzire care presupune rotația culturilor și menținerea de zone
de interes ecologic etc. Totodată, din FEGA se finanțează 16 programe aferente măsurilor de piață, care vizează sectorul viti-vinicol, promovarea produselor agricole,
sprijinirea grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul legume-fructe,
programul național apicol, programele pentru distribuirea laptelui și fructelor în
școli, etc.
Din bugetul de stat, se finanțează 9 scheme de plată reprezentând ajutor național tranzitoriu acordat fermierilor, precum și 4 scheme de ajutor de stat pentru
achiziția de motorină, creșterea animalelor, ajutor excepțional pentru porc și cota
de lapte și ajutor acordat rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane.
În anul 2015 a fost demarat un proiect major pentru România, reprezentând
alocarea a 1 miliard de Euro pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații deținute de statul român. Investițiile în infrastructura principală de irigații au
demarat însă abia în anul 2017, deoarece pentru anul 2016 nu au fost alocate în
bugetul MADR sumele necesare.
Procesul de migrație masivă a populației rurale către mediul urban și mai ales
în străinătate a determinat o scădere puternică a forței de muncă din mediul rural
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și în special o îmbătrânire a populației și o scădere a forței de muncă calificată. În
prezent, agricultura României se confruntă cu o criză puternică a forței de muncă,
aceasta afectând în mod direct activitatea agricolă a fermelor mici și mari, fiind în
același timp o serioasă amenințare pentru continuitatea mediului rural românesc.
Orice abordare a unei politici pentru agricultură și mediul rural trebuie să ia în considerare acest aspect astfel încât să existe politici integrate de atragere a tinerilor în
mediul rural precum și de sprijinire și încurajare a românilor plecați peste hotare în
sensul revenirii acestora în țară și în activitatea agricolă.
Din 2014 și până în prezent, producția agricolă a continuat să crească, menținându-se însă problema comercializării acesteia sub formă de materie primă către
dealeri. Procesul de integrare a producției cu procesarea a fost stopat, prin diminuarea importanței acestei priorități. De asemenea, crearea și susținerea cooperativelor agricole a fost transformată într-un proces formal, cu scopul de a obține
fonduri europene, fără a avea intenția de a procesa și comercializa în comun producția agricolă.
În această perioadă nu s-a realizat nicio reformă importantă. Strategia autorităților din 2015 și până în prezent a fost exclusiv în sensul de a obține rezultate cantitative, atât din punct de vedere al producției agricole, cât și din punct de
vedere al cheltuirii fondurilor europene. Toate probleme sectorului agricol – fond
funciar, asocierea, integrarea producției, creșterea valorii adăugate – au rămas în
continuare.
Situația actuală a agriculturii și mediului rural;
direcții strategice de dezvoltare
În prezent, agricultura României are în continuare o structură polarizată, fermele
fiind ori foarte mari, ori ferme de subzistență similare gospodăriilor private. Astfel, exploatațiile agricole cu suprafața de până la 5 ha reprezintă aproximativ 80%
din totalul exploatațiilor agricole și ocupă cel mult 20% din suprafața agricolă, iar
exploatațiile de peste 100 ha reprezintă aproximativ 1,5% din totalul exploatațiilor
și ocupă aproximativ 53% din suprafața agricolă a României. Fermele care cultivă
suprafețe până în 5 ha cu cereale nu sunt viabile din punct de vedere economic,
acestea utilizând producțiile în principal pentru consum propriu. Totodată, acestea
sunt expuse tuturor riscurilor care apar în agricultură, iar veniturile fermierilor
sunt extrem de volatile. Pentru a ieși din această situație există 2 căi care pot fi
urmate: ori fermele mari acaparează treptat fermele foarte mici, ori fermele mici se
unesc în cooperative, comercializează sau procesează producția în comun și reușesc
să acceadă pe piață. Prima cale nu poate fi urmată, pentru că pe termen lung s-ar
depopula satele din România, locuitorii care erau ocupați cu agricultura neavând
alternativa angajării într-o fermă mare sau foarte mare din cauza tehnologizării
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continue și fiind nevoiți să părăsească mediul rural în căutarea unui loc de muncă.
Un alt efect negativ ar putea fi apariția unei tensiuni care poate escalada în revolte
ale populației rurale. Prin urmare, singura cale fezabilă și sustenabilă pentru dezvoltare este asocierea fermierilor mici în cooperative, pe modelul occidental, procesarea și/sau comercializarea producției în comun, cooperativa devenind în sine o
fermă mare, competitivă pe piață.
În același timp, o mare parte dintre fermieri au probleme reale în identificarea
cu exactitate a terenurilor exploatate sau nu au finalizate formalitățile legale pentru deținerea terenului agricol. Realizarea cadastrului agricol ar fi singura soluție
prin care aceste aspecte ar putea fi rezolvate, iar acest lucru ar ajuta și pentru tranziția plăților directe de la metoda acordării pe suprafață (blocuri fizice), la metoda
plății la nivel de fermă.
O altă deficiență a sectorului vegetal este lipsa sistemelor de irigații, care nu
permite realizarea de producții la nivelul maxim permis de calitatea solurilor, iar
fermele sunt expuse în permanență riscului de secetă.
De asemenea, o altă problemă majoră a sectorului agricol este comercializarea
producției sub formă de materie primă, fără valoare adăugată. În situația în care
fermierii ar reuși să depoziteze și să proceseze propria producție individual sau în
cadrul unor cooperative, aceasta ar căpăta valoare adăugată și ar duce la creșterea
considerabilă a veniturilor în agricultură.
Pe lângă necesitatea dezvoltării sectorului agricol și al industriei alimentare,
mediu rural are în continuare două mari nevoi: dezvoltarea infrastructurii și dezvoltarea sectorului non-agricol. Chiar dacă au fost alocate multe resurse pentru
dezvoltarea infrastructurii rurale, atât din fonduri europene (PNDR), cât și din bugetul național (Programul Național de Dezvoltare Locală gestionat de Ministeriul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), nu a fost reabilitată sau modernizată nici măcar jumătate din infrastructura existentă (rutieră, alimentare cu apă,
canalizare, socială și educațională). În continuare vor trebui alocate resurse considerabile pentru finanțarea investițiilor în infrastructură, iar acestea ar trebui gestionate de Ministerul Agriculturii, care poate corela aceste investiții cu dezvoltarea
celorlalte segmente economice (investițiile în sectorul agricol și cel non-agricol).
În privința investițiilor non-agricole, acestea trebuie finanțate în continuare, cu
accent pe serviciile pentru populație, care asigură pentru locuitorii din mediul rural
condiții de trai similare cu cele din mediu urban, dar și pe realizarea de activități de
producție (industrie la scară mică), care asigură o dezvoltare solidă și echilibrată a
economiei rurale și locuri de muncă stabile.
Cu excepția ajutorului național tranzitoriu, a strategiei pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații, a PNDL și câteva scheme de minimis în agricultură, fondurile europene au reprezentat singura sursă de finanțare a agriculturii
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și mediului rural românesc, atât prin fondurile FEGA și FEADR, cât și prin Fondul
European pentru Piscicultură și Afaceri Maritime destinat sectorului piscicol.
*
*
*
În concluzie, având în vedere problematicile identificate mai sus, este necesar
ca în viitor să se aloce resurse financiare și să se implementeze măsuri de restructurare și modernizare în agricultură, în anumite direcții principale.
Pentru creșterea producției vegetale, trebuie continuat programul de investiții
în valoare de 1 miliard euro prin Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România, care va asigura o fermelor o productivitate
maximă și va elimina efectele provocate de secetă.
Având în vedere faptul că fondurile europene reprezintă principala sursă de
finanțare a agriculturii, este necesară negocierea şi asigurarea plăților directe și a
măsurilor de piață și după anul 2020, în conformitate cu specificul și nevoile fermierului român, activându-se cât mai multe scheme de sprijin cuplat pentru sectoarele care se află încă în regres.
Pentru soluționarea problemelor fondului funciar este necesară o reformă prin
care să se realizeze reașezarea pe amplasamente a proprietarilor, în baza schimburilor informale existente în prezent, putând fi făcută ulterior comasarea suprafețelor
de teren agricol și putându-se realiza cadastrul agricol, pentru pregătirea trecerii la
sistemul de plată la nivel de ferma.
O direcție strategică foarte importantă o reprezintă integrarea producției pentru a asigura valoare adăugată produselor românești, iar în acest sens trebuie stimulată zootehnia, ca factor principal de integrare, fiind necesar în acest sens elaborarea unui program național cu finanțare din fonduri europene și bugetul național.
O altă acțiune în sensul integrării producției agricole trebuie să fie redemararea campaniei privind asocierea fermierilor și crearea de cooperative agricole viabile economic, pentru depozitarea, procesarea și/sau comercializarea producției
fermierilor, în conformitate cu scopul Legii cooperativelor. De asemenea, este vitală activarea facilitaților fiscale din această lege pentru cooperativele agricole și
fermierii care sunt membrii acestor cooperative.
De asemenea, trebuie realizată atragerea cantitativă, dar mai ales calitativă a
fondurilor europene prin PNDR 2014 - 2020, precum și consolidarea argumentelor României pentru continuarea acestor investiții după 2020, în vederea creșterii productivității în agricultură, integrării producției prin procesare, dar și pentru
dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor pentru populație și a investițiilor
non-agricole sustenabile. Toate aceste investiții trebuie corelate, pentru a se reduce
disparitățile dintre mediul urban și rural, dar pentru a realiza investiții acolo unde
acestea sunt fezabile.
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Nu în ultimul rând, pentru ca balanța comercială a României în sectorul
agro-alimentar să fie pozitivă, este necesară înființarea unei Agenții de promovare a produselor agro-alimentare în parteneriat public privat, precum și asigurarea
condițiilor sanitar veterinare pentru a răspunde cerințelor de pe piețele de desfacere nou identificate, prin consolidarea ANSVSA. Pentru a avea o valoare adăugată
cât mai mare la export, este necesară certificarea produselor agro-alimentare românești și promovarea acestora pe piețele externe.

Potențial mare, randament mic.
Cinci măsuri pentru dezvoltarea agriculturii României
Ionuţ Simion, Bogdan Belciu

De 30 de ani, agricultura reprezintă principala și, poate, singura ocupație, a unor
milioane bune de oameni – aproape un sfert din întreaga populație ocupată. Tot
de 30 de ani, însă, contribuția agriculturii la PIB, acel indicator macro ce reflectă
suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final,
produse în toate ramurile economiei, este tot mai mică.
În schimb, valoarea adăugată brută pe persoană ocupată în agricultură era, la
nivelul ultimelor date disponibile pe care le avem, la 18% din media Uniunii Europene, iar situația este și mai dramatică, dacă ne raportăm la țările din Europa de
Vest. Dacă luăm în considerare valoarea adăugată brută la hectar, România se situează tot pe una dintre ultimele poziții, cu aproape 600 euro la hectar. În acest timp,
în țările din Europa de Vest, valoarea adăugată brută la hectar depășește 1.000 de
euro la hectar.
Iar România este încă, în anul 2018, tributară lui „dacă plouă, se face cultura.
Dacă nu, nu”.
Date naturale bune...
Teoretic, România are, dacă ne uităm la suprafața agricolă utilizată, o poziție importantă în ansamblul agriculturii europene, situând-se pe un loc șase, după Franța, Spania Marea Britanie, Germania și Polonia. Cu toate acestea, deși potențialul
este foarte mare, ponderea agriculturii în PIB-ul României a scăzut considerabil
din anii 1990 incoace. Practic, România se confruntă cu o problemă structurală
– are cea mai mare populație implicată în agricultură, care generează, însă, din ce
în ce mai puțin: ponderea valorii adăugate a agriculturii în PIB a scăzut de la 22,6
% în 1990 la 4,4% în 2017. O explicație ar veni din faptul că a crescut importanța
industriei și a sectorului de servicii în ansamblul economiei naționale. Pentru că,
spre deosebire de involuția cunoscută de agricultură în ponderea din economie,
serviciile au crescut de la 25% pondere în PIB în anii 1990, la aproape 60% din PIB
în prezent.
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În plus, România rămâne țara care are cea mai mare pondere a populației ocupate în agricultură, cu mult peste media UE, fără ca aceia care muncesc pământul să
fie salariați cu acte. Dacă, în medie, în UE-28, lucrează în agricultură cam 4,4% din
totalul populației ocupate, procente mai mari sunt întâlnite doar în țările Europei
Centrale și de Est, în vreme ce în țările Europei de Vest ponderea populației din
agricultură este sub media europeană.
Și aici mai intervine o problemă – aceea că ponderea populației ocupate în agricultură, dacă ne raportăm la totalul populației ocupate, a scăzut foarte puțin în ultimii 20 de ani. Astfel, în anul 2014, ponderea forței de muncă implicate în agricultură
avea o valoarea foarte apropiată de cea pe care a avut-o în 1992. În schimb, ponderea
agriculturii a scăzut de peste 4 ori, demonstrând pierderi importante de eficiență.
Pe de altă parte, cum am arătat mai sus, aproximativ 84% dintre cei care lucrează în agricultură se încadrează în categoria personalului nesalariat – patroni,
lucrători familiali neremunerați și membrii asociaților cooperatiste.
Iar toate acestea, reunite, conduc către problema fundamentală cu care se confruntă agricultura românească – productivitatea scăzută a muncii și, implicit, randamentul relativ mic al producției agricole.
... randament mic.
Pentru că, dacă stabilim că volumul producției anuale este dat de suprafața agricolă
(prin care înțelegem terenurile cu destinație agricolă, inclusiv suprafețe care nu au
fost lucrate în anul de referință, nu au mai fost cuprinse în sistemul de rotație a culturilor, dar care pot fi din nou cultivate), înmulțită cu rata de utilizare a suprafeței
agricole (considerat ca raportul dintre suprafața agricolă utilizată și suprafața agricolă) ori randamentul (calculat drept cantitatea de produse obținută pe unitatea de
suprafață cultivată), această concluzie este inevitabilă.
Cu alte cuvinte, dacă punem cap la cap informațiile – o suprafață agricolă mare
– locul șase în UE, care are o rata de utilizare mare a terenului, la nivelul mediei UE,
putem afirma că principalul obstacol în drumul unei agriculturi performante este
randamentul agricol.
În cazul nostru, chiar și randamentul producției de cereale este încă mult sub
media UE și sub randamentul altor țări din Europa Centrală și de Est, uneori chiar
aproape la jumătatea celor înregistrate în Europa de Vest. Potrivit ultimelor cifre
regăsite în studiile PwC, randamentele României sunt în urma mediei europene cu
37,1% la producția de grâu și 49,3% la producția de porumb. Și, atunci este normal
ca volumul, valoarea și contribuția la PIB a producției anuale de cereale să fie reduse.
Ce ne trage înapoi?
Din punctul nostru de vedere, există mai mulți factori care contribuie la acest randament slab și îi vom enumera în cele ce urmează: fragmentarea exploatațiilor agri-
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cole, nivelul de pregătire al fermierilor, capitalizarea scăzută, precum și evaziunea
fiscală, pe care îi vom analiza pe rând.
Astfel, România suferă de cea mai acută fragmentare în agricultură dintre toate țările europene și are o mărime medie de exploatație similară cu Malta sau Cipru,
două țări foarte mici. Cifrele, așa cum reies din studiile noastre, indică faptul că
aproape 75% dintre fermele din România au o suprafață mai mică de două hectare,
iar ponderea fermelor sub 10 hectare este de 98% din total, ca număr, și 39% din
totalul suprafeței agricole utilizate.
La polul opus, fermele cu dimensiuni de peste 100 de hectare reprezintă doar
0, 5% din numărul total, dar exploatează 49% din suprafața agricolă.
În contrast cu celelalte țări europene, în România avem ferme doar foarte mici
sau foarte mari, segmentul celor mijlocii, baza agriculturii în restul Europei, fiind
foarte puțin reprezentat. Și, pentru a ilustra „puterea” unor ferme medii vom spune doar atât – Franța și Cehia, țări cu randamente mari la producția agricolă, au
peste 29% din total, ferme de peste 50 de hectare. Ceea ce le oferă economie de
scară, abilitatea de a atrage fermieri pregătiți, acces facil la finanțare și, implicit, o
tehnologizare mai rapidă.
O altă situație cu care se confruntă agricultura noastră, nemaiîntâlnită în niciun alt stat european, este aceea a veniturilor mici - 68% dintre fermele românești
au o producție standard anuală sub 2.000 de euro, din cauza fragmentării și lipsei de cooperare dintre fermieri, dar și un nivel scăzut de instruire al fermierilor,
care limitează randamentul producției. Astfel, potrivit datelor Comisiei Europene,
o majoritate covârșitoare de 96,4% dintre fermierii români au spus că au „școala
vieții”, nu una de specialitate, însușindu-și cunoștințele în domeniu strict pe baza
experienței practice.
Spre deosebire de noi, Ungaria și Polonia, țări cu care ne comparăm, au fermieri mai „educați”. În cele două cazuri, 17,9%, respectiv 47,8% dintre fermieri spun
că au avut parte de o instruire formală de bază, completă, în domeniul agriculturii.
La dificultățile legate de resursa umană semnalate anterior se mai adaugă unanu există un statul profesional clar definit al agricultorului, ceea ce are implicații
puternice, pe plan fiscal, dar și punctul de vedere al asigurărilor sociale și asistenței
de sănătate.
Pe lângă fermele mici și foarte mici, o resursă umană nepregătită, fără venituri
înregistrate, agricultura noastră mai trebuie să depășească și un alt obstacol, care,
într-un fel, „se trage” din cei doi factori limitatori ai randamentului producției enumerați anterior – gradul de capitalizare este mult sub cel din țări UE comparabile,
ceea ce se traduce, evident, și printr-un grad de tehnologizare scăzut. Dovadă – un
studiu al Comisiei Prezidențiale pentru Politici Publice de Dezvoltarea a Agriculturii releva faptul că, din punct de vedere al dotării cu tehnologie, românii lucrează
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pământul cam cu aceeași tehnologie cu care își prelucrau terenul țările din UE-6
în anii ’65-’70. Nici nu e de mirare – fragmentarea mare nu permite capitalizare și
atunci fermierii români nu-și permit ceva nou, ci doar achiziția unor tractoare care
deja și-au scos banii, amortizate, la mâna a doua.
Nici la capitolul irigații nu stau prea bine fermele din România, deși mai mult
de jumătate din suprafața agricolă este vulnerabilă la secetă. Sub 2% din suprafața
agricolă este irigată constant.
În plus, fermierii locali, chiar dacă, în ciuda tuturor adversităților, ar reuși să
obțină recolte record, nu ar avea unde să le depoziteze. Majoritatea capacităților
de stocare sunt relativ vechi – două treimi fiind construite înainte de 1989, și sunt
deținute de marile companii internaționale de comerț cu cereale prezente în România. Oricum, cu o capacitate de aproximativ 25 de milioane de tone, multe recolte
rămân sub cerul liber sau sunt depozitate în condiții mai puțin potrivite.
Puținii bani care intră în agricultură, în afara investițiilor private, au ca sursă
Programul Național de Dezvoltare Rurală sau sunt fonduri europene, distribuite
prin Politica Agricolă Comună. Dacă, la nivelul UE, creditele bancare acordate exploatațiilor agricole europene sunt, în medie, de 2.000 de euro pe hectar, în România această valoare este de aproximativ 150 de euro pe hectar.
Altfel, România este pe penultimul loc din UE din perspectiva cheltuielilor din
bugetul de stat pentru agricultură.
Ce ar fi de făcut?
Primele răspunsuri care îți vine în minte sunt firești, simple de declarat, dar greu de
pus în practică, dovadă evoluția cu pași mici a agriculturii românești de până acum.
Din punctul nostru de vedere ar fi de dorit ca strategia să se axeze pe optimizarea
dimensiunii exploatațiilor agricole, creșterea gradului de capitalizare și a nivelului
de pregătire profesională a fermierilor, reducerea evaziunii fiscale și dezvoltarea
rurală durabilă, prin adoptarea ultimelor inovații din țările europene.
Mai mult, credem că am identificat câteva măsuri ce ar putea pune în mișcare
lucrurile, în sensul dorit de toți.
Optimizarea dimensiunii exploatațiilor agricole. Astfel, ca să ajungem
la optimizarea dimensiunii exploatațiilor, ne gândim că ar fi indicat să o pornim
cu începutul și, mai precis, cu înregistrarea proprietăților în sistemul de cadastru.
Apoi am vedea o optimizare a modului de acordare a subvențiilor, o stimulare a
asocierii proprietarilor, dar și introducerea unei dimensiuni minime comerciale și
implementarea măsurilor fiscale deja existente, dar care nu sunt, întotdeauna puse
în practică – cum ar fi, de pildă, reducerea taxelor la vânzările de teren agricol.
Înregistrarea proprietății agricole ar presupune mai multe măsuri care, adunate, ar putea să ne ofere o imagine a felului în care sunt împărțite acum proprietățile
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și cine sunt proprietarii. Astfel, ar fi necesară crearea unui cadru care să permită o
acțiune concertată a tuturor factorilor din domeniu – ANCPI, Ministerul Justiției,
MADR, dar și finalizarea Programului Național de Înregistrare Sistematică a Proprietăților în Spațiul Rural (proiectul CESAR, care se derulează de ceva ani buni) și
dezvoltarea sistemului de cadastrare și carte funciară actual – e-Terra, din punctul
de vedere al software-ului, hardware-ului și a licențierii.
Tot la capitolul soluții pentru urgentarea coagulării terenurilor, am putea trece
și scăderea costurilor cu prima înregistrare a unei proprietăți în sistemul de cadastru sau subvenționarea integrală a acestora. De asemenea, ar trebui lucrat și la
creșterea gradului de conștientizare a populației privind beneficiile aduse de cadastrarea proprietăților prin campanii de comunicare orientate către mediul rural și
comunitățile defavorizate.
În ceea ce privește optimizarea modului de acordare a subvențiilor, ar fi necesară ridicarea cerințelor minime de suprafață de teren pentru plăți directe către
fermieri via PAC.
Am propune și stabilirea unui cadru clar, simplu și flexibil de organizare și
funcționare a cooperativelor agricole, care să stimuleze asocierea proprietarilor.
Aici poate că ar fi necesar ca statul să ofere mai multe informații fermierilor despre
beneficiile pe care le pot obține prin asociere și căile de finanțare disponibile. Ar
fi de folos, de asemenea, și reducerea unor impozite sau taxe pentru asociațiile de
producători, după modelul altor state europene.
Creșterea gradului de tehnologizare. O tehnologizare a agriculturii locale presupune, evident, costuri și, de aceea este mai greu de abordat frontal. Dar
noi am gândit câteva măsuri care, adunate, pot genera acea masă critică necesară.
Astfel, dacă s-ar înființa fondurile de garantare a creditului agricol și s-ar susține
asigurarea culturilor prin suportarea de către stat a unei părți din costul primelor
de asigurare, iar în paralel s-ar crește numărul fermelor înregistrate ca persoane autorizate, indiferent că ar fi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau
întreprinderi familiale, care ar putea beneficia de credite de investiții și de capital
circulant, iar plățile diverselor forme de sprijin pentru stat pentru agricultori s-ar
face prin intermediul conturilor bancare, fapt care ar permite băncilor evaluarea
cash-flow-ului și a posibilităților de îndatorare, s-ar reuși capitalizarea agriculturii,
necesară tehnologizării.
Pregătirea fermierilor. De asemenea, ca să putem crește pregătirea fermierilor, din punctul nostru de vedere ar fi necesară modernizarea și promovarea învățământului profesional și tehnic agricol, alături de sprijinirea implicării tinerilor
dornici să se implice în agricultură, precum și oferirea de servicii adecvate de consultanță și formare profesională.
Ar fi necesară și o definire a statutului profesional al agricultorului și asocierea
sa cu învățământul tehnic, precum și stabilirea între organizații a unor programe de
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schimb de experiență, pentru facilitarea transferului de cunoștințe și diseminarea
celor mai bune practici în domeniu.
Implementarea măsurilor de reducere a evaziunii fiscale. O altă cale
prin care agricultura s-ar putea capitaliza și, deci, dezvolta, ar putea fi reducerea
evaziunii fiscale prin licențierea depozitarilor și emiterea certificatelor de depozit
către fermier, optimizarea taxării sectorului agricol și modificarea cadrului reglementar din sectorul agricol.
În acest sens, ar fi de dorit implementarea unor mecanisme funcționale de licențiere a depozitarilor de produse agricole și emiterea de certificate de depozit către agricultori, care ar îmbunătăți gradul de lichiditate pentru agricultori, ar crește
accesul la finanțare și ar reduce evaziunea. Susținem și continuarea măsurii privind
licențierea depozitarilor, concomitent cu asigurarea de noi spații de depozitare.
Practic, asigurarea spațiilor de depozitare va conduce la evitarea vânzărilor imediat
după recoltă, cu plata cash la marginea drumului, care nu sunt fiscalizate.
Continuarea taxării inverse, prin care beneficiarul unei livrări de bunuri devine cel care trebuie să plătească TVA ar fi o măsură fiscală menită să contribuie la
reducerea evaziunii fiscale în agricultură – ultimele estimări la care am avut acces
susțineau o reducere cu 30% a evaziuni fiscale la cereale.
Ar ajuta, desigur și continuarea măsurilor de reducere a TVA în sectorul agricol, prin reducerea efectivă a ratei sau prin alte forme de compensație sau prin
returnarea unei părți de TVA către producător, pentru dezvoltarea exploatării.
Această măsură ar reprezenta un stimulent ca producătorul să își vândă marfa cu
factură, dar nu ar putea fi implementată decât pe o perioadă limitată, cu acordul
Uniunii Europene.
Când vorbim despre schimbările ce ar trebui aduse reglementărilor din agricultură, ne-am dori, mai precis, înființarea unei burse pentru tranzacționarea cerealelor, în care tranzacțiile să se facă în partide mari, în condiții transparente. De
asemenea, credem că ar fi necesară o limitare a plăților în numerar în agricultură
– spre exemplu, fermierii să fie obligați să încaseze contravaloarea recoltei prin intermediul băncilor și tot prin bănci să fie realizate și plățile către angajați.
Vedem necesară și o definire clară a intermediarilor din agricultură din punct
de vedere fiscal și controlul lor riguros de către autoritățile fiscale.
Promovarea dezvoltării rurale durabile. Ca să putem discuta cu adevărat,
însă, de o agricultură modernă, nu putem să nu includem în strategie și promovarea
dezvoltării rurale durabile, ce poate amplifica potențialul agriculturii din România.
Astfel, avem în vedere integrarea verticală și orizontală a activității exploatațiilor și formarea de clustere, prin dezvoltarea lanțului scurt alimentar – încurajarea agricultorilor să își vândă direct produsele chiar în comuna, orașul sau județul
lor. Prin vânzarea directă către consumatorii finali sau magazine, fermierii pot sări
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trepte în lanțul valoric, eliminând intermediarii și obținând un preț mai bun pentru produse. Repoziționarea în lanțul valoric – de exemplu, o crescătorie de porci
poate investi în producția de mezeluri artizanale, ce pot fi vandute, ulterior, la un
preț mai mare, sau, poate și într-un lanț de distribuție, ceea ce ar elimina complet
intermediarii și ar crește și prețul de vânzare.
Nu ar trebui să fie ignorată nici înființarea de clustere, care pot crește randamentul, mai ales în condițiile în care nu toate companiile din cluster conțin activități agricole. Se urmărește crearea acelor sinergii necesare pentru intrarea pe
noi piețe. De exemplu, clusterul ideal ar conține un producător, un distribuitor, un
prelucrător și un magazin de desfacere.
Susținem, de asemenea, promovarea fermelor care pun accent pe impactul ecologic redus și generarea de energie sustenabilă, dezvoltarea și implementare sistemelor de management modern pentru gestionarea firmelor și promovarea inovării
prin colaborarea între universități și entități publice.
În concluzie
Din păcate, însă, și în agricultură, ca și în educație, orice investiție, cât de mică,
se vede într-un interval foarte mare de timp. Și, așa cum se întâmplă de obicei, toți
actorii implicați vor rezultate imediate, vizibile.
Dacă știm, însă, unde vrem să ajungem, și știm și calea, așa cum s-a văzut din
pledoaria noastră, poate că ar trebui să lăsăm orice ezitare deoparte.
Și un ultim argument – efectele creșterii randamentului în agricultură se vor
vedea în creșterea volumului exporturilor, ceea ce va avea un impact mare asupra
PIB-ului și a bugetului de stat. Ceea ce va însemna mai mulți bani pentru noi toți.
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Seria „Caiete Documentare Club România”, consacrată domeniilor strategice pentru economia românească, care conține viziuni integrate cu
valoare de sursă de politici publice: 1. Energia (2018), 2. Transporturi şi
infrastructură (2018), 3. România digitală (2018), 4. Agricultura (2019).
Marius Stoian este de asemenea autor al volumelor: Proiectul România
(I – 2012), Proiectul România. Gânduri, idei, însemnări (II – 2013), 8215
(2010) – Premiul pentru debut al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti
(2011). Este consilier personal al preşedintelui World Policy C
 onference
și membru în diverse formate internaționale de dezbatere.

Mihai Aniţei este manager general al Azomureş Târgu Mureş, cel
mai important producător de fertilizanţi din România. Are o bogată
experienţă managerială în companii din domeniul industrial. În ultimii ani, a gestionat proiecte de investiţii importante în urma cărora
platforme industriale cu tradiţie în România sunt acum în producţie,
contribuind la creşterea economiei locale. În plan internaţional, Mihai
Aniţei este preşedinte al Agriculture Committee of Fertilizers Europe, cea
mai importantă asociaţie care reuneşte producătorii de îngrăşăminte
pentru agricultură din Europa. Mihai este absolvent Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (Facultatea de Inginerie Mecanică) și
al cursurilor de Managementul Afacerilor.

Gina Fîntîneru, profesor universitar doctor, este prorector cu activitatea de cercetare științifică în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. O experiență de peste 25
de ani în domeniul educației, cercetării și consultanței în afaceri este
valorificată, în principal, în analiza aspectelor interdisciplinare referitoare la impactul politicilor rurale, agricole și alimentare. În calitate de
coordonator, a gestionat implementarea a peste 12 proiecte internaționale, colaborând activ cu echipe multidisciplinare, transnaționale, în
calitate de membru al echipei, pentru alte 16 proiecte. A publicat peste
60 de articole și lucrări de cercetare în reviste științifice și în volume
ale conferințelor naționale și internaționale.
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Zeno Căprariu are o carieră de 15 ani în Deloitte România, timp în
care a coordonat numeroase proiecte de audit financiar și de consultanță financiar-contabilă pentru companii multinaționale și locale din
sectoare precum energie, agricultură, producție, sectorul imobiliar,
bunuri de larg consum. Este membru al Camerei Auditorilor Financiari și al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România, precum și al Association of Chartered Certified Accountants
din Marea Britanie. De asemenea, face parte din grupul de lucru al
Consiliului Investitorilor Străini pentru probleme de energie.

Constantin Crânganu este profesor de geofizică, hidrogeologie și
geologia petrolului la Graduate Center și Brooklyn College, The City
University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență
artificială, schimbări climatice. Cea mai recentă carte publicată este
Exploring the Earth System, 2nd edition, 2017, KendallHunt Publishers.
În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o
performanță foarte rară) și desfășoară activități de cercetare și didactice la fosta sa Universitate din Iași.

Daniela Giurca este cercetător la Institutul de Economie Agrară al
Institutului Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei
Române. Peste 16 ani de experiență de cercetare în economie agrară (din 1990 cu intrerupere în perioada 2006-2016, la IEA-INCE)
pe subiecte referitoare la filierele agroalimentare, politici sectoriale,
fundamentarea strategiilor de dezvoltare a sectorului agroalimentar
și dezvoltare rurală pe problematica integrării în Uniunea Europeană
şi Politica Agricolă Comună. În perioada mai - decembrie 2016 a fost
Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și între
2010-2011, Director General al Direcției Generale de Politici Agricole
în aceeasi institutie. Între 2014 şi 2016 a fost consilier în cadrul Cancelariei Primului Ministru la Compartimentul Înaltului Reprezentant
pentru Dezvoltare Durabilă, iar în perioada 2011-2014 coordonator
de program la Fundația pentru o Societate Deschisă.
Achim Irimescu, fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării rurale
(2015-2017), este în prezent Ministru-plenipotențiar, Șef secție agricultură, în cadrul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea
Europeană, Bruxelles și reprezentant al României în Comitetul Special
Agricol. Este Doctor în economia agrară, Academia de Ştiinţe Economice,
Bucureşti, fiind absolvent al Universitatății Politehnica Bucureşti – Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini. A fost decorat cu Ordinul
Naţional „Meritul Agricol” în grad de ofiţer decernat de Președintele României pentru merite deosebite în negocierile de aderare ale României la
Uniunea Europeană și cu Ordinul Naţional „Meritul Diplomatic” în grad
de ofiţer decernat de Președintele României pentru merite deosebite în
negocierile de aderare ale României la Uniunea Europeană.

BIOGRAFII / 1259
Andrei Oncescu este consilier în cadrul Guvernului României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Beneficiar, în noiembrie – decembrie 2017, al unui stagiu de practică la Ambasada României în Republica
Italiană – Reprezentanța Permanentă a României pe lângă FAO, Programul Mondial Alimentar / PAM, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii / FIDA. Absolvent al Programului Oficial de Internship
al Guvernului României (2016) şi al Facultății de Horticultură din cadrul
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (2017); în prezent, urmează cursurile unui Master în Management
și Dezvoltare Rurală în cadrul aceleiași universități.
Mihail Dumitru, fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(2009-2010), este Director General Adjunct Comisia Europeană, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), responsabil
de implementarea plăților directe, inclusiv ajutorul cuplat al Politicii
Agricole Comune (PAC), programe de dezvoltare rurală pentru perioada
2014-2020 și aspectele orizontale ale PAC privind protecția mediului și
combaterea schimbărilor climatice. Economist specializat în economie
agroalimentară și dezvoltare rurală. Studii postuniversitare în Franța
și Grecia. Deține un doctorat în economie. În 1995 s-a alăturat echipei
Delegației Comisiei Europene în România unde a activat ca expert și
șef al echipei Agricultură și Piaţa Internă pe întreg parcursul aderării
României la Uniunea Europeană. În 2006 a plecat la Bruxelles la Comisia Europeană, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG
AGRI) unde a negociat primul Program Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2007-2013 al României.
Aurelia-Ioana Chereji este cadru didactic universitar în cadrul Universității din Oradea, doctor în științe agronomice în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și consultant
în domeniul fondurilor structurale. În calitate de cadru didactic universitar participă la conferințe cu lucrări de specialitate pe PAC, fonduri
europene și absorbția acestora, dezvoltare rurală, atât în țară cât și în
străinătate. Are experiență de peste 10 ani în domeniul accesării și gestionării fondurilor pentru agricultură.
Sorin Chelmu a absolvit Facultatea de Zootehnie a Universității de
Ştiințe Agronomice Iași, a urmat cursuri postuniversitare de științe
agricole și silvice la Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară, Iași. Absolvent al școlii postdoctorale de Biodiversitate Zootehnică
și Biotehnologii Alimentare de la Academia Română. A fost Secretar
General al Guvernului - Guvernul României, Secretar General în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de
Afaceri și Turism, Secretar general adjunct și secretar general în cadrul
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Consilier al ministrului
MAPDR, Director General - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie. A publicat peste 80 de cărți, articole, monografii și lucrări științifice.
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Emil Dumitru este președinte al Federației Naționale PRO AGRO,
care are ca scop promovarea, reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor săi, care activează în sectorul agricol, industria
alimentară şi serviciile conexe, în raporturile cu instituţiile europene
şi naţionale publice şi/sau private. Deține o fermă de 170 de hectare,
în județul Călărași, unde cultivă rapiță, grâu, orz, porumb și lucernă, o
parte din recoltă fiind transformată în furaje pentru ferma de animale:
ovine și bovine de lapte.

Gabriel Popescu este profesor universitar, directorul Departamentulului de Economie Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București. A fost consilier de Stat pe
probleme economice, în Guvernul României și consilier al Primului Ministru în Guvernul României pe problemele economice. Este
membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” și membru în comitetul ştiinţific al publicaţiilor periodice pe probleme de Politica Agrară ale Institutului de Economie
Agricolă și Economie Alimentară, Varşovia. Este autorul a peste
20 de cărţi, tratate şi manuale pe probleme de politică agrară.
Adriana Cheleș, absolventă a Facultății de Economie Agroalimentară
și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice, actual masterandă în anul I, s-a orientat spre o carieră în cercetare. În anul 2018,
cu lucrarea „Agicultura României la 100 de ani de la Marea Unire” a
participat la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF)
și a obținut Premiul pentru cercetare în echipă interdisciplinară.

Ștefan-Adelin Anton, student în anul I la programul de master Managementul Proiectelor de Dezvoltare Regională și Rurală din cadrul
Academiei de Studii Economice din București este interesat de cercetare. A obținut premiu Premiul pentru cea mai bună echipă interdisciplinară, în cadru Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF)
cu tema intitulată „Agricultura României la 100 de ani de la Marea
Unire”.
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Cecilia Alexandri este directorul Institutului de Economie Agrară
din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C.
Kirițescu”. Este cercetător științific gradul I, șef sector Piețe agricole
din anul 2000. Este membru al Asociației Europene a economiștilor
Agrarieni. Are o bogată experiență de lucru în medii multiculturale
împreună cu experți internaționali (Banca Mondială, FAO, Phare etc).

Mihaela Kruzslicika este cercetător ştiinţific gradul III la Institutul
de Economie Agrară al Academiei Române, din anul 2008 în sectorul
Pieţe agricole. Absolventă de studii universitare în domeniul ştiinţelor sociale şi studii masterale în domeniul economie. Titlul de doctor
în Economie acordat de Academia Română în anul 2013, în cadrul
Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”.
Absolventă de studiile postdoctorale în economie, în anul 2015, la
Academia Română. Membru în consiliul director al Asociaţiei Române
de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu”.

Simona-Roxana Pătărlăgeanu este conferențiar universitar doctor
în economie la Academia de Studii Economice din București, Facultatea Economie agroalimentară și a mediului. A fost evaluator şi expert
monitorizare în cadrul Schemei Competitive de Granturi derulată cu
sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură” (MAKIS), a colaborat cu Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, având o amplă activitate în domeniul consultanței
economico-financiare.

Roxana Chiocaru este absolventă a Facultății Economie Agroalimentară și a Mediului și urmează programul de master Managementul
Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională, ambele din cadrul Academiei de Studii Economice din București, unde în ultimii doi ani a
luat premiul I la sesiunea de comunicări științifice de la nivelul facultății și a participat la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare.
În anul universitar 2017-2018, a obținut alături de echipa să, în cadrul
ONEF 2018, Premiul pentru cercetare în echipă interdisciplinară.
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Mirela Scarlat este fondatorul Agenției de marketing și comunicare
TMT PR, masterand Agribusiness USAMV Cluj, specialist comunicare
acreditat CIPR UK, pasionată de agricultură și dezvoltare rurală.

Cornelia Alboiu este cercetător științific în cadrul institutului de Economie Agrară. A participat la strategia pentru agricultură și dezvoltare
rurală (evaluarea stării de facto și pregătirea strategiei naționale de
dezvoltare rurală) ca parte a Programului Român pentru Agricultură
și Dezvoltare Rurală 2000-2006 și a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013; a realizat analiza sectorului legumicol inclusiv
analiza SWOT și evaluarea evoluției filierei legumelor după implementarea diferitelor politici și a sprijinului sectorial acordat; analiza
impactului reformelor politicii agricole, în special evaluarea Politicii
Agricole Comune și implicațiile acesteia asupra fermierilor, consumatorilor și a bugetului de stat (proiect IEA), etc
Cezar Ioan este jurnalist profesionist, antreprenor, fondator al revistelor despre vin & life style „Connaisseur” (2002) și „Vinul.Ro” (din
2005 online, din 2007 și print). Inițiator al mișcării culturale de salvare și promovare a produselor alimentare tradiționale „Revoluția Pleșcoi” (2005) și al Congresului Național pentru Gastronomia și Vinurile
din România (ediția I - 2017, ediția a II-a, 2018). Organizator al primului concurs cu vinuri cumpărate de la raft, „Premiile de excelență
Vinul.Ro” (din 2009, anual). Inițiator al mișcării pentru promovarea
soiurilor tradiționale „Cercul de Fetească” (din 2013). Coautor al Ghidului Vinul.Ro (3 ediții) și al volumelor „Romanian Gastronomy in the
XXIst Century” (2018) și „#Winelovers’ Guide Into Romanian Treasures” (2018).

Magyar Loránd-Bálint este deputat în Parlamenul României, din
anul 2016, activând în Comisia pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, din partea UDMR. Este absolvent
al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea
de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. A fost Șef serviciu Serviciul Leader și Investiții Non-Agricole Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale, OJFIR Satu Mare. În prezent este și vicepreședinte – Organizația Municipală UDMR Satu Mare.
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Mariana Sandu este dr. ing. cercetător științific gradul III la Centrul
de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” al Academiei Române. Activitatea de cercetare vizează conservarea și dezvoltarea biodiversității zootehnice și creșterea eficienței
economice a zootehniei românești. A participat în 5 proiecte de cercetare și a coordonat 2 teme de cercetare din programul național de
cercetare al INCE. A elaborat, în calitate de autor şi coautor, 7 cărţi.
Activitatea de cercetare s-a materializat în prezentarea și publicarea
unui număr de 65 articole științifice, unele fiind apreciate și citate în
reviste cotate ISI sau BDI.
Mariana Grodea a absolvit Facultatea de Zootehnie – Institutul
Agronomic „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, în anul 1981. Studiile doctorale le-a urmat în perioada 1996 -2002 la Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”. În prezent
lucrează ca Cercetător ştiinţific gr. II, la Institutul de Economie Agrară, sectorul „Piețe agricole” – Academia Română. Activitatea de cercetare s-a axat pe analiza cantitativă și calitativă a pieței produselor
agroalimentare (politici de dezvoltare, competitivitate, cerere/oferta,
planificarea dezvoltării pe filiera produsului lapte și carne de bovine),
analiza activităţilor de producţie şi comercializare a producţiei agricole
în exploataţiile familiale, prin indicatori tehnico-economici, clasificare, tipologii, eficienţa economică, costuri, marje brute.
Acad. Păun Ion Otiman este membru titular al Academiei Române. A
absolvit Facultatea de Agronomie din Timișoara în 1965 și Facultatea
de Științe Economice din Timișoara în 1971, iar în 1974 a obținut doctoratul la Facultatea de Economie Agrară București, cu specialitatea
management. Între 1968 și 1990 a ocupat diverse posturi didactice în
cadrul Facultății de Management de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, precum și în cadrul Universității
de Vest din Timișoara. Între 1990 și 2004 a fost rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Director şi
participant la numeroase proiecte româneşti şi europene de cercetare
în domeniul reformei în agricultură. A publicat peste 300 de lucrări
ştiinţifice în ţară şi străinătate și peste 30 de cărţi, tratate, monografii
publicate singur sau în colaborare.
Daniel Buda este preşedinte al PNL Cluj, membru al Parlamentului
European şi membru în trei comisii: Comisia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Comisia de Dezvoltare Regională şi Comisia de Afaceri
Juridice. Este absolvent al Facultăţii de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, al Facultăţii de Drept,
Universitatea Babeş- Bolyai şi doctor în Filosofie al aceleiaşi Universităţi. Este lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
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Radu Codruţ Ştefănescu este director general al Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)(2015), asigurând conducerea generală a activităţii ANCPI, stabilirea politicilor de dezvoltare, implementarea strategiilor, programelor și proiectelor derulate de
instituție, precum și reprezentarea ANCPI pe plan intern şi internaţional. Din același an, deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ANCPI, precum și calitatea de Președinte al Consiliului
Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale.

Robert Rekkers este Director General Agricover Credit, având peste
30 de ani de experiență în banking. Obiectivul său este de a dezvolta și a crește această instituție financiară pentru a deveni lider în finanțarea fermierilor și implicit a agriculturii românești. Și-a început
cariera bancară internațională la ABN Amro, în Olanda și timp de 16
ani a continuat în diferite poziții de conducere în 7 țări (printre care
Paraguay, SUA, Columbia, România). Robert Rekkers a fost director
general al Băncii Transilvania peste 9 ani, timp în care a adus banca de
pe poziția de mic jucător local în top 3 cele mai importante instituții
financiare din România.

Valentin-Mihai Bohatereț este cercetător științific gradul I, coordonatorul Colectivului de Economie Rurală din Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași,
membru de onoare ASAS, specializat în domeniul economie agrară şi
dezvoltare rurală, cu multiple lucrări de cercetare în spațiul rural din
Moldova, cu implicaţii la nivel local, regional şi naţional. A publicat
peste 150 de studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, contribund la realizarea a 27 de volume și a derulat 30 de proiecte de cercetare ştiinţifică cu finanţare extrabugetară.

Simona Bara este profesor asociat la ASE București și CS I. Deține
un doctorat în economie cu lucrarea „Eficiența economică a consumului de energie în agricultură”, prima lucrare în domeniu (1986). Este
membru fondator și evaluator de politici publice la Societatea Romana
a Evaluatorilor de Proiecte, Programe și Politici Publice. Experiență
profesională: Director General, Centrul Național de Cercetare și Dezvoltare și Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism din
MDRAP; consilier al președintelui INS; director adjunct la Proiectul
FMI „Standardul Special de Diseminare a Datelor Statistice”; Director
General în MADR și coordonator pentru elaborarea și implementarea
„Programului SAPARD”.
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Cătălin Simota este Director general Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului –
ICPA. Este Doctor în Agronomie – Specialitatea Pedologie, Academia
de Știinte Agricole și Silvice – ASAS. Licențiat în Fizică – specialitatea
Fizică nucleară, Universitatea București – Facultatea de Fizică.

Andrei Măruțescu este absolvent al Facultății de Biologie din cadrul
Universității din București și are un Master în Biologie Moleculară.
Andrei și-a început cariera în cercetare în biologie, lucrând mai târziu în cadrul Ministerul Mediului pentru implementarea proiectului UNDP de dezvoltare a cadrului național de Biosecuritate pentru
România. Este angajat în cadrul companiei Syngenta de 12 ani ocupând mai multe funcții, iar în prezent este Director de comunicare și
relații publice pentru România și Republica Moldova.

Adrian Zărnescu este Chief Technology Officer Syswin Solutions.
Cu o vastă experiență în domeniul microelectronicii și programării,
proiectează și implementează aplicații IOT creative și de succes, recunoscute prin medaliile şi premiile de excelenta primite. Specialist în
tehnologie electronica, soft embedded, ingineria calculatoarelor: arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare, structuri de date, algoritmi, programare paralelă, programare distribuită, este autor/coautor
al unor articole științifice publicate în reviste de specialitate.

Răzvan Ungurelu este General Project Manager Syswin Solutions.
Inginer pasionat de tehnologie și invenții, cu o experienta peste 20 de
ani în managementul de proiect, proiectează şi realizeaza de la idee
pana la seria zero, soluții personalizate pentru aplicații IoT noi. Folosind concepte moderne cum ar fi Design pentru fabricare (DfM), Design pentru testare (DfT) și Design pentru fiabilitate (DfR) realizează
modele experimentale, prototipuri și serii mici pentru evaluarea rezultatelor cercetării și dezvoltării inclusiv măsurători mecanice, testarea
și verificarea conformității.
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Gaudențiu Vărzaru, cercetător la Syswin Solutions, a absolvit Facultatea ETTI din cadrul Universității Politehnica Bucureşti; a lucrat ca
proiectant de sisteme informatice la Intrarom, cercetător la Procetel
şi CETTI-UPB – unde a abordat agricultura de precizie într-un proiect
PNII alături de USAMV Bucureşti. Autor/coautor a 4 brevete de invenţie, peste 70 de articole publicate în reviste de profil (Electronica Azi,
Elektronik Turkiye, TechnoMarket, PCB Design), speaker la Workshopuri pe tema Agriculture 4.0 la Innovate, Connect, Transform - ICT
2015, Lisboa, eDigiregion International Conference, Bucureşti, 2016.

Sergiu Didicescu are experiză în economie agrară și alimentară și o
specializare în producția de vin. La începutul vieții sale profesionale, a
lucrat ca oenolog în una dintre cele mai importante zone producătoare
de vinuri din România. Apoi s-a mutat la București, unde a lucrat pentru Ministerul Agriculturii din România și mai târziu la Bruxelles unde
a activat timp de patru ani ca expert în Comisia Europeană. Din 2013
este practician în cadrul EIP AGRI Service Point.

Virgil Zahan are o vastă experiență în agricultură, fiind în permanență orientat spre soluții la problemele specifice acestui domeniu. Spirit
inovator, a înțeles că stabilitatea, acolo unde factorii puternic influențatori nu ne sunt în control, poate face diferența și a implementat metode inedite de atingere și menținere a acesteia. Astfel, în 2014 a creat
și co-fondat sistemul GROWA - singurul sistem agro inteligent care
analizează condițiile reale de mediu și indică direcții pentru ajustarea
culturilor la parametrii optimi, cu aport semnificativ în conservarea
caracteristicilor naturale ale producțiilor de legume-fructe.

Gabriel Viorel Lospa este director Departament eAgriculture
SIVECO România, absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații București 1988. Activează de peste 28 de ani în domeniul IT&C,
cu o bogată experiență în realizarea proiectelor mari și complexe. De
peste 12 ani realizează și implementează împreună cu echipa de la SIVECO sisteme informatice publice și private în domeniul agriculturii.
Director de proiect al unuia dintre cele mai mari sisteme informatice din România, sistemul de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură pentru plata subvențiilor agricole.
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Sandu Miclăuș este Director Tehnic al SC Hoermann SRL, o companie care oferă soluții la cheie pentru fermele zootehnice începând de
la proiectare, construcție adăposturi, consultanță în ceea ce privește
fluxul tehnologic și echiparea interioară. A „acompaniat” de-a lungul
timpului toate schimbările prin care a trecut sectorul producerii laptelui în România. Dezvoltarea și implementarea de proiecte complete în
domeniul producerii laptelui, atât cele cu ajutorul finanțării europene,
dar și a celor cu finanțare independentă.

Sébastien Record este agronom și lucrează în România din 2001.
După ce a fost atașat agricol în cadrul Ambasadei Franței la București,
a creat o firmă de consultanță specializată în servicii pentru agricultura de precizie. Este, de asemenea, co-fondatorul asociației AIDER,
care promovează schimbul de experiență între fermierii român care
practică agricultura durabilă.

Monica Mihaela Tudor este cercetător științific principal la Academia Română – Institutul de Economie Agrară, doctor în economie și
absolventă a studiilor post-doctorale pe tema rezilienței zonelor rurale. Domenii de expertiză: coordonarea și participarea la proiecte
de cercetare și aplicative în domeniul dezvoltării rurale constând în
monitorizarea calitativ-cantitativă și evaluarea situației socio-economice a zonelor rurale; dezvoltarea și monitorizarea strategiilor și a
planurilor regionale de dezvoltare rurală; interconectarea rurală între
agricultori, autoritățile publice și alți actori locali și regionali relevanți.

Ancuța Marin are o experiență de muncă de peste 22 ani. Este licențiată în Finanțe-Bănci și Contabilitate, are un master în Management,
Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală și este Doctor
în Agronomie. În prima parte a activității sale am lucrat ca economist
în Banca Agricolă (Raiffeisen), apoi ca expert în recuperarea creanțelor din agricultură în cadrul AVAS. A predat discipline economice la o
universitate particulară, dar mă regasesc mult mai bine în cercetarea
agricolă. De 5 ani este cercetător principal III la ICEADR.
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Oana Ganea este sociolog, cu o experiență de peste 15 ani, lucrează
în cercetare (este coautor al primului Audit al Serviciilor Sociale din
România) și în proiecte la firul ierbii, atât în România, cât și în Republica Moldova. A evaluat și gândit politici publice în diverse domenii,
cum ar fi asociativitatea în agricultura, funcționarea Grupurilor de
Acțiune Locale şi reformarea sistemului de protecție a copilului. Este
contributor al Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei, lansat
de Guvernul României în 2016. Este cofondator al Asociației Reality
Check – proiecte de monitorizare şi evaluare de impact, de intervenție
în comunități aflate în situații dificile, training-uri de evaluare a impactului, dedicate organizațiilor non-guvernamentale
Alexandra Toderiță este director executiv al Centrului Român de
Politici Europene. Alexandra coordonează din 2011 proiectele CRPE
în domeniile dezvoltare rurală, politici sociale, incluziunea grupurilor
vulnerabile și învățământ profesional și tehnic (ÎPT) atât în România,
cât și în Republica Moldova. A publicat numeroase cercetări și analize de politici publice, studii de evaluare, articole de presă în domeniile amintite. A absolvit ASE şi SNSPA, precum şi Masterul în Relații
Internaționale și Studii Europene în cadrul Institutului European de
Înalte Studii Internaționale din Nisa, filiera trilingvă. Alexandra are o
experiență de peste 12 ani în sectorul ONG – atât ca voluntar, cât și ca
manager de proiecte.
Ionuț Laurențiu Petre este cercetător științific – Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală – Domeniul:
Economie agrară. Doctorand al școlii doctorale „Economie II”, Domeniul Economie – Academia de Studii Economice din București. Deține
un Master în „Economia și administrarea afacerilor agroalimentare”
(2015-2017). Este licențiat în științe economice - Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (2012-2015), Academia de Studii
Economice din București.

Radu Rey este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară/I.A.
Timișoara, 1967. Studii post-universitare la Universitatea din Innsbruck-Tirol/Austria, în economie montană. Este cercetător științific
gr. I. Membru (h.) al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. Fondator al științei montanologice și al sistemului instituțional guvernamental, neguvernamental și juridic destinat
dezvoltării zonelor montane din România. Inițiator și finalizator de
multiple proiecte „pilot” de dezvoltare montană, naționale și internaționale (Consiliul Europei, Banca Mondială, Comisia Europeană/
Phare, bilaterale, cu Franța, Germania, Ucraina ș.a.). Autor al proiectului de „Strategie multianuală pentru protecția și dezvoltarea sustenabilă a zonei montane din România. Program de punere în aplicare
(MDRAP/2017). Contribuții majore la elaborarea proiectului de „Lege
a Muntelui” (2003 și 2018). Decorat cu „Ordinul Steaua României”, în
rang de Cavaler (2000).
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Ion Toncea este cercetător științific gradul I și șeful Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic pentru Agricultura Ecologică
din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă
(INCDA) Fundulea. Doctor al Universităţii Agricole București, Master of Science in Ecological Agriculture la Universitatea Wageningen
(Olanda) și a fost și este implicat, ca director responsabil și participant
la numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale în domeniul Agrochimie și fertilizarea culturilor de câmp, Ingineria sistemelor agricole și Agricultură durabilă, în special Agricultură Ecologică.
Profesor asociat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București și al Universității „Ovidius” din Constanța. Membru
corespondent al Academiei de științe agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, precum și președintele Asociației Române pentru Agricultură Durabilă (din 1998) și, o perioadă îndelungată, al Federației
Naționale de Agricultură Ecologică.
Victor Petcu, este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic pentru Agricultură Ecologică,
al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.
A absolvit studiile doctorale ale Universității de Științe Agronomice
și Medicină Veterinară București și participă la proiecte de cercetare
naționale și europene în domeniul producerii și ameliorării semințelor adaptate pentru agricultura ecologică. Este membru al Asociației
Române pentru Agricultură Durabilă, implicat în dezvoltarea rurală
sustenabilă.

Marian Dobre s-a născut în Drăgăneşti – Olt, Judeţul Olt şi a absolvit
Facultatea de Agronomie din Craiova în anul 1989, ca şef de promoţie.
A lucrat la IAS Borcea, Judeţul Călăraşi până în 1990 când a devenit
cadru didactic la Facultatea de Agronomie din Cadrul Universităţii din
Craiova. Predă cursul de Agrotehnică (partea a II a) şi s-a specializat în
combaterea buruienilor şi lucrările solului. Este membru al Societăţii
Naţionale Române de Ştiinţa Solului şi al International Soil Tillage Research Organisation. A publicat 35 de lucrări ştiinţifice.

Cristian Alexandru Tudor este un pionier al agriculturii moderne
în România, aliniate la standarde europene de performanță. În 2013,
a înființat Ferma Fresh Microgreens România, producător de microplante, cunoscute ca microgreens în afară. Acestea sunt un ingredient
important în industria HoReCa la nivel mondial și un produs foarte
căutat de consumatorii preocupați de dietele sănătoase. Toată dezvoltarea afacerii a fost realizată în jurul conceptului de agricultură social
responsabilă. Pe scurt, conceptul presupune folosirea exclusivă a unor
materii prime naturale, cu un consum redus de energie și fără poluarea
mediului înconjurător.

1270 / Caiet documentar 4 Agricultura
Mihaela Vețan este activist și expert în domeniul economiei sociale
și solidare, cu peste 10 ani de experiență în domeniu. Este interesată
de susținerea demersurilor de promovare a solidarității sociale, coeziunii sociale și dezvoltării sustenabile. Este membru fondator a trei
organizații neguvermanentale: Asociația CRIES – Centrul de Resurse
pentru Inițiative Etice și Solidare (2009), Asociația pentru Susținerea
Agriculturii Țărănești (2014), Asociația ECOSENS (2015).

Cristian Bulbuc a construit la I.C.D.I.M.P.H. Horting în perioada
2007-2010 prima stație pilot de acvaponie din România și a publicat
în revista „Ferma” articole pentru diseminarea acvaponiei. În perioada
2015 – 2017 a coordonat proiectul AQUA-ROM realizat în colaborare
cu universitatea ZHAW din Elveția, este coordonatorul manualului
„Acvaponia pentru începãtori”, revistei „Revista Românã de Acvaponie”, cursului „Curs de acvaponie” și a construit centrele de diseminare: Horting-București, liceul „Venczel József” – Miercurea Ciuc și
colegiul silvic „Transilvania” – Nãsãud.

Mihai Berca urmat studiile Facultăţii de Agronomie a Institutului
Agronomic „N. Bălcescu” din Bucureşti, ca şef de promoţie. Şase ani
mai târziu era deja Doctor în Agronomie. A lucrat sistematic la organizarea cercetării la Catedra de „Agrotehnică şi tehnică experimentală”.
S-a specializat, de fapt, în cercetarea în câmp şi în procesarea statistică
a rezultatelor experimentale. A scris şi primul manual în acest sens. A
acumulat o vastă experienţă profesională atât în zona cercetării, cât şi
în cea didactică. În plan didactic a contribuit la formarea a peste 3500
de ingineri, 450 de masteranzi şi a îndrumat şi format 21 de Doctori
în Agronomie. Este autorul a 44 de cărţi sub formă de manuale universitare, tratate şi monografii etc.
Amelia Rus este Director General la Direcția generală de politici în
industria alimentară și comerț din cadrul Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, ocupând pe perioada Președinției României la
Consiliul European rolul de expert în grupul de coordonare FAO. Parcursul său profesional dar și educațional stau să confirme expertiza sa,
este doctor în management agricol și a urmat programul masteral al
Centrului NATO – Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare în domeniul Managementul Resurselor
Organizației. A absolvit în anul 2015 Colegiul Național de Apărare,
program postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale. Primii 14 ani din cariera sa s-au derulat în zona mediului privat,
având timp de zece ani posturi de conducere, urmând ca începând cu
anul 2017 să se dedice domeniului public, guvernamental.
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Bogdan Bazgă este expert național în securitate alimentară, Doctor în Economie cu specialitatea în Securitate alimentară și potențial agricol, a absolvit Şcoala Doctorală din cadrul Academiei de Studii
Economice București – Facultatea de Economie Agroalimentară și a
Mediului. Este autor sau co-autor a peste 65 de articole publicate în
reviste și conferințe internaţionale pentru agricultură, securitatea alimentară, apă și managementul riscului terenurilor, dezvoltarea rurală,
politica agro-alimentară și de comerț, cooperative, reforma agriculturii românești, cercetarea și inovarea, dezvoltarea durabilă a agriculturii naționale și internaționale, etc.
Mirabela Pădure este absolventă a Facultăţii de Chimie Industrială
din Universitatea Politehnica Timișoara promoţia 1991. Cadru didactic în cadrul aceleiaşi facultăţi din 1991 până în prezent. Este Doctor
în inginerie chimică din 2003. Implicată în activitatea didactică a specializării Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare a Facultăţii de
Chimie Industrială şi Ingineria Mediului ca titular al cursurilor de Chimia Alimentelor, Tehnologii generale în industria alimentară, Principii de conservare ale produselor alimentare, Managementul siguranţei
alimentare. Îndrumător a peste 30 de lucrări de licenţă şi disertaţie,
autor a peste 20 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
din ţară şi străinătate.
Iuliana Ionel a absolvit studiile universitare ale Facultăţii de Agricultură, din cadrul Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” Bucureşti
(1983-1987). Doctor în Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (1998). a lucrat ca cercetător în cadrul Institutului de Economie Agrară al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (1993-1999), director în
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (1999-2001), în prezent ocupă poziţia de cercetător ştiinţific gradul II al Institutului de Economie
Agrară al Academiei Române. A participat la mai multe proiecte internaţionale derulate în România cu finanţare de la USAID, Banca Mondială, FAO, Uniunea Europeană. În ultima perioadă lucrează în cadrul
proiectul Compete - International comparisons of product chains in the
agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance
on EU and international markets. Membru al Asociaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” (ARERA).
Valeriu Tabără este preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti’’ (ASAS) și membru în Comitetul de
Conducere al Uniunii Academiilor Europene pentru Ştiinţă Aplicată în
Agricultură, Alimentaţie şi Mediu din 2018. Între 1994 și 1996 a fost
ministrul Agriculturii și Alimentației și a revenit în aceeași funcție în
2010.
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Mihai C. Nicolescu este Secretar General al Academiei de Științe
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, fiind responsabil cu
coordonarea activităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică – inovare – CDI din domeniul agricol. Este Doctor în Inginerie
Mecanică, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie şi Managementul Transporturilor. Din 2014 este Președintele
Consiliului Director al Comitetului de Certificare Produse din cadrul
INMA – CERT, iar din 1990, membru al Societății Inginerilor Mecanici Agricoli din România – SIMAR.

Elena Mateescu este director general Administrația Națională de
Meteorologie (2016), având specializare de inginer agronom; este
doctor în agronomie (2001), cercetătător științific gr. I, Prof. asociat
la Universitatea de Ștințe Agronomice și Medicină Veterinară-București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingneria Mediului, Specializarea: Geomatica și Ingineria Mediului, Disciplina: Schimbări
Climatice- cauze și efecte în agricultura (2013), membru corespondent ASAS din 2015 (asociat din 2014).

Mihaela Ispas este Senior Associate la casa de avocatură Peli Filip.
Principalele domenii de practică ale Mihaelei sunt Corporate, Fuziuni
și Achiziții și Real Estate. De asemenea, oferă asistență într-o gamă
largă de chestiuni legate de resursele comerciale și naturale.

Denisa Dan este un tânăr profesionist în sectorul public şi doctorandă a Universităţii din Bucureşti. După o experienţă de 4 ani în administraţia publică centrală în cadrul a cinci echipe guvernamentale,
interesele sale sunt legate, în prezent, de elaborarea politicilor publice, e-guvernare, dezvoltare regională şi educaţia non-formală. Misiunea Denisei este să ajute instituţiile publice să lucreze mai inteligent,
să fie mai prietenoase şi să-şi îndeplinească potenţialul de a îmbunătăţi standardele de viaţă pentru cetăţeni. Membru în organizaţia
locală a Global Shapers, o iniţiativă a Forumului Economic Mondial,
Denisa încurajează dezvoltarea spiritului civic în comunitate şi responsabilitatea socială.
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Aurel Placinschi absolvit Facultatea de Agronomie – U.S.A.M.V. „Ion
Ionescu de la Brad” din Iași, specializarea inginer agronom. În prezent
este Director Agricola 96 SA Țigănași, Iași. Între 1975 şi 1990 a fost
inginer agronom C.A.P. Țigănași – șef de fermă, iar între 1991 şi 2018,
director Societatea Agricolă „Moldova”, Iași.

Bogdan Zainea este Director General Netafim powered by EPRS România. Și-a început colaborarea cu Netafim în urmă cu 4 ani, contribuind vizibil la creșterea cifrei de afaceri a companiei. Începând cu anul
2016, Netafim a înregistrat peste 60 de proiecte în suprafața totală de
aproximativ 1800 ha dintre care, peste 40 sunt deja instalate.

Isabela Alexandru este inginer mecanic, cercetător ştiinţific gr. III în
cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi
Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare-INMA Bucureşti. Deține un doctorat în domeniul „inginerie mecanică”. Experienţă
acumulată în programe naţionale ca: INFRAS, CALIST, CEEX, planuri
sectoriale ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului
Economiei în calitate de director de proiect sau responsabil proiect. Din
2007 Director Executiv al Organismului de certificare produse INMA-CERT din cadrul INMA. Din 2015, secretar al Comitetului Tehnic
de standardizare ASRO/CT 77 „Maşini agricole şi forestiere, tractoare
şi tehnici de irigare” şi membru în Comitetul Tehnic de standardizare
ASRO/CT 374 „Evaluarea conformităţii”.

Mirco Maschio este președinte al societății Maschio Gaspardo SpA
– deținătoarea Grupului Maschio Gaspardo. Începutul carierei profesionale a fost în anul 1998 acoperind diverse responsabilități în sectorul
comercial, în special în zona Asia; începând cu anul 2003 s-a ocupat
de înființarea filialei din România a Grupului Maschio Gaspardo, fiind
și la data prezentei administrator al Maschio Gaspardo Romania SRL.
În tot acest timp a fost consilier administrativ al Maschio Gaspardo
SpA, alături de tatăl său, Egidio, participând la dezvoltarea continuă a
grupului. Este pasionat de agricultură, mediu și natură.
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Mircea Oltean a absolvit Facultatea de Construcţii de Maşini, la Universitatea Braşov, având şansa să facă practică în uzinele Tractorul
Braşov şi la Steagul Roşu. După facultate a primit repartiție la o fabrică din Gheorgheni, unde a stat aproape 5 ani, fiind pentru o perioadă
şeful atelierului de proiectare, după care şef de secţie şi, ulterior, inginer-şef. Când a revenit la Reghin, s-a angajat la IRUM, pe postul de șef
serviciu aprovizionare. Alături de soție, în 1993 a înființat compania
Maviprod, care în 1999 a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al
IRUM.

Ionel Minea este Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, începând cu anul 2017. A absolvit Academia Tehnică Militară, Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Construcții (Universitatea Tehnică de
Construcții București), specializarea inginer mecanic. Deține un master în Dinamica Utilajelor de Constructii, la Universitatea Tehnică de
Construcții București. Are o bogată experiență profesională în posturi
de conducere la mai multe societăți comerciale.

Gruia Stoica este președintele Grampet Group, un holding din sectorul transportului feroviar de marfă și din sectorul industriei feroviare din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Grampet Group
numără peste 8.500 de angajați, atât în România, cât și în străinătate.
Din octombrie 2012, Gruia Stoica este președintele Consiliului de Afaceri România-Kazahstan ca o recunoaștere a viziunii sale și a activității
susținute de dezvoltare economică strategică la nivel înalt. A absolvit
Universitatea Politehnică din București, iar apoi a obținut o diplomă
de Master în Structura Fină a Materialelor Metalice.

Marilena Matei este directorul editorial al revistelor „Tranzit” și
„Tranzit Logistica”. A studiat la Universitatea de Jurnalism și Științe
ale Comunicării din București. În timpul facultății Marilena a lucrat
ca editor de știri la Radio Total înainte de a deveni editor de știri la
Auto-piața, un ziar săptămânal editat de Presse Motor în România,
revista pentru piața auto. În 1996 a fost numită redactor-șef al revistei
„Cargo România”, prima revistă de transport înființată în România. În
2001 a fondat revistele „Tranzit și Logistica”, care se concentrează pe
toate domeniile logisticii tehnice. Marilena are, de asemenea, licența
pentru conducerea stivuitoarelor, camioanelor, autobuzelor și autocarelor.

BIOGRAFII / 1275
Dan Dolghin este director general al companiei SIFI TM AGRO SA.
Este absolvent al Facultății de Chimie Alimentară Galați, masterand
al Executive MBA Assebus București – Georgia State University USA,
cu experiență extinsă în domeniul agroalimentar, membru al top managementului în companii ca Vel Pitar SA, Agricover SA sau Tofan Pan
SA.

Radu Antohe este Doctor în Științe medicale, Medic Primar Veterinar, Expert în Dezvoltare Rurala și Politici Agricole, Consultant în
Agricultură și fost Consilier al Prim-Ministrului Sorin Grindeanu, Guvernul României.

Septimiu Stoica este licențiat în Informatică și în Drept, are un master în Drept comunitar și instituții europene, este doctor în Economie.
A participat la programe de specializare în domeniul bursier, informatic, economic, de conflictologie și de psihologie. Este avocat în cadrul
Dentons București, a fost președinte al Bursei de Valori București, al
Bursei Electronice Rasdaq, al Bursei Române de Mărfuri, al mai multor
societăți de intermediere financiară. Este cercetător științific principal, profesor invitat la mai multe facultăți, conflictolog, profiler, consultant, analist financiar.

Raluca Andreea Ion este conferențiar universitar doctor la Departamentul de Economie Agroalimentară şi a Mediului și conducător
de doctorat la Școala Doctorală Economie II, din Academia de Studii
Economice din Bucureşti. Susține cursuri la programele de licență (Securitate alimentară, Agromarketing, Risc și incertitudine în sectorul
agroalimentar), masterat și doctorat. Desfășoară activități de cercetare științifică, fiind implicată în proiecte în domeniile filiere agroalimentare, agromarketing, promovarea mărcilor tradiționale, siguranță
alimentară, planuri de afaceri pentru organizațiile agroalimentare.
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Irina Elena Petrescu este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei
de Studii Economice din Bucureşti, unde predă disciplinele Dezvoltare
rurală și regională și Logistica întreprinderilor agroalimentare. În anul
2012 a obținut titlul de doctor, având ca temă „Integrarea sistemului
agroalimentar al Românei în agricultura Uniunii Europene”, iar în anul
2015 a finalizat tema de postdoctorat intitulată „Îmbunătățirea sistemului de finanțare a sectorului agroalimentar din România prin utilizarea eficientă a fondurilor europene”.

Toma Dinu este profesor universitar, decan al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală,
din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. În perioada 2005-2007 a fost Director General Direcția
Generală pentru Implementarea Politicilor Agricole. Este specialist în
evaluarea proiectelor de cercetare pentru programul RELANSIN 2001
(program de cercetare aplicată), fiind membru al consiliului de experți
al Băncii Mondiale – programul 2001-2009 pentru agricultură.

Camelia Gavrilescu este cercetător științific gradul II la Institutul
de Economie Agrară din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, șeful sectorului
„Economia fermelor și a mediului”. Absolventă a Facultății de Horticultură (USAMV București) și a Facultății de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică (ASE București), doctor în Științe economice,
lucrează de peste 30 ani în domeniul economiei agroalimentare. Este
conferențiar universitar asociat la Universitatea Biotera București.

Carmen Gavrilescu este director executiv la Salsi Sinaia & Președinte al Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS). Pasiunea cu
care şi-a construit întreaga experienţă a carierei o defineşte ca profesionist, iar spiritul de echipă şi, implicit, rezultatele obţinute alături
de oamenii cu care a lucrat se aşează firesc pe parcursul profesional,
construit de-a lungul celor peste 20 de ani de experienţă în industria
cărnii, domeniu în care s-a format, având la bază pregatirea în medicină veterinară, trecând prin toate departamentele de producţie şi
consolidându-şi cariera în marketing.
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Daciana Sârbu este europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei de
Mediu și Sănătate publică din Parlamentul European și membru supleant în cadrul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală. În
2015 a fost nominalizată pentru marele premiu la categoria „Sănătate” la Gala Premiilor Parlamentului European. Este vicepreședinte
al Intergrupului PE pentru bunăstarea și protejarea animalelor. Agricultura este în centrul activității sale de la Bruxelles; prin numeroase
demersuri desfășurate la PE și în țară, sprijină promovarea produselor
tradiționale românești și susține orientarea finanțării agriculturii europene către sprijinirea fermelor de mici dimensiuni, a exploatațiilor
familiale și a celor cu producție bio.
Mihai Preoțescu, 38 ani, este absolvent al Facultății de Marketing
din cadrul ASE și a urmat cursurile Universității de Medicină Veterinară (nefinalizate). În prezent, se dezvoltă în zona de antreprenoriat
în zootehnie, fiind fondatorul Fermei Preoțescu de capre alpine franceze. Este pasionat de brânzeturi și transformarea laptelui în produse
premium de serie mică.

George Alexandru Baciu a absolvit Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, specializarea
Inginerie Economica din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice şi
Medicina Veterinara din Bucuresti. Odata cu terminarea studiilor superioare a ales să revină alături de familie și să se implice în dezvoltarea afacerilor familiei. În momentul de față se ocupă exclusiv cu partea
de producere și comercializare a cărniii de vită produsă în ferma Baciu.
Acestă ramură relativ nouă pentru afacerea familiei noastre a început
în anul 2014 când am luat decizia de a deschide primul magazin exclusiv de carne de vită în Călărași, urmndu-I și alte locații deschise în
București.

Maria-Maruni Codrea este doctorand la Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești, din cadrul Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. A terminat două programe de
master a facultății de horticultură, Științe Agricole și Agribusiness, iar
din 2015 este licențiată în horticultură. Din anul 2013 este administrator la propria firmă, afacerea familiei care are ca activitate cultura
căpșunului, agricultura și creșterea animalelor.
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Andreea Flavia Andrecan este şef lucrări la disciplina de Pomicultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca. Este membră în diferite asociaţii şi
societăţi de profil, printre care amintim: Asociaţia „Amicii Rozelor” şi
Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania.

Ana-Maria Samuilă coordonează Departamentul Agricultura și Alimentație în Banca Comercială Română (BCR). Echipa de Agricultură
și Alimentație abordează clienții dintr-un unghi specializat al industriei adresând nevoi specifice industriei într-un mod personalizat, în
cadrul Direcției Group Large Corporate, care gestionează relațiile cu
clienții cu o cifra de afaceri mai mare de MEUR 50. Ana și-a început
cariera bancară în cadrul Raiffeisen Bank România și în 2008 s-a alaturat echipei BCR, unde a dezvoltat o echipă specializată pe finanțările
în agricultură. A absolvit Hult International Business School, UK, cu
specializare în Relații Internaționale și deține un Master în Studii Europene în cadrul Leuven Catholianac University, Belgia.
Lucian Luca are o experienţă de peste două decenii în cercetarea
economică de economie agrară, fiind în prezent directorul adjunct al
Institului de Economie Agrară al Academiei Române. În calitate de
cercetător a avut contribuţii la realizarea unor studii şi strategii naţionale pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a spaţiului rural. Prezenţa activă în dezbaterile naţionale a fost facilitată şi de poziţia de
expert afiliat pentru politici agricole al Centrului Român de Politici
Europene.

Mirela Iovu este de aproape zece ani vicepreședinte al CEC Bank,
având o experiență de aproape 22 de ani în sistemul bancar. Este licențiată în științe juridice a Facultății de Drept din cadrul Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu, doctorand al Școlii doctorale a Facultății de
Drept București, este Master of Business Administration (MBA) de la
City University of Seattle, SUA, Professional Postgraduate Diploma
in Governance, Risk and Compliance de la International Compliance
Association, Manchester Business School, alumna Harvard Kennedy
School - Executive Education.
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Acad. Daniel Dăianu, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, profesor de economie la Școala Națională
de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Prim-vicepreședinte al
Autorității de Supraveghere Financiară (2013-2014), membru al Parlamentului European (2007-2009, coautor al raportului PE despre reforma reglementării și a supravegherii piețelor financiare), președinte
al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române (20052007), ministru de finanțe (1997-1998), economist șef al BNR (19921997) și ministru adjunct de finanțe (1992). Președinte al Societății
Române de Economie (SOREC); Membru al Grupului UE la nivel înalt
privind resursele proprii (HLGOR) condus de Mario Monti; Membru
al Consiliului European pentru Relații Externe; Fellow al CASE; Trustee al Friends of Europe; Cercetător invitat la Universitatea Harvard,
Wilson Center (Washington DC), IMF (Washington DC), NATO Defense College (Roma) etc; Profesor vizitator la Berkeley, UCLA, Universitatea din Bologna etc.; Membru în Comisia Mării Negre.
Amalia Fugaru este consultant la Banca Națională a României, anterior ocupând poziții de analist atât în cadrul unor organisme internaționale (Banca Mondială, OECD) cât și în cercetarea românească
(Institutul de Prognoză Economică). Deține un masterat în politică
economică la London School of Economics and Political Science și un
titlu de doctor în economie, despre modelele fiscale în Europa, acordat
de Academia Română.

Gabriela Mihailovici lucrează la Banca Națională a României și, de
mai bine de 17 ani, se ocupă de problematica europeană, cu specializare
pe economia integrării europene, guvernanța UEM, aderarea la UE și
aderarea la zona euro, în special în domeniile specifice băncii centrale.
A făcut parte din echipa BNR de pregătire a procesului de aderare la
UE (2002-2007). În prezent, participă, ca expert BNR, într-un proiect
european de asistență tehnică coordonat de Bundesbank și acordat
Băncii Naționale a Serbiei pe perioada negocierilor pentru aderarea la
UE (2018-2019). Masterat în relații internaționale de la Columbia University/School of International and Public Affairs, doctor în economie.
Clara Volintiru este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Relații Economice Internaționale (REI), al Academiei de Studii
Economice din București (ASE). Docotorat la London School of Economics and Political Science (LSE). A fost implicată în numeroase proiecte
de cercetare internaționale.Consultant pentru Banca Mondială, Comisia
Europeană, Eurofound, Comitetul Regiunilor sau think tank-ul PRIAD.
Cele mai recente publicații ale sale au apărut la Oxford University Press
sau în European Political Science Review, Eastern European Politics sau
Research & Politics. Prezentă pe platforme online precum Forbes, European Politics and Policy, Emerging Europe, International Peace Institute
Global Observatory, Huffington Post sau Washington Post.
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Carmen-Mihaela Boteanu este licenţiată a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, a absolvit studii postuniversitare în domeniul Management şi Drept. În anul 2014 a obținut titlul de Doctor în
domeniul Ştiinţe Economice-Management la Universitatea „Valahia”.
Experiența constă în 13 ani de activitate în domeniul fondurilor europene în cadrul a trei autorități de management pentru programele
PNDR, POS CCE și POSDRU. În perioada 2012-2016 a coordonat activitatea de elaborare a PNDR 2014-2020 din funcția de Director general adjunct al Autorității de Management pentru PNDR.

George Turtoi este absolvent al Universității Transilvania Brașov –
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere în anul 2002. Şi-a
început cariera profesională ca inginer proiectant de drumuri și căi
ferate forestiere și apoi ca șef de proiect și inginer tehnolog. Din anul
2005 am început activitatea în cadrul Agenției SAPARD, ocupând pe
rând pozițiile de expert, șef serviciu, director, director general adjunct
și director general. În perioada 2014-2015 a fost numit secretar de stat
în carul MADR, responsabil cu coordonarea APIA, APDRP, AM-PNDR,
AM-POP și a politicilor externe.

Adrian-Aurelian Răducan are peste 17 ani de experiența bancară,
din 2005 s-a alăturat Direcției de Produse Credit Corporatiste din
cadrul Raiffeisen Bank, specializat în produse de finanțare destinate
sectorului agro-alimentar și a proiectelor co-finanțate din fonduri europene. Cei 13 ani de experiență, premergători activității bancare, îi
conferă o cunoaștere excelentă a piețelor, tehnologiilor și culturii de
afaceri locale. Discernământ dobândit în urma activităților desfășurate în sectorul agro-alimentar, în administrație publică (Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și în cadrul instituțiilor financiare
(asigurări agricole). Absolvent de studii post-universitare de marketing și management în cadrul Academiei de Studii Economice.

Radu Ciocoiu are peste 12 ani de experiența profesionala în zona de
corporate banking și de finanțare proiecte dezvoltate de companii care
activează în agricultura, industrie alimentara, transporturi, industrie
grea. Licențiat în Relații Economice Internationale, deținător a unei
diploma de master în Comunicarea de Afaceri în Limbi Straine, participant la International Residency Program of Carlson School of Management (University of Minnesota USA ) și absolvent al EMBA University
of Economics and Business/Wirtschaftsuniversität Wien. Este o prezenta activa în Consiliul Investitorilor Romani, Coaliția pentru Dezvoltarea României (Agribusiness Task-Force), membru al comunității
Romanian Business Leaders, Aspen Institute Romania Fellow.
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Codruţ Nicolau este un fan declarat al afacerilor româneşti şi al antreprenorilor din spatele acestora, pe care a încercat să-i sprijine ca
bancher în cei 20 ani de activitate. În Patria Bank, Codruţ Nicolau este
responsabil de zona de Business (persoane juridice şi persoane fizice)
şi ocupa poziţia de Director General Adjunct. Totodată, este Membu în
Consiliul de Administraţie al Patria Credit IFN SA, companie din grup,
dedicată microfinanţării şi susţinerii afacerilor mici şi foarte mici din
mediul rural şi urban mic.

Bogdan Alexandrescu este Manager al Departamentului Agro al Patria Bank, rol care i se potriveşte ca o mănuşă. Cu o experienţă de business de peste 10 ani, Bogdan îşi punea pasiunea pentru antreprenoriat
în deschiderea de noi oportunităţi de business pe segmentul agro, căutând soluţii şi alternative de a ajuta marii producătorii, dar şi micii
legumicultori din mediul rural. Microfinanţarea este o altă pasiune a
lui Bogdan şi, de-a lungul carierei, a reuşit să dezvolte proiecte de un
real succes şi cu impact pozitiv în comunităţile locale.

Alina Toma conduce din 2017, în calitate de Președinte-Director
general, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR)-IFN SA. Înființată în urmă cu 23 de ani, Fondul de FGCR este o societate comercială privată, deţinută de trei bănci, și are drept obiectiv stimularea
producătorilor agricoli privaţi, dar şi instituţiile publice din România,
prin garantarea de către stat a creditelor pentru investiţii în agricultură. Fiind vorba despre bani garantaţi de stat, conducerea FGCR este
asigurată, în cea mai mare parte, de funcţionari numiţi de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), proprietarul unui pachet de
acţiuni sub 1%. Pachetul majoritar, de 99,993% din FGCR, este împărţit în mod egal de Raiffeisen Bank, BCR şi BRD.
Monica Kozma, născută în 1980 la Sfântu Gheorghe (CV), între
1993-2009 a trăit la Budapesta. Aici a terminat Facultatea de Administrație Publică, precum și Universitatea Corvinus, devenind expert UE.
A fost implicată în dezvoltarea primului proiect eolian din Ungaria,
precum și în alte proiecte de energie regenerabilă din Ungaria, România, Croația, Bulgaria. După căsătorie s-a întors în țară, are o fetiță.
În România, pe lângă proiectele energetice, a contribuit la construirea unei fabrici, a avut mai multe functii de conducere în instituțiile
centrale și locale. Este fondatorul și președintele Fundației Pro Economica.

1282 / Caiet documentar 4 Agricultura
Șerban Tănăsescu este Chief Sales Officer în cadrul UniCredit Leasing Corporation din noiembrie 2016. A absolvit Academia de Studii
Economice (ASE) București.

Gheorghe Hurduzeu este Decanul Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice București. Susține
cursuri în Managementul riscului și Burse și piețe derivate. În perioada
2005-2007 a fost Consilier pe probleme economice al Ministrului Afacerilor Externe. Este doctor în Economie și licențiat în Drept.

Cristian Kevorchian este Şef Departament Informatică Legislativă,
Parlamentul României – Consiliul Legislativ. Este Conferenţiar asociat
la Universitatea Bucureşti-Facultatea de Matematică şi Informatică,
unde predă cursurile: Reţele de calculatoare, Business Intelligence, Calculabilitate şi recursivitate. Este cercetător principal, Institutul de Economie Agrară, Academia Română.

Adina Cavescu are o experiență de 14 ani în industria asigurărilor cu
responsabilități principale pe segmentul corporate. În prezent, coordonează și dezvoltă departamentul Food & Agriculture în cadrul brokerului internațional GrECo JLT – România, lider de piață în regiunea
CEE/SEE/CIS.
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Adrian Hatos este profesor la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială a Universității din Oradea. Este directorul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, vicepreședinte al Societății
Sociologilor din România, co-director al Journal of Social Research
and Policy și membru în comitetele editoriale ale mai multor jurnale
științifice. A publicat capitole în International Handbook of Quality of
Life (Springer) și articole în reviste precum Social Indicators Research
și Child Indicators Research. Este autor sau coordonator a 18 volume
și a mai mult de 100 de articole în reviste academice. În 2006 a publicat volumul Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare
în agricultura de tranziţie.
Bianca Toma este Director de programe la Centrul Român de Politici
Europene (CRPE). Coordonează programele de bună guvernare, justiție și afaceri externe. Este trainer în programe de afaceri europene
și autor al Index-ului Sustenabilității DNA. După doi ani la Bruxelles,
unde a fost corespondent al unuia din cele mai importante ziare centrale, Adevărul, Bianca Toma devine policy research fellow al Open
Society Institute şi se alătură echipei CRPE în 2012. Este absolventă a
programului de Masterat în Politici Europene şi Comunicare al IHECS
Bruxelles și are peste zece ani experienţă în mass media unde a coordonat mai multe proiecte regionale și naționale (print şi TV).

Oana-Cristina Popovici, doctor în economie internațională, este
cercetător științific gradul III al Institutului de Prognoză Economică,
Academia Română, și asistent universitar la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din
București. A colaborat cu Institutul European din România în realizarea Studiilor de Strategie și Politici, a acumulat experiență în domeniul politicilor publice și activează ca cercetător în cadrul China-CEE
Institute din Budapesta. Principalele arii de interes acoperă investițiile
străine directe, politicile publice, competitivitatea economică, economia europeană.

Adrian Cantemir Călin, doctor în Economie şi Afaceri Internaţionale, este cercetător științific gradul II la Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române și lector universitar la Facultatea
de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice
din București. Principalele sale domenii de cercetare sunt: finanțele
cantitative, managementul riscului (în special modelarea riscului de
credit), politica monetară, politicile monetare neconvenţionale şi prognoza macroeconomică.
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Alina Crețu conduce Asociația Producătorilor de Porumb din România (APPR), în calitate de director executiv, după ce înainte a ocupat diferite funcții în managementul local al companiei franceze Limagrain,
inclusiv pe cea de director de marketing. În acea perioadă ea a fost
aleasă și a condus pentru un an, în calitate de președinte, activitatea
Alianței Industriei Semințelor din România. Absolventă a USAMV
Iași, unde în prezent este înscrisă și în programul de doctorat, deține
un titlu de master în științe agronomice la Universitatea Catolică din
Lille (Franța) și o diplomă de MBA de la CODECS.

Cristina Cionga este director pentru afaceri europene al Asociației
Producătorilor de Porumb din România (APPR). Are o experiență de
peste douăzeci şi cinci de ani în politici agricole: cercetător la Institutul
de Economie Agrară al Academiei Române, consultant pentru politici
agricole al Băncii Mondiale, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Alimentației, analist senior al Serviciului Agricol Extern din
cadrul Ambasadei SUA la București, director regional pentru afaceri
publice şi guvernamentale în cadrul unor societăți multinaționale.
Absolventă a Facultății de Cibernetică Economică din cadrul ASE Bucuresti, master în economia resurselor agricole la Institutul de Studii
Mediteraneene Avansate din Chania, Grecia, cursuri post-universitare
la Kennedy School of Government a Universității Harvard și School of
Foreign Service a Universității Georgetown din Washington DC.
Marin Soare este absolvent al Facultății de Agronomie, Universitatea
din Craiova -1990. A început cariera universitară la 1 octombrie 1990
și a parcurs toate treptele universitare. A susținut doctoratul în anul
1999, la USAMVB din Timișoara, în specializarea Genetică și ameliorarea plantelor. Este profesor universitar din anul 2008. Este autor și
coautor la trei soiuri de plante, la 15 cărți și manuale de specialitate și
la peste 100 de articole și studii din domeniile Genetica, Ameliorarea
plantelor, Biodiversitate, Agricultura ecologică.

Angelica Cobzaru este absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea București (1996) și a Facultății de Drept, Universitatea Ecologică
din Bucureşti (2001). Studii postuniversitare: master în specialitatea
„Drept financiar – contabil” la Facultatea de Drept a Universității
George Bacovia Bacău (2003 – 2004), master în „Drept intern și internațional al mediului” la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București (2004-2006). Titlul de doctor în drept l-a obţinut,
în anul 2011, la Universitatea din Craiova. Cariera universitară a început-o în anul 2003 la Universitatea George Bacovia din Bacău și a continuat-o până în prezent în cadrul Facultății de Drept a Universității
Ecologice din București.
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Aurel Giura este șeful Colectivului de Citogenetică cereale, Laboratorul de Genetică şi Genomică, din cadrul Institutului Național de
Cercetare şi Dezvoltare Agricolă-Fundulea. A absolvit Facultatea de
Biologie- Universitatea Bucureşti (1958-1963), și deține un Doctorat
obținut la Institutul de Biologie al Academiei Române. Are multiple
specializări la instituții de cercetare din străinătate. Are peste 120 de
lucrări științifice publicate din care 43 ca singur autor. Brevete: Co-autor la soiurile de grâu comun de toamnă: Faur (2004), Glosa (2005),
Litera (2010), Miranda (2011) și Pitar (2015), în Romania, şi Bond CL
(2005, în USA.
Aurel Popescu este conf. univ. dr. la Universitatea din Pitești. A absolvit Facultatea de Biologie, Universitatea din București; Doctor în
Biologie (Genetică, Biologie celulară și moleculară). Specializări și
stagii de documentare: Centrul Internațional de Inginerie Genetică
și Biotehnologie (Trieste, Italia); Departamentul de Genetică, Universitatea din Leeds (Leeds, Marea Britanie); Universitatea Nankai
(Tianjin, China); Facultatea de Inginerie în Științele Biologice, Universitatea din Ghent (Ghent, Belgia); Universitatea de Agricultură,
(Jelgava, Letonia), etc. Numeroase stagii de predare Erasmus (Italia,
Spania, Belgia, Letonia, Turcia, Egipt, etc.) Autor a 13 cărți și capitole
de cărți şi peste 100 de articole.
Roxana Vidican este Decan al Facultății de Agricultură și membru
al Senatului USAMV Cluj. Conducător de doctorat în domeniul Agronomie, titular al disciplinelor: Microbiologie, Ecologie microbiană și
Managementul proiectelor. Este expert CNADTCU, membru ARACIS
(C9), AUF și CDI, coordonator instituțional Erasmus+. Coordonator
de proiecte de cercetare și consultanță (27) în domeniul aplicațiilor
microbiologice, managementului fertilizanților și sustenabilității
agroecosistemelor. Autor a 20 cărţi și manuale didactice și 209 articole științifice.

Violeta Niculae este un profesionist în strategie și dezvoltare organizațională, cu peste 20 de ani de experiență în diverse industrii precum:
Agribusiness, FMCG, producție tipografică, import-export etc. Este
absolvent a doua universități: ASE, Facultatea de Contabilitate și Informatica de Gestiune și David Ogilvy- Facultatea de Comunicare Socială și Relații Publice și deține un Master în Psihologie Organizațională
și a Resurselor Umane. De asemenea, este practician certificat PROSCI
în Managementul Schimbării. În ultimii cinci ani, Violeta activează în
domeniul semințelor pentru agricultură, în compania KWS Semințe,
în funcția de Director Strategie și Inovare, fiind și autor al unei serii de
articole dedicate în mare parte activității de marketing și promovare.

1286 / Caiet documentar 4 Agricultura
Daniel Constantin a fost Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(2012-2015 și 2017) și vicepremier (2017). În prezent este prim-vicepreședinte și co-fondator al partidului Pro România. Absolvent al
facultății de Zootehnie (în 2002) și masterand al Facultății de Management, Managementul Calității și Inovației, (în 2004) de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, a trecut
pe rând prin mai multe funcții, ca cea de director general la Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură (în perioada aprilie-octombrie
2009), evaluator la Banca Mondială în cadrul proiectului MAKIS, și coordonator al Corpului Consilierilor de Integrare Europeana din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale la Ministerul
Integrării Europene.
Ionuţ Simion este Country Managing partner PwC România, coordonând o echipă de 650 de profesionişti, inclusiv 19 parteneri,
pe trei linii principale de servicii: audit / asigurare, servicii fiscale şi
juridice şi consultanţă şi servicii. A fost ales preşedinte al AmCham
în 2016/2017. În această calitate, a fost implicat activ în discuţiile şi
negocierile cu autorităţile române privind numeroasele iniţiative legislative privind mediul de afaceri din România. Ionut este un pionier
al practicii de stabilire a preţurilor de transfer în România, fiind unul
dintre consultanţii fiscali implicaţi puternic în elaborarea legislaţiei în
acest domeniu.

Bogdan Belciu este Partener de Consultanţă de Management în PwC
România şi are peste 18 ani de experienţă în domeniul consultanţei în
management în SUA şi Europa. Bogdan este specializat în dezvoltarea de strategii şi programe de eficientizare operaţională; Bogdan are
diploma în finanţe de la Universitatea France II Pierre Mendes, este
licenţiat în electronica (sisteme de calcul) la Universitatea Politehnică din Bucureşti şi în gestiunea afacerilor la ASE Bucureşti, şi are un
Master în Administrarea Afacerilor (MBA), de la Universitatea Cornell, SUA.

